TADISSI MARTIAL MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT
A karatesportág hazai fejlődését jelezte, hogy az eddigi legnagyobb magyar bajnokságot rendezték az UTE Megyeri úti Jégcsarnokában.
Az esemény volt az első ilyen alkalom azóta, hogy tavaly augusztusban kiderült, története során először a karate ott lehet az olimpián
2020-ban, Tokióban. Sportolóink közül TADISSI MARTIAL látványos viadalokon védte meg bajnoki címét. 13. oldal
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

Nyár Újpesten
Június 9-én újra megnyílik a Szent István téren a közkedvelt óriáshomokozó.

OVISOK A PIACON
A kicsik rendhagyó kirándulása már hagyománnyá vált, és a hamarosan elkészülő új piacon is folytatódik majd.
3. oldal

A KIHÍVÁS NAPJA
Idén is ezrek mozdultak meg – az utolsó májusi
napon Újpest ismét versenybe szállt a legsportosabb város címéért.
7. oldal

SZÁZAN ÚJPESTÉRT
Közös akcióban a rendőrökkel a polgárőrök, az
állatvédelmi járőrök, a munkaügyi és közterület-felügyelők.
12. oldal

KÖZTÉR

Pótvizsga
Befellegzett. Neki is. Elég biztosnak tűnt
ez, amikor elfehéredett mellette az a srác.
Sosem látott még senkit így összeomlani.
Elégtelen. Ez a szó hagyta el a rendszerváltással gyorsan és
eredményesen eszméket váltó igazgatóhelyettes száját a sápadó srác nevének kimondása után, ez volt a sápadás okozója, ennyi, nincs tovább, évismétlés a verdikt. A vicedirektor tovább sorolta a neveket, az ítéletet, a pótvizsgák eredményét.
Ő még nem került sorra, de rá is bizonyosan ez vár: elégtelen,
sápadás, évismétlés, világvége. Mekkora hülye volt, kicsit kellett volna csak többet tanulnia. Egyáltalán nem érdekelte sem
a kémia, sem a fizika, nem is értette igazán, de törekednie
kellett volna legalább a katasztrófa elhárítására. Nem tette,
más dolgok foglalkoztatták, a kettes úgyis meglesz, gondolta
nagyképűen, hát nem lett meg. Elkaszálták mindkettőből. Kémiából addig halogatta a hajrázást, hogy már a célegyenesre
elszálltak az esélyei, fizikából harcolhatott a kettesért, még
puskázásra is lehetősége nyílt, de elügyetlenkedte. Vagy nem
akart csalni, ki emlékszik már, elbukott, megbukott.
Ne sírj, anyukám, ne csináld már, azért nem történt tragédia, próbálta vigasztalni elkeseredett édesanyját, frissen
megkapott bizonyítványával a kezében. Tanulok nyáron, simán átmegyek a pótvizsgán, nem lesz évismétlés, nyugi,
többé nem történik ilyen, senki sem tudja majd, hogy nyári
továbbképzésre kényszerültem reáltudományokból, szellemeskedett, nem lesz rajtam billog, és nézd, itt van, irodalom
ötös, történelem ötös. Az volt a legrosszabb, hogy az anyja
nem mérges volt, hanem csalódott és szomorú, komolyan
befektetett bizalom szállt el egy jó időre azzal a két egyessel. Tényleg tanult a nyáron, viszonylag magabiztosan készült
a szégyenteljes megmérettetésre, de azért volt nyaralás is,
és a kamaszszerelmeket sem halaszthatta el emiatt, viszont
magabiztossága gyorsan elillant, amikor kavargó képletektől
és vegyjelektől zavaros fejjel próbálta ismertetni tudását két
tantárgy egész éves anyagából a nagy napon. Végre mondták
a nevét, utána éveknek érezte a pillanatnyi hatásszünetet,
sikerült, átment. Csak sajnos tantárgyanként sorolták a neveket, az egyik csatát megnyerte ugyan, de a háború még nem
dőlt el. Jöttek a további nevek, további eredmények, örömök
és sápadások, aztán újra ő következett, név, kínzó hatásszünet, ítélet. Csatakiáltással konstatálta a diadalt, helyesebben
a minimum abszolválását, nem várta meg a ceremónia végét,
inkább a pótvizsga erkölcsi tanulságait éppen fejtegető igazgatóhelyettes rosszallásával nem törődve, sietve távozott.
Évtizedek múltán is a hideg veríték futkos a hátán, mikor
eszébe jut ez a történet. Leginkább ilyenkor kísérti, a tanév végén, látva a vakáció közelségétől harsány középiskolásokat, bíztatná őket szívesen, már a hozzá hasonlókat, az
egyes-kettes közt lebegőket, hogy ugyan utólag már nem
rossz ez a bukásos sztori, lehet mesélni viccesen, de nem
éri meg, higgyétek el, hajrázzatok, meg lehet az az üdvözítő
kettes.
JUHÁSZ MÁTYÁS
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Elismerés a legjobbaknak
Május 26-án a Városháza dísztermében adták
át Újpest saját alapítású díjait, amelyekkel a
város a gyermekekért eredményesen dolgozó
pedagógusokat, illetve a legjobb tanulókat, a
kiváló diáksportolókat és a diákközösségekért legtöbbet tevékenykedőket ismeri el. Az
elismeréseket dr. Molnár Szabolcs és dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármesterek adta át.
Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjban
részesült: Kassai Valéria, az Újpesti Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
gyógypedagógusa, osztálytanítója, osztályfőnöke. Lajkó
Istvánné, a Homoktövis Óvoda nyugdíjas óvodapedagógusa. Sárkányné Pozsonyi Zsuzsanna, az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye csecsemő- és kisgyermeknevelője. Sasváriné Szalai Katalin, az Újpesti Könyves
Kálmán Gimnázium olasz nyelvtanára, intézményvezetőhelyettese. Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanári kara.
Újpest Kiváló Tanulója díjban részesült: Buzás Bence, az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8. a osztályos tanulója.
Csahók Mihály, a Németh László Gimnázium 9.b osztályos
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tanulója. Martinák Emese, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 8. a osztályos tanulója. Öcsi
Boglárka, az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola 8. b osztályos tanulója. Sárospataki Anna, az Újpesti Babits Mihály Gimnázium 12. a osztályos tanulója.
Újpest Kiváló Diáksportolói: Gruff Kevin jégkorongozó, az Újpesti Homoktövis Általános Iskola 8. b
osztályos tanulója, a Vasas Sport Club sportolója. Jónás
József kosárlabdázó, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. a
osztályos tanulója, a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub
sportolója. Kiss Bence úszó, a Lázár Ervin Általános Iskola
8. a osztályos tanulója, a Mozgásjavító Diák Sportegyesület sportolója.Kuron Bence karatéka, az Újpesti Babits
Mihály Gimnázium 12. b osztályos tanulója, az Újpesti
Torna Egylet sportolója. Mihályvári-Farkas Viktória úszó,
az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 7. a osztályos
tanulója, az Egri Úszó Klub sportolója.
Kiváló Diákközösségi Munkáért kitüntetést kapott: Almási Vivien Laura, az Újpesti Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 12. évfolyamos tanulója. Gubicz Réka, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos tanulója. Zelenka Gergő, az Újpesti Szűcs Sándor Általános
Iskola 8. évfolyamos tanulója.

KÖZTÉR

Ovisok a piacon

Elég szokatlan látvány a piacon egy nyüzsgő ovis csoport. Általában. De nem Újpesten! Az „Ovisok a piacon”
program már hagyománnyá vált, és természetesen az
új piacon is folytatódik majd.
Célegyenesben van az új piac, vásárcsarnok és kulturális rendezvényközpont építése. A hatszintes épület már teljesen szerkezetkész, az ezt
jelképező bokrétaünnepet Újpest Önkormányzata április végén tartotta.
Városunkban kiemelt szerepet kap a hagyományőrzés és a hagyományépítés, ezért az új piacon sem maradnak el a már megszokott
és kedvelt programok. Ilyen például az ovisok rendszeres piaci sétája.
Újpest Önkormányzatának „Ovisok a piacon” programja évekkel ezelőtt
indult, az első „turnus” már általános iskolás. A rendhagyó kirándulás célja, hogy a piac ne csupán az idősebb korosztály közösségi tere
legyen, de a gyerekek is megszeressék és élvezzék a közeget és a
termelőktől való vásárlást.
– Az első csoport látogatása után nem is volt kérdés, hogy ez egy
jó kezdeményezés, amit mindenképpen folytatni kell – mondja Práger
Ferenc, az Újpest Piac- és Vásárcsarnok vezetője. – A gyerekek először
a pékségbe mennek, ahol megmutatják nekik, hogyan készül a kenyér,
sőt elkészíthetik saját péksüteményeiket is. Amíg a sütik sülnek, a gyerekek körbesétálnak a piacon, ismerkednek az árusokkal, és kedvükre
gyümölcsöket válogathatnak, amit aztán az óvodába visszaérve esznek
meg. Nem kérdés, hogy az új piacon is folytatjuk majd ezt a hagyományt.
DOMJÁN VIVIEN

Mi micsoda a piacon? Játék teszi még izgalmasabbá a sétát

A séta végén
mindenki
emléklapot kap
Mindenki szorgosan
gyúrja tízóraiját
Az új piacon is
folytatódik majd az
„ovisok a piacon”
program

Az oviba visszaérve mindenki szívesen rajzolja le piaci élményeit,
amik aztán ki is kerülnek a pékség ablakára
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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EGÉSZSÉG

Kultúra és egészség
Társastánc, jóga, távol-keleti küzdősportok, aerobik
minden korosztálynak. Egészségmegőrző programok
sokaságával várják az érdeklődőket az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. intézményei.
Az újpesti kulturális intézmények nem csak a művelődést, hanem az
egészségmegőrzést és a tudatos életmód népszerűsítését is fontosnak
tartják. Ezért számos rendezvényt kínálnak szeptembertől a nyári szünetig.
Legközelebb június 10-én, szombaton délelőtt tíz órától táncházat
tartanak gyerekeknek. A Margit-napi mulatságot a Polgár Centrumban
rendezik. Aztán június 12-én, hétfőn délután kettőtől este hat óráig az
Ifjúsági Házban várják véradásra az önkénteseket.
A nyári szünet után az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. legnagyobb rendezvénye szeptember 23-án lesz a Káposztásmegyeri
Sport- és Egészségnapon, Futó és Kerékpáros Fesztiválon. Az Újpesti
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában mérések
és szűrővizsgálatok mellett tanácsadást és felvilágosítást nyújtanak az
érdeklődőknek.

Június 12-én, hétfőn délután kettőtől este hat óráig véradást tartanak az Ifjúsági Házban.
Legalább ötven kilogramm testsúlyú, tizennyolc évnél idősebb személyeket várnak. A regisztrációhoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ-kártyára van szükség. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a véradás előtt étkezzenek és fogyasszanak sok folyadékot
a jelentkezők.
4
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Szeptembertől a rendszeres foglalkozások is elindulnak az újpesti
kulturális intézményekben. A mozogni vágyók számos lehetőség közül
választhatnak, legyen az alakformáló torna, taekwondo és aikido, hastánc, jóga, akrobatikus rock and roll, hiphop és dance, salsa, zumba
vagy társastánc.
A mozgás mellett a mentálhigiénés fejlesztés is megjelenik a gazdag
programkínálatban. Ingyenesen látogatható stresszoldó klub működik
a Megyeri Klubban, és szintén díjmentesen vehető igénybe egy másik
különleges foglalkozás, a 3-1-2 meridián torna a Lóverseny Téri Közösségi Házban.
Kifejezetten az idősebb korosztálynak szól a szenior torna a Lóverseny téren. A legfiatalabbaknak és a kisgyerekes szülőknek is számos
programot kínálnak több helyszínen a baba-mama klubtól és ringatótól
a bikfic tornán és a családos éneklésen, mondókázáson keresztül az
ovis táncig és mozgáskoordináció-fejlesztésig.
A kirándulást kedvelőknek ott a Farkas-erdő, ahol óvodai csoportok
és iskolai osztályok jelentkezését is várják. A gyerekeknek tartott terepsétákra ingyenesen biztosítanak szakmai vezetést és eszközöket. CsJ

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. a város kulturális intézményeit fogja össze. Hozzá tartozik az Ady Endre Művelődési
Ház, az Újpest Színház, a Polgár Centrum és az Újpest Galéria,
az Ifjúsági Ház és az Új Galéria, a Lóverseny Téri Közösségi Ház,
a Megyeri Klub, a Homoktövis KvOk és a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény

KÖZTÉR

Járdafelújítás újratöltve
Az újpestiek kérésének eleget téve, az önkormányzat idén nyáron is
gondoskodik arról, hogy biztonságos járdákon közlekedjenek a gyalogosok, és megoldódjanak a csapadékvíz-elvezetési problémák a
legkritikusabb részeken. A járdák melletti zöld területek megóvása,
ahogy mindig, most is kiemelten fontos.

M

ár elkezdődtek a munkálatok az
Ősz utcában, ahol a régi, rossz
cementlapokat könnyen takarítható, biztonságos térkő váltja fel.
– A hatvanas években Istvántelek több utcájában a lakók maguk rakták le az azóta is ott
lévő cementlapokat, így nem csoda, hogy már
többen jelezték a felújítás esedékességét –
mondja Hladony Sándor, a terület önkormányzati képviselője. – Május 29-én kezdődtek a
munkálatok, és várhatóan két hétig tartanak. A
felújítás során az ingatlantulajdonosok számára könnyen tisztán tartható térkőburkolat kerül

az Ősz utca Klára utca és Rozs utca közötti
járdaszakaszára.
Felújítás kezdődött május 25-én a Fűzfa
és a Szondi utca kereszteződésében, a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására.
– A nagyobb esőzéseket követően rendszeresen vízmegállási problémák nehezítették
a környéken lakók életét – mondja dr. Szabó Béla, a terület önkormányzati képviselője.
– Számos lakossági bejelentés is érkezett
ennek kapcsán. A burkolatjavítások és a burkolatszélek oldalesésének változtatása reményeink szerint megoldja a problémát. U. N.

Hladony Sándor

dr. Szabó Béla

EGY KÉP, EGY MONDAT
A Babits Mihály Gimnázium,
fennállásának harmincadik
évfordulója alkalmából, harminc kilométeres váltóversenyt rendezett Újpesten,
a verseny végén a díjakat
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át.

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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KÖZTÉR
Egész délelőtt Katus
Attilával mozoghattunk
a Szent István téren

Tábor utcai sportpálya

Kihívás Napja 2017
Már éjfélkor
elkezdődtek a
sportprogramok

A VERSENY ÁLLÁSA LAPZÁRTÁNKKOR:
1. Budapest IV. kerület
2. Székesfehérvár
3. Budapest XV. kerület
4. Debrecen
5. Budapest XIV. kerület
6. Szeged
7. Budapest X. kerület

Azt senki nem
mondhatja, hogy
nem voltunk
elszántak

Szent István tér

KALANDOS

ÓRIÁS
BIZTONSÁGOS

HŰSÍTŐ

ÚJPESTRŐL A GYEREK SZIGETRE
INGYENES BUSZJÁRAT!

A LEGFORRÓBB

minden szombat és vasárnap

KALAND

NAPOKON IS!

SZABADTÉRI PROG
RAM
AZ EGÉSZ CSALÁD
NAK!

Június 3-25. közöö

Indulás: 10.00-16.00 között

óránként

Újpest: István út, Jókai utca és
Petőﬁ utca közötti szakaszán.
(Az új Városháza mellett)

Visszaindulás: 10.30-18.30 között

óránként

az Óbudai sziget K híd belső parkolóból.
További információ: ujpest.hu
facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
sziget.hu/gyereksziget
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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MOZAIK

DIÁKOK ÍRTÁK

Bene-nap

Öt éve már, hogy május vége táján iskolánk udvarán kora reggeltől nagy a sürgés-forgás. Öt éve
már, hogy megrendezzük iskolánk névadójának tiszteletére a
Bene-napot. Mint az elmúlt öt évben mindig, most is olimpikonok
és más jeles vendégek tiszteltek
meg minket látogatásukkal.
Az idén díszvendégünk volt: ifj. Bene Ferenc,
névadónk fia, Benedek Tibor olimpiai bajnok
vízilabdázó, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó

és Imre Géza olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, Csák József olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, akik kéznyomatukat adták iskolánknak.
Sőt, engedve a boldog gyerkőcök kérésének,
lelkesen autogramot is osztogattak.
Örömünkre számos iskola elfogadta sportnapi meghívásunkat, és eljött erre a jeles eseményre. Volt olyan csapat, amelyik egyenesen
Miskolcról utazott fel. Igazgatónőnk, Miskolczi
Erzsébet ünnepi beszéde után felcsendült az
olimpiai himnusz, és a gyerekek nagy reményekkel telve indultak neki a versenyeknek. Az
osztályok osztályfőnökükkel járták a különféle
állomásokat. A pályán és a pályán kívül is mo-

zogtunk, sportoltunk, tanultuk és gyakoroltuk a
sportszerűség fogalmát. A sport az életben az
egyik legjobb tanár. Megtanít küzdeni a céljaidért, kitartásra buzdít. Megtanít emelt fejjel viselni a győzelmet és a vereséget. Megtanít elismerni a jobbakat, és megtanít felnézni rájuk.
Tanulóink és a vendégiskolák csapatai különböző sportágakban mérhették össze tudásukat. Röplabda-, kézilabda- és focimérkőzések
zajlottak. A versenyek reggeltől délig tartottak,
így bőven jutott idő mindenkinek arra, hogy a
legjobb formáját mutassa, a csapatok kitettek
magukért. A legizgalmasabb az eredményhirdetés volt, amikor a legjobbak átvehették érmüket,
kupájukat. Mi, Benések megnyertük a labdarúgókupát, s másodikak lettünk a szivacskézilabda- és a röplabdatornán. Gratulálunk!
A szép délelőttel még nem ért véget a nap.
A vendégiskolák távozása után indultak a családos programok. A délután folyamán a szülők
is csatlakozhattak sportoló csemetéikhez, és
velük élvezhették a mozgás örömét.
Úgy hiszem, mindenki nevében kijelenthetem, hogy eseménydús napot tudhatunk magunk mögött, amelyre évek múltán is szívesen
emlékszünk vissza.
MÓZES JÚLIA
8.a Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

3.150.000 Ft-tól*

*autócsere vagy finanszírozási kampány keretében
A 2017. június 30-ig leadott és visszaigazolt megrendelésekre vonatkozik kizárólag az akcióban résztvevo Suzuki modellek megvásárlására, bármilyen használt autó
lecserélése esetén, az akciós készlet erejéig. A képen látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A tájékoztatás
nem teljes köru, további információért forduljon márkakereskedéseinkhez. CO²-kibocsátás 90-114 g/km.

Auto-Fort Suzuki Márkakereskedések
1044 Budapest, Váci út 66-72.
T: 1/452-9760
M: 20/842-0306, 20/777-3230
Email: ertekesites.suzuki@autofort.hu
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1134 Budapest, Dózsa György út 61-63.
T: 1/450-3250
M: 20/777-3373, 20/777-3261
Email: ertekesites.suzukipest@autofort.hu
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Bemutatkoznak
a jövő asztalosai

Kiállítás nyílt a végzős tanulók vizsgamunkáiból a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskolában.
Újpest mindig is mesterekkel és termelő cégekkel büszkélkedő város volt, ahol a munkát nagy
megbecsülés övezte, legyen az akár kétkezi
munka, akár ipari vállalkozás. Ezeknek a hagyományoknak megfelelően igyekszünk támogatni
a szakképző intézeteket, és büszkék vagyunk
rá, hogy újpestiek is tanulnak itt – mondta a
kiállítás megnyitóján dr. Molnár Szabolcs alpolgármester.
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Borbola Erika, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója emlékeztetett: több mint tízéves hagyományra tekint vissza a tárlat, amelyen
a végzős diákok megmutathatják, mennyit tanultak és fejlődtek. Arról is beszélt, hogy a következő
lesz az intézmény százharmincötödik tanéve, és
ezt szeretnék rendezvényekkel is megünnepelni.
A bemutatott bútorokat megtekintette az iskola egykori növendéke, a Magyar Érdemrend

tisztikeresztjével kitüntetett Vizer József is. A
nagy múltú újpesti asztalos dinasztia leszármazottjaként 2009-ben díjat alapított édesapja emlékére, amelyet minden évben a szakközépiskola
legtehetségesebb diákjai kaphatnak meg. Idén a
Kazinczy-díjas Böröcz Barnabás és a vizsgakiállításon kiválasztott munkát, egy szép lantlábú
asztalt készítő Takács Tibor veheti majd át az
elismerést.
A kiállítás megnyitóját követően átadták az
iskola megújult tanműhelyét. Az avató ünnepségen Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy
további fejlesztéseket terveznek az újpesti intézményben, ahol a faipari oktatás mellett újabb
szakmák is megjelenhetnek, így a dekoratőr-, a
3D-grafikus- és a díszítőfestő-képzés is. CsJ

Ne csináljon hiúsági
kérdést belőle
A hallókészülékek társadalmi szintű elfogadásában
van még hova fejlődni

Bebizonyosodott, hogy a társadalom
sajnos nem képes a technikai fejlődéshez
hasonlatos ütemben és mértékben elfogadóvá válni, ez pedig komoly gátja lehet
a hallókészülék viselésének. A cél az
lenne, hogy egyszerűen a mindennapok
természetes részévé váljon ez az eszköz –
olyanná, akár a szemüveg.
ZAJOS VILÁGBAN ÉLÜNK
Olyan világban élünk, amely tele van komoly
zajforrásokkal. A hallásvesztés általános
jellemzője, hogy nem egyik napról a
másikra következik be, hanem fokozatosan
tompul el az érzékelés, így sokszor az fordul
elő, hogy a hallásproblémával együtt
élőknek van idejük hozzászokni az egyre
romló hallásélményhez. Ahogyan a hallá‐

suk romlik, úgy egyre kevésbé hallják a
külvilágot, így például a zajokat és a
beszédhangokat.
A KORSZERŰ HALLÓKÉSZÜLÉKEK
MA MÁR ELÉRHETŐEK
A mai hallókészülékek már olyan fejlett
technológiával rendelkeznek, mely kivá‐
lóan kiszolgálja az érintettek minden
igényét. Az úgynevezett nyitott illesztés
forradalmi áttörést hozott, így a mai halló‐
készülékek már összehasonlíthatatlanul
nagyobb komfortérzetet nyújtanak. Ennek
az innovációnak az lett a fő előnye, hogy az
újgenerációs hallókészülékekkel sokkal
természetesebb a hallásélmény, továbbá
ezek az eszközök már hatékonyan ki tud‐
ják szűrni a környezeti zajokat, segítve
ezzel a jobb beszédértést.

NEM SZABAD HALOGATNI A DÖNTÉST

Ha a hallásvesztés legapróbb tüneteit észleljük magunkon, keressünk fel mielőbb
egy audiológust, aki felméri a hallásunk aktuális állapotát. Fontos, hogy időben
felismerjük, ha baj van, és megtegyük az első lépést a teljesebb élet felé.
A modern előjegyzési rendszernek köszönhetően az Amplifonnál minden hallásvizsgálat
előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia a 06 1 951 76 22-es
telefonszámot és egyeztetni egy megfelelő időpontot.

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Megbízhat
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS
SZAKÉRTELEM

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS
Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
júniusban is! Látogasson el hozzánk!
KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!
Újpest: 06 1 951 76 22
amplifon.hu
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MOZAIK
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

Az Izzó lakói
A 8-as villamos, amikor még járt, nem
ment el a Fóti útig, hanem elhagyva a
volt Bányagépgyárat, lement, hogy
balra megcsinálja a hurkot, a két
kocsmával, a Kanyarral és a Donkanyarral. A Fóti út pedig fontos hely
Újpest életében. Mert ott a sarkon a
Kutató és mögötte az Izzó lakótelep.
Nem sok gyár épített lakótelepet, hogy az ott
dolgozók lakáshelyzetét javítsa. De az Izzó, a
hajdani Egyesült Izzó igen.
Szóval úgy volt, hogy beadtuk a lakásigényünket. A vállalati négyszög jól megrágta, az
utolsó szót kimondó bizottság elfogadta, és mi
lakást kaptunk. Ez akkoriban óriási dolog volt,
mert tíz-húsz évig is lehetett volna várni, ha sikerrel járunk egyáltalán.
A Reviczky utcában jutottunk lakáshoz, aminek
amúgy köze nem volt a Reviczky utcához. Mert
csak a házak legrövidebb szakasza érintette, az
oldalfal nézett a költőről elnevezett utcára. Akkorra már elkészült a Fóti útra néző szalagház,
és „növekedtek” a négyemeletes kockaházak,
mígnem tényleg elérték a Reviczky utca vonalát.

A negyedik emeleten kaptunk lakást, mert
az volt a legolcsóbb, és olyat kértünk. Végtelen
örömmel költöztünk be. Az épület Fóti út felőli
részének első lépcsőházában volt a lakásunk.
Cselényiéké a második, a középső lépcsőházban. Török Robi meg a harmadikban, a másik
szélsőben lakott.
A negyedik emeletről beláthattuk az egész
építkezést, ami valójában már túlhaladt a mi
utcánkon, és folytatódott Megyer felé. Az Erdősor utca házsora, már nem az Izzóé.
Ott tényleg mindenki ismert mindenkit. Ha
másképp nem, a gyárból. Így a telep valóban
olyan volt, mint egy falu. Össze-összejártunk a
közelebbi és távolabbi szomszédokkal. És amikor későn értünk haza – volt ilyen, hajjaj –, akkor a már otthon tartózkodó lakók hallgathatták
a szövegünket, ha tetszett nekik, ha nem.
Nőttek a gyerekek, és a Fóti úti általános
iskolába jártak. Először kisdobosok, majd út-

Kedvencünk
a körözött

A körözöttet sok variációban elkészíthetjük. Olyan hozzávalókat
tartalmaz, amelyekkel ízlésünknek megfelelően könnyen megváltoztathatjuk az állagát, ízét.
A körített túrót juhtúróból, tehéntúróból,
vagy a kettő keverékéből, vagy szójatofuból
is készíthetjük. A krémes állag eléréséhez
margarint, vajat, kókuszzsírt, vagy más olajokat tehetünk. A kellemesen kenhető konzisztenciát tejföllel, tejszínnel szabályozhatjuk. A fűszerezés ízlésünknek megfelelően
lehet őrölt köménymag, bors, koriandermag,
szerecsendió, gyömbér, só, fűszerpaprika.
Ízesíthetjük apróra vágott lilahagymával, vöröshagymával, fokhagymával, újhagymával,
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medvehagymával. Különböző ízeket érhetünk
el a zöldfűszerekkel, aprított petrezselyemzölddel, újhagymaszárral, sárgarépazölddel.
Egészségesebbé és laktatóbbá tehetjük a
körözöttet rostokkal. Tehetünk bele búzacsí-
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törők lettek, és az Izzó lakótelepről mentek a
középiskolába. Nagyjából azonos korosztály
lakott az Izzón, ugyanis a mi generációnk
nagyjából azonos életkorban nősült és nagyjából azonos korban gyerekesedett. Ennek ellenére nem tudok róla, hogy a gyerekek között
szerelem, aztán házasságkötés akadt volna.
Legalábbis akkor nem. Persze ettől még boldogan élhetnek azok a házaspárok, akik ott
ismerkedtek meg, együtt gyerekeskedtek és
össze is házasodtak a mi tudtunk nélkül.
A szalagházban lakott Kadleczovics Géza,
az utca sarkán Szilvási Ákos és felesége, a
velünk szemközti házban Halm Ottó és családja. Azt hiszem, a felesége volt Hold Zsuzsa,
az ugyancsak válogatott kosaras és fiuk, Halm
Roland, aki szintén játszott a válogatottban.
Nem lehet mondani, hogy a telep agyon lett
volna dekorálva, de a mi két Reviczky utcai házunk oldalán volt két fémrátét, dekoráció gyanánt. Az egyik házon egy hazasiető férfi alakja
volt látható, a másikon, a miénken gyerekek
játszottak valami sétatéren.
Mikor későn mentünk haza, mindig elhangoskodtuk, hogy mi nem lakhatunk abban az épületben, amin a dolgozó siet haza a munkából. Mi
csak ott lakhattunk, ahol a gyerekek játszottak.
Mert a fő – mondtuk akkor –, hogy a „gyerek a
napon legyen”! És úgy is volt… RÉTI JÁNOS

rát, búzakorpát, zabkorpát, lenmagpelyhet,
chiamagot, útifűmag héját.
Finom körözött: 20dkg juhtúrót, 20 dkg tehéntúrót 10 dkg kókuszzsírral 1 kiskanál lenmagpehellyel jól kikeverjük. Vágott újhagymával, zöldpetrezselyemmel, sóval, borssal,
őrölt köménymaggal, fűszerpaprikával ízesítjük. Tejföllel megfelelő állagúra keverjük.
A kikevert krémet kenhetjük pékárura,
vagy hidegtálaknál alkalmazhatjuk.
Készíthetünk körözöttel töltött zöldpaprikát, kápiapaprikát, paradicsomot, kovászos
uborkát, vöröshagymát, cukkinit, karalábét,
uborkát, retket, főtt tojást, főtt burgonyát. A
zöldségeket kikaparjuk, a paprikát félbevágjuk és beletöltjük a körözöttet. A kiszedett
belső részekből tehetünk a krémbe is, pl.:
paradicsom, főtt tojás sárgája, főtt burgonya.
A zöldségrészekből készíthetünk zöldségkrémet, vagy vegyes és majonézes salátát.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

KULTÉRKÉP

SZÍNHÁZAJÁNLÓ

Augusztus Oklahomában

A család, a szeretet, a harmónia, a biztonság és a
béke szigete – kivéve, amikor nem. Egy ilyen zűrös
családról szól Tracy Letts Pulitzer-díjas tragikomédiája is, amelyet idehaza a Zenthe Ferenc Színház mutatott be.
Az Augusztus Oklahomában színre vitelével látszólag nem vállalt
nagy kockázatot a salgótarjáni társulat. A 2007-ben bemutatott darab óriási sikert aratott a Broadway-en, 2013-ban pedig film is készült belőle, olyan sztárok főszereplésével, mint Meryl Streep, Julia

Van kedved egy állati jó mókához?
2017. június 2-án, pénteken, 16 órától ismeretterjesztő
előadás lesz az újpesti Szabó Ervin Könyvtárban hátsó
kertjében, élő állatok szerepeltetésével.
A városi életközösséget alkotó fajok sokszínű világába pillanthatnak be
az érdeklődők. Az előadás végére bebizonyosodik, hogy lakókörnyezetünk,
nagyvárosaink remek élőhelyei az alkalmazkodásra képes élőlényeknek. A
műsorban a legkisebbektől (egér, patkány) a legnagyobbakig (róka, borz)
képviseltetik magukat ezek a fantasztikus városlakók, ezáltal a közönség
részletes ismereteket szerezhet a kézből nevelt, szelíd vadállatokról.
Állatszereplők: egér, patkány, görény, nyest, róka, borz, kutya
Az előadás időtartama: 1 óra, előadó: Tóth Gábor solymász
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Elérhetőségek: www.fszek.hu/kiraly, fszek0401@fszek.hu, (1) 369-4979
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch és Juliette Lewis,
a hazai nézők így már tudhatják, mire váltanak jegyet. Az Augusztus Oklahomában mégsem egy könnyű darab, egyszerre tragédia és
komédia, ezt a két műfajt pedig nehéz úgy ötvözni, hogy a végén
pontosan stimmeljenek az arányok.
A magyar verzióban nem sokat változtattak az eredeti történeten.
A helyszínt és az időt már a cím elárulja, itt, egyetlen házban játszódik az egész cselekmény, amely a családfő eltűnésével kezdődik. A
rejtélyes eset hírére összegyűlnek az ország különböző pontjain élő
családtagok, az egyedül maradt feleség húga, és a három, már felnőtt lánytestvér. A feszült légkörben szép lassan felszínre kerülnek a
régi, elhallgatott sérelmek és a féltve őrzött titkok is.
Az ügyesen építkező sztori ellenére az Augusztus Oklahomában
sikere is a színészeken múlik. A filmverzióban Meryl Streep által
alakított feleséget Vándor Éva kelti életre, és a nagy előd árnyékában sem vall szégyent, sőt a többiek is tartják az egyre őrültebbé
váló tempót, de a show-t végül Bozó Andrea lopja el Barbara szerepével.
A ház több szobáját egyszerre megmutató, ötletes díszletnek köszönhetően nem nehéz az amerikai dél fülledt világába képzelni magunkat, a darab legnagyobb fegyverténye mégis az, hogy miközben
nézzük, fel sem merül bennünk, hogy mi közünk is lehetne egy oklahomai család történetéhez. Csak a helyszín más, az élethelyzetek, a
bánatok és az örömök ugyanazok.
A darab országos premierjét a József Attila színházban tartották
május 19-én.
BS

Vadgesztenye gyereknap
A hagyományokhoz hűen idén is gyereknapi programmal vár
mindenkit a Vadgesztenye Cukrászda.
Időpont: 2017. június 3., 10 és 19 óra között. Helyszín: Vadgesztenye utca
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Százan Újpestért

FOTÓK: LEBOVITS GYÖRGY

Az egész várost átfogó közös bűnmegelőzési ellenőrzést tartottak a
rendőrök, a polgárőrök, az állatvédelmi járőrök és a közterület-felügyelők pénteken. A Százan Újpestért akciót Buchwald Milán rendőr őrnagy, a IV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének meghívására megtekintette dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester és Cserna Sándor,
az Újpesti Önkormányzat rendészeti osztályának vezetője is.

A fokozott ellenőrzésnek köszönhetően hét főt fogtak el kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmény, súlyos testi sértés és magánokirattal viszszaélés miatt. Egy fő ellen elfogatóparancs volt érvényben. Közlekedési
szabálysértés miatt hat főre helyszíni bírságot, egy főre pedig a biztonsági
öv használatának elmulasztása miatt közigazgatási bírságot szabtak ki.
A hatóságok közösen ellenőrizték az este nyitva tartó vendéglátóipari
egységeket. Az Erdősor utcai sörözőben a munkaügyi felügyelők hiányosságokat tártak fel a foglalkoztatás szabályszerűségében, a pénzügyőrök pedig jövedéki törvénysértést állapítottak meg, és az igazolatlan eredetű jövedéki termékeket lefoglalták és elszállították. Az adóügyi
hatóságok bejelentési kötelezettség elmulasztása és a kasszában lévő
készpénzkészlet eltérése miatt bukkantak hiányosságra.
A közös szolgálatban polgárőrök, közterület-felügyelők és munkaügyi
felügyelők mellett a NAV, az Állatvédelmi Járőrszolgálat és a Fővárosi
Katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek. A teljes létszám kilencvennyolc fő volt a rendőri állománnyal együtt.
Az újpesti kapitányság és a társszervek kiemelkedő együttműködése
keltette életre 2013-ban a Százan Újpestért közös átfogó ellenőrzést, ami
akkor „Megszállás” néven indult. Azóta évente két-három alkalommal tartanak ilyen akciót, rendszerint a tavaszi és az őszi időszakban.
CSJ

A kezdeményezés célja az újpesti kocsmák, sörözők és búvóhelyek ellenőrzése, körözött személyek és illegálisan hazánkban tartózkodó külföldiek
felkutatása, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, a törvénytelen
gyorsulási versenyek megakadályozása, valamint a szabálysértők, lopott
gépjárművek és ittas vezetők kiszűrése. Az akció során a rendőrök 365
személyt igazoltattak és 119 gépjárművet ellenőriztek.

„PENNY biztonság, amire
számíthatok.”

Modern munkakörnyezetre vágyik?
Hosszútávon gondolkodik?
Mi stabil hátteret nyújtunk.

N. Dávid,
Eladó-pénztáros

MEGBÍZHATÓSÁG, RUGALMASSÁG,

ÖSSZETARTÁS.
Budapesti üzleteinkbe
(Külső Szilágyi út, Baross u., Jász u., Füredi út, Váci út)

ELADÓ-PÉNZTÁROS, MŰSZAKVEZETŐ
ÉS ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
munkakörökbe munkatársakat keresünk.

Az Ön profilja:
középfokú végzettség,
vevőközpontú szemlélet,
pontosság, alaposság,
állóképesség.

Fényképes önéletrajzát az üzlet
és a munkakör megjelölésével
társaságunk központjába
szíveskedjen megküldeni.

Amit kínálunk:
versenyképes, teljesítményösztönző
jövedelem,
emberközpontú, hosszú távú, biztos
munkahely,
fejlődési lehetőséget,
szakmai előrelépési lehetőség.
Penny Market Kft.
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.
email: budapestiregio@penny.hu
online: www.karrier.penny.hu

karrier.penny.hu
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Várjuk új kollégák jelentkezését pneumatikus
eszközök összeszerelésére, alkatrészeinek gyártására az alábbi munkakörökbe:

• operátor
• gépi betanított munkás
Jelentkezés állásainkra és további
információ az alábbi weboldalon:

festo.hrfelho.hu

SPORT

Visszakerül a Berkielem a világbajnoki
gyakorlatba

Tadissi Martial megvédte
bajnoki címét
A karatesportág hazai fejlődését jelezte, hogy az eddigi legnagyobb
magyar bajnokságot rendezték az UTE Megyeri úti Jégcsarnokában.
Az esemény volt az első ilyen alkalom azóta, hogy tavaly augusztusban kiderült, története során először a karate ott lehet az olimpián
2020-ban, Tokióban.
Az 55 egyesület több mint 700 versenyzője között tatamira lépett
a teljes hazai élmezőny. A versenyt megtisztelte jelenlétével dr. Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár. A viadalon szombaton a gyermek és
ifjúsági kategóriákban avattak magyar bajnokokat – kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámokban –, vasárnap a kadet,
junior, U21 és felnőtt korosztályok következtek. Az indulók között természetesen ott volt az újpesti Tadissi Martial is, hiszen számára a magyar bajnokság fontos állomása a júliusi Világjátékokra való
felkészülésnek. Szintén a második napon rendezték a fogyatékkal élő
karatésok számára a para-karate magyar bajnokságot.
Az oldalt
A két napos színvonalas versenyen az MTK csapata végzett az élen
összeállította:
a második BVSC és a harmadik UTE előtt. Utánpótlásban jeleskedett az
GERGELY GÁBOR
UTE mellett a frissen alakult Honvéd, míg a KSI formagyakorlatban és
kumitében is megmutatta, hogy a jövőben is számolni kell velük.
A 2017-es törökországi Eb-n pontszerző és helyezett sportolóink
közül Hárspataki Gábor (MTK), Tadissi Martial (UTE), Molnár Dániel
(Magyar Goju Kai) és Nagy Botond (KSI) látványos, színvonalas viadalokon védte meg bajnoki címét.
– Örülök a győzelemnek, és annak is, hogy sikerült megvédenem a tavaly kivívott elsőségemet – mondta az UTE karatékája.
– Fontos verseny volt, hiszen a magyar
bajnokságra mindenki kettőzött energiával készül. A felkészülésembe is jól beleillett a verseny, mert fel tudtam
magam mérni, hogyan is állok a Világjátékok előtt. Szerintem és az
edzőm szerint is jó úton haladok, bízom abban, hogy a legfényesebb éremmel térhetek majd haza a játékokról.

Noskó: 72
Hetvenkettedik születésnapját ünnepelte a közelmúltban az olimpiai
bajnok újpesti labdarúgó, Noskó Ernő. 1964 novemberében igazolt
az Újpest Dózsába, majd a következő évben már az NBI-ben is bemutatkozott. A legendás hátvéd 1974-ig lila-fehér mezben focizott, ez
idő alatt hatszor ünnepelhetett bajnoki elsőséget, és kétszer a Magyar
Népköztársasági Kupát is a magasba emelhette. Tagja volt az 19681969-es VVK döntőt játszó csapatnak.
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

Berki Krisztián szerint amennyiben tudása legjavát
hozva százszázalékos teljesítményt tud nyújtani
a montreali világbajnokságon, akkor visszakapja,
amit a kolozsvári Európa-bajnokságon elvettek
tőle. Az UTE olimpiai bajnokával az Újpesti Közéleti
Televízióban beszélgettünk.
– Soha senkit nem szoktam bántani és meggyanúsítani, de az oroszoknak egy nagyon jó lap volt a kezükben, és ezt kihasználva elcsalták
az Európa-bajnokságot – összegezte az áprilisi kontinenstorna történéseit a tornász. Azért sújtották három tizedpontos büntetéssel, mert
túllépte a harminc másodperces időhatárt a gyakorlata előtt. Emiatt
14,900 pontja lett, ezzel pedig második helyen végzett, az orosz David
Beljavszkij ugyanis 15,100 pontot kapott.

– Valószínű, én is hibáztam, hiszen nem figyeltem az időre – folytatta.
– Tizenöt éve versenyzem az élvonalban, és általában teljesen más a
protokoll. Meg sem fordult a fejemben, hogy időtúllépés miatt megbüntethetnek. – Visszanéztem az esetet, s ha akkor indították volna el az
órát, amikor számítottam rá, akkor benne vagyok az időben, és nyolc
vagy tíz másodperc még maradt is volna.
Krisztián jelenleg a szabadságát tölti, de amikor a kedves olvasó kezébe veszi az Újpesti Naplót, a bajnok már ismét az edzőteremben lesz,
hiszen megkezdi a felkészülést az októberi világbajnokságra.
– Az Európa-bajnokságon bemutatott 6,2-es kiinduló pontszámú
gyakorlatomból még kihagytam a rólam elnevezett Berki-elemet, de úgy
gondolom, és ezt már az edzőmmel, Kovács Istvánnal is átbeszéltük,
hogy a világbajnokságra visszakerül a gyakorlatomba. Nagyon bízom
benne, hogy Montrealban díjazzák majd a pontozók. Ha megcsinálom
hibátlanul, akkor, amit Kolozsváron elvettek tőlem, azt visszaszerzem –
jelentette ki elszántan Berki Krisztián.
Az 1973–1974-es Bajnokcsapatok Európa-kupájában az elődöntőig
jutott az Újpest, ott a későbbi győztes Bayern München állította meg a
lilákat. Ernő ekkor is a csapat oszlopos tagja volt. A későbbiekben a kétszer a BEK-ben és egyszer a VVK-ban a legjobb nyolc közé jutó együttes
sem léphetett pályára nélküle. Noskó Ernő tagja volt az 1968-as olimpián aranyérmet szerzett magyar válogatott csapatnak is. Összesen 246
bajnoki mérkőzést játszott újpesti színekben, ez idő alatt 4 gólt szerzett.
A magyar válogatottban1969 és 1971 között 15 alkalommal szerepelt.
Boldog születésnapot, Ernő!

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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HIRDETÉS
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel,
a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-től 17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: 945
Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.
Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu.
Részletes információ: www.ujpest.hu

Oktatás
 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

sakk oktatását vállalja matematikus egyetemi hallgató.
Házhoz megyek! Tel.: 06-30-572-7416

 Angol nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok

nagy gyakorlattal. Nem bánja meg, ha velem tanul. Tel.:
06-30 463-6694

Állást kínál
 Budapest, XV. kerületi cég keres C kategóriás jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkező, leinformálható gépkocsivezetőt belföldes munkára.
Kiemelt bérezés. Jelentkezés önéletrajzzal. info@
szakitrans.hu, Érdeklődés: +36-30/279-1670

 Dunakeszi munkahelyre keresünk 1 műszakos munkarendbe, üzemcsarnokba szerkezetlakatosokat,
asztalosokat,
villanyszerelőket,
melegburkolókat, kárpitosokat, fényezőt, elektroműszerészt. Hosszútávra, versenyképes bérezés,
bejárást l00%-ban térítjük, biztosítjuk. Jelentkezni személyesen, kedden 14-18 óráig, szerda-csütörtök 8-14 óráig: Dunakeszi, Bajcsy Zsilinszky út
1. (Városháza mögötti tér, ügyvédi iroda mellett)
és emailen: atlasworkkft@gmail.com

Az újpesti TarzanTM Parkba
keresünk karbantartó,
parkgondozó
munkatársat
azonnali kezdéssel.
További információt
az alábbi elérhetőségeken
kaphat:
Tel.: 06-70-383-3400,
allas.kaladpark@gmail.com

 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350

Action Air
Shooting Range

aIRSOFT LŐTÉR
-

Szituációs lövészet oktatás
Élménylövészet
Sport táborok (nyári táborok)
Csoportos és egyéni oktatás
Edzés
Versenyző felkészítés

 Bélyeget, régi pénzt, kitüntetést, műtárgyat,
könyveket, papírrégiségeket vásárolunk. VI. ker.
Andrássy út 16. Tel.: 317-4757, Nyitvatartás: H-SZ:
10-17; Cs: 10-18

Szolgáltatás

web: http://rapidshoting.hu
Facebook: Rapidshooting Camp
1042 Budapest, Árpád út 56.

AIRSOFT LŐTÉR

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 30 714 0774. E-mail
cím: Budapest11@dkp.hu, http://dkujpest.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.)

Kunhalom Patika

Könyv
 Mérnök, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát
korrekt áron megvásároljuk. 40 év tapasztalat,
ingyenes kiszállás. Tel.: +36-1-787-9282, +36-30877-1460

|
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (június 1.) 13
órától a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és 2017. június 2-án és 16-án 17 órától
INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.:
06 30 458 9929

Újpestért
Egyesület

 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. tel.: 370-4932
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FOGADÓÓRA
Légrádi Péter önkormányzati képviselő (Együtt – A Korszakváltók Pártja) fogadóórája minden
hónap első szerdáján 18 és 19 óra között. Helyszín: az Együtt újpesti frakcióhelyisége (Bp., IV. Árpád
út 162.) E-mail: ujpest@egyuttpart.hu

Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-931-7486,

zetben szeretettel várom. Erotikamentes masszázs! Tel.:
06-70 648-7275

R

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén
17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp., Templom
u. 6.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz sms-ben a 06 20 466 8426,
dr. Trippon Norberthez a 06 30 193 2312 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő
(2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés:
06 30 400 9297 számon.

Tel: +36 30 403-1483

www.annauklima.hu

Egészség

Í

MEGEMLÉKEZÉS
A trianoni diktátum hazánkra erőszakolt aláírásának 97. évfordulóján, 2017. június 4-én, figyelemfelhívó megemlékezést rendezünk a fővárosi Szent István Bazilikánál. Közösen tisztelgünk a bazilikában elhelyezett Ereklyés
Országzászló előtt, majd a Szent István téren Vári Kovács Péter színművész hazafias dalokat ad elő.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, találkozás: 2017. június 4-én, 14 órakor a bazilika lépcsősora előtt.
Jobbik Újpesti Szervezete

 KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával.

 Masszás Újpesten a Tábor utcában. Családias környe-

H

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.

 Hűtőgépek, klímák, mosógépek, villanytűzhelyek, villanybojlerek, szakszerű javítása márkától
függetlenül 30 éves tapasztalattal! Bíró Árpád
háztartási gépszerelő.Tel.: 06-30-442-7452; 0670-618-7354

és műsoros magnókazettákat megvételre. Folk, Pop, Rock
és jazz műfajokban ha már csak porosodnak önnél. Kérem hívjon. Tel.: 06-20 363-2050

T

www.ujpestifidesz.hu

torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30
368-1354

 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

R

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők június 12-én,
hétfőn 17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők
június 12-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő június 12-én, hétfőn 17-től
18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman
Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők június 13-án, kedden 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő
június 26-án hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel: 369-09-05

 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-

Gyűjtemény

Á

Perneczky László önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!

Régiség
Ft-tól, borostyán és korall ékszerek akár aranyáron. Régi
bútorokat, festményeket, Herendi-, Zsolnay-, Gorka-,
Hummel-, Meissen-, Kovács Margit-dísztárgyakat, asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), katonai eszközöket, képeslapokat, kitüntetéseket, érmeket (pengő,
márka, schilling stb.), teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés. V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-70608-6082, szentistvankrt25@gmail.com

P

A Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda 3 fő
óvodapedagógust, főiskolai végzettséggel
rendelkező munkatársakat, (részletes leírás
a kozigallas.gov.hu oldalon olvasható) 1 fő
pedagógiai asszisztenst, érettségivel keres.
A jelentkezéseket (önéletrajzokat) a következő e-mail címre várjuk: ligetovoda1041@
gmail.com. Telefon: 369-0309
Szücs Judit óvodavezető
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ÚjpestKártyára
5% kedvezmény a
nem támogatott, vényre kiváltható gyógyszerekre, 10% a vény
nélküli gyógyszerekre,
táplálékkiegészítőkre.
A patika környékén a nálunk megrendelt gyógyszerek házhoz szállítását
vállaljuk.
1046 Budapest, Kunhalom utca 1/b.
Nyitva: H-P: 8-20
Telefon: +36 1 2331215

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

Akció

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. június 1–7.

FAGYLALT, EGYET FIZET KETTŐT KAP

119. sz. Cukrászati Bt.-nél

700 Ft

600 Ft
SÁRGABARACK

Tóth Zoltánnál

1000 Ft

/kg

/kg

/l-től

SZEKSZÁRDI ÉS ETYEK-BUDAI BOROK

KOVÁSZOS UBORKA

Lics Pincénél

Dóka Erzsikénél

HÚSAKCIÓK
Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél minden sertéshús 1199 Ft/kg | csirkecomb 599 Ft/kg | csontos csirkemell 999 Ft/kg | csirkemellfilé 1199 Ft/kg
csirkeszárny 499 Ft/kg | csirkealsócomb 399 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg | csirkezúza 499 Ft/kg | házi zsír 399 Ft/kg | házi parasztkolbász 1399 Ft/kg | cserkészkolbász 999 Ft/kg
lecsókolbász 799 Ft/kg | baromfivirsli 499 Ft/kg | baromfipárizsi 499 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél csirkemellfilé 1190 Ft/kg.

ZÖLDSÉGAKCIÓK
A Nagycsarnokban a Lila Répa Kft.-nél cseresznye 350 Ft/kg | újburgonya 250 Ft/kg | karfiol 250 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál parázsburgonya 200 Ft/kg | sárgabarack 600 Ft/kg | őszibarack, nektarin 600 Ft/kg | vöröshagyma 150 Ft/kg | paradicsom 500 Ft/kg
görög eper 600 Ft/kg | sárgabarack 700 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes sajtműhelynél darabolt kecskesajt 4250 Ft/kg | feta sajt 920 Ft/40 dkg | laktóz- és cukormentes tejeskávé, csokoládés tej 320 Ft/0,5 l
laktóz- és cukormentes joghurt 300 Ft/250 g.
A Kiscsarnokban a 119. sz. Cukrászati Bt.-nél csak hétvégén fagylaltakció, egyet fizet kettőt kap!
A Nagycsarnokban Dóka Erzsikénél töltött kovászos uborka 600Ft/kg | idei kovászos uborka 700Ft/kg.
A Nagycsarnokban Kálomista Attilánál gesztenyeméz 2300 Ft/kg | olasz paradicsomlé 650 Ft/7 dl.
A Duna-sétányon a Lics Pincénél saját termelésű szekszárdi és etyek-budai borok, közvetlenül a termelőtől, a Lics Pince hordójában.

A PIAC PÜNKÖSDVASÁRNAP ÉS PÜNKÖSDHÉTFŐN (JÚNIUS 4–5) ZÁRVA!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PÜNKÖSD HÉTVÉGÉJÉN PIAC PLACC CSAK SZOMBATON, JÚNIUS 3-ÁN!
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AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.
A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011.
(XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok
garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.
A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött –
fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat
is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan
rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással.
A megpályázható lakások:
• Blaha L. u. 9. II/40. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/41. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől
péntekig 11h-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 Polgármesteri 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 2017. június 30., 12
óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2017 szeptemberében bírálja el. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása
között megüresedő lakások bérbeadására is.
A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti
a döntésről.
BUDAPEST IV. KER. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk 2017. június 22-én jelenik meg.
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GALÉRIA
Az új dombjáték is
nagy sikert aratott

A legsportosabb
városban természetesen Rubint Réka
Alakreform edzésével
kezdődött a nap

FOTÓK: SZABÓ JÁNOS

Így telt a
Családi Nap
Játék, vidámpark, kézműveskedés
és koncertek minden korosztálynak. Valóban az egész család jól
érezhette magát a Víztorony lábánál május 27-én.

Dér Henit a
fellépés után
dr. Zsigmond Barna
Pál alpolgármester
köszöntötte

A nap végén az
Irigy Hónaljmirigy
előadása rakta fel
a pontot az i-re

A nagy melegben a Tarzan™ Parkban a legnagyobb sikert a Placcs Placc aratta

Mindenhol gyereknap
Május utolsó hétvégéjén minden a gyerekekről szólt. Gyereknapi program volt a Tarzan™ Parkban és a tűzoltóságon is.
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Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2017. június 1.

Sok gyerek és szülő
volt kíváncsi az
újpesti tűzoltó-parancsnokság nyílt
napjára

