
VALAMI ELKEZDŐDÖTT…
Újpesten fektették le az Állatvédelmi Szer-

vezetek Országos Szövetsége alapjait. 26 

bejegyzett társadalmi szervezet adta le szán-

déknyilatkozatát a szövetséghez való csatla-

kozásról.  3. oldal

KARNEVÁL A JÉGEN
Újpest Önkormányzata január 23-án, szomba-

ton 14 és 20 óra között ismét megrendezi a 

nagy sikerű korcsolyás jelmezversenyt.  6. oldal

JÓTÉKONYSÁG ÉS HAGYOMÁNY 
2007-ben indult a minden év nagyböjtje előtt 

megrendezett Újpesti Jótékonysági Polgári Bál. 

Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselővel, az 

esemény főszervezőjével beszélgettünk.  2. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. január 21., X. évf., 2. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

MOHAMED AIDA FÉL LÁBBAL MÁR RIÓBAN
Az UTE világklasszis tőrvívója, Mohamed Aida az ötödik helyen végzett a lengyelországi Gdanskban

 rendezett olimpiai kvalifi kációs világkupaversenyen. A magyar szövetség honlapja így fogalmaz:

 Mohamed az ötödik helyével hatalmasat lépett előre a riói részvétel felé. 13. oldal
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Újra megnyílik
a Piac Placc

Városunk a 2016-os év legnagyobb jelentőséggel 

bíró fejlesztéseinek listáján szerepel.   – 5. oldal
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K Ö Z T É R

Illik, nem illik 
Ismét egy reggel, tömött a metró. Az embe-

rek állnak, kapaszkodnak, a többség vagy 

meredten fi xíroz egy pontot a távolban, 

vagy a cipőjét nézi. Sokan a telefonjukat. 

Egy középkorú nő újságot tart a kezében. 

Kedvem lenne beleolvasni. Tudom, hogy illetlenség, de érde-

kel, mi van benne. A nő elmélyed az újságban, látszik, hogy 

izgalmas a téma, vagy jók a képek, nem tudom. Belenéznék. 

Rossz szokás persze, nem túl elegáns, ugyanúgy, mint 

ahogyan a szomszéd ablakába sem szokás benézni. Sokan 

úgy jönnek el az ablakom előtt, hogy direkt nem néznek jobb-

ra, pedig valószínűleg látszik a látóterükben a mozgás. Meg-

tanulták, nem illik. 

Én is megtanultam, de mégis kíváncsi vagyok. Tegnap este 

például, amikor buszoztam hazafelé, nem tudtam megállni, 

hogy ne nézzek bele a mellettem ülő lány e-book olvasójába. Azt 

nem láttam, mi van bele írva, az tényleg udvariatlanság lenne, 

ha percekig nézném, mit olvas. Annyit láttam, hogy megérinti 

a képernyőt, rögtön a következő lapra ugrik az olvasó. Minden 

oldal egyforma. Egy valódi könyvben is hasonlóak az oldalak, 

ugyanolyan a tördelés, de ott valahogy mégis kapcsolódik egy 

keret a szöveghez. Van borítója, fülszövege, grafi kája, és egy rö-

vid ismertető a szerzőről. Valamihez, valakihez tartozik a szöveg. 

Elgondolkodtam. Az én véleményem a rossz. Vagy elavult. 

Rossz berögződés, el kell engedni. Nem kellenek keretek min-

den esetben. Talán a történet sem ér véget azzal, hogy becsu-

kom a borítót. 

A telefonozók szintén olvasnak valamit a metrón. Cikkeket, 

bejegyzéseket, vagy novellákat. Én is ezt teszem. Ha nincs 

nálam könyv, mobilról olvasom a kedvenceimet. Nincs ebben 

semmi rossz. De nem mindenkinek tetszik. 

Ki, milyen eszközön és mit olvas, lényegtelen. Vagy nagyon is 

lényeges. Fő az információ, a tartalom, a történet és az élmény. 

Az olvasás és a kultúra mostanában rengeteg új terepen jelenik 

meg, változatos formákban. Online könyvcsere, „Tégy egy köny-

vet, végy egy könyvet”, barátok használt könyveiket feltöltik a 

Facebookra, és a könyvtár is izgalmas programokkal rukkol elő. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újpesti Király utcai könyv-

tára a magyar kultúra napja alkalmából január 23-án rend-

kívüli nyitva tartással várja olvasóit. 16 órától a Rutkai Bori 

Banda szórakoztatja majd a gyerekeket, 21 órától pedig a 

Bujdosó Trió játszik jazz-dallamokat a kimozdulni vágyó fel-

nőtteknek. 22 órától egészen hajnali 6 óráig ingyenes a be-

iratkozás három hónapra, közben változatos programok lesz-

nek: kölcsönzés, zenehallgatás, beszélgetések, társasjáték, 

kávézás, teázás. 

Előtte, január 22-én, pénteken, szintén a magyar kultúra 

napja alkalmából a GlobArt előadásában a Csongor és Tündét 

láthatjuk az Újpest Színházban.

Mindegy melyik formát választjuk, a lényeg az élmény. Ja-

nuár 22. a magyar kultúra napja. A himnuszunk születésének 

évfordulója. Legyen különleges, legyen ünnep Újpesten is. VG

2007-ben indult 

és azóta is egy-

re nagyobb nép-

szerűségnek ör-

vend a minden év 

nagyböjtje előtt 

megrendezet t 

Újpesti Jótékonysági Polgári Bál. 

A jótékonysági eseményen mindig 

azok a szervezetek kapnak jelentős 

támogatást, akik valamely területen 

kiemelkedően sokat tesznek Újpest 

közösségéért. Ozsváth Kálmán ön-

kormányzati képviselővel, az ese-

mény főszervezőjével beszélgettünk. 

– Tizedik alkalommal rendezik 

meg a Polgári Bált Újpesten. Kinek 

az ötlete alapján és milyen céllal in-

dult a hagyományteremtés?

– Ez a teljes mértékben civil kezdeménye-

zés két fő céllal indult. Elsősorban a háború 

előtti idők pezsgő közösségi életét igyekeztük 

feleleveníteni. Akkoriban minden kör, egye-

sület, egyházi szervezet rendszeresen tartott 

bálokat, ami a maiaktól eltérően egészen más 

jellegű szórakozás és miliő volt. Az esemény 

egyben hagyományteremtés és hagyomány-

őrzés. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk 

városunk szervezeteinek támogatását. Újpest 

Önkormányzata és Wintermantel Zsolt polgár-

mester is teljes mértékben az ügy mellett áll.

– Idén melyik újpesti szervezetet 

támogathatják a résztvevők? 

– A mostani bálon befolyt összeget a Neogrády 

László Helytörténeti Gyűjteménynek ajánljuk fel. 

Azért a gyűjteményre esett a választás, mert 

szervezőtársaimmal, édesanyámmal, Dr. Ozsváth 

Gyulánéval, Monori Marikával, Szabolcsi Ildikóval 

és Derzsi Verával közösen úgy gondoltuk, hogy 

ebben az intézményben megtaláljuk szeretett vá-

rosunk múltját és jelenét egyaránt. Az intézmény 

és munkatársai kiválóan bemutatják azt, amitől 

Újpest az lett, ami. Egy sikeres, szép eredmé-

nyekkel rendelkező, büszke város. Régi képek, 

tárgyak, történetek, fontos személyek kapnak 

otthont a Berda József utca 48. alatt. 

– Körülbelül mekkora összeg 

szokott befolyni, és eddig melyik 

szervezeteket támogatták? 

– Örömmel mondhatom, hogy minden évben 

több százezer forinttal tudunk segíteni egy-egy 

szervezetnek. Öt-hat-hétszázezer forint, illetve 

egyszer volt már, hogy jóval több, mint egymillió 

forint gyűlt össze. Hálás köszönet a nagylelkű 

támogatóknak. A kedvezményezettek között volt 

a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola, 

az Erkel Gyula Zeneiskola és a Pécsi Sebestyén 

Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Is-

kola. 2010-ben az újpesti Deák utcai mentőál-

lomás, egy évvel később pedig az Újpesti Torna 

Egylet Tornaszakosztálya volt a kedvezménye-

zett. Abban az évben kifejezetten Berki Krisztián 

felkészülését támogattuk. Négy évvel ezelőtt a 

Nap utcai Szent József plébániatemplom orgo-

navásárlási tervét segítettük, majd a két újpesti 

polgárőrszervezet javára gyűjtöttünk. Tavalyelőtt, 

az akkor harmincéves Újpesti Szigeti József Utcai 

Általános Iskolát, míg a legutóbbi bálon az Állat-

védelmi Járőrszolgálatot segítették a résztvevők. 

– Miből áll a támogatás? 

– Az adomány a jegyár bevételéből, a csek-

ken feladott vagy helyben összegyűjtött ado-

mányokból és a helyszínen vásárolt tombolák 

árából gyűlik össze.

– Kiket várnak az Újpesti Jóté-

konysági Polgári Bálra?

– Bárkit, aki szeret kulturált keretek között, 

remek társaságban, kellemes zenék és táncok 

mellett, jó hangulatban szórakozni, és nem utol-

só sorban szívesen adakozik egy nemes célra.

 D.V.

JEGYEK MÉG KAPHATÓK!

Belépőjegyek még kaphatók, amelyeket a 

0620-8280514-es telefonszámon keresz-

tül lehet rendelni. Időpont: 2015. február 6., 

szombat 19:30 (kapunyitás 19 óra). Hely-

szín: Újpesti Polgár Centrum, Árpád út 66.

Jótékonyság és hagyomány
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Valami elkezdődött… 
Írta: Prófusz József

Újpesten fektették le az Állatvédelmi Szervezetek 

Országos Szövetsége alapjait 

anuár 19-én az Állatmentő Liga, az 

Állatmentő Szolgálat Alapítvány és 

a Tetovált Állatmentők Állatvédel-

mi Egyesület kezdeményezésére egy orszá-

gos állatvédelmi szövetség megalakításának 

megbeszélésére gyűltek össze a hazai állat-

védelemben tevékenykedő civilek az újpesti 

városháza dísztermében. A megbeszélésen 

26 bejegyzett társadalmi szervezet adta le írá-

sos szándéknyilatkozatát a szövetséghez való 

csatlakozásról.

– Tragikus esemény volt az utolsó csepp 

a pohárban, ami arra ösztönzött bennünket, 

hogy az eddigieknél hatékonyabban lépjünk 

fel az állatok védelmében, az állatkínzás ellen. 

Egy vidéki településen, Deteken agyonvertek 

egy kiskutyát, s az erről készült felvételt egy 

közösségi internetes portálon meg is osz-

totta az elkövető, aki egyébként fi atalkorú 

– mondja Pataki Gábor, az Állatmentő Liga 

és az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat ve-

zetője, az Újpesti Önkormányzat Állatvédelmi 

tanácsadója. – Az eset hatalmas felháboro-

dást váltott ki minden jóérzésű emberből. Mi a 

saját oldalainkon tiltakozási akciót hirdettünk 

február 20-ára, melyhez az interneten eddig 

több százezren csatlakoztak, jelezték egyetér-

tésüket, szimpátiájukat. Az akció célja, hogy 

módosítási javaslatot adjunk át az Országgyű-

lésnek az Állatvédelmi Törvény szigorítására. 

Szeretnénk elérni, hogy az állatkínzást kiemelt 

bűncselekményként kezeljék, s azt 1-től 5 

évig terjedő, letöltendő szabadságvesztéssel 

sújtsák. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis 

állatkínzásért a bíróságok általában pénzbír-

ságot, felfüggesztett börtönbüntetést szabtak 

ki, ritkán kellett egy-egy elkövetőnek börtönbe 

vonulnia. Tarthatatlan, hogy védtelen állatokat, 

az ember leghűségesebb barátait büntetlenül 

bántalmazhassanak, mintegy gazdasági tulaj-

donként tekintsenek rájuk, melyekkel bármit 

megtehetnek.

Az Állatvédelmi Szervezetek Országos Szö-

vetsége alakuló ülésén a szervezet megala-

kulásához szükséges dokumentumok és egy 

etikai kódex kimunkálása érdekében 12 fős 

munkacsoportot hoztak létre. Mint azt a jelen-

lévők megfogalmazták, az országos szövetség 

megalakítása és a leendő tagszervezetek által 

szervezett, február 20-i tüntetés túlmutat a 

konkrét deteki cselekményen – olyan új típu-

sú, etikai és szakmai szabályokat tartalmazó, 

hatékony és felelős állatvédelmi hálózat jöhet 

létre, mely ilyen formában Magyarországon a 

korábbiakban nem létezett.  

Újpest Önkormányzata 2013-ban az 

Állatmentő Liga tagságára építve hozta 

létre az Újpesti Állatvédelmi Járőrszol-

gálatot. Az állatmentők azóta több száz 

házi- és vadállatot mentettek ki szorult 

helyzetből, s nem csak Újpest területén. 

Vittek haza elkóborolt kutyákat, mentet-

tek gázolt állatokat, segítették a hatóság 

munkáját a házi kedvencek azonosítójá-

nak (chip) ellenőrzésében. Példájuk alap-

ján hozták létre a Kispesti és a Kőbányai 

Állatvédelmi Járőrszolgálatot is.    

J

K Ö Z T É R

Az Állatvédelmi Szervezetek 

Országos Szövetségéhez 

csatlakozni kívánó bejegyzett

állatvédelmi szervezetek:

� Állatmentő Liga

� Állatmentő Szolgálat Alapítvány

� Tetovált Állatmentők Állatvédő Egyesület

� Pest megyei Kutató-Mentő Szolgálat

� Csivava Fajtamentő Egyesület

� Vagabondog Állatvédő Egyesület

� Papagájvilág Alapítvány

� Kutyamentő Angyalok Egyesület

� Alex Állatvédő Egyesület

� Vahur Ajka és térsége Állatvédő Egyesület

� Kutya Segélyszolgálat Alapítvány

�  Magyar Tengerimalacvédő Közhasznú 

Egyesület

� Noé Állatotthon Alapítvány

� Országos Állatvédőrség Alapítvány

� Bakonyi Állat- és Természetvédő Egyesület

� Léleklánc Állat- és Környezetvédő Alapítvány

�  FEMA Állatmentő és Állatvédő Egyesület 

Dog Rescue Alszervezet

� FEMA Állatmentő Egyesület

� Árva Lelkek Állatvédő Egyesület

� Zseton Állatvédő Egyesület

� Gyömrői Kutyamentsvár Alapítvány

� Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület

� Ebremény Kutyavédő Egyesület

� Gömöri Állatvédő Civil Szervezet

�  Emberek az Állatokért Állatrendőrség 

2013. Alapítvány

� Rex Kutyaotthon Alapítvány

Az Állatmentő Liga, a Tetovált Állatmentők Egyesület és az Újpesti 

Állatvédelmi Járőrszolgálat február 20-án 14 órára a Nyugati tér-

re szervezett demonstrációt az állatkínzás ellen. A rendőrségen 

bejelentett tiltakozó akción a résztvevők a Parlamenthez vonul-

nak, ahol átadják módosítási javaslatukat az Állatvédelmi Törvény 

állatkínzást taglaló szabályozásának szigorítására. 

Pataki Gábor, az 
Újpesti Önkormány-
zat állatvédelmi 
tanácsadója vezette 
le az alakuló meg-
beszélést
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szönhetően a vízcsövek keresztmetszete sem 

volt mindenhol egységes. Ezek mellett az 

alagsorban is végeznek építészeti-gépészeti 

felújításokat, például festést és burkolást.

Az aktuális változásokról a rendelő hon-

lapján is tájékoztatják a pácienseket, és az 

épületben is ki van függesztve hogy az adott 

szakrendelés hol érhető el. A negyedik eme-

leten működő gyógytorna például a hatodik 

emeleti előadóba költözött. A szakrendelő 

honlapjának tájékoztatása szerint előrelát-

hatólag minden szakrendelés folyamatosan 

működni fog, azonban mindenkit arra kérnek, 

hogy az ujpestiszakrendelo.hu-t és az épület-

ben kihelyezett tájékoztatókat egyaránt kísér-

jék fi gyelemmel.  MOA

Ismét felújítás az SZTK-ban  
Újabb felújítás vette kez-

detét az SZTK-ban, ezút-

tal a fő- és mellékvízveze-

tékeket cserélik. A munka 

áprilisig ütemezetten zaj-

lik, a rendeléseket érintő 

átmeneti változásokat a 

honlapon és a helyszínen 

is közzéteszik.

hideg- és melegvíz-vezetékek, a 

szennyvíz- és esővíz-elvezetők cse-

réje falbontást igényel, ezért áprilisig 

ütemezetten végzik a munkálatokat. Ez füg-

gőleges ütemezést jelent, sosem egy teljes 

szinten, hanem mindig csak egy-egy részén 

dolgoznak, az aktuális munkaterületen lévő 

rendeléseket átmenetileg elköltöztetik. Több 

vezeték vagy annak szigetelése egészségre 

káros anyagot (ólom, eternit) tartalmaz. Az 

utólagos javításoknak, betoldásoknak kö-

Ingyenesen igényelhető 

okmányok:

1.  Személyazonosító igazolvány és szemé-

lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, 

pótlása

2.  Családiállapot-változással összefüggő név-

változás miatt indult hatósági eljárások

3.  Eltulajdonított okmányok pótlása

4.  Gyermekek útlevelének kedvezményes kiál-

lítása (a kettő vagy több kiskorú gyermeket 

nevelő családok esetén)

5.  Gépjárművezetői engedély kiállítása első 

alkalommal

6.  Mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványának pótlása

7.  Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy 

alkalommal)

8.  Tulajdonjog és haszonélvezeti jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése (örök-

léssel összefüggésben, hagyatékátadó vég-

zés alapján)

9.  Oktatási igazolvány (diákigazolvány, peda-

gógusigazolvány, oktatói igazolvány)

10. Felsőoktatási képzésre jelentkezés

11. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

12.  Lakóépület bontási, építési, és haszná-

latba vételi engedélyezési eljárása (a 160 

Ingyenes igazolványok
2016 januárjától a Kormány több mint 20 hatósági eljárás 

díját és illetékét csökkentette, illetve törölte el, összesen 

tízmilliárd forint összegben, azaz ennyivel több marad az 

állampolgárok zsebében. Ez az összeg egy 30-35 ezres 

város éves költségvetése. Szivák Bernadett, Budapest 

Főváros Kormányhivatalának sajtófőnöke tájékoztatta 

lapunkat  a díjmentesen igényelhető okmányok listájáról.

K Ö Z T É R

A

m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingat-

lan esetén)

13.  Adóhatósági igazolás

14.  Cégiratok kiállítása és cégnyilvántartásban 

szereplő elektronikus okiratok megküldése (a 

cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)

15.  Cégek éves számviteli beszámolójának 

közzététele

16.  Üzlet működési engedélye iránti eljárás

17. Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása

18.  Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcso-

latos eljárások

19.  Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jo-

gosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
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FEBRUÁR 6-ÁN SZOMBATON 

REGGEL 6 ÓRAKOR ÚJRA 

NYIT A PIAC PLACC!

Práger Ferenc, az újpesti piac és vásár-

csarnok vezetője lapunknak elmondta: 

„Már javában folyik a regisztráció a he-

lyekért, eddig több mint kétszázan je-

lentkeztek. Minden héten kedden 9-től 

12 óráig, csütörtökönként pedig 12-től 

15 óráig lehet regisztrálni személyesen, 

vagy interneten.

utcaira hajazó zsinagóga meghittsége, vala-

mint a Népsziget vízparti hangulata szocreállal 

és hamisítatlan lakótelepi atmoszférával keve-

redik a legrégebben alapított magyar fociklub 

otthonában, vagyis Újpesten.”

2014 végén ismét egy nem mindennapi 

téma került a We Love Budapest oldalára: Új-

pesti térképrészletet festett a Színes Város egy 

távhővezetékre. „A városlakók szavazatai alap-

ján a szakmai zsűri úgy döntött, hogy a Színes 

Város egy újpesti térképrészletet fessen fel a 

200 méter hosszú csőszakaszra, mert a lokális 

értékek és a kerülethez való kötődés érzésének 

megerősítése is fontos szempont a városszíne-

sítés mellett.”

A remek programajánlók, üzletek, sportolá-

si és szabadidős tevékenységek mellett írtak 

a karácsonyi vásárunkról és ajánlották a Piac 

Placcot is: „A városrész buzgóbb lakói hívták 

fel a fi gyelmet arra, hogy nem lenne rossz egy 

rendszeres közösségi vásár a kerületben, nem 

csak kerületieknek. A Duna sétányon várják az 

alkalmi árusok vevőiket: festmények, kisebb 

bútorok, szép lámpák, szőnyegek, dísztárgyak 

sorakoznak az asztalokon, ha napsütéses az 

idő. Idényhez kötött a Piac-Placc, tavasszal in-

dul, és a mínuszokat nem várja meg, tekintve, 

hogy semmilyen fedett területet nem használ-

nak, minden üzlet a szabad ég alatt köttetik. 

Kisebb közösség újabb vására ez, de pont ezért 

érdemes felfedezni.” VILAND GABRIELLA

Az új piac és vásárcsarnok 

építésére hívja fel a fi gyel-

met a We Love Budapest. 

A szerkesztők összegyűj-

töttek egy listát a 2016-os 

év legnagyobb jelentő-

séggel bíró fejlesztéseiről. 

Természetesen mi is ben-

ne vagyunk! 

We Love Budapest munkatársai 

nem fukarkodnak, ha városunk-

ról van szó. Előszeretettel írnak 

Újpestről mindenféle vonatkozásban, legyen 

az turizmus, gasztronómia, kultúra vagy 

programajánló. Írtak már komplett menükkel 

ajánlót a Központ Bisztróról, A szaftos újpesti 

csali címmel: „A belső alapján egyszerre le-

hetne egy laza beülős hely, ahova a barátok-

kal beugrunk egy burgerre, és egy kellemes 

étterem is, ahova este elvihetjük a barátnőt 

egy engesztelős vacsorára.” A cikkben azt is 

elárulják az olvasóknak, hogy a bisztró anno 

„Újpest-Központ egyik túlméretezett hentes-

üzlete volt”, most pedig „inkább a dolog másik 

végét akarja megfogni: nem az állatot vágja 

le, hanem a tányérunkra pakolja, kifejezetten 

ízléses módon.”

2013 elején teljes körű, rendkívül izgalmas 

összeállítást tettek közzé a Budapest kerüle-

teit bemutató cikksorozatukban Újpestről. Így 

írnak erről: „Az ipari műemlékek omladozó 

melankóliája, a gyönyörűen felújított Főtér fris-

sessége, a számtalan templom és a Dohány 

Szép napot, Újpest!

A



6  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2016. január 21.

Január 6-án, vízkereszt napján 

beléptünk a farsang időszakába. 

Minden óvodában és iskolában, 

sőt még a felnőttek körében is 

nagy a készülődés. E heti Diákok 

írták rovatunkban az Újpesti Cso-

konai Vitéz Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium alsós tanulóit kér-

deztük, minek öltöznek majd be a 

farsangi bálon. 

Tomi: Katonának, mert ahhoz van jelmezem.

Vince: Obi-Wan Kenobinak, mert az egyik 

kedvencem.

Norbi: Nindzsának, mert van kardja és do-

bócsillaga.

Virág: Jack Sparrow kapitánynak, mert na-

gyon bátor.

Noel: Kommandósnak, mert a nagypapám is 

az volt.

Lea: Derűnek az Agymanókból, mert hasonlít 

rám és nagyon szeretem őt.

Nóri: Gonosz manónak, mert nagyon vicces.

Fanni: Cicának, mert szeretem az állatokat.

Szilárd: Minecraftos embernek, mert ez a 

kedvenc fi gurám a Minecraftban.

DIÁKOK ÍRTÁK

Zsolti és Balázs: Darth Vadernek, mert ő 

a kedvencünk.

Dorina: Cowboy-nak, mert nagyon menő.

Milán: Nindzsának, mert az egy harcos.

Márti: Táncosnak, mert szeretek táncolni.

Beni: Fekete fészkes fenének, mert érdekes 

és egyedi.

E. Dávid: Marvel szuperhősnek, mert ő a 

kedvenc szuperhősöm.

Máté: Nindzsacsontváznak, mert eléggé 

ijesztő.

Berci: Darth Vadernek, mert megvan nekem 

plüssfi gurában is.

Bence: Focistának, mert én is focista vagyok.

F. Dávid: Nindzsának, mert ő egy harcos 

ember.

Arni: Focistának, mert én is nagyon szeretek 

focizni.

Szandi: Angyalnak, mert én is úgy szoktam 

viselkedni, mint egy angyal.

F-Sz. Zsófi : Leia hercegnőnek, mert na-

gyon szeretjük a Star Wars-t.

F. Kitti: Pillangónak, mert nagyon szép.

Mi leszel 
a farsangon? 

Újpest Önkormányzata idén is meg-

rendezi a nagy sikerű korcsolyás jel-

mezversenyt. Január 23-án, szom-

baton 14 és 20 óra között mindenki 

megmutathatja, mennyire kreatív 

és ügyes. Tavaly felvonult Újpest 

angyala, az ördög, Frankeinstein, 

Pókember, a Monster High szerep-

lői, egy mexikói család és még a 

devizahitel is. Idén vajon kikkel ta-

lálkozhatunk a Szent István téri jég-

pályán? Szombaton kiderül!

Karnevál 
a jégen

Jelentkezés: Előzetesen a Polgármesteri 

Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatá-

si Osztályán (Újpest, István út 14. I. 34) vagy a 

helyszínen 14-től 15 óráig.

Kategóriák: gyerek (14 éves korig), kö-

zépiskolás (15-től 18 éves korig), családi 

(minimum 2 fő)

A jelmezesek kategóriánkénti felvonulása 

15:30-kor kezdődik. Eredményhirdetés vár-

hatóan 17 órakor (a közönségkocsolyázás 

közben szünetel). Majd zenés jelmezes kor-

csolyázás!

A részvétel feltétele a korcsolyázni tudás és 

saját korcsolya. A jégpályát mindenki saját 

felelősségére használhatja, kesztyű haszná-

lata kötelező!  U. N.

M O Z A I K
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A tájékoztatón bemutatkoztak a jelenlegi alsós tanítók és az alsó ta-

gozatos igazgatóhelyettes, majd a leendő elsősök a jelenlegi 1. c osztály 

tanítóival az osztályterembe mentek. Itt kézműves-foglalkozás keretén 

belül ismerkedhettek az iskola légkörével, a megformázandó mintákat 

pedig a nagyobbak mutatták meg nekik.

Ezalatt a szülők Tóth Anett fejlesztőpedagógus rövid ismertetőjét 

hallgathatták meg arról, mik az iskolaérettség legfőbb ismérvei, mik az 

adott életkor sajátosságai. Arról is beszélt, hogy például a kicsik fi gyel-

mét ebben a korban egyhuzamban 20-25 percnél tovább még nem 

lehet lekötni, de a pedagógusok erre felkészültek, és az órák tartalma is 

igazodik ehhez. Ugyanígy „tudnak mit kezdeni” azzal is, ha az első osz-

tályt kezdő kisdiák már tud írni-olvasni. Kérdésre válaszolva elmondta, 

az iskolaérettség önmagában nem az életkoron múlik.

Néhány tanáccsal (például helyes napirend kialakítása, többféle moz-

gásforma, színezés, építő- és memóriajátékokkal való foglalatosság) is 

ellátta a szülőket, akik tőle és a tanítóktól is kérdezhettek. A beiratkozásra 

tavasszal, előre meghatározott és közzétett napokon kerül majd sor.

A Csokonai nyílt nappal is segíti a választást: február 9-én 8 és 10 óra 

között tartanak nyílt órákat az első évfolyamon a szülők részére. Március 

elején pedig – szintén játszóházzal egybekötve – védőnő tart majd elő-

adást az iskolakezdéssel kapcsolatos egészségügyi kérdésekről.

 Kép és szöveg: M. Orbán András

JANUÁR 18-23.: A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Ökumenikus imahét
Az imaalkalmak minden este 6 órakor 

kezdődnek!

Január 18., hétfő: Isten tetteinek 

hirdetésére elhívottan – 1Pét 2,9

Kertvárosi Szent István katolikus templom: 

(Rákóczi tér 4-8.) Igét hirdet: Zámbó András 

káposztásmegyeri református lelkész

Január 19., kedd: Elhívatottan az örömhír hirdetésére

Újvárosi református templom: (Attila u. 118.) Igét hirdet: Kosinsky Béla 

káposztásmegyeri katolikus plébános

Január 20., szerda: Tanúskodás a közösségről

Egek Királynéja katolikus Nagytemplom: (Szent István tér) Igét hirdet:  

Solymár Péter evangélikus lelkész

Január 21., csütörtök: Van egy álmod?

Baptista imaház: (Kassai u. 26.)

Igét hirdet:  Horváth Zoltán főplébániai katolikus plébános

Január 22., péntek: Együtt imádkozva

Káposztásmegyer, katolikus közösségi ház: (Tóth Aladár u.)

Igét hirdet:  Petőné Juhász Emília református beosztott lelkész

Utána ifjúsági alkalom: Papp Szabolcs baptista ifjúsági vezető

Január 23., szombat: Egységért égő szívek

Evangélikus templom: (Lebstück M. u. 38.) Igét hirdet: Nagy Sándor 

katolikus főplébániai diakónus

Mottó: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1 Pt 2,9

Az idei imahét hívás arra, hogy só és világosság legyünk.

– Minden este, az imaalkalmak után közös  agapé, szeretetvendégség 

lesz a helyi közösségi teremben.

Nyilvános ajánlattételi felhívás
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata nyilvános pályázat 

keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

I. Helyrajzi szám: 70459/2, Ingatlan címe: Bp. IV. Csányi László 

u. 4-6., Művelési ág: kivett irodaház, Terület (m2): 1908 m2, Építési 

övezet: VK/IV-3, VK/IV-5, Kínálati ár (Ft): 120.000.000 Ft + áfa

II. Helyrajzi szám: 76334/138, Ingatlan címe: Bp. IV. Erdősor u. 62., 

Művelési ág: kivett beépítetlen terület, Terület (m2): 5650 m2, Építé-

si övezet: I-IV-7, L2/A/IV-5, Kínálati ár (Ft): 90.600.000 Ft + áfa

III. Helyrajzi szám: 74098/2, Ingatlan címe: Bp. IV. Perényi Zsig-

mond 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

IV. Helyrajzi szám: 76298/8, Ingatlan címe: Bp. IV. Fóti út – Ká-

posztásmegyeri u. sarok, Művelési ág: kivett beépítetlen 

terület, Terület (m2): 1808 m2, Építési övezet: I-IV-2, Kínálati ár (Ft): 

80.190.000 Ft + áfa

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

alatt tekinthető meg.

Korosztályokra szabott iskolahívogatót szervezett január 14-re az 

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A ki-

csik egy osztályteremben, kézműves-foglalkozás keretében ismer-

kedtek az iskola légkörével, míg a szülőknek Tóth Anett fejlesztőpe-

dagógus tartott rövid ismertetőt és válaszolt a kérdésekre.

Hív az iskola

Vár a Gyermekvasút!
A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút felvételt hirdet február 6-án induló 

tanfolyamára 4., 5. és 6. osztályos gyerekek számára. A jelentkezés 

feltétele orvosi alkalmasság és legalább 4,0 tanulmányi eredmény, 

illetve az iskola engedélye.

 A Széchenyi-hegytől Hűvösvölgyig vezető keskeny nyomközű 

vasútvonalon 10-14 éves gyerekek látják el a vasúti szolgálatot, 

nagy lelkesedéssel és felelősségteljesen végzik ugyanazokat a fel-

adatokat, amiket a nagyvasúton felnőtt kollégáik (jegyvizsgáló, vál-

tókezelő, pénztáros, forgalmista).

A most induló tanfolyam júniusig tart, heti egyszeri elfoglaltságot 

jelent. A sikeres vizsgákat követően a nyáron állhatnak majd szolgá-

latba a legifjabb gyermekvasutasok.
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M O Z A I K

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáin-

kat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 

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

Mostani sétánk a szokottnál kicsit gyorsabb-

ra sikerült. Makár Tomival tartani a tempót már 

eleve kihívás. A Központban futunk össze, szó 

szerint. Ő rohan, mint mindig. Edzésről edzésre.

A séta nála nem nagyon jön szóba. Maximum a gyaloglás, abban is a gyors. Három 

gyaloglóversenyen indult életében. Három magyar bajnokságból két győzelem, ilyen 

tempó mellett nem csodálkozom, hogy két arannyal és egy ezüsttel tért haza. A gya-

loglás mellett a futásban is hasonló eredményeket ért el, abban is országos bajnok. 

Korosztályos ranglistavezető maratonon és félmaratonon, húszévesen pedig megcsi-

nálta az Ironmant, mellyel ő lett minden idők egyik legfi atalabb teljesítője hazánkban. 

Ezt csak úgy mellékesen mondja, szerényen. Így csinál mindent. Semmi erőlködés. 

Lazán, mosolyogva. 

Több ideje nincs is rám, az órájára siet, nem hagyja cserben a vendégeit. Itt Új-

pesten spinning edzéseket tart teremben, őrült jó hangulatban. Férfi ak, nők, fi atalok, 

idősebbek, várandós nők és nyugdíjasok együtt tekernek a bicikliken Tomi instrukció-

ira, dinamikusan, felszabadultan. Csak jókat mond az újpesti közönségről: „Visszajáró 

vendégek mind, sportosak, kedvesek, lelkesek és mosolygósak”! 

Hamarosan jön a jó idő. Még egy gyors kérdést felteszek neki, foglalkoztat, hogy va-

jon tavasszal és nyáron is a teremben bicikliznek-e az emberek. Tomi válasza az, hogy 

igen, de rengeteg szabadtéri bicajos programot is csinál a barátaival, sporttársaival, 

vendégeivel. „Innen Újpestről át lehet menni a Rómaira, onnan pedig Szentendrére. 

Ez az egyik kedvenc útvonalam” – meséli sietősen. A spinninget mindenkinek ajánlja, 

ilyenkor télen a legjobb sport, kint nem lehet biciklizni. Fedett helyen, együtt, jó zenére 

tekerni fantasztikus érzés. „Rendszert hoz az ember életébe, jobb anyagcserét biztosít 

és javítja a közérzetet!” – mondja Tomi lazán, mosolyogva. 

Igen. Újpest a legsportosabb város.  VG.

ÚJPESTI SÉTA

Tempósan, 
mosolyogva

A diótörővel 
folytatódott 
a Zenede
Második állomásához érkezett január 

19-én, kedden a Zenede az Ady End-

re Művelődési Ház színháztermében. A 

MÁV Szimfonikus Zenekar tagjai ezúttal 

Csajkovszkij klasszikusával, A diótörő-

vel lepték meg az újpesti óvodásokat.

Az ismeretterjesztő hangversenysorozat célja, hogy a mesék segítsé-

gével közelebb hozza a gyerekekhez a zene és a hangszerek világát. 

A szervezők bemutatják a hangszercsaládokat, beszélgetnek a ké-

szítésükről és a megszólaltatásuk módjába is beavatják az érdeklődő 

óvodásokat és alsó tagozatos gyerekeket. Fontosnak tartják, hogy az 

ifjúság megtanuljon különbséget tenni a fi gyelmes zenehallgatás és a 

háttérzene között. A befogadható mennyiségű információ mellett ver-

sek, közös éneklés és játékos együttműködés is szerepel a műsorban, 

egy-egy zenei részlet elmélyültebb befogadását pedig balett és kortárs 

táncosok segítik.

A diótörőt januári 29-én, pénteken 15 órától nézhetik meg az iskolás-

korú gyerekek. Jegyár: 1000 Ft. A bérlet ára 3400 Ft. Jegyértékesítés a 

jegy.ujkk.hu címen, illetve a helyszínen.  B. S.

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
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M Ú L T I D É Z Ő

Kép és szöveg: M. Orbán András

 

misét Horváth Zoltán plébános, 

Újpest Díszpolgára mutatta be az 

Egek Királynéja főplébánián. A plé-

bános rámutatott, a fogyasztói társadalom a 

hiányt egyenesen katasztrófaként állítja be, a 

háborúk az egyenlőtlen eloszlás, a többlet és 

a hiány okán jönnek létre. Szerinte jól látszik 

viszont, hogy egyik világégés sem jelentett 

megoldást az alapproblémára. Sokan Jézus 

csodáiból is csupán a sokszorosítást vagy a 

feltűnést látták, azonban a csodatételeknek 

nem ez volt a céljuk.

A szentmise után fi lmvetítésre várták az ér-

deklődőket, ami egyszerre mutatja be a má-

sodik magyar hadsereg veszteségeit, harcai 

helyszíneit, mindezt pedig egy ott gyógyító 

magyar orvoson keresztül teszi személyessé.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

A vetítés előtt Hirmann László, az Újpesti Ká-

rolyi István Általános Iskola és Gimnázium 

igazgatója, történelemtanár emelt ki néhány 

történelmi tényt. A második magyar hadsere-

get villámhadjáratra küldték a bolsevikok ellen. 

A kintlét végül két telet is magában foglalt, a 

magyar csapatok nem voltak megfelelően fel-

készítve, és létszámban is jóval elmaradtak a 

szovjetekétől. A számukra kijelölt háromszáz 

kilométeres doni védvonalat lehetetlen volt 

fenntartaniuk, a magyar csapatot jelentős 

veszteségek érték, az éjszakai hidegeknek 

köszönhetően sok volt a fagyhalál. Hirmann 

László kiemelte azt is, a világégés után a 

hatalomra kerülő vezetés sokáig háborús bű-

nösökként kezelte a Don-vidéken elesetteket. 

Szerinte viszont a fronton harcoló magyarok 

egyszerre voltak kötelességüket teljesítő kato-

nák, áldozatok és hősök.

HOGY KERÜLT A VÁROSI ORVOS A FRONTRA?

Dr. Haraszti Bernolák Béla eredetileg nem ké-

szült a frontra, Újpest városi orvosa volt – a 

közvetlen előzményeket dr. Hollósi Antal se-

bész főorvos ismerteti. Az orvos Bernolák a 

higiénés feltételek javításához szeretett volna 

forrást szerezni, ezért levélben fordult Pest-

Pilis-Solt-Kiskun vármegye (ahová Újpest 

tartozott) alispánjához, hogy ne csak Gödöllő 

részesülhessen belőle. Noha papíron nem 

mutatkozott ellenszenv, Endre László, a hír-

hedten antiszemita alispán közbenjárásának 

is köszönhető, hogy a zsidó származású dr. 

Gárdi Jenővel együtt dolgozó Bernolák az 1942 

őszén megpályázott Árpád kórházi állás helyett 

a frontra kapott behívót… 

A FILM ELŐZMÉNYEI, MIÉRTJE

Az újpesti fotós-rendőr Bernolák Béla nagyapja 

előkerülő levelei és egy baráti beszélgetés után 

kezdte felmenője nyomdokait kutatni. Először 

2014 januárjában tehetett látogatást Oroszor-

szágban. Elhatározta, hogy fi lmmel és az akkori, 

a magyarokra nézve tragikus események törté-

neti összeállításával állít emléket nagyapjának. 

A második útra 2014 májusában egy történész, 

egy újságíró (e sorok írója), és a fi lm szerkesztő-

riportere, Juhász Mátyás kollégánk kísérte el. 

FILM, FOTÓK, LEVELEK

A mise után vetített fi lm a Don-vidéket és a har-

cok szempontjából fontos településeket mutatja 

be. Az elvihető írásos összeállítás a történelmi 

eseményeket foglalja össze, valamint dr. Ha-

raszti Bernolák Béla frontról írt leveleit és az 

unoka, a szintén újpesti Bernolák Béla fotóit 

tartalmazza.

Mise a Don-kanyar áldozataiért
Szentmisével és fi lmvetí-

téssel emlékeztek a máso-

dik magyar hadsereg Don-

kanyarnál 1943-ban elesett 

katonáira, január 17-én. 

A
Átkelő a Don folyón

A legnagyobb harcok 
helyszíneinek egyike 
a Don mentén

Táblákon a magyar 
hősök nevei a rudkinói 
központi magyar kato-
nai temetőben, köztük 
az újpesti orvosé

Horváth Zoltán: 
„A háborúk leggyakoribb 
oka a túltermelés és a 
hiány egyenlőtlensége”

Hirmann László:
„Katonák, áldozatok és 
hősök voltak egyszerre”

A rudkinói központi 
magyar katonai 
temető
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Az önkormányzat idén is számos 

hirdetési és bemutatkozási lehe-

tőséget kínál az újpesti vállalkozá-

soknak, üzletneknek. Azok pedig, 

akik csatlakoznak az  ÚjpestKártya-

partnerekhez, még további kedvez-

ményeket kaphatnak. 

z elmúlt négy év során az önkor-

mányzat által útjára indított Találkoz-

zunk többször! programsorozat meg-

bízható, magas színvonalat képviselő márkává 

nőtte ki magát. A különböző programok egyben 

remek hirdetési és bemutatkozási lehetőséget 

is kínálnak, legyen szó akár molinóról, szórólap-

ról, „hangos reklámról” vagy reklámfi lmről. 

Az önkormányzat hivatalos lapja, az Újpes-

ti Napló hetente 43500 példányban jelenik 

meg, széles körű hirdetési felületet kínálva, 

akár PR-cikkek formájában is. Ennél is rész-

letesebb, színesebb bemutatkozási lehető-

séget kínál a prémium minőséget képviselő 

Találkozások című ÚjpestKártya-magazin. 

Fontos megjegyezni: a kártyapartnerprogram 

(elsődleges előnyein túl) a helyi hirdetési fe-

lületek igénybevételénél is jelentős kedvez-

ményekkel jár. 

Kevesebben tudják, de az újpesti önkor-

mányzat által felújított orvosi rendelőkben és 

az SZTK-ban elhelyezett LCD kijelzők immár 

nem csupán információforrások, hanem he-

tente frissíthető hirdetőfelületek is egyben. 

Az aktuális hírek, betegtájékoztatók mellett a 

hirdetni szándékozó cég álló- és mozgóképes 

hirdetése egyaránt megjelenhet itt.

Az a vállalkozás, amelyik kifejezetten a 

reklámfilmformátumot részesíti előnyben, 

az Újpesti Közéleti Televízió műsorában 

kaphat lehetőséget. A televízió adása több 

mint huszonháromezer háztartásban fogha-

tó, a reklámfilmek egy nap alatt három, egy 

hét alatt összesen huszonegy alkalommal 

jelennek meg a szóban forgó újpesti ház-

tartásokban. Ha pedig huzamosabb ideig 

képernyőn vannak, jelentős árkedvezményt 

kap a hirdető.

Érdeklődni az Újpesti Sajtó Kft.-nél, a hirdetés@

ujpestimedia.hu e-mail címen lehet. 

 MOA
Újpest, ahol hirdetni is megéri

A

Intézményben és akár közterületen is!
A 2013 novemberében átadott városi uszoda medenceterének két 

végén, a belső homlokzaton összesen hét hirdetőfelület áll rendel-

kezésre. Ezek mind a medencékből, mind a galériáról jól láthatók, 

kiválóan alkalmasak többek között sportos, családos vagy gyermek-

programok-rendezvények népszerűsítésére, és igény esetén tizen-

két hónapig is bérbe vehetők.

Az egyes megállókban elhelyezett citylight-poszterek és a város-

szerte megtalálható óriásplakát-helyek is hasonló módon vehetők 

bérbe. És hogy mekkora szerepe, hírneve lehet egy közterületi óri-

ásplakátnak, mi sem bizonyítja jobban, mint annak a fi atalember-

nek a példája, aki tavaly – az Önkormányzat segítségével – lénye-

gében egész Újpest előtt kérte meg párja kezét, egy óriásplakáton. 

A lány igent mondott. Kell ennél jobb reklám a reklámnak?

K Ö Z T É R

Változatosság 
és megújulás
Megújuló tartalom, szépülő környe-

zet – ez jellemezte leginkább az Új-

pesti Közéleti Televíziót a 2015-ös 

évben. Legalább ennyire változatos 

tartalommal várják a nézőket idén is!

A közösségi televízió elsődleges feladata, 

hogy minden újpesti hírről, aktualitásról be-

számoljon a nézőknek. A főműsornak számító 

Újpesti Körkép ennek nem csupán tartalmilag 

igyekszik eleget tenni. Megújult híradós szer-

kezete tavaly kapott végleges formát, aminek 

köszönhetően az idei adások minden eddiginél 

átfogóbbak, informatívabbak lesznek, mindezt 

megújult stúdióháttérrel.

Két új elemmel, állandó könyv- és fi lmajánló-

val gazdagodott a Kulturkáló műsora, ezzel még 

változatosabb, sokoldalúbb lett.

Új műsorok is megjelentek a kínálatban. 

A Találkozzunk minden nap! kifejezetten az 

ÚjpestKártya-partnerek körére épül. Bemutat-

ja a partnercégeket, a kártya nyújtotta előnyö-

ket, és számos pozitívumról ad hírt. A szintén 

új, Helyi érték című műsor idén is számos, szó 

szerint helyi értéket mutat be, Újpestről és kör-

nyezetéről, élővilágáról, helytörténetről, vagy 

éppen olyan személyekről, akikre büszkék 

lehetünk, munkásságuk példamutató lehet. 

A helytörténettel foglalkozó adások felelevení-

tik Újpest védett épületeinek történetét.

A Női szakasz című műsor úgy dolgozza 

fel a női témákat, hogy az egyaránt érdekes 

lehessen a hölgyeknek és uraknak is. Ismert 

arcok, művészek, vállalkozók beszélnek, me-

sélnek magukról és a környező világról kicsit 

másképp, mint ahogy megszoktuk. Az ÚKTV 

sportműsora pedig a már megszokott színvo-

nalon továbbra is teljes képet ad Újpest sport-

eseményeiről és kimagasló sportolóiról.

Aki pedig virtuálisan visszatekintene egy-

egy olyan eseményre, amin nem tudott ott 

lenni, vagy csak szeretné viszontlátni szeret-

teit egy-egy jól sikerült városi rendezvényen, 

az az Ahogy történt…. című új műsorban néz-

heti meg eredeti hanggal, kommentár nélkül 

összevágva.

Idén is érdemes lesz követni az Újpesti Ká-

bel Televízió műsorát. MOA

Gergely Gábor  
műsorvezető 
és Keleti Ágnes 
tornászlegenda 
az ÚKTV legutóbbi
felvételén

Az ÚKTV műsorát 
a YouTube-on is 

fi gyelemmel kísérhetik a 
youtube.com/c/uktv4 

címre kattintva
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SJÓN

MAGVETŐ

A cethal 
gyomrában

Az elmúlt 24 évben nem sok okunk lehetett 

rá, hogy izgatottan latolgassuk a győzelmi 

esélyeket az Oscar-gálán, már ami a „Leg-

jobb idegen nyelvű fi lm” kategóriáját illeti. 

Szabó István Mephistójának (1981) díjazá-

sa után azonban ismét eséllyel pályázik az 

arany szoborra egy magyar fi lm. Ezért (is) 

érdemes közelebbről megvizsgálni a Saul 

fi a legnagyobb vetélytársát, amelyet csü-

törtöktől a hazai mozik is vetítenek. 

A török Mustang is nyugodtan nevezhető 

„fontos fi lmnek”, ráadásul az Akadémia szí-

vének kedves problémát boncolgat. Deniz 

Gamze Ergüven egy észak-törökországi falu-

ba kalauzolja el a nézőket, ahol öt korán elár-

vult lánytestvér nevelkedik a nagymama és a 

szigorú nagybácsi házában. Látva a helybéli 

kamaszfi úk egyre hevesebb érdeklődését, a 

pótszülők szorosabbra fogják a pórázt: elő-

ször csak rácsokat szerelnek az ablakokra, 

majd elkezdik sorra kiházasítani a lányokat, 

nehogy folt essen a család becsületén. 

A testvérek próbálnak lázadozni a sor-

suk ellen, hol több, hol kevesebb sikerrel, 

a rendezőnő pedig nem is titkolja, hogy 

szimpátiája a fi zikai és lelki szabadságu-

kért küzdő gyereklányokkal van. Csodaszé-

pen fényképezett fi lmje egyszerre tragikus 

és komikus, mint az a jelenet, amelyben a 

rokonság a nászéjszaka utáni reggelen, az 

ajtón dörömbölve követeli a véres lepedőt.

A Mustang elnyerte többek közt a Lux-

díjat, az Európa Parlament fi lmes elismeré-

sét, de az sem lenne óriási meglepetés, ha 

az Oscart is megkaparintaná, hiszen igazán 

szerethető produkció, olyan főhősökkel, 

akikért nem lehet nem drukkolni. BS 

Mustang

FILMAJÁNLÓ

A kortárs izlandi irodalom legnagyobb mesé-

lője, Sjón ebben a könyvben látomásokban és 

meglepő történetekben vegyíti a valóság és a 

képzelet, a tudomány és a népi hiedelmek ele-

meit. Tudós Jónas élettörténete a XVII. századi 

Izland veszélyes és kegyetlen világáról mesél, 

egyszerre történeti és költői, középpontjában 

az olthatatlan emberi tudásvággyal.   TE

Magvető Kiadó, Fordította: Egyed Veroni-

ka, Dunajcsik Mátyás (versbetétek) 

Sjón: A cethal 
gyomrában
1635, Izland. Itt él Tudós Jónas Pálmason, az au-

todidakta természettudós, költő és képfaragó. 

Rosszakarói perbe fogják vajákosság és fekete 

mágia vádjával, és egy lakatlan szigetre száműzik. 

Ezen a szigeten idézi fel az öreg Jónas fordulatos 

életét és hányattatásait.

A magyar 
kultúra napján 
Január 22-én, a magyar kultúra napján a GlobART 

társulat Csongor és Tünde mesebeli csodavilágát 

hozza el az Újpest Színház nagyszínpadára.

Nem a történet, a karakterek kidolgozottsága, hanem a tündérek-

kel, zűrzavaros lelki állapotokkal, varázslással teletűzdelt mese ragadja 

magával a nézőt. A sok színes jelmez, díszlet, zene, tánc, kreatív színé-

szi játék mind ezt segíti elő. 

Időpont: január 22., péntek, 19 óra.

Az előadás ingyenesen megtekinthető, a belépés előzetes regiszt-

rációhoz kötött.

Regisztrálni az Ady Endre Művelődési Házban lehet. 

Két kiállítás nyílt meg szinte 
egyidejűleg az Újpest Galériában

Generációk és 
a képzelet határa
A Kapos ART Egyesület ifjúsági tagozatának kiállí-

tása festők, grafi kusok, szobrászok, iparművészek 

és fotográfusok alkotásaiból áll össze. Szellemisé-

gükre az újító magatartás és a szemléleti frissesség 

jellemző, korunk magyar művészetét mutatják be 

Újpestre hozott tárlatukkal. 

Zilahi Ica képei valóság és képzelet határán mozognak. A Cirkusz az 

egész világ címet viselő kiállítás főszereplői babák, amelyek a művész 

saját szürreális képi világát teremtik meg. Valóság és vízió, ami nem 

csak a festőről szól. Mindkét kiállítás február 6-ig látogatható. MOA
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H I R D E T M É N Y

A Belügyminisztériummal való szoros együtt-

működésben kerületünk múlt évben elkészít-

tette, és jóváhagyta a kerület településfej-

lesztési dokumentumait a Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata Telepü-

lésfejlesztési Koncepció és Integrált Telepü-

lésfejlesztési Stratégiát (Újpest2020 TFK) és 

az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, 

melyek 2015. november 16-án léptek hatályba.

Az új hatályos településfejlesztési dokumentumokban foglalt 

célok elérése érdekében, és a hatályos építésügyi szabályo-

zási környezet szerinti hatályos településrendezési eszköz ké-

szítési kötelezettségre tekintettel Újpest Önkormányzat a TFK 

városrész lehatárolásaival összhangban 2015 évben négy vá-

rosrész területére KÉSZ tervezés tárgyában közbeszereztetési 

eljárást folytatott le.

Tervezési terület: Újpest Városközpont Kerü-

leti Építési Szabályzata

Budapest IV. kerület Újpest, Váci út – József Attila utca – Attila 

utca – Deák Ferenc utca – István út – Király utca – Kassai utca 

– Munkásotthon utca – Aradi utca – Berda József utca – Mártí-

rok útja – vasútvonal (XIII. kerület határa) által határolt közel 70 

ha nagyságú, vegyes városias, a kerület központi irányítási és 

ellátási, valamint a városkapu térségét magába foglaló terület.

Az új településrendezési terv készítésének 

indokai és célja:

A terület egészére a 2008-ban elfogadott 11/2008.(III.28.) 

ÖKT r. szerint az Újpest 3. számú város-szerkezeti egység 

KSZT van hatályban, melyben foglalt elhatározások felülvizs-

gálata időszerűvé vált. A terv elsődleges célja az új kerületi 

fejlesztési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő fejlesz-

tések, valamint a megváltozott, országos építésügyi és telepü-

lésrendezési jogszabályokhoz igazodó új építési szabályozás 

megteremtése, melynek során az általános szabályozáson túl 

a területspecifi kus vizsgálatok és elemzések alapján készülő 

javaslat fogja megalapozni az új helyi építési szabályozást az 

alábbi tervezési követelmények és faladatok fi gyelembevéte-

lével: Újpest városközpont fejlesztési feladatai összetettek. A 

megújult Szent István tér kialakult városszövetű környezeté-

ben az élhetőség, a zöldfelületi borítottság növelése, a közös-

ségi terek fejlesztése, kiskereskedelem ösztönzése, kulturális 

létesítmény kialakítása, a lakóterületek forgalomcsillapítása, 

a kerékpározás támogatása áll a fókuszban, a Városkapu át-

alakuló környezetében a mellékközponti szerepkör kialakítá-

sa, az Újpest-Aquincumi Duna-híd és a Körvasút menti körút 

megvalósításának támogatása, a Duna-part elérhetőségének 

biztosítása és a szegregátum lakóiról való gondoskodás a 

lényeges feladatok. A Városkapu területén kiemelt fi gyelem-

mel kell lenni a tervezett fejlesztést megalapozó, elő-segítő 

tulajdonviszony-rendezési lehetőségekre (állami/fővárosi/ke-

rületi és kapcsolódó magán) és olyan szabályozási környezet 

megteremtésére kell törekedni, mely a terület stagnálását egy 

fejlődési irányba elmozdítja az ITS 1. akcióterületéhez kap-

csolódó előírásainak fi gyelembevételével.

Felhívás a partnerségi részvételre:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata széles-

körű partnerségi egyeztetést kíván lefolytatni abból a célból, 

hogy a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani 

lehessen a véleményező partnerek lehető legszélesebb körű 

bevonását, és az elfogadott településfejlesztési dokumentu-

mok nyilvánosságát.

Mind az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd, mind 

a Gazdasági Klub, vagy a számos egyéb egyeztető fórum, és 

a településfejlesztési dokumentumok készítésének tapasz-

talatai is azt bizonyítják, hogy az újpestiek közössége egyre 

erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus.

Az Újpest Városközpont KÉSZ előkészítésében ezért – mond-

hatjuk, hogy immár hagyományainkat követve – szintén na-

gyon fontosnak tartjuk az itt működő szervezetek bevonását. 

Kérem, hogy ha Ön/Önök is részt kívánnak venni a munká-

ban, ha Önök is fontosnak tartják, a közösség igényeit, akkor 

kérem, küldjék meg a tervezés alá vont területet érintően kö-

zösségi javaslataikat, észrevételeiket.

Jelentkezésüket, véleményüket várjuk a foepitesz.iroda@

ujpest.hu e-mail címen.

Bővebb információkat, aktuális érdekességeket Főépítészi Iro-

da honlapján a http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/182/105 

linken olvashat a jövőben.

Az államigazgatási egyeztetésben való part-

neri részvételről szóló tájékoztató:

Kérjük, hogy amennyiben az államigazgatási egyeztetés fo-

lyamatában partnerként részt kívánnak venni, akkor az ezzel 

kapcsolatos kérelmüket aláírt formában szíveskedjenek meg-

küldeni az alábbi címek bármelyikére:

E-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu

postacím: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda

A kérelemben kérjük, hogy tüntessék fel a képviselt szervezet 

megnevezését, szakterületét, a képviselet módját, illetve cég/

magánszemély esetén a székhelyet/lakcímet. A kérelemben 

kérjük nevesíteni, hogy a partner kéri felvételét az államigaz-

gatási eljárásba, mint regisztrált partner.

A regisztrált partnerek e mailben, vagy ennek hiányában pos-

tai úton kapnak értesítést a 314/2012. (XI.08.) Korm. rende-

let 38.§ szerinti 30 napos észrevételezési időszakról, amely 

keretében az elkészült terv tervezetéről írásos észrevételt 

tehetnek. A regisztrált partnerek a 30 napos észrevételezést 

megelőzően is tehetnek javaslatot, észrevételt. A partnerségi 

jogokat a partnerségi dokumentummal összhangban lehet 

gyakorolni.

Az új településfejlesztési dokumentum(ok) 

készítésének módja:

Újpest Önkormányzat célja a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényben meghatározott településrendezési feladatainak a 

2013. január elsejétől hatályba lépett új jogszabályi követel-

ményeknek megfelelő módon tegyen eleget. A dokumentu-

mok kidolgozása és elfogadása a 314/2012. (XI.08.) Korm. 

rendelet szerint történik olyan módon, hogy a hatályban lévő 

országos és fővárosi terület- és településrendezési doku-

mentumok és szakági koncepciók fi gyelembevétele biztosítva 

legyen.

A készítéssel kapcsolatban várható, hogy a KÉSZ kidolgozása 

az elkövetkező hónapokban, előreláthatólag 2016. első fél-

évének végéig megtörténik, a jóváhagyás 2016 végén vár-

ható.

Számítok megtisztelő részvételükre. Folytassuk együtt Újpest 

tervezését!

Újpest 2016. január

WINTERMANTEL ZSOLT

polgármester

Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S

Budapest Főváros IV. Kerület Új-

pest Önkormányzata a 39/2011. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet 

alapján pályázatot ír ki a fi atalok 

garzonházában lévő „Fecskeházi” 

lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. 

életévüket be nem töltött - fi atal házas-

pár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői 

okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik 

a pályázat benyújtását megelőzően legalább 

3 éve folyamatosan rendelkeznek az Önkor-

mányzat illetékességi területén bejelentett lakó-,

vagy tartózkodási hellyel és a házastársak sem 

együttesen, sem külön-külön nem 

rendelkeznek, illetve korábban sem ren-

delkeztek önálló lakással. 

A MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK:

•  Blaha L. u. 9. fszt. 12. – összkomfortos, 30 

m2 alapterületű

•  Blaha L. u. 9. I/18. – összkomfortos, 29 m2 

alapterületű

•  Blaha L. u. 9. II/32. – összkomfortos, 30 m2 

alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtá-

sára nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 

11.00-14.30 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 

ismertető és a pályázati formanyomtatvány a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 

(Budapest, IV. ker. István út 15.) szerezhető be 

vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 

formanyomtatványon lehet benyújtani, a Pol-

gármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp., IV. 

István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal 

kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt 

kérhető (Tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva 

álló határidő 2016. március 7. 16 

óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és 

Lakásügyi Bizottsága bírálja el a Polgármester 

javaslata alapján. A Bizottság döntése kiterjed 

a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása 

között megüresedő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálás-

tól számított 30 napon belül írásban értesíti a 

döntésről.

Budapest, 2016. január 28. 

 Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata

Hirdetmény az Újpest Város-

központ városrész KÉSZ 

készítésének megindításáról
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Az UTE világklasszis tőrvívója, Mohamed Aida az ötödik 

helyen végzett a lengyelországi Gdanskban rendezett 

olimpiai kvalifi kációs világkupaversenyen. A magyar 

szövetség honlapja így fogalmaz: Mohamed az ötödik 

helyével hatalmasat lépett előre a riói részvétel felé.

Mohamed Aida fél 
lábbal már Rióban

Aida a csoportküzdelmek so-

rán lengyel, brazil, francia, kínai, 

dél-koreai és spanyol ellenfelét 

is legyőzte, az egyenes kieséses 

szakaszban egy olasz, egy ameri-

kai és egy lengyel vívónál is jobb-

nak bizonyult, a negyeddöntőben 

viszont kikapott a világbajnok és 

világranglista-vezető orosz Inna 

Gyeriglazovától.

– Nagyon örülök, hogy egész 

nap meg tudtam csinálni azt, 

amit szerettem volna! Nem is em-

lékszem, mikor voltam legutóbb 

S P O R T

világkupa döntőjében. A vesztes 

asszót sem éreztem reményte-

lennek az aktuális világbajnok-

kal szemben, így nem is vagyok 

letörve. Dolgozunk tovább, irány 

Rio! – nyilatkozta Mohamed Aida, 

aki második gyermeke születését 

követően először jutott világkupa-

döntőbe.

Edzője, Solti Antal szerint 99 

százalékosra nőtt tanítványa esélye 

az olimpiai indulásra. – Rióban sem 

csak a részvétel lesz a cél – tette 

hozzá a mester. origo.hu/gergely

Tíz éve hunyt 
el a legendás 
tornászedző
Az UTE 131 esztendős torna-

szakosztályának egyik megha-

tározó egyénisége, Varga Lajos, 

tíz évvel ezelőtt, 2006. február 

7-én távozott el közülünk. 

1933-ban a Békés megyei Gyomán 

született és ott kezdett sportolni.1957-ben 

került az Újpesti Dózsába, ahol számos ki-

emelkedő hazai és nemzetközi sikert ért el.

1959-ben a magyar tornászválogatott 

tagjaként részt vett élete első Európa-baj-

nokságán, majd egy évvel később bekerült 

az olimpiára utazó válogatottba. Rómában, 

majd négy évvel később Tokióban is ki-

emelkedő teljesítményt nyújtott az ötkari-

kás játékokon. Sportpályafutása során több 

mint tíz országos bajnoki címet nyert. 

A sport mellett szakedzői oklevelet és 

testnevelő tanári diplomát is szerzett. 

1965-ben már edzőként segítette az újpesti 

tornaszakosztály munkáját, miközben test-

nevelő tanárként és sporttisztként dolgozott 

a különböző szintű rendőriskolákban.

Több évtizedes edzői tevékenysége so-

rán száz meg száz gyerekkel ismertette és 

szerettette meg a nagy fi gyelmet, pontos-

ságot és összpontosítást igénylő nehéz, 

szép, de látványos sportágat. Legeredmé-

nyesebb versenyzője Csollány Szilveszter 

olimpiai, világ- és Európa-bajnok volt. 

Nyugdíjba vonulása után visszaköltözött 

Gyomaendrődre, ahol felpezsdítette a tor-

nasportot. A város önkormányzata 1996-

ban Gyomaendrődért Emlékplakettel tün-

tette ki. 2006-ban 73 évesen hunyt el.

2008 óta a gyomaendrődi sportcsarnok, 

melynek falán a tiszteletére emléktáblát is 

avattak, Varga Lajos nevét viseli.  G.

Kotsis Edina lemaradt 
az olimpiáról
Magyar tekvondós nélkül rendezik meg a riói olimpi-

át, mivel az újpesti színekben versenyző Kotsis Edi-

na és válogatott csapattársa, Gonda Ivett sem szer-

zett kvótát az isztambuli kvalifi kációs versenyen. Az 

utolsó európai selejtezőn az 57 kilogrammos Kotsis 

a nyolcaddöntőben fejezte be szereplését. 

A decemberben lezárt ranglista alapján kate-

góriánként hatan már kvalifi kálták magukat 

az olimpiára, és kontinensenként még 

két-két kvóta várt gazdára. A törökországi 

viadalon nem vettek részt azok, akik a vi-

lágranglista alapján már megszerezték az 

indulási jogot.

Kotsisnak a fi náléba kellett volna kerülnie 

ahhoz, hogy ott lehessen az ötkarikás játé-

kokon, de harmadik kiemeltként a legjobb ti-

zenhat között elvérzett. Edina, aki erőnyerő-

ként lépett a tatamira, az első komolyabb 

felnőtt megmérettetésén szereplő norvég 

Marie Magnusztól szenvedett sima vere-

séget. A skandináv a küzdelem elején 

tetemes előnyre tett szert – 6-0-ra 

ellépett – majd a hajrában még egy 

pontot kapott, így 7-0-ra győzött.

Kotsis Edina tavaly sporttörténel-

met írt azzal, hogy első magyar nőként 

világbajnoki dobogóra állhatott, az 

oroszországi Cseljabinszkban, ahol 

bronzérmes lett.  (gg)
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

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

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

Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.

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

Részletes információ: www.ujpest.hu

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők február 

1-jén, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képvise-

lők február 1-jén, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő  február 8-án, hétfőn 17-18 óráig 

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

Béla önkormányzati képviselők február 9-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Dr. Szabó 

Béla önkormányzati képviselő február 22-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.hu

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

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

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

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

 Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

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

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

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

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

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

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentke-

zés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7869 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!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (február 4-én) 

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

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

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. január 28-án és február 11-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat - tanácsadás - igénybe-

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

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

A NÉPRAJZI MÚZEUMBA LÁTOGATUNK

Január 22-én a Néprajzi Múzeumba (V. Kossuth L. tér 12.) megyünk – Kézimunka Szakkör kihelyezett fog-

lalkozása – megnézzük az Élő Népművészet című időszaki kiállítást. Találkozó 10.15-kor a múzeum bejáratánál. 

A belépődíj ingyenes ezen a napon! 

 A programsorozat védnöke: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő

„KI MIT TUD?”RENDEZVÉNYSOROZAT

A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása január 26-án, kedden 10 órától lesz a Polgár Centrum-

ban (IV. Árpád út 66.).  A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre or-

szággyűlési képviselő. Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hozzák el ismerőseiket, barátaikat is! (Belépődíj nincs)

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

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

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

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

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

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

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

Hajló u. 42-44.)

Oktatás
� Matematika-korrepetálás. A matek nem nehéz! 

Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg 

példacentrikusan a tanítvány nyelvén. Tel.: 06-1 360-

1657, 06-20 927-0270

� Matematika-korrepetálást vállal nagy gyakorlattal 

rendelkező, középiskolásokat tanító tanárnő. Tel.: 06-30 

618-0241

� Matematika és fi zikatanítás általános és középiskolások 

részére nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-

gyek! Tel.: 06-20 959-0134

Régiség

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órákat, 

kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, katonai 

és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, híradástechnikát, 

CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, ékszert, alpakkát. 

Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 06-30 973-4949

� Bélyeget, papírt és fémpénzt, papírrégisé-

get, könyveket, porcelánt, kitüntetést, egyéb 

régiséget vásárolunk és aukcióra átve-

szünk. Cím: VI. Andrássy út 16. Nyitvatartás: 

H-SZ: 10-17-ig, P: 10-19-ig. tel.: 317-4757

Szolgáltatás

� Nyugdíjas asztalos munkát vállal, javítást is. Fiók cse-

réje, szekrénypántok cseréje. Tel.: 06-70 234-7759, 06-1 

306-2023

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 

bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, előre 

egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 8-tól 

19 óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosz-

széria-munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, 

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

Állást kínál

� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerüle-

ti irodájába ingatlanreferenst keresünk. A 

betanulási idő alatt fi zetést biztosítunk. Ha 

felkeltettük érdeklődését, fényképes önélet-

rajzát az allas@csic.hu e-mail címre várjuk. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

ÁLLÁSHIRDETÉS
Újpest Önkormányzat 

Szociális Intézménye

Őszi Fény Integrált Gondozási Központban 

Házi Segítségnyújtás (1046 Budapest, 

Tungsram utca 9.) alkalmazna gondo-

zót határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, heti 40 órában.

Illetmény megállapítása a Kjt.1992.évi 

XXXIII. tv rendelkezései szerint.

Feltételek: • Középfokú képesítés, 

1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján: 

szociális gondozó, szociális segítő, szo-

ciális szakgondozó, OKJ ápoló. Büntetlen 

előélet, cselekvőképesség, magyar állam-

polgárság.

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 

Időskorúak Gondozóházába (1046 Bu-

dapest, Tungsram utca 9.) alkalmazna 

gondozót határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszonyban, megszakítás 

nélküli munkarendben, 12 órás előre 

elkészített beosztás szerint.

Illetmény megállapítása a Kjt.1992.évi 

XXXIII. tv rendelkezései szerint.

Feltételek: • Középfokú képesítés, 

1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján: 

szociális gondozó, szociális szakgondozó, 

OKJ ápoló

Benyújtandó iratok, igazolá-

sok: önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány, az erkölcsi 

bizonyítvány igényléséről szóló igazolás, elfo-

gatható, érvényes kreditpontos igazolás má-

solata, melyet kérjük, juttasson el postai úton 

Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye 

címére (1042 Bp. Deák F.u.93.) vagy elekt-

ronikus úton Hollai Zsigmondné részére: 

oszifeny@ujpestszi.hu e-mail címre.

FELHÍVÁS

Az Újpesti Civil Kórus énekelni szerető ifjú és örökifjú 

lányok, asszonyok jelentkezését várja.Karmesterünk 

Drexler Vajk fi atal zenetanár, aki jó hangulatú próbá-

kat tart hétfőnként 17 órától az Ady Endre Művelő-

dési Ház 1. emelet 7. termében.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 Újpesti Városvédő Egyesület, Civil Kórus

NÉMET NEMZETISÉGI FARSANG

Tisztelt Újpesti Polgárok! Aaz Újpesti Német Nemze-

tiségi Önkormányzat svábfarsangot rendez.

Időpontja: 2016. február 5., péntek 19 óra

Helyszíne: Újpesti Polgár Centrum Bp., IV. Árpád út 66.

A programban kórus és tánccsoport is szerepel. 

Emellett a  Solymári Zwickli zenekar biztosítja jó han-

gulatot! A rendezvény ingyenes. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 Pappné Windt Zsuzsanna elnök és képviselő társai

A Diego Újpesti Áruháza felvételt 

hirdet lakástextil osztályára: 

lakástextil eladó-varrónő 

munkakörbe.

Jelentkezni önéletrajzzal

 az alábbi e-mail címen: 

ujpest@diego.hu

Csatlakozz Te is az
Újpestet lájkolók 

dinamikusan 
gyarapodó  közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer



ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.  

A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

ZÖLDSÉG AKCIÓK

Az ÚJPESTI  
SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC és 

VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2016. január 21–27.

HÚS AKCIÓK

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft-nél csak kedden 
sertés láb 299 Ft/kg, marhapofa 2000 Ft/kg, füstölt csemege-
szalonna 999 Ft/kg, Hajdú kolbász 999 Ft/kg. 

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft-nél csak szerdán 
Sertés karaj, comb, oldalas és dagadó 999 Ft/kg, sertés lapocka 
és tarja 899 Ft/kg, sertés hátsó csülök 799 Ft/kg, sertés darált 
hús 899 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft, házi parasztkolbász 1199 Ft, 
csirkeszárny 399 Ft/kg, csirkecomb 599 Ft/kg, csontos csirkemell 
999 Ft/kg, csirkemellfilé 1199 Ft/kg, csirkemáj 499 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Kft-nél csak vasárnap pulyka-
szárny 849 Ft/kg helyett 749 Ft/kg, pulykanyak 899 Ft/kg helyett 
699 Ft/kg, pulyka felsőcomb 1369 Ft/kg helyett 1299 Ft/kg, puly-
kamell apróhús 1499 Ft/kg helyett 1299 Ft/kg, pulykacomb-ap-
róhús 1199 Ft/kg helyett 1099 Ft/kg, Pick mangalicazsír fél kg-os 
749 Ft/db helyett 449 Ft/db, Pick zsír fél kg-os 470 Ft/db helyett 
299 Ft/db, csirkeszárny 699 Ft/kg helyett 579 Ft/kg, csirkecomb 
799 Ft/kg helyett 729 Ft/kg, faros csirkecomb 649 Ft/kg helyett 
599 Ft/kg, tisztított láb 399 Ft/kg helyett 329 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban az ER-SI-MOON Kft-nél narancs 240 Ft/kg, 
t. v. paprika 698 Ft/kg, koktélparadicsom 698 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél mandarin 300 Ft/kg, 
hegyes paprika 40 Ft/db. 

A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT-nél mandarin 
298 Ft/kg, jonatánalma 298 Ft/kg, aszaltszilva 1980 Ft/kg.

Indul a Piac Placc február 6-án  szombat–vasárnap!
Jelentkezés a Piacfelügyelőségen: kedden 9–12, csütörtökön 12–15 óráig,  

Interneten: ujpest.hu/piac  a PiacPlacc feliratra kattintva.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!
2016. február 1-jén hétfőn az Újpesti 
Piac műszaki okok miatt ZÁRVA lesz.
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Új rovatunkban a városban történt eseményekről – le-

gyen szó akár kiállításról, színházelőadásról – adunk 

hírt képekben és pár mondatban.

A  H É T E N  T Ö R T É N T
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Molnár Ferenc Olympia című vígjátékát nagy 
érdeklődés fogadta az Újpest Színházban

A főként somogyiakból álló fi atalok Újpesten is 
bemutatkoztak munkáikkal

A közönség 
három felvonásban 
élvezhette a kiváló 
művészek játékát. 
Az egyik fősze-
repet Pásztor 
Erzsi Kossuth-díjas 
érdemes művész, 
Újpest Díszpolgára 
alakította

Moliere klasszikusa 
A fösvény a Szép 

Ernő Színház 
előadásában

A kiállítók szelle-
miségét, újító ma-
gatartás, szemléleti 
frissesség jellemzi, 
és bátran nyúlnak a 
digitális képalkotás 
eszközeihez

Zilahi Ica festő-
művész képeinek 

főszereplői babák, 
sajátos világuk 

egyszerre ötvözi 
a valóságot és a 

képzeletet




