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ÚJPESTI NAPLÓ

Vidám tanévnyitók 
Újpest-szerte

BERKI ÖRÖKRE BEÍRTA NEVÉT A TORNÁBA
A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint a kápán végrehajtott orsó Thomas-körrel való kombinálását 

nevezik a jövő évtől Berki-elemnek a sportágban. A nemzetközi szövetség technikai bizottságának vezetője, 

Steve Butcher már korábban jelezte, hogy lesz Berki-elem, a döntés most vált hivatalossá. 13.oldal  

VIRRASZTÁS A TERROR 
ÁLDOZATAIÉRT
A terrortámadások áldozataiért tartottak virrasz-

tást szeptember 3-án este, az Újpest-Kertvárosi 

Szent István Plébánián.  8. oldal 

AZ ORSZÁG LEGJOBB TŰZOLTÓI
Kétévente rendezett, rangos tűzoltóversenynek 

adott otthont Újpest. Az Atlétikai Stadionban 

rendezett megmérettetésen nem csupán atléti-

kai képességre, hanem tűzoltói szaktudásra is 

szükség volt.  9. oldal

ISKOLAIDŐBEN IS EGÉSZSÉGESEN
A gyerekeknél különösen fontos, hogy már kis 

kortól kezdve odafi gyeljünk a helyes testtartás-

ra és a mozgásra, főleg ilyenkor, iskolaidőben. 

Dr. Kerekes Éva ortopédussal beszélgettünk. 

 4. oldal
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Évnyitó
„Weöres Sándor: Kezdődik az iskola.” 

Nagy levegőt vesz, folytatja. „Könyv, 

toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdődik az iskola, csak 

aszondom.” Szavalta szépen, büszkén, csinosan. Fekete 

szoknya, fehér blúz, térdzokni, masni a hajban, ahogy kell. 

„Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem könnyű a tanu-

lás, csak aszondom”, mondta nagy lendülettel, megtanulta 

rendesen, nem hibázott, hat éves volt már, iskolás. „Kintről 

benéz egy szamár, rontom-bontom, iskolába sose jár, csak 

aszondom”. Elromlott a mikrofon, súgta neki az egyik tanár, 

mondd az elejéről, kérlek. Nem esett kétségbe. Költő, cím, 

nagy levegő, szavalta megint, ugyanúgy. Meghatódva fi gyel-

te mindenki, milyen ügyes. Elkezdődött az iskola, szeretett 

odajárni, őt is szerették, okos, jó tanuló, mondta a verseket 

évről évre az iskolai ünnepségeken, a mikrofon is működött. 

Tíz éves lett, egyre okosabb, egyre szebb, de az évnyitó után 

nem érezte jól magát. Először csak a lába fájt, aztán rosz-

szabbul lett. Kórházba került. Leukémia, hallotta sokszor ezt 

a félelmetesen furcsa szót. Tudta, nagyon beteg, de azt talán 

nem, hogy könnyen lehet, soha többé nem lesz már se iskola, 

se évnyitó, se versmondás. A kezelésektől kihullott a haja. 

Nem baj, hátha majd göndörödik, mikor visszanő, gondolta. 

„Tíz percben nagy futkosás, rontom-bontom, torkod fájdul, ne 

kiálts, csak aszondom”, jutott eszébe sokszor a vers az elsős 

évnyitóról. Nem kiáltott, tűrte a fájdalmat. A fi úk az osztályá-

ból az egyik fényképével nevezték az iskolai szépségverseny-

re. Ő lett az iskola szépe, miközben hónapok óta a kórházi 

ágyán feküdt. Az osztályfőnöke és az igazgatója vitte be neki 

a győzelmet jelentő tortát. Makacsul, ahogy a verset kezdte 

újra elsősként, meggyógyult, visszatért az iskolába, előbb-

utóbb levehette a parókát is, a haja újranőtt, ugyan továbbra 

sem göndörödött, de szép volt, nagyon szép. Túlélő vagyok, 

mondja néha manapság, miközben a kislánya már hevesen 

forgolódik a hasában, hamarosan világra jön, pár év múlva 

talán már szaval az elsős évnyitón, fekete szoknyában, fehér 

blúzban, masnival a hajában. Az sem lesz baj, ha nem műkö-

dik a mikrofon. JUHÁSZ MÁTYÁS

Balázska jól van
Az újpesti Cseriti 6 éve nyújt segítséget a rászoruló gyerekeknek. Bian-

ka sikeres műtétje után, tavaly megismerhettük azt a kisfi út, aki akkor 

volt másfél éves, és a Cseriti szárnyai alá vette. 

Balázska már 2014 novemberében túl volt egy kemoterápiás kezeléssorozaton. Három hó-

napos korában daganatot találtak a jobb mellékveséjén. A kisfi ú, betegsége ellenére, ugyan-

olyan kedves és vidám, mint egészséges társai. Ebben nagy szerepe van szüleinek, akik csupa 

mosollyal és szeretettel veszik őt körül. Balázska anyukája, Lénárt Szilvia még tavaly elmondta 

lapunknak, amikor megtudták, hogy kisfi úk ennyire beteg, elhatározták, minden idejüket a kór-

házban fogják tölteni vele. Kemoterápiás kezelésekre hordták, és akkoriban még kérdéses volt, 

meg tudják-e műteni. A daganat rossz helyen volt, rengeteg főér vette körbe, ezért nagyon 

kockázatosnak számított az operáció. Mivel a kisfi ú betegsége következtében gyakori volt a 

hirtelen láz és rosszullét, a családnak sokat jelentett volna egy olyan autó, amivel gond nélkül 

meg tudják oldani a szállítást. 

Balázska édesanyja a napokban boldogan mesélt a kisfi ú állapotáról: – A kisfi unk jól van. Jól 

vagyunk. Havonta háromszor járunk kontrollvizsgálatra, vérvételre és MR-re. A kemoterápia so-

kat segített, visszahúzódott a daganat. A gyerek állapota stagnál, ez nagyon jót jelent. Tünetmen-

tes. Az újpesti összefogásnak, a kupakgyűjtésnek és kiemelten a Cseriti támogatásának köszön-

hetően sikerült a kisebb autónkat egy nagyobbra cserélni, így biztonságosan közlekedhetünk. 

Ez Lénárt Balázska története. Segítsünk továbbra is számunkra már feleslegessé vált mű-

anyag kupakok gyűjtésével, hogy egy másik kisgyerek sorsa is jobbra fordulhasson! VG

Újpest Önkormányzata pályázatot ír ki 

a fi atalok garzonházában lévő „Fecske-

házi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. élet-

évüket be nem töltött – fi atal házaspár (házas-

pár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt 

élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását 

megelőzően legalább 3 éve folyamatosan ren-

delkeznek az Önkormányzat illetékességi területén 

bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és a há-

zastársak sem együttesen, sem külön-kü-

lön nem rendelkeznek, illetve korábban sem 

rendelkeztek önálló lakással. 

A MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK:

• Blaha L. u. 9. fszt. 9. – összkomfortos, 29 m2 alap-

területű

• Blaha L. u. 9. I/19. – összkomfortos, 29 m2 alap-

területű

• Blaha L. u. 9. I/26. – összkomfortos, 28 m2 alap-

területű

• Blaha L. u. 9. II/43. – összkomfortos, 40 m2 alap-

területű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására 

nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 11h-1430 

között van lehetőség. A megadott időtartamon túli 

megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes időpont 

egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-892-7500). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismer-

tető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (István út 15.) szerez-

hető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu–ról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített for-

manyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri 

Hivatal Lakásügyi Osztályán (István út 14. fszt. 4. 

szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvi-

lágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2016. 

október 10., 16 óra. 

ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI „FECSKEHÁZI” LAKÁSOKRA

2010 óta működik az Újpesti Cseriti. Küldeté-

se, hogy a jótékonyság fogalmának széles körű 

terjesztésével az újpesti közösség összetarto-

zását elmélyítse, az egymásra való odafi gyelést és felelős-

ségvállalást erősítse. A kupakgyűjtő akció segítségével már 

több beteg kisgyermeken és családján segíthettünk együtt. 

Tavaly októbertől egy kisfi únak gyűltek a kupakok, aki mos-

tanra már jól van, állapota jelentősen javult, tünetmentes. 

Segítsük továbbra is a rászoruló gyerekek gyógyulását, hogy 

betegségük története végül csak egy szép mese lehessen, 

ahol mindig minden jóra fordul. A kupakokat mostantól az öt-

éves Olivér gyógyulásáért gyűjtheti mindenki. A kisfi únak SLO-

szindrómája van, németországi gyógykezeléséért fogjunk össze! 

Gyűjtsük össze Újpest minden kupakját!
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Az Újpesti Károlyi István Általános 

Iskola és Gimnáziumban augusztus 

31-én délután tartották a tanévnyi-

tót. Itt mutatkozott be Tamás Ilona, a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ módosított, 

III. és IV. tankerületének igazgatója, aki nem 

mellesleg 23 éve él Újpesten. A kicsiknek dr. 

Molnár Szabolcs alpolgármester, a terület ön-

kormányzati képviselője adta át az ajándéko-

Emlékezetes tanévnyitók  
„Múlt héten még de jó volt, addig aludtam, amíg akartam.” Ez talán min-

den kisgyerek fejében megfordult az évnyitóra készülve. Aztán mégis, 

mire ünneplőbe öltözik a kisdiák, úrrá lesz rajta a vidám izgalom: „de 

jó, indul a suli, vajon idén milyen lesz?” Ahogy mindenhol, Újpest-szer-

te is elkezdődött az új tanév. Az eddigi évekhez hasonlóan Újpest Ön-

kormányzata idén is ajándékcsomaggal köszöntötte az elsősöket.

kat – labdát, tornazsákot és egy Újpestről szóló 

mesekönyvet.  

Másnap reggel, szeptember elsején, az Új-

pesti Homoktövis Általános Iskolában sem min-

dennapi módon indult a tanév. Az elsősöket a 

Készenléti Rendőrség zenekara kísérte be az 

iskolába, majd ők is megkapták az ajándék-

csomagot. 

Az Újpesti Bajza József Általános Iskolában 

is ajándékozással kezdődött a tanév. Ott Nagy 

István alpolgármester köszöntötte a kisdiáko-

kat. 

A Karinthy Frigyes Magyar-Angol két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskolában abszolút az első-

söké volt a főszerep. A felsőbb évfolyamok az 

aula emeletéről fi gyelték, ahogyan az elsősök 

megkapják az ajándékokat Bartók Béla önkor-

mányzati képviselőtől. A kicsiket konfettivel kö-

szöntötték a nagyobbak. MOA-DV

Több éves hagyomány már, hogy Újpest 

Önkormányzata és az UTE ajándékcso-

maggal kedveskedik az elsősöknek. A 

csomagot idén is városunk önkormányzati 

képviselői juttatták el a kisdiákoknak. 

A
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Ülj egyenesen! Ne csoszogj! Húzd ki magad! Még a felnőtteket is sokszor fi gyelmeztetni 

kell. A gyerekeknél különösen fontos, hogy már egészen kis kortól kezdve odafi gyeljünk a 

helyes testtartásra és a mozgásra, főleg ilyenkor, iskolaidőben, amikor a legtöbb idejüket 

az iskolapadban vagy íróasztalnál töltik. Dr. Kerekes Éva ortopédussal beszélgettünk.

Iskolaidőben is egészségesen

 – Már elsős korban is nagyon sok tanköny-

vet és füzetet kell cipelniük a gyerekeknek. 

Hogyan tudjuk óvni a gerincüket? Mik a főbb 

szempontok a táskaválasztásnál? 

– Az első és legfontosabb, hogy a gyermek 

testsúlyának 15-20%-át ne haladja meg a ci-

pelendő súly. Figyelni kell arra, hogy a kicsik 

ne pakoljanak be felesleges dolgokat. A tartás 

szempontjából a legmegfelelőbb a hátitáska. 

– Mérete akkor a legideálisabb, ha a lapocka 

felső szélétől a keresztcsontig tart. Fontos, hogy 

a pánt ne csúszkáljon és ne is feszítse a vállat. 

A húzós, féloldalas táskát nem ajánljuk, mert 

féloldalas a terhelés és a gerinc is csavarodik. 

– Talán még a táskaválasztásnál is fontosabb 

a megfelelő, kényelmes utcai, illetve benti cipő 

kiválasztása. Milyen a legideálisabb, akár egész 

nap is viselhető cipő a gyerekeknek? 

– Kisiskolásoknál a legfontosabb, hogy úgyne-

vezett kérges cipőt vagy szandált vásároljunk, ami 

tarja a bokát. A nagyobbaknál már könnyebb dol-

guk van a szülőknek. Egy jó minőségű sportcipő 

alkalmas lehet egész napos viselésre is. Fontos, 

hogy semmi esetre se a tornacipőt válasszuk. Még 

tornaórára sem egészséges, mert a vékony gumi-

talp nem védi a lábat, sarokcsontfájdalomhoz vezet. 

– Mivel a gyerekek napjuk nagy részét ülve, 

tanulással töltik, ezért sokszor helytelen tartás, 

hátfájás alakulhat ki. Milyen az ideális asztal, 

szék, illetve, hogy előzhetjük meg a folyamatos 

ülésből fakadó problémákat? 

– Az első és legfontosabb a megfelelő szék és 

asztal kiválasztása. A szék támlája akkor megfele-

lő, ha egyenes, de nem kényelmetlen, a gyermek 

háta rásimul, a lábai kis terpeszben, a talajra tá-

maszkodva, kényelmesen helyezkednek el. Legyen 

lehetősége, hogy bizonyos időközönként kinyújt-

hassa lábait az asztal alatt, a comb kétharmada a 

szék ülőfelületén legyen, a könyöke pedig legyen 

alátámasztva. Ha a szék mégis kényelmetlen, 

akkor bátran használhatnak gimnasztikai labdát, 

vagy térdeplőszéket. Otthontanulásnál óránként 

tíz perc szünet, nyújtózás javasolt. Ez a kis idő 

még nem időveszteség, sőt, javítja a koncentrá-

lóképességet és a gyermek közérzetét is.  DV.

várja kedves vásárlóit 
a 

Nyitvatartás: 
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Csak egy ugrás 
a kutyafuttató 
Az újpesti gazdik szerencsések. Nem csak azért, mert 

kutyásnak mondhatják magukat, hanem mert Újpest-

szerte egyre kedvezőbbek a körülmények és egyre 

több kutyafuttató épül. 

A teljesen megújult Ugró Gyula park a retro játszótérrel és a sportpá-

lyával a kisgyermekes családok egyik legkedveltebb helye. Az Önkor-

mányzathoz több lakossági bejelentés érkezett olyan kutyásokról, akik 

a park területére viszik kedvencüket, még nagyobb baj, hogy a kutya-

piszkot felelőtlenül maguk után hagyják. Nem lehet elégszer elmondani: 

fontos, hogy mindenki ügyeljen a tisztaságra, hiszen az ürülék rendkívül 

fertőzésveszélyes. 

Újpest-szerte egyre több kutyafuttató épül, rövid séta után biztosan 

találunk egyet. Az Ugró Gyula soron lakóknak az Ebkavalkád Kutyafut-

tató van a legközelebb, de a Szilas Kutyapark is csupán csak pár perc 

séta. 

 DV.

Újpestet ismét 
kitüntették 
A szabadidősport talán legjelentősebb nemzetközi szervezete a 

TAFISA – amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szakterületi part-

nerszervezete – aktív, jó példának találta a Szent István téri óriás-

homokozót és a hozzá kapcsolódó sport- és szabadidőprogramokat. 

Úgy döntöttek, a „Take back your streets... Take back your future” 

elnevezésű programjuk keretein belül díjat adnak Újpestnek. 

Újpest Önkormányzata 

kiemelt fi gyelmet fordít 

az állatokra és a gon-

dozásukhoz megfelelő 

körülmények kialakítá-

sára. Több állatmentő, 

állatgondozó szervezet 

is működik a városban, 

és rengeteg önkéntes 

dolgozik az állatok jó 

sorsáért. Az ország-

ban egyedülálló, híres 

Rex Állatsziget és az 

önkormányzat hosz-

szú évek óta sikeres 

együttműködése is 

városunk egyik büsz-

kesége. 

KUTYÁSOK FIGYELEM!

EGY KÉP, EGY MONDAT

A tervek szerint haladnak 

a munkálatok, már kinőtt 

a földből az új Piac, Vásár-

csarnok és Kulturális Ren-

dezvényközpont szerkezete. 

A FERTŐZŐ KUTYAÜRÜLÉK VESZÉLYFORRÁS LEHET!

A bélférgek petéi a bélsárral kerülnek ki a környezetbe. A peték fejlődése több hetes folya-

mat, így nem a friss, hanem a száraz állati ürülék, illetve annak a pora a legveszélyesebb. 

A fertőzést vidéken a gazdasági állatok, városban pedig a társállatok ürüléke közvetíti leg-

inkább, de a kutyák és macskák egyes parazitái (például bolhái) is terjeszthetik a fertőzést.

A kutyapiszok fertőzés forrása lehet kertekben, parkokban, játszótereken és járdákon 

egyaránt. A féregpetékkel fertőzött ürülék leginkább a gyermekeket veszélyezteti, ugyanis 

a játszótereken, parkokban és kertekben ők vannak a leginkább „talajközelben”. Bár a 

gyermekek fertőződhetnek meg a legkönnyebben, az állatukkal szoros társbérletben élő 

gazdik is nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A féregfertőzést embernél gyakran nem 

kísérik látványos tünetek, de van, amikor nagyon változatos formában nyilvánul meg. Az 

orsóféreg-fertőzés tünetei lehetnek fej- és hasfájás, hányinger, hányás, láz, étvágytalan-

ság, levertség, fi gyelemzavar, bőrkiütés és köhögés is, a galandféreg-fertőzés esetén a 

tünetek még ennél is súlyosabbak lehetnek. 

Fel kell szedni! Nem Nagy Dolog!

 Király Péter, vezető szakállatorvos, Rex Kisállatrendelők

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A LEININGEN UTCÁBAN

Várhatóan szeptember 20-ig forgalmirend-változásra számíthatnak a Leiningen utcá-

ban közlekedők, közvilágítási földkábel-rekonstrukció miatt. Kérjük, fi gyeljék a kihelye-

zett táblákat!
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Büszkén olvasom a Központ Bisztróról szóló elismerő 

cikkeket, blogbejegyzéseket. Legjobb hamburger, kü-

lönleges ételek, szörpök és egy séf, aki miután lepar-

kolt imádott motorjával, egész nap ötletel, változtat, 

újít. A vállalkozás szívéről, a konyháról beszélgettünk 

Petrovszki Norberttel, a Központ Bisztró séfjével. 

Apró titkok konyhája 

– Mi volt a legfontosabb a Bisztró étlapjának 

kialakításánál, hogyan alakult ki a végleges 

kínálat? 

– Próbáltam azt a vonalat továbbvinni, amit 

régebben is megszoktam és bevált. Szeren-

csére korábban is nagyon jó szakemberekkel 

volt szerencsém dolgozni. Az étlap kialakításá-

nál igyekeztem mindent beletenni, amit tudok, 

amit az évek során megtanultam. A célom egy 

franciás alapokon nyugvó, de mégis közérthe-

tő konyhát megmutatni a vendégeknek. Min-

dig próbálok belecsempészni valami olyat, ami 

kicsit ismeretlen.  

– A heti menükben és az állandó kínálatban 

is mindig található egy-egy nem mindennapi 

alapanyag, ami feldob egy hagyományos ételt. 

E mellett mitől különleges még a Központ 

Bisztró konyhája? Vannak-e titkos receptek?

– Természetesen. De ha ezeket elárulnám, 

meg kéne, hogy öljelek. (nevet) Viccet félreté-

ve, a hamburgerekben használt szósz receptje 

teljesen saját ötlet, de hétről hétre is jönnek 

új dolgok. Nem csak én, hanem az egész 

csapat hozza az ötleteket, amiket aztán meg-

szavazunk és megvalósítunk. Az alapanyagok 

mellett ez is egy esszenciája a Bisztrónak. A 

csapat. Jó hangulatban, tele humorral dolgo-

zunk, másképp nem is tudnánk. 

– Az őszi, szüreti időszakban is számítha-

tunk újdonságokra? 

– Évszakváltásnál mindig igyekszünk az 

időhöz, a hangulathoz és a szezonális alap-

www.biohajvagoszalon.hu

 FODRÁSZ KOLLÉGÁT KERESÜNK  
A BIOHAIR ÚJPESTI SZALONJÁBA (STOP-SHOP) 

Legyél Te is a BioHair  
csapatának tagja! 

AMIT KÍNÁLUNK:

           bejelentett alkalmazotti jogviszony 
(nincs székbérlés)  

           kedvezményes szépségápolási  
szolgáltatások  

           teljes munkaidő    

           ingyenes továbbképzési lehetőségek    

           tervezhető versenyképes  
jövedelem  

           vidám légkör

VÁRJUK JELENTKEZÉSED:

 fodraszat04@gmail.com, +36 30 212 5475

Program:
10–16 óráig Kézműves foglalkozások kicsiknek

10 órától Zeneovi Figura Edével
11 órától Apacuka Együttes koncertje

12 órától Atus Bohóc bohócműsora

FASHION STORE

Cím: Buy-Way Dunakeszi, 2121 Dunakeszi, Nádas u. 8, (Auchan Tópart / M2)
Internet: dunakeszi.buyway.hu | Facebook: facebook.com/buywaydunakeszi

anyagokhoz igazítani kínálatunkat. Az idén sem 

lesz másképp, de azért minden meglepetést 

nem szeretnék lelőni. Egy biztos, a szőlős éte-

lek biztosan nem hiányoznak majd az étlapról. 

A Petrovszki Norberttel készült teljes interjút 

az Újpesti Közéleti Televízió szeptember 9-ei 

adásában láthatják.  D.V.

Sorozatunkban 

olyan vállalkozáso-

kat mutatunk be, 

amelyek csatlakoztak 

az ÚjpestKártya-

programhoz. Folyama-

tos kedvezményekkel 

várják a kártyatulaj-

donosokat, tovább 

öregbítve az újpesti 

közösségépítés 

jó hírét.
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Újra Szüreti Mulatság!  
Nemrég ért véget a Városnapok, de máris egy új ünnepre, 

közös örömködésre készülünk. A már hagyományosnak 

számító Szüreti Mulatság és Futó- és Kerékpáros Fesz-

tivál néhány hét múlva lesz, úgyhogy nem kell már sokat 

várni. Az előző évektől eltérően a Szüreti Mulatságot idén a 

Szent István téren rendezik meg.  Szeptember 24-én már 

délelőtt 10 órától gyermekprogramok várják a családokat, 

este pedig a New Level Empire és a Kiscsillag csinálja a 

bulit. 

Találkozzunk többször! Találkozzunk most is! 
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A

A terrortámadások áldozataiért tartottak virrasztást szept-

ember 3-án este, az Újpest-kertvárosi Szent István Plé-

bánián. Az éves virrasztásnak hagyománya van, a hívők 

összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak a világért, az 

emberekért, a jobb, tisztább, nyugodtabb életért. A mosta-

ni virrasztás szomorú apropóját az egyre sűrűsödő terror-

támadások és áldozataik adták. Dr. Molnár Szabolcs al-

polgármester is mécsest gyújtott az ártatlan áldozatokért.

Virrasztás a terror 
áldozataiért

szombat este a csendes imádsá-

gokról szólt a plébánián. Az oltárnál 

mécsesek, óráról órára egyre több. 

A csendesen imádkozó hívők így rótták le 

kegyeletüket a terrortámadások áldozatainak 

emléke előtt. A nagyobb támadások dátumai 

egy listára kerültek fel, amit a templomban 

függesztettek ki, megnevezve a két legna-

gyobb szervezetet is, amelyek a támadások 

nagy részéért felelősek. A legkorábbi dátum 

2008-as cselekményről tanúskodik, de több 

mint fele nagyjából az utóbbi egy évben tör-

tént. A felsorolásban a sebesültek, a halottak 

száma egyaránt olvasható. 

A virrasztást egy hívőkből álló egyetemista 

csoport szervezte. Horváth István plébános el-

mondta, örült a kezdeményezésnek, és fontos-

nak tartja, hogy az elhunytakért, sebesültekért 

imát mondjunk. Hozzátette, a támadások nagy 

része keresztények ellen irányult, maga a vir-

rasztás alapgondolata is a terror áldozataiért 

mondott ima.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is a virrasz-

tók között volt. Utalt rá, hogy az áldozatok között 

egy katolikus pap is van, akit Franciaországban 

gyilkoltak meg. Újpest az egyházi történéseket is 

fi gyelemmel kíséri, nem volt másként ez a virrasz-

tással sem. Az alpolgármester maga is mécsest 

gyújtott az ártatlanokért. Éjjel kettőig folyamatosan 

keresték fel a templomot és imádkoztak a hívek.

Az éjszakába nyúló imádságnak, virrasztás-

nak tízéves hagyománya van a plébánián.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Amikor leszállt a repülő az athéni repülőtéren, 

már éjfél volt. Érdekes, hogy akkor is nagyon 

meleg van Görögországban. Másnap reggel a 

szállásról elindulva, egyenesen felsétáltunk az 

Akropoliszig. Hatalmasak és fenségesek vol-

tak azok a templomok, igazi kis kirándulás az 

összeset megnézni. Utána jött az Akropolisz 

Múzeum, ahol rengeteg műtárgy volt kiállítva a 

templomok maradványaiból, hogy lássuk, mi-

lyen volt valaha ott az élet, és még LEGO-ból 

is elkészítették az Akropolisz makettjét. Este 

felmentünk Poszeidón templomához, ahonnan 

látni lehet a végtelen tengert.

Másnap elindultunk a szállásról Lefkada szi-

getére. Utunkba beiktattuk a Korinthoszi-csa-

tornát, a világ második legnagyobb függesztett 

pályájú hídját, a Rio-Antiriót és a Meteorákat. 

A Meteorák hatalmas sziklákra épített temp-

lomok, ahol ma is szerzetesek élnek csendes, 

meghitt közösségeikben. Útközben megálltunk 

egy halétteremnél, ahol tengerből fogott szar-

dellát és gavrost sütöttek nekünk. Este végre 

megérkeztünk Görögország második legzöl-

debb szigetére, Lefkadára. Ott minden nap 

fürödtünk, más és más partokon. A szigetnél 

különlegesen türkizkék a tenger. Az egyik nap 

elmentünk egy világítótoronyhoz, ahonnan 

360 fokos panoráma tárult a szemünk elé. 

Amíg a szigeten tartózkodtunk, megkóstoltuk 

a moussakát (hasonlít a rakott burgonyára) és 

a souvlakit (nyársra fűzött húst). Na és persze 

elmaradhatatlan volt a fagyi.

  Négy nap után elindultunk a szigetről Delp-

hi környékére, ahol megtekintettük az ókori 

város maradványait. Az utazás zárásaként le-

mentünk egy igazi kis görög faluba, ahol az 

idősebbek kint meccset néztek, vagy a temp-

lom kertjében trécseltek, és a levegőt körbe 

lengte a sült kecske illata. 

Rengeteg élménnyel tértünk haza. Sokszor 

eszembe jut a nyári szünet, különösen esős 

időben.

FÜLÖP JANKA, 6.m, Benkő István 

Református Általános Iskola és Gimnázium

Az én vakációm
Sokat gondolkodtam, hogy mit is írjak a vakációmról. 

Talán a barátnőmmel eltöltött horvátországi nyara-

lásról írjak? Vagy a túratáborról és rajztáborról, ahol 

megtanultam linót metszeni? Tán meséljek a nagy-

szüleimnél található sütimennyországról? Vagy az 

állatkertben látott fókabemutatóról? Végül döntöt-

tem. A görögországi nyaralásomról fogok írni, ahová 

a családommal utaztam.

DIÁKOK ÍRTÁK
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Férfi ak a nőkért 
Az Újpest FC idén nyáron egy nagyszabású kampányba fogott. A lila 

mezes srácok egészen komolyan veszik a feladatot, egy éven át csa-

ládjuk nőtagjai jelenlétében fognak mutatkozni különféle fotókon. Így 

hívják fel a fi gyelmet egy sokakat érintő betegségre, így köteleződnek 

el egy jó ügyért, a méhnyakrák-megelőzésért. Férfi ak állnak ki nőkért. 

– Július 14-ei lapszámunkban 

már beszámoltunk az akkor in-

duló projektről. Ágai Kis András, 

az Újpest FC kommunikációs 

igazgatója akkor azt mondta, épp 

jókor, épp jó helyen indult a kam-

pány. Hol tartunk most?

– Már túl vagyunk jó néhány aktivitáson, 

és szerencsére mindegyik nagyon jól sikerült. 

Játékosaink részvételével rendeztünk példá-

ul egy stúdió- és egy szabadtéri fotózást, az 

MTK elleni meccsünk szünetében pedig ki-

zárólag nők számára szerveztünk 11-es rúgó 

bajnokságot.

– Miben tudnak segíteni a fér-

fi ak?

– Az Újpest FC mindig is nagyon komo-

lyan vette a társadalmi szerepvállalást, és a 

klub vezetői nem csak azt tartják fontosnak, 

hogy a csapat jól szerepeljen – per-

sze, ez a legfontosabb –, hanem 

azzal is tisztában vannak, hogy 

ha valaki ennyi emberhez 

szólhat, az lehetőség is, 

és felelősséggel is 

jár. Nos, mi szeret-

nénk élni ezzel a 

lehetőséggel, és 

miután az Újpest 

az egyik legnép-

szerűbb brand Ma-

gyarországon, úgy 

érezzük, hogy a jó 

ügyek mellé igenis oda kell állnunk. Ez most 

történetesen a méhnyakrák megelőzése.

– A Mályvavirág Alapítvány 

kifejezetten méhnyakrák-

prevencióval foglalkozik?

– A Mályvavirág Alapítvány a 

„méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a 

megelőzésért” 2013 májusában alakult meg 

azzal a céllal, hogy legyen egy olyan szerve-

zet Magyarországon, amely a méhnyakrák-

megelőzéssel, s emellett, a rehabilitációval, 

az érintettek összefogásával foglalkozik. 

– Plakátokon és szóróanyago-

kon kívül milyen úton jut majd el 

az üzenet a nőkhöz?

– Az Alapítvány elnökének, Tóth Icónak a  

„Minden anyuka meggyógyul” című könyvét, 

illetőleg ennek folyományaként megjelent, 

„Meggyógyulok” című naplót az alapítvány 

ingyenesen eljuttatja a méhnyakrákban 

szenvedőknek és orvosaiknak, 

valamint két fontos alapítvá-

nyi kiadványa is elérhető: 

a HPV Fele Se Mese, és 

a Mályva Kórházi Köny-

vecske. Az alapítvány 

weboldalának a www.

malyvavirag.hu-nak cél-

ja, hogy a laikusok is szé-

les körű információkhoz 

juthassanak a betegség-

gel, annak megelőzésé-

vel kapcsolatban.  V.G.

Az ország 
legjobb 
tűzoltói
Kétévente rendezett, rangos tűzoltó-

versenynek adott otthont Újpest. Az 

atlétikai stadionban rendezett meg-

mérettetésen nem csupán atlétikai 

képességre, hanem tűzoltói szaktu-

dásra is szükség volt, ezeket ötvözte 

a verseny. A legjobbak jövőre Auszt-

riában képviselhetik hazánkat.

A XIII. gróf Széchenyi Ödön tűzoltóversenyt 

az UTE atlétikai pályáján rendezték meg. Dr. 

Bérczi László tűzoltó dandártábornok, 

főszervező lapunknak azt mondta, a megmé-

rettetés nemzetközi szabályzat alapján zajlik és 

több mint harmincéves múltra tekint vissza. 

– A megyeiekkel és a fővárosiakkal együtt 

kétszázan, tízfős csapatokban indultak a négy 

versenyszámban. Egyéni tudásra és a csa-

patmunkára egyaránt szükség volt. A láng-

lovagoknak százméteres akadályfutásban, 

horoglétramászásban, négyszer százméteres 

váltóversenyben és kismotorfecskendő-szere-

lésben kellett összemérniük tudásukat.

A horoglétramászás a nevében foglalt spe-

ciális eszközön zajlott, a harmadik emeletre 

kellett feljutni. A váltóverseny sem csupán egy 

hagyományos versenyszám, itt faház tetején is 

kellett egyensúlyozni, a végén pedig poroltóval 

kellett éghető folyadékot oltani.

Szintén látványos volt még a negyedik ver-

senyszám, a kismotorfecskendős célbalövés. 

A szakszerűség mellett gyorsan is kellett 

cselekedni. A vízszivattyú 2400 litert emel át 

percenként, erre kellett minél gyorsabban rá-

csatlakoztatni a megfelelő hosszúságú tűzoltó-

tömlőt, amivel a céltáblát kellett lelocsolni.

A rangos verseny egyben jó lehetőség volt 

arra, hogy a csapatok megismerkedhessenek 

egymással. Az ország legjobb tűzoltói jövőre 

Ausztriában képviselhetik hazánkat. MOA

A 4x100 méteres 
váltóverseny végén 
éghető folyadékot 
kellett eloltani
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ADÓZÁSI TUDNIVALÓ

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 

a 2016. II. féléves adófi zetési kötelezett-

ségek teljesítésének pótlékmentes befi -

zetési határideje: 2016. szeptember 15. 

(csütörtök)

Felhívjuk a szíves fi gyelmüket, hogy az általunk nyil-

vántartott adóalanyok részére a befi zetésre szolgáló 

csekkeket az év elején az éves adófi zetési kötelezett-

séget előíró határozatokkal, illetve megküldött szám-

laegyenleg-értesítőkkel postáztuk, további csekkek 

szeptember 1-je és 15-e között teljes munkaidőben 

– tehát ügyfélfogadási időn kívül is – az Adóigazgatási 

Osztályon igényelhetők! 

(hétfő 08:00 – 18:00; kedd és csütörtök 08:00 – 

16:00; szerda 08:00 – 17:00; péntek 08:00 – 13:00)  

Egyben kérjük azokat, akik még nem tettek eleget 

bevallási kötelezettségüknek, szíveskedjenek azt mi-

előbb teljesíteni! 

Felhívjuk a szíves fi gyelmüket, hogy a bevallás 

késedelmes teljesítése vagy elmulasztása mulasztási 

bírság megállapítását vonja maga után!

ÚJPEST ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 

MŰKÖDTETETT ADÓK:

Helyi adók: Építményadó, Telekadó, Magánszemé-

lyek kommunális adója, Települési adó

Központi adók: Magánfőzött párlat utáni jövedé-

ki adó, Talajterhelési díj, Gépjárműadó

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK: 

www.ujpest.hu/hivatal_szervezeti_egysegek /

Adóigazgatási Osztály

Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez 

nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresített, 

melyek a honlapról szintén letölthetők és azok segít-

ségével az adózó bevallását teljesítheti:

•  az Önkormányzat honlapján közzétett számítógé-

pes program segítségével kitöltött, kinyomtatott, 

papíralapú bevallás adóhatósághoz történő be-

nyújtásával, vagy

•  az Önkormányzat honlapján közzétett számítógé-

pes program segítségével kitöltött bevallás elekt-

ronikus úton (ügyfélkapu) történő benyújtásával. 

A bevallási formanyomtatványok természetesen osz-

tályunkon is beszerezhetők, valamint kérésre a meg-

adott címre is készséggel postázzuk!

         
                                                               

ADÓIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

Cím: 1042 Bp. István út 15. III. emelet

Központi telefonszám: 231-31-01; 231-31-72;

 Építmény-telek és települési adó: 231-32-39; 

231-32-42; 231-32-43

Kommunális adó: 231-32-37; 231-32-46

Gépjárműadó:231-32-36; 231-32-41

fax: 231-32-30

e-mail: adougyek@ujpest.hu      

FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. ker. 

Újpest Önkormányzat Kép-

viselő-testületének 7/2012. 

(II28.) számú rendelete alap-

ján ebben az évben sor ke-

rül Újpesti Szociális Munká-

ért Díj adományázására.

A díj annak a személynek adományoz-

ható, aki a szociális területen az új-

pesti lakosok érdekében végzett ma-

gas színvonalú, kiemelkedő vagy több 

évtizedes tevékenységével jelentős 

mértékben hozzájárult Újpest szociális 

ellátásának, az újpesti szociális szol-

gáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos 

helyzetű lakosok életminőségének 

javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért Díj 

indokolt esetben olyan Újpesten mű-

ködő intézmény vagy egyéb szervezet 

részére is adományozható, amely a 

tevékenységét kollektívaként fejti ki.

A Díj adományozására ja-

vaslatot várunk:

• Újpesten működő társadalmi 

szervezetektől, egyesületektől, ala-

pítványoktól, egyéb civil szerveződé-

sektől, az egyházaktól, nemzetiségi 

önkormányzatoktól, 

•  az önkormányzati fenntartású 

intézmények és az önkormány-

zat tulajdonosi részesedésével 

működő gazdasági társaságok 

vezetőitől,

•  korábban elismerésben részesí-

tett személyektől,

•  Újpesten működő egyéb állami 

vagy önkormányzati intézmé-

nyek, szervek vezetőitől,

•  egyéb Újpesten működő érdek-

képviseletek és helyi önszerve-

ződő közösségektől,

•  legalább tíz magánszemélytől 

együttesen.

Az elismerés adományozásáról 

a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

véleményének kikérését követően a 

Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a cél-

ra rendszeresített adatlapon lehet 

benyújtani 2016. szeptember 30-ig 

Nagy István alpolgármester titkársá-

gára. (Bp. IV., István út 14. II/68)

Az adatlap letölthető a www.ujpest.

hu lapon, vagy átvehető a Polgármes-

teri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában 

(Bp. IV. ker. István út 15.), ahol a Díj 

odaítélését szabályozó önkormányzati 

rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2016. augusztus 23.

 NAGY ISTVÁN

A tanítási szezonban a tanulók szellemi és fi -

zikai képességét megfelelő szinten kell tarta-

ni a jó eredmény érdekében. Ehhez kellenek 

vitálanyagok, zsírsavak, szénhidrátok, fehér-

jék és folyadék.

MIT EGYENEK A GYEREKEK?

Az ősz gyümölcse a szőlő. Ebben 

a gyümölcsben sok vitamin, rost, gyorsan 

felszívódó egyszerű szőlőcukor van, ami az 

agynak ad energiát. Sok természetes vizet 

tartalmaz, a folyadékpótlásban is jó segítség. 

Mossuk meg, szemezzük le, és egy törlőken-

dővel itassuk fel a vizet róla. Így tegyük kis 

tároló edénybe, amit el tud vinni a gyerek az 

iskolába. Lehet vinni megmosott almát, kör-

tét, szilvát, barackot. 

Egészséges szendvicsek. Teljes 

kiőrlésű gabonából készült péksüteményt 

vegyünk. Készítsünk zöldségekből, rostok-

ból, magvakból krémet. Cukkini, búzakorpa, 

zabkorpa, zabpehelyliszt napraforgómag, 

lenmag, szezámmag, mogyoró, olívaolaj, víz, 

ízlés szerint fűszerek. A hozzávalókat kenhető 

állagúra turmixoljuk össze. Ezzel kenjük meg 

a szendvicset. Tehetünk bele nyers sárgaré-

pát, paprikát, céklát. Így kikerüljük a romlan-

dó húsféléket, margarint, vagy tejterméket. 

Más alapanyagokból is készíthetünk krémet, 

tofuval, gabonafelvágottal. Tanácsos alufóliá-

ba csomagolni, úgy tovább friss marad, a nej-

lonba befülled. Az uzsonnás dobozba tegyünk 

papírszalvétát is.

Folyadékpótlás. A legjobb szomjoltó 

a víz! Ajánlott a tanítási idő alatt 1-1,5 liter 

vizet meginni. Az agyi tevékenységekhez, 

és a fi zikai aktivitáshoz, testnevelési órákon 

is szükséges a víz jelenléte a szervezetben. 

Lehet vinni házi limonádét, vagy teát. A gyü-

mölcs- vagy zöldséglevek hamar romlanak 

felnyitás után. Jó megoldás lehet kis fl akon-

ban vinni ezeket a leveket, amennyiben rövid 

időn belül megissza a gyerek.

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

Kezdodik az 
iskola, itt 
van újra!
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K U L T É R K É P

Véget ért a nyár, a látványos szu-

perprodukciók szezonja, de lesz 

még mit nézni idén a mozikban: az 

igazi fi lmcsemegék csak most ér-

keznek. A legérdekesebbnek ígér-

kező bemutatókból válogattunk. 

Snowden – Az elmúlt évtized egyik leg-

nagyobb politikai botrányát Edward Snowden 

kavarta, aki nyilvánosság elé tárta, hogy az ame-

FILMAJÁNLÓ

Őszi fi lmszüret rikai titkosszolgálat milyen illegális eszközökkel 

végez megfi gyeléseket. A kényes témából a pa-

ranoiafi lmek nagymestere, Oliver Stone rende-

zett életrajzi fi lmet. (Bemutató: szeptember 16.)

Ernelláék Farkaséknál – Hajdu Sza-

bolcs saját maga és családja főszereplésével 

forgatott dramedyje a Karlovy Vary Nemzetkö-

zi Filmfesztiválon fődíjat nyert – megérdemel-

ten. Érzékeny, bölcs és helyenként mulatsá-

gos tanmese mindennapi küzdelmeinkről és 

örömeinkről. (Bemutató: szeptember 29.)

Vándorsólyom kisasszony külön-

leges gyermekei – A fékezhetetlen agyve-

lejű Tim Burton visszatér, méghozzá egy igencsak 

testhezálló mesével. A történet fi atal főhőse egy 

időn kívüli varázsvilágban találja magát, ahol ter-

mészetesen képtelennél képtelenebb kalandok-

ba keveredik. (Bemutató: szeptember 29.)

Virsliparti – Frank, a virsli egy nem is 

olyan szép napon ráébred, hogy ha nem vi-

gyáz, a fazékban végzi, kajatársaival össze-

fogva ezért megpróbál elmenekülni a sorsa 

elől. A cuki animációs fi gurák senkit ne té-

vesszenek meg: a Virsliparti felnőtteknek 

készült vígjáték, szigorúan korhatáros – és 

remélhetőleg fergeteges – poénokkal. (Be-

mutató: október 6.)

Érkezés – A kanadai Denis Villeneuve 

jelenleg éppen hazánkban forgatja a Szárnyas 

fejvadász folytatását, de előtte még gyorsan 

összedobott egy meglehetősen izgalmasnak 

és okosnak tűnő sci-fi t. Az Érkezésben egy 

idegen civilizáció képviselői látogatnak a 

Földre, és a legnagyobb kérdés nem az, hogy 

el akarnak-e pusztítani bennünket, hanem, 

hogy miként tudnunk kommunikálni velük. 

(Bemutató: november 10.) BS
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M O Z A I K

A napokban elkezdődött tanév fo-

kozott fi gyelmet igényel, Újpesten 

éppen ezért rendőrök, polgárőrök 

vigyázzák az iskolák környékét és 

segítik a kisdiákok balesetmentes 

közlekedését. Vannak viszont, akik 

pont a tanév eleji forgatagot hasz-

nálják ki, ezúttal azonban a tolvajok 

nem jártak sikerrel, hála az újpesti 

polgárőrök közreműködésének.

Tolvajokat fogtak 
az újpesti 
polgárőrök

RENDŐRSÉGI HÍREK

Zuglóba hívták az Újpesti Bűnmegelőzési 

Polgárőr Egyesület tagjait, ahol szeptember 

másodikán feltörtek egy trafóházat. Nem vittek 

el semmit, azonban a tolvajpáros ezután nem 

sokkal egy robogó lakatolóláncát próbálta le-

vágni. A rendőrök kiérkezéséig az újpesti pol-

gárőrök tartották a helyszínen a két elkövetőt. 

Újpesten már régóta bevett gyakorlat, hogy 

a két helyi polgárőrszervezet hatékonyan és 

nagy óraszámban – Budapesten belül a leg-

többet – működik együtt a rendőrséggel. Ez 

a közös szolgálat nagy segítség járőrözéskor, 

rendezvények biztosításakor, vagy éppen tan-

évkezdéskor. A zuglói példa is az újpestiek jó 

együttműködő-készségét mutatja. MOA

Hadihajós gyakorlat a Dunán
Fény és hanghatással járó hadihajós gyakorlatot hajtanak végre 

a Duna Újpestet is érintő szakaszán szeptember 12-e és 16-a 

között. A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 

Ezred nemzetközi katonai hadihajós kiképzése során a Duna mint-

egy öt kilométeres szakaszán, a vízen vaklőszert használnak fel. 

Ez nagymértékű fény és hanghatással jár, a szokatlan fényekre és 

zajokra reggel hat és este nyolc óra között többször, rövid szaka-

szokban kell számítani. MOA

Újra házhoz jönnek
Szeptembertől folytatódik a rendőrség Házhoz megyünk programja. Válto-

zatlan témakörben, folyamatosan újuló tartalmakkal, népszerű, forgalmas 

helyszínen várnak mindenkit, ezúttal minden hónap második hetében.

– Szeptember második hetében, az újpesti piacnál találkozhatnak velünk először. Ezúttal 

is rendőr, polgárőr, közterület-felügyelő és vagyonvédelmi szakember vár minden érdeklődőt, 

szeptemberben és októberben az újpesti piacnál – mondta lapunknak Horváth Szabolcs r. alez-

redes, Újpest rendőrkapitánya.

A korábbiakhoz hasonlóan most is keddtől szombatig, 9 és 12 óra között, de ezúttal minden 

hónap második hetében lesz Házhoz megyünk Újpesten. Maga a program tavalyi kezdeménye-

zés, amelyhez Újpest az elsők között csatlakozott. Célja, hogy mintegy megfordítva a bűnmeg-

előzés módját, a rendőrök mennek „házhoz”, egészen pontosan mindig egy forgalmas, jól meg-

közelíthető helyszínen adnak tanácsot, felvilágosítást, és bárki bizalommal fordulhat hozzájuk. 

Tevékenységüket szórólapok, kiadványok egészítik ki, amelyek a bűnmegelőzésről, hatékony 

vagyonvédelemről adnak átfogó írásos, szemléletes ismertetőt. M. Orbán A.

BIKE SAFE

A Házhoz megyünk programjába kapcsolódik egy másik rendőrségi kezdeményezés, a 

bike safe. Ennek lényege, hogy a rendőrség fotó, egyedi azonosító jelek, sorszám alapján 

dokumentálja a közlekedési eszközül szolgáló kerékpárokat. A kétkerekű járművek önkén-

tes alapon regisztrálhatók, szeptember 17-én szombaton Újpesten, a Házhoz megyünk 

időtartamán belül lesz rá lehetőség. A bike safe előnye, hogy egy esetleges lopás után 

könnyebben és gyorsabban kaphatják vissza járművüket a tulajdonosaik, és persze az eltu-

lajdonított tárgy azonosítása, a lopás bizonyíthatósága is sokkal könnyebb az egyenruhások 

számára. Horváth Szabolcs r. alezredes lapunk kérdésére azt mondta, szintén önkéntes 

alapon a rollerek is regisztrálhatók. Hozzátette, hogy aki a szeptemberi alkalomról lemarad, 

országos program lévén másik kerületben is nyilvántartásba vetetheti kétkerekűjét.

A jövő múltja
Nem esett messze az alma a fájától címmel nyílt kiál-

lítás régi számítógépekből az Ifjúsági Házban szept-

ember 7-én. Az egyik neves gyártó régi modelljeiből 

áll a tárlat, az anyag nagy része egy magángyűjtőé.

A kiállítást a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

(NJSZT) és Nagy Károly magángyűjtő közösen szervezte. Alföldi Ist-

ván, az NJSZT ügyvezetője azt mondta, hármas célkitűzésük, hogy 

megőrizzék a múltat, alkalmazkodjanak a jelenhez, és amennyire le-

het, befolyásolják a jövőt. Ez a kiállítás A jövő múltja című állandó ki-

állításának időszaki tárlata, amelynek az Ifjúsági Ház biztosított helyet.

A tárgyak többsége Nagy Károly magángyűjtőé, aki több mint húsz 

éve kezdte el gyűjteni a számítástechnikai eszközöket. A legidősebb 

kiállított készülék több mint harmincéves, ami egyébként működik, a 

megnyitó idején egy játék futott rajta, amit el is indíthattak a látogatók.

Nagy Károly lapunk kérdésére elmondta, mindig is gyűjtött valamit. 

Eredetileg mérnök,  1989-ben módosított pályát, és a számítástechni-

ka területéből adódott új gyűjtőszenvedélye is. Az elmúlt negyven évet 

bemutató gyűjtemény is nagyrészt az övé, egyik legkedvesebb tárgy 

számára a már említett, nagyméretű fl oppyt használó gép.

Hozzáteszi, a gépek ára is gyorsan változik, ami néhány éve még 

párezer forintot ért, azt ma a többszörösébe kerül megszerezni. 

Gyűjteményét egyébként folyamatosan igyekszik bővíteni, amiről az 

egyik ott kihelyezett szóróanyag is árulkodik. A nem mindennapi 

számítógéptárlat, amelynek legújabb darabja is több mint tízéves, 

szeptember 22-ig látogatható hétköznap 10 és 18 óra között, októ-

berben pedig Szegeden mutatják be a kollekciót. M. Orbán A.
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S P O R T

elemről. Mint mondta, egy kezén is meg tudná számolni, hogy az elmúlt 

évek nagy versenyein hány alkalommal mutatta be. 

– Egyébként a világon egyelőre senki sem tudja megcsinálni rajtam 

kívül, egyszer láttam egy ázsiai versenyzőtől egy próbálkozást, de a 

felénél leesett – fűzte hozzá büszkén Krisztián.

voltam csapattag. A gyerekeknek üzenem, amikor bekerülnek itt a csa-

patba és lila-fehér mezt húznak magukra, akkor olyan elszántsággal 

futballozzanak, hogy ne kerülhessenek onnan ki – mondta az újpesti 

legenda, Zámbó Sándor.  Az oldalt összeállította: Gergely Gábor

Berki örökre beírta 
nevét a tornába

A szívem ma
is lila-fehér 

A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint a 

kápán végrehajtott orsó Thomas-körrel való kombi-

nálását nevezik a jövő évtől Berki-elemnek a sport-

ágban. A nemzetközi szövetség technikai bizottsá-

gának vezetője, Steve Butcher már korábban jelezte, 

hogy lesz Berki-elem, a döntés most vált hivatalossá.

– 2008-ban mutattam be először a Thomas-orsót kápán. A londoni 

olimpián is ezzel kezdtem a gyakorlatomat. Sok mindent elérhet egy 

sportoló, de az, hogy elemet neveznek el róla, talán a legnagyobb dicső-

ség a pályafutásában – írta közösségi oldalán Újpest olimpiai bajnoka. 

Berki Krisztián elmondta, még szoknia kell, hogy így használja, így 

nyilatkozzon a nagyon látványos, ugyanakkor nagyon nehéz és bonyolult 

Zámbó Sándor, az újpesti labdarúgó legenda Új-

pest önkormányzatától Újpest életműdíjat kapott, 

amit Wintermantel Zsolt polgármester adott át neki 

ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermé-

ben.

– Nem is gondoltam, hogy hetvenkét évesen ekkora megtiszteltetés 

ér – nyilatkozta az ünnepséget követően Zámbó Sándor. – Büszkeség-

gel tölt el az, amit az Újpesti Dózsának nyújtottam a pályafutásom alatt, 

és hogy öregbíthettem városom és klubom nevét mind a mai napig. 

Amikor bekerültem az újpesti csapatba, büszkén húztam magamra a 

mezt. Nem tagadom, a vérem lila, a szívem a mai napig lila-fehér. Soha 

nem gondoltam arra, hogy máshová igazoljak – folytatta. –Tizenhat évig 

Rendkívüli jelentősége van an-

nak, hogy az olimpiai bajnok úszó 

Gyurta Dánielt Rióban beválasz-

tották a NOB sportolói bizottsá-

gába, jelentette ki Aján Tamás, 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

tiszteletbeli tagja, a Nemzetközi 

Súlyemelő Szövetség elnöke.

Aján Tamás: 
„A kilencedik
aranyérem
Gyurta Danié”

Korábban Magyar Zoltán-

ról és Sivadó Jánosról is 

elneveztek egy-egy ele-

met lólengésben. Előbbi 

az 1972-es müncheni 

olimpián mutatta be elő-

ször a Magyar-vándor 

névre keresztelt elemet, 

utóbbitól pedig az 1974-

es várnai világbajnoksá-

gon láthatták első alka-

lommal a Sivadó-vándort.

ZÁMBÓ SÁNDOR 

EREDMÉNYEI

EB 4. helyezett (1972)

Magyar bajnok: 

(Újpesti Dózsa 1969, 

1970 tavasz, 1970-1971, 

1971-1972, 1972-1973, 

1973-1974, 1974-1975, 

1977-1978, 1978-1979)

Magyar Kupa 

aranyérem: (Újpesti 

Dózsa 1970, 1975)

VVK-döntős: (Újpesti 

Dózsa 1968-1969)

BEK-elődöntős: 

(Újpesti Dózsa 1973-

1974)

– Tisztelet elsősorban a három sportágnak, 

amely az olimpián hozta az aranyérmeket, de 

én a nyolc aranyérem mellett – elnézést, ha 

valakit megbántok a véleményemmel – kilenc 

aranyérmet számolok. Mert Gyurta Dániel NOB 

tagságát én legalább egy aranyéremre értéke-

lem – fogalmazott a MOB tiszteletbeli főtitkára.

Aján Tamás beszélt arról is, hogy mi ennek a je-

lentősége, illetve mi várhat az Újpest klasszisára.

– Óriási dolog, hogy először a NOB verseny-

zői bizottságába beválasztottak egy magyart, 

akit százszázalékos támogatással az augusz-

tus 21-i utolsó ülésünkön a NOB-tagság el-

fogadott. Akár a budapesti pályázat, akár a 

nemzetközi olimpiai mozgalom szempontjából 

nagyon nagyra értékelem, hogy Gyurta Dani 

NOB tag lett – tette hozzá a sportvezető.

Aján Tamás
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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

Ingatlan eladó
� Újpest kertvárosában kétgenerációs, kertes, patinás, 
tehermentes családi ház, tulajdonostól eladó. Vállalko-
zásra is kitűnő lehetőség. I.á.: 60 M Ft, tel.: 06-1 369-
3771

� Tulajdonostól eladó! Újpest Központjához közel, 
csendes nyugodt környéken, 20 lakásos, tégla építésű 
társasház második emeletén egy jó állapotú 54 m²-es 
öröklakás. Garázzsal, pincével. Alacsony rezsivel. I.á.: 
17,99 M Ft. Tel.:+36 20 556-3419

Oktatás
� Dolgozók iskolája felvételt hirdet Újpest Köz-

pontban: gimnáziumi osztályok, kereskedelmi 

eladó, vendéglátó eladó, boltvezető, vendéglátó 

üzletvezető, Tel.: 06-20-9-51-33-57

Állást kínál
� Generálkivitelező cég festő, burkoló, gipszkartono-
zó munkatársat keres azonnali belépéssel, folyamatos 
munkavégzésre Budapest IV. kerületében. Elvárás: gya-
korlat, középfokú szakképesítés, „B” kategóriás jogosít-
vány. Jelentkezni önéletrajzzal az info@mesterepito.hu 
e-mail címen lehet. 

Állást keres
� Nyugdíjas, hivatásos gépkocsivezető állást keres. Min-
den megoldás érdekel. Tel.: 06-70 491-981

Régiség
� BOROSTYÁN-KORALL ÉKSZEREK felvásárlása 30.000 
Ft-tól 300.000 Ft-ig/db! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 
Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, Herendi, Zsolnay, 
Gorka, Hummel, Meissen, Kovács Margit dísztárgyakat, 
asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), bronz, 
fa és ezüst tárgyakat, képeslapokat, kitüntetéseket, 
érmét, pengőt, katonai eszközöket. Teljes hagyatékot 
készpénzért! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent 
István Krt. 25. szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-20-
914-0150

� Papírpénz-felvásárlás! Forgalomból kivontak! Német 
márka, osztrák schilling, holland gulden, spanyol peso, 
belga frank, svéd korona, portugál escudo {PTE}, pengő, 
érmék, 40-es évektől forint stb. Készpénzért. V. ker. Szent 
István krt. 25. H-P 10-16-ig, Tel.: 06-70-608-6082

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

Eltartás
� Középkorú hölgy, idős beteg úrral vagy hölggyel, aki 
egyedülálló és egyedül élő, eltartási szerződést kötnék. 
T.: 06-20 968-2448

Szolgáltatás
� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-

fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. 

Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika-

ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-

szerelés. tel.: 370-4932

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-
delmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.

HU, 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 

ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-

sét, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év 

garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 

06-70-550-0269

� Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépítése. Régi típusú 
nyílászárók javítása szigetelése. Hétvégi vállalással is! A 
kiszállás, felmérés díjtalan! Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény! Tel.: 06-30 522-3323

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Jókay Attila önkormányzati képviselő szeptember 12-én, hétfőn 17-től 18 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók 

Béla önkormányzati képviselők szeptember 13-án, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. 

Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő szeptember 

26-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Szeptember 14-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

TOROCZKAI LÁSZLÓ ÚJPESTEN!

Invázió Európa ellen címmel Toroczkai László, a Jobbik alelnöke, Ásotthalom polgármeste-

re tart előadást Újpesten. Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvény házigazdája, Pajor Tibor 

önkormányzati képviselő. Időpont: 2016 szeptember 23., 18 óra. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 1042 

Bp., Árpád út 66.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A JOBBIK SIKERES VALÓDI NEMZETI KONZULTÁCIÓJA!

Ön szerint helyesen teszi az MSZP és a Gyurcsány-párt (DK), hogy a kvótanépszavazásról való távolmaradásra 

buzdít? Vajon a baloldali szavazók tényleg azt szeretnék, hogy elárasszák országunkat a teljesen más kultúrájú 

bevándorlók? Ez elég valószínűtlen! Mindeközben a kormány – a harcos bevándorlás-ellenesség közben – sok-

szorosára tervezi bővíteni az Újpest szomszédságában lévő fóti nemzetközi gyermekbefogadó állomást. Mindezt 

az adófi zető magyar polgárok pénzéből! Helyes ez? Önnek mi a véleménye? Jöjjön és mondja el! Várjuk sze-

retettel 2016. szeptember 9-én és 16-án, péntekenként 17 órától 18-ig az újpesti Jobbik irodában.”

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.

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!

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN VENDÉGE!”

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját (nemcsak a hölgyeket!) „Az én vendégem az Ön 

vendége” rendezvénysorozat következő délutánjára, ahol Lendvai Ildikó és Horváth Imre 

képviselő úr lesz a vendégünk egy jó hangulatú, érdekes beszélgetésen szeptember 14-én, 

szerdán 17 órától a Képviselői Iroda rendezvénytermében (IV. ker. Kiss Ernő u. 3. 4/449. - P+P Irodaház) ahová is 

várunk minden kedves érdeklődőt! Az augusztusban megrendelt képeket is itt lehet majd átvenni!

 Bedő Kata, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet Nőtagozatának elnöke

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 Újpes-

ti-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 egyez-

tetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (október 6-án) 13 órá-

tól a Képviselői Irodában IV. Kiss Ernő u. 3. 4/418. (P+P Irodaház). Bejelentkezés vagy más időpont megbeszélése 

a 06-30-372-1441-es telefonszámon.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. szeptember 9-én és szeptember 22-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

LAKOSSÁGI FÓRUM 

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete 2016. szeptember 16-án 17:30-kor az Ady 

Endre Művelődési Központban (1043. Budapest, Tavasz utca 4.) lakossági fórumot tart. Vendégünk 

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

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

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.)

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
Újpestért
Egyesület

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.

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL. 

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
PIAC-PLACC MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP A DUNA-SÉTÁNYON!
Az időjárás függvényében szombat-vasárnap 7-től 13 óráig várjuk a kedves vásárlókat!

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC 
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

2016. szeptember 8–14.
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A Nagycsarnokban a Péteri Mix Kft.-nél háztáji tej 250 Ft/l | cserkészkolbász 980 Ft/kg | Palcsó zsír 250 Ft/500g | baconszalonna 800 Ft/400g | 
„M”-es tojás 30 Ft/db | „L”-es tojás 32 Ft/db.

A Kiscsarnok oldalában a Grill Gírosnál gírosz pitában 600 Ft | hamburger 500 Ft | gírosztál 1150 Ft | óriás burger 800 Ft.

A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes Sajtműhelynél gomolya (fokhagymás, paprikás) 2530 Ft/kg | juhtúró 2530 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK

A Nagycsarnokban a Sweet Green Orange Kft.-nél burgonya 140 Ft/kg | lecsópaprika 150 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Titkó Fruit Kft.-nél citrom 980 Ft/kg | banán 298 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csak kedden csirkeszárny 399 Ft/kg | csirkemáj 399 Ft/kg | csirke far-hát 99 Ft/kg | csirkecomb 649 Ft/kg | csontos csirkemell 999 Ft/kg | 
sertéscomb 1099 Ft/kg | sertéslapocka 1099 Ft/kg | sertéskaraj 1199 Ft/kg | sertéstarja, -oldalas 1199 Ft/kg | hátsó csülök 799 Ft/kg | baromfi párizsi 399 Ft/kg | baromfi virsli 399 Ft/kg | 
lecsókolbász 899 Ft/kg | cserkészkolbász 999 Ft/kg | extra csirkemellsonka 1199 Ft/kg | májas, véreshurka 999 Ft/kg | házi sertészsír 399 Ft/kg.

A Kiscsarnokban a Kolozsi Hús Bt.-nél csak szerdán sertésmáj 600 Ft/kg | sült házi zsír 500 Ft/kg | minőségi házi parasztkolbász (csemege, csípős) 1800 Ft/kg | füstölt 
csemegeszalonna 1250 Ft/kg.

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

« A VIRÁGCSARNOK VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁSSAL ÜZEMEL AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT IS!

HÁZTÁJI TEJ
Péteri Mix Kft.-nél

250 Ft
/kg

MINŐSÉGI HÁZI PARASZTKOLBÁSZ
Kolozsi Hús Bt.-nél

1800 Ft
/kg

CSIRKEMELLFILÉ
TESO Bt.-nél 

1290 Ft
/kg

MAGYAR SZILVA
Sweet Green Orange Kft.-nél

148 Ft
/kg
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Nyolcéves a nótakör
Tortával, külön dallal és két iskolai kórus vendégszereplésével ünne-

pelte megalakulásának nyolcéves évfordulóját az Újpesti Magyardal 

és Zenebarát Társaskör.

Újpest kulturális életét is a sokszínűség jellemzi, amit jól mutat, hogy a nótáknak is sok 

kedvelője akad. Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör „évnyitóján”, szeptember 6-án 

ugyanis kicsinek bizonyult az Ady Endre Művelődési Ház galériaterme.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is úgy látta, egyre több a szimpatizáns és a nótakedvelő 

Újpesten, szerinte ezt a nyolc évet újabb nyolc követi. Wintermantel Zsolt polgármester szavait 

idézve azt mondta, Újpest ereje a közösségek összetartozásában van.

Az alpolgármester szavai után meghívott vendégként az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola és Gimnázium Margaréta énekegyüttese és az E Kórusa lépett fel. Készültek a nótakör tagjai 

is: egy ismert nóta dallamára adták elő saját szövegezésű, humort sem nélkülöző dalukat, amivel ők 

maguk készültek a jeles nyolcadik évfordulóra, és természetesen nem maradt el a torta sem. MOA
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H I R D E T É S

FOTÓPÁLYÁZAT 
„KALANDBÓL A LEGJOBB” CÍMMEL

BIZTONSÁGOS
KALANDOS

ÓRIÁS

Nyerjetek 2017. évre ingyenes osztálykirándulást a Tarzan TM Parkba!

ŐSSZEL IS VÁRJUK ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK CSOPORTJAIT 
AZ ÚJPESTI TARZANTM PARKBA! 

Készítsetek csoportos fotót a Parkban, amely a vidámságról, a nevetésről 

és a barátságról szól. Mutassátok meg, hogyan tudtok magasra ugrani 

a Felhővárak magas tornyait meglátva, egyensúlyozni a Billegligeten, 

vagy hintázásban átlendülni a Hintarétről! Tornyok, csúszdák, kötél-

hinták, mászókák várnak meghódításra Titeket!

PRÓBÁLJÁTOK KI! 

Tegyétek próbára erőtöket, ügyességeteket, leleményességeteket 

és fantáziátokat az újpesti TarzanTM Parkban.

A pályaművek beérkezésének határideje október 15. Az elkészült 

pályaművet küldjétek el az info@tarzanpark.hu e-mail címre. 

A beérkezett fotókat október 30-áig feltöltjük a TarzanTM Park hivata-

los Facebook oldalára, és az a csoport, aki november 15. 20:00 óráig a 

legtöbb lájk-ot kapja a hivatalos Facebook oldalunkra felöltött fénykép-

re, megnyeri a fődíjat! 

A NYEREMÉNYEK:
1. DÍJ: Egész napos, ingyenes osztálykirándulás a TarzanTM Parkba, és egy 

TarzanTM Park ajándékcsomag az osztály számára

2. DÍJ:  Fél napos kirándulás a TarzanTM Parkba, és egy TarzanTM Park aján-

dékcsomag az osztály számára

3. DÍJ:  TarzanTM Park ajándékcsomag az osztály számára

A játékban bármely oktatási intézmény részt vehet, aki 2016. szeptember 1. 
és október 15. között ellátogat a TarzanTM Parkba. 

Részletes Játékszabályzat a www.tarzanpark.hu weboldalon 
olvasható!

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu


