négy aranyat lapátoltak össze
A magyar kajak-kenu válogatott minden idők egyik legjobb szereplését produkálva 10 arany-, 3 ezüst- és
3 bronzéremmel zárta Plovdivban a felnőtt Európa-bajnokságot. Nagy öröm, hogy két újpesti versenyző,
Lucz Dóra (K4 200, K1 200) és Tótka Sándor (K2 500, K4 500) kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott. 13. oldal
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

Új stílus
a 4kerben
Új háziorvosi rendelőt avattunk
Egy modern, új építésű rendelővel lett gazdagabb Újpest. Az új, Vadgesztenye utcai rendelőt
augusztus 4-én adta át Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester.
3. oldal

az édesanyákat ünneplik
A hagyományokhoz hűen augusztus 25-én az
anyatejes táplálás világnapja alkalmából ünnepséget rendez az Újpesti Egészségügyi Szolgálta4. oldal
tó Nonprofit Kft. Védőnői Szolgálata.

HAMAROSAN VÁROSNAPOK
Szabadtéri színház, koncertek, sport- és gyerekprogramok, evés, ivás. Buli négy napon át a
4kerben. Augusztus 24. és 27. között találkozzunk
a Szent István téren!
6–7. oldal

köztér

hőség
Egy kis pöttyel kezdődött. Ami aztán
elég gyorsan folttá terebélyesedett.
Mellkastájékon, a zakó pont nem takarta.
A fehér ingén még nem látszott annyira, és szolidan egy elegáns ceremóniamester is izzadhat. Ezzel nyugtatta magát, de
érezte, hogy a folyamat megállíthatatlan. Mellette az ifjú pár,
előtte a násznép. Százhúsz ember figyelt rá a vacsora előtt,
egy viszonylag ízlésesen díszített, nem túl nagy teremben,
ahol hasztalan erőlködött a légkondicionáló. Ezúttal biztosra
ment, a sablonszövegét vette elő, a férfi és a nő találkozásának, egyesülésének közhelyes misztériumáról beszélt mérsékelten meghatóan, gyöngyöző homlokkal. Nem izgult, nem
improvizált, sok esküvőn elmondta már ugyanezt a szöveget.
Az izzadtságfolt mégis egyre nőtt, szégyenfolttá terebélyesedett, ellepte elegánsan karcsúsított ingét, lassacskán átütött
jól szabott, nyári melegre tervezett zakóján. Mindig félt attól,
hogy ilyesmi megtörténhet vele. Korábban elnéző mosollyal
nézte, ahogy a vőlegényről ömlik a víz fekete, mellényes öltönyében a délutáni szertartás alatt, mikor a menyasszony
is halkan káromkodott, hogy legszívesebben ledobná régóta
vágyott, hófehéren bodros ruháját. Napok óta tombolt a hőség, nem jött a várva várt enyhülés, jöttek viszont a nagy melegen csodálkozó világhálós bejegyzések tömegével, ámult
mindenki a nyári kánikulán. Pálinkának azért gyenge még
ez a negyven fok, szellemeskedett a tipikus vicces vendég,
miközben ő még beszélt, szövegének legszebb részénél
járt. A pöttyként induló verejték lassan átvette a hatalmat az
egész ingén, aztán a zakóján, már a hátán is tengernyi folt
éktelenkedett. Igyekezett gyorsan és frappánsan lezárni a
köszöntőt, de már senkit sem érdekeltek humoros retorikai
fordulatai, mindenki megállíthatatlan izzadtságának térhódítására figyelt. Befejezte végre, jó étvágyat kívánt, sietve
elhagyta a termet és a kínos helyzetet, a násznép meg kanalazni kezdte a tűzforró húslevest. Mi van haver, beugrottál
a medencébe, kérdezte tőle az udvaron békésen fröccsözgető örömapa. Mit izgulsz, hőség van, izzadsz, ez ilyen, tette
hozzá. Inkább igyál valamit.
J. M.

Újpest egészségéért
Több évtizedes hagyomány már,
hogy
Újpest
Önkormányzata
Semmelweis-nap alkalmából Újpest Egészségéért Díjjal ismeri
el az egészségügyben dolgozók
munkáját. Az idei elismeréseket
Nagy István szociális ügyekért felelős alpolgármester adta át.
A díjazottak: Dr. Bódi Tibor, a Szakorvosi Rendelőintézet szájsebészetének vezető
főorvosa. Több évtizede az újpesti betegekért
dolgozik, kiemelkedő szakmai teljesítménye, a
betegek, a gyógyítás iránti teljes elkötelezettsége példaértékű. Dr. Fenyvesi György,
a Károlyi Sándor Kórház pajzsmirigy ambulancia vezetője. Munkájának eredményeként
számos egészséges csecsemő született a
régióban. Fenyvesi főorvos szakmai munkája
Újpesten és az észak-pesti régióban hiánypótló. Rózsa Jánosné, a Szakorvosi Rendelőintézet részlegvezető védőnője. Jó érzékkel
megtalálja a hangot a rendelő minden dolgozójával. Készséges, nagy tapasztalatokkal
rendelkező védőnő, kitartása, türelme példaértékű. Tanács Tímea műtősnő. Nagy
teherbírású, precíz, kitartó kolléganő, munkájára akár műtősnőként, akár aneszteziológus
szakasszisztensként mindig számíthattak a
sebészeten és a traumatológián egyaránt. Je-

lenleg az Uzsoki Utcai Kórház onkosebészetén
dolgozik műtős szakasszisztensként.
Polgármesteri dicséretben és jutalomban részesültek: Bernardné Mérész
Erzsébet osztályvezető, Kórházhigiénés
Osztály; Illyés Éva osztályvezető főnővér,
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály; Nagy
Renáta csoportvezető szociális munkás, Ápolási Igazgatóság; Sevella Tóth
Emőke ápolási igazgatóhelyettes, osztályvezető főnővér, I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; Szőcsné Lehoczki Ilona
osztályvezető főnővér, II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; Banka Ivett gyógytornász, gyermek szakrendelő; Dr. Kovács
Anna Mária sebész, Általános és baleseti
sebészet; Dr. Szentpály Orsolya tüdőgyógyász, Tüdőgondozó; Ther Marietta asszisztens, Elektroterápia; Zolnai
Mariann területi védőnő, Hargita utcai
tanácsadó.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerésben részesítette az Újpesti
Szakorvosi Rendelőintézet két fő dolgozóját: Czirják Mihálynét, a gyermekfogászat vezető asszisztensét és Gyurkovics Évát, a Károlyi Sándor Kórház
foglalkozásegészségügyi szolgálatvezető aszszisztensét.

igazgatási szünet a hivatalban

Az előrejelzések szerint a Városnapok ideje
alatt nem lesz kánikula,
de azért senki ne jöjjön
vastag ingben, garantáltan izzasztóan jó buli lesz.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2017. (II.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2017. augusztus 14–18. között igazgatási
szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart.
Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, születés anyakönyvezése, adóigazolás kiadása
cégek részére, azonnali műszaki hiba elhárítása stb.) a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart.
Az igazgatási szünet alatt hívható ügyeleti telefonszámunk: 231-3101. A Központi Okmányiroda (1133 Budapest XIII., Visegrádi u. 110.), továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala eltérő munkarendben fogadnak ügyfeleket, melyek ügyfélfogadási rendjét a www.nyilvantarto.hu, illetve a www.kormanyhivatal.hu oldalon a kerületi
(járási) hivatalok címszónál tekinthetik meg.
Tisztelettel: Dr. Tahon Róbert
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Új háziorvosi
rendelőt
avattunk
Kunhalom utcai helyett Vadgesztenye utcai rendelőnek nevezhetjük mostantól a
kertváros és a Tungsram lakótelep egy részét ellátó háziorvosi rendelőt.
Az elnevezésnél azonban sokkal fontosabb, hogy a régi, elavult épület
helyett egy modern, új építésű rendelővel lett gazdagabb Újpest. Az új felnőtt háziorvosi rendelőt augusztus 4-én, pénteken adta át Wintermantel
Zsolt polgármester és dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester.
„Két folyamat zárult most le Újpesten: egyrészt felépült ez a rendelő,
másrészt pedig lezárult az a program, amelyet 2014-ben indítottunk az
egészségügyi intézmények felújítására” – mondta az avatási ünnepségen Wintermantel Zsolt. A polgármester hangsúlyozta: nem csak az új
létesítmény épült fel, hanem ezzel párhuzamosan megújult a mellette
lévő játszótér is. A szomszédos Fóti úti iskolában pedig rekonstrukciós
munkálatokat végeznek, és jövőre tornacsarnokkal is bővül az intézmény.
„Mindez hűen tükrözi a városvezetés szemléletét, hogy tudatosan
gondolkodunk azon, hogy Újpesten mindenki – a legkisebbektől a
legnagyobbakig – a számára legmegfelelőbb életkörülmények között
éljen. Hogy a kisgyerekek hasznosan, kellemes környezetben, szép
játszótereken tölthessék el a szabadidejüket, hogy a kicsit nagyobbak
korszerű iskolákban tanulhassanak és fizikailag is fejlődhessenek, és a
felnőttek is megkapják a számukra legmegfelelőbb színvonalú egészségügyi ellátást” – mutatott rá Wintermantel Zsolt.
Ú.N.

Az avatási ünnepségen Wintermantel
Zsolt polgármester
és Dr. Zsigmond
Barna Pál társadalmi
kapcsolatokért felelős
alpolgármester vágta
át az Újpest lobogóját
jelképező, bíbor-arany
színű szalagot

Az új rendelő belső
tere illeszkedik a
2014-ben felújított
egészségügyi intézmények arculatához

A Kunhalom utcai új rendelő földszintes épülete magastetővel készült, hogy a helyi építési szabályzatnak megfelelően illeszkedjen a
környék családi házas beépítéséhez. A létesítmény az új évezred kihívásainak megfelelően teljesen akadálymentes kialakítású. Korszerű épületgépészettel szerelték fel, a fűtést és a meleg vizet víz-levegő
hőszivattyús rendszer biztosítja. A váróból két rendelőegység nyílik,
mindegyikhez fektető tartozik. Az új épület négy praxis betegforgalmának ad helyet váltott műszakban. Szükség esetén a mentő az
udvari hátsó bejárattól tudja elvinni a kórházi kezelésre szorulókat.

Újpest önkormányzata 2014-ben felújította a felnőtt és gyermek
háziorvosi rendelőket, valamint a védőnői szolgálat helyiségeit. A
Kunhalom utca 1. alatt található felnőtt háziorvosi rendelő mérete
és helyszíni adottsága nem tette lehetővé a korszerűsítés megoldását oly módon, hogy hosszú távon működési engedélyt kapjon.
Az épület műszaki színvonala és elavultsága miatt a felújítás olyan
sokba került volna, hogy inkább új épület kialakítása lett a cél. A
tervezés 2014 második felében indult, az építkezés 2016 márciusában kezdődött, és mostanra fejeződött be.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER

|

3

EGÉSZSÉG

az édesanyákat ünneplik
Augusztus 25-én az anyatejes táplálás világnapja alkalmából ünnepséget rendez az Újpesti Karinthy Frigyes
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Védőnői Szolgálata.

Augusztus 1-jén van az anyatejes táplálás világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 1992-ben indította el ezt a kezdeményezést,
azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a csecsemők egészséges táplálásának fontosságára.
Az anyatej és a szoptatás a legfontosabb témák
közé tartozik, az ezzel kapcsolatos kérdésekkel
keresik fel a leggyakrabban a szülők a védőnőket.
Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Védőnői Szolgálatának legfontosabb rendezvénye
is az anyatejes táplálás világnapjához kapcsolódik, amelyet hagyományosan augusztus végén, a
Városnapok keretében tartanak.
Az idei találkozó augusztus 25-én, pénteken
délelőtt tíz órakor kezdődik az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában. Az ünnepséget Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő,
a védőnői szolgálat megújításáért felelős kormánybiztos nyitja meg.
A rendezvényen előadást tart Tasi Annamária, az Anyatejgyűjtő Állomás vezetője, fellép az
Adonika táncegyüttes, az Eszterlánc zenekar
és az Újpesti Védőnői Tánckar is. A szervezők
megajándékozzák az anyatejet adó édesanyákat, és értékes nyereményeket is kihúznak
tombolán.
CsJ

KERESZTREJTVÉNYPÁLYÁZAT
Az anyatej világnapjához kapcsolódó rendezvény alkalmából
keresztrejtvény-pályázatot is meghirdet
a Védőnői Szolgálat.
Az rejtvény megfejtését nyílt postai levelezőlapon 2017. augusztus 20-ig várják
a Védőnői Szolgálat
címén (1325 Budapest, Pf. 274.), vagy a
szülők személyesen is
leadhatják a védőnőjüknek. A szervezők
azt kérik, hogy a megfejtők a levelezőlapra
írják rá a védőnőjük
nevét is. A helyes
megfejtést beküldők
között értékes díjakat
sorsolnak ki.
4
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legfontosabb a biztonság
Városunkban nyáron sem maradhattak el a felújítások. Az új járdák
épülését, a vágányépítést, az iskolai felújítást a hőség sem akadályozta
meg. Augusztus elején a Pozsonyi utca Nyár utca kereszteződésében
kezdődtek munkálatok.
A kereszteződésben található zebra és jelzőlámpa nem volt éppen az újpestiek kedvence.
Gyakran – a zöld jelzés rövid időtartama miatt – sietni kellett, ami a Pozsonyi rendelőbe járó
időseknek különösen megterhelő volt. Most ez a probléma is megoldódik. A gyalogosok védelmében középszigetet alakítanak ki és áthelyezik a jelzőlámpákat. Az átalakítási munkálatok
előreláthatólag három-négy hétig tartanak. Közlekedjünk körültekintően, vigyázzunk egymásra!

Folyamatos fejlődésben
Két éve készült el és azóta is népszerű városunk egyik legszínesebb
tere. A Rózsavirág tér első üteme 2015 augusztusára fejeződött be,
most pedig már a harmadik ütem is a végéhez ért.
– A most befejeződött harmadik ütemben új játszótér és sportpálya épült. Az ütéscsillapító
burkolatoknak köszönhetően a szabadidő eltöltése biztonságosabb lesz, és a játék azokat sem
zavarja majd, akik inkább otthonaikban pihennének – mondja Jókay Attila, a terület önkormányzati képviselője. – Több újpesti parkhoz hasonlóan már a Rózsavirág téren is vannak kültéri
fitneszeszközök. Új, 255 négyzetméteres kutyafuttató épült, és madárbarát kertekkel is bővült a
terület. A park hangulata még barátságosabb lett a dombra kihelyezett színes kültéri bútoroktól.
A harmadik ütem részeként teljesen megújultak a zöldfelületek, és új növényeket is telepítettek a Városgondnokság munkatársai.

Megújul a rózsaliget köz is
Ismét városunk egyik nagy közösségi tere
újul meg. Augusztus 7-én a Rózsaliget
közben kezdődtek felújítási munkálatok.
Pár hónapon belül rá sem lehet majd ismerni a parkra.
– A most indult, teljes körű felújítás során új pihenőkert
épül a Rózsa u. 48. sz. mögötti területen a vadgesztenyefák mellett, sakkasztalokkal, kerti ülőkékkel, díszes
virágágyással. Megújul a teljes zöldfelület, új padokat,
pingpongasztalokat helyezünk ki, és a parki sétányok régi,
kopott burkolatát is újakra cseréljük. Átépítjük a játszótereket, a megújult Semsey parkhoz hasonlóan baba-mama

hintát szerelünk fel, segítve ezzel a közös játékot. A közbiztonság javítása érdekében a közvilágítást is fejlesztjük
– mondja dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője. – A környezettudatosságot
szem előtt tartva a locsolás fúrt kutakból történik majd,
ezen kívül pedig új, a régieknél nagyobb hulladékgyűjtő
edények kihelyezésével szeretnénk a közterületeken eldobált szemét mennyiségét csökkenteni – hangsúlyozza
az alpolgármester.
Az elmúlt években számos közterület, park és játszótér újult meg. Egyre színesebb, modernebb és sokrétűbb
szabadtéri programokkal vár minket Újpest, ahol jó élni.

EGY KÉP, EGY MONDAT

Városunkban a negyven
fok sem akadály, a tervek szerint épül a Bajza
József Általános Iskola
teljesen új sportcsarnoka.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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találkozzunk
a városnapokon!

Szabadtéri színház, koncertek, sport- és gyerekprogramok, evés, ivás. Buli négy napon át a 4kerben. Hamarosan elérkezünk városunk születésnapjához. Augusztus 24. és 27. között találkozzunk a Szent István téren!

KASZA TIBI

egész napos programok
A Városnapokon a kisgyermekes családok sem fognak unatkozni. A
Skac Placcon iskolaváró kézműves-foglalkozás, baba-mama kuckó
és játszóház várja a kicsiket és szüleiket. Az előző évekhez hasonlóan a játszva tanulás és a környezeti nevelés jegyében a WWF – Élő
Duna Turné programja izgalmas és érdekes feladatokkal várja a gyerekeket az Egek Királynéja Főplébánia templomkertjében, valamint
lesz népi játszó is. A tűzoltóság idén is két nyílt nappal várja az érdeklődőket: 08.26-27. (10.00-16.00) Szent László tér 1.

KIRÁLY LINDA

kiegészítő programok:
Idén is lesz lehetőség véradásra az Ifjúsági Házban, és lesznek ingyenes szűrővizsgálatok (amelyekről augusztus 23-i lapszámunkban bővebben olvashatnak). Két napon át várja kíváncsi utasait az
ingyenes nosztalgia-buszjárat. Természetesen nem maradhat el a
babaszínház és a lufihajtogatás sem.

A

z eddigi évek hagyományait őrizve szabadtéri színházzal
indul a négynapos program. Augusztus 24-én 19.30-tól
a Lúdas Matyi népi rockoperát tekinthetik meg az érdeklődők, augusztus 25-én pedig a Budapest Bár fellépésével
kezdőik meg az egészen 27-ig tartó koncertsorozat. Augusztus 26án, szombaton már délelőtt 11 órától lesznek színpadi programok.
Délelőtt a nemzetiségi önkormányzatok bemutatóit láthatjuk, majd a
Dance of Destiny és a Danza Táncstúdió is színpadra lép. Délután a
Kaláka zenekar várja a gyerekeket, majd Király Linda, aztán
Kasza Tibi következik. Az estét egy #nagyonmeglepetés
zárja. Augusztus 27-én, vasárnap délben jó ebédhez szól a nóta,
az Újpest Cigányzenekarral és László Mária dalos barátaival, majd
az Újpest Bulldogs, aztán a Bolero Balett bemutatója következik. 15
órától a Rutkai Bori Banda, aztán Korda György és Balázs Klári lép színpadra, az estét pedig a Balkán Fanatik és a
Neoton koronázza.

KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI
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sportos Újpest (szombat-vasárnap
10.00-19.00)
Sport- és ügyességi feladatok tíz próbán
keresztül, asztalitenisz, csocsó, trambulin,
teqball, fitneszgépek, csónakázás. Szombaton 19 óra 10 perctől a közkedvelt Face Team
akrobatikus kosárlabdashowját is láthatjuk.

BALKÁN FANATIK
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BUDAPEST BÁR

upstyle

KALÁLKA

Babaszínház
Az Újpesti Városnapok programjaként augusztus 26-án, 10 órától babaszínházba
várják a kicsiket (0-tól 5 éves korig) és
szüleiket az Ifjúsági Házban. A programon
előzetes, ingyenes regisztrációt követően
lehet részt venni. A regisztrációhoz újpesti
lakcímkártyára lesz szükség. A jegyek korlátozott számban átvehetőek augusztus 14-étől az Újpesti Sajtó Kft.-nél (1043 Bp.,
Tavasz utca 4.), hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között.
Ciróka Bábszínház: KUKUCS! Ki lakik a házikóban? Gyertek,
nézzük meg! Kopogjunk az ajtón, lessünk be az ablakon, szépen, lassan, óvatosan… kukucs!

upstyle

Új stílus a 4kerben
Divatos, vagány, egyedi. Egy igazán menő márka született újpesti fiataloknak, újpesti fiataloktól. Önálló, igazi város önálló, igazi stílusa. Ez
az UPSTYLE. Lokálpatrióta vagy? Különleges vagy. Mutasd meg! Hordj
UPSTYLE-t! #nagyonujpest
Idén nyáron történt, hogy tehetséges, újpesti fiatalok összefogtak és egy saját, menő márkával
lepték meg városunkat. Pulcsik, trikók, pólók, sapkák, napszemüvegek, táskák. Újpesti ötlet,
újpesti kivitelező, újpesti modellek, újpesti fotós. Ez az UPSTYLE.
– A márka szlogenje a „Mindig feljebb!” – mondja Olajos Martina, az UPSTYLE arca. – A szlogen egyértelműen tükrözi, amit a márka és mi, újpesti fiatalok is fontosnak tartunk. Fontos, hogy
merjünk különlegesek lenni, és soha ne tévesszük szem elől az álmainkat.
Martina pár évvel ezelőtt Újpest Arca döntős volt, most egyetemre jár, önkéntes a Vöröskeresztnél és gyakornokként dolgozik egy vállalatnál. A fiúknak készült termékeket egy igazi újpesti
srác, Kovács Bálint mutatja be, aki ízig-vérig lokálpatrióta. Könnyű volt azonosulnom a márkával,
hiszen a számomra legfontosabb értékeket képviseli – mondja Bálint.
A ruhákat varrja és emblémázza a Creals, melynek tulajdonosa, Nagy Endre szintén újpesti,
a fotókat pedig Szilvásy Tibor készítette, akinek a nevével már többször is találkozhattak az
Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldal követői. Tibi az UPSTYLE fotóit is Újpest emblematikus
helyszínein készítette.
– Az egyik legizgalmasabb helyszín az épülő piac volt, de a Duna-part is tartogatott meglepetéseket – mondja Szilvásy Tibor.
A fotózáshoz a frizurát a TI&MI Szépségstúdió (1046, Templom utca 4.), a sminket pedig a
Smink Suli (1042, Petőfi utca 18.) készítette.

street Food 4keréken
A Városnapokon igazi gasztroélményeket is szerezhetünk. Érdemes lesz üres gyomorral érkezni, egymást érik majd az ellenállhatatlan finomságok.
RUTKAI
BORI
BANDA

Az UPSTYLE-termékeket limitált mennyiségben először az Újpest Városnapokon lehet majd
megvásárolni, ahol akár saját hashtagelésű, egyedi pólót is csináltathatunk. Mi legyen rajta?
#NAGYON SZÉP? #NAGYON VÁROSNAPOK? #NAGYON SZERELMES? Döntsetek ti, és legyen
pár percen belül egy különleges, egyedi, igazi újpesti ruhadarabotok. Érdemes minél többször
az UPSTYLE-sátor felé sétálni, mert a Városnapok ideje alatt lesznek játékok és ajándékok.
Az UPSTYLE-termékek augusztus 28-tól az Újpest Márkaboltban érhetők el.
A márkáról bővebb információkat és fotókat az UPSTYLE
Facebook- és Instagram-oldalán találhattok.
Facebook: upstyle.ujpest
NEOTON

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU



Instagram: upstyle.ujpest

#nagyoujpest #mindigfeljebb #nagyonvarosnapok
|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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MOZAIK
ide tért be szombatonként. De vasárnap már
nem ment sehova. Csak egy héten egyszer.
Egyszer kaptam életemben tőle egy pofont.
De akkor már asszony voltam. A legnagyobb
szívfájdalmam a bátyám. Ő volt az első gyerek. A bátyám, József nagyon jó ember volt.
Mindenki, de mindenki szerette. Látszott rajta,
hogy cigány, vagyis akinek jó szeme volt, az
észrevette, de olyan fehérképű volt. Szép ruhában járt mindig. Olyan illedelmes volt, hogy
mindenki csak lesett, hogy mennyire jó ember
a Józsink. Muzsikus lett volna. Apám vett neki
hegedűt. Azt mondták, hogy tehetsége van.
Átmentünk Újpestről Budára, és ott jártunk a
házak között. Ő hegedült, én énekeltem meg
az unokatestvérem. Szórták le nekünk a sok
pénzt. Rendszeresen ápoltam az arcát, mert
Augusztus 2-án a Rácz Gyöngyi Közösségi Központban, Újpesten a Tél utca 52. szám alatt, az valami orbánc vagy mi lett neki. Megfázott,
Eötvös József Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság és az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkor- azt hiszem. Mindig mondta: Kosókám, menjél
mányzat közösen szervezett megemlékezést a roma holokauszt nemzetközi napja alkalmából. nekem a patikába. Érsekújvárba udvarolt. Szegénynek ez lett a veszte. Sokáig vártuk haza.
Az újpesti cigányság történetét feldolgozó hogy saját háza van valakinek, főképp egy
Mindig sírtunk. Nem tudtuk, mi lett vele. 46 év
kiállítás is tartalmaz a vészkorszak áldozata- cigánynak, nagyon nagy dolog volt. 12 éves
után derült ki, hogy agyonverték a haláltáborira emlékező tablókat. Molnár István Gábor, a voltam, amikor anyámék saját házat építettek
ban. Hát milyen dolog ez. Az, hogy kiderült, ez
nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a Baross utcában, a kistemplomnál. Apám is
is csak véletlen. De bárcsak ne derült volna ki”
hogy Dráfi József áldozat mellett – akinek szegkovács volt, és otthon dolgozott. Elég jól
– emlékezett vissza Dráfi Anna, József húga.
2014 óta botlókövet állíttatott az önkormány- tanultam meg zongoráztam, de anyám nem
Dráfi József Újpesten született, és itt is élt
zat –, újabb elhurcoltakra derült fény. 73 évvel engedett sokáig iskolába járni. Anyám kint
1944. szeptember 17-ig, amikor is édesanya történtek után is kerülnek elő dokumentu- árult az újpesti piacon, én meg vigyáztam
jával együtt rokonlátogatóba indult Érsekújotthon a kisebb testvéreimre. Volt lovunk meg
mok a gyalázatos 44-es eseményekről.
várra. November 8-án visszaindultak Újpestre.
Újpest egyik legrégebbi dinasztiája, a Dráfi kocsink, amivel mentek gyümölcsért, zöldA Nyugati pályaudvaron viszont „mint cigány
család. Az első családok között telepedtek le ségért Szentendrére. Anyám ötven évig árult
származású egyént” letartóztatta a biztonsáÚjpesten. Híres szegkovácsok, az Érsekújvá- a piacon. Én vettem át harmincnégy éve.
gi rendőrség, és ismeretlen helyre hurcolta.
ron maradt rokonok elsőrangú zenészek vol- Anyám oldaláról a család zenészekből állt. A
1990-ben derült ki a Nemzetközi Vöröskereszt
tak. „A nagypapám itt született Újpesten. Dráfi nagypapa Franciaországban muzsikált, meg
kereső szolgálatán keresztül, hogy Dráfi 1944.
Gergelynek hívták, szegkovács volt. 1856-ban Amerikában. Fiatalon pedig Érsekújváron, a
november 14-én a hírhedt dachaui koncentszületett, 84 éves korában halt meg 1940- vasútállomáson fogadta zeneszóval az érkező
rációs táborban 125449 fogolyszámon, „Sch.
ben. Jól menő szegkovács volt, rengetegen vonatokat. Ennek ott nagy hagyománya volt.
Zig” jelzéssel volt fogvatartott. 1944. november
dolgoztak neki. Annyi pénze volt, hogy nyá- Engem nagyon fogtak. Még a rokonok sem
28-án továbbszállították a rawensbrücki táborron hajóval ment szerte a világban. Ilyen úri ismertek, mikor lány voltam, annyira. A Liszt
ba, ahol 1945. április 20-án a tizenhét éves fiút
passziói voltak. A Tél utcában volt a műhelye Ferenc utcában volt egy kocsma. A nevét már
az SS őrség agyonverte. A tábori kartonjára felis meg a saját háza is, már lebontották, pa- nem tudom. Ott gyülekeztek a cigányok, bevezetve: szegkovács.
MOLNÁR ÁBEL
nelok vannak a helyén. Ez abban az időben, szélgettek, ittak, ferbliztek, ilyesmi. Apám is

diákokkal emlékeztek

szoros szálak erdéllyel
Újpest és Csíkszentgyörgy 2016 júliusa óta testvértelepülés. A szoros
kapcsolat sok lehetőséget teremt az együttműködésre, így közös kulturális és turisztikai programokra is.
Az összefogásnak köszönhetően érkeztek június végén erdélyi gyerekek és tanárok az Újpesti Önkormányzat velencei táborába. A vendégek strandoltak, kirándultak a pákozdi csata
helyszínére és Székesfehérvárra, ismerkedtek Újpest nevezetességeivel, a Városházával, az
Egek Királynéja Főplébániatemplommal, a Szent István térrel, a Szusza Ferenc Stadionnal és a
Víztoronnyal. Az utolsó nap a Tarzan™ Parkban indult, majd a Hősök terén és a Vajdahunyad
váránál folytatódott, végül dunai hajókirándulás után a csoport megtekintette a Parlamentet.
Az újpesti diákok és tanárok júliusban viszonozták a látogatást. A csíkszentgyörgyi kirándulásról az ujpest.hu oldalon olvashatnak részletes beszámolót.
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hirdetés

VÁLTSON BÉRLETET AZ ŐSZI ELŐADÁSAINKRA!
TÖRÖK TAMÁS

SEJ, SZELLŐK

GROTESZK ÚTTÖRŐ REVÜ

2017.10.21. 19h

SAUL O’HARA

LESZEK AZ ÖZVEGYED
CLAUDE MAGNIER

OSCAR

KRIMIKOMÉDIA KÉT RÉSZBEN

2017.11.25. 19h
VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

2017.12.16. 19h

BÉKEFFY ISTVÁN - STELLA ADORJÁN

JANIKA

VÍGJÁTÉK HÁROM FELVONÁSBAN

2018.01.20. 19h

újpest színház
Bérletárak: 1 - 9. sor: 9000 FT
10 - 15. sor: 8000 FT
16 - 19. sor: 7000 FT

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Bérletértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszíneken.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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MOZAIK
tízesvillaMos – különjárat

Út Megyer felől
Ha valaki azt kérné, nevezzem meg
Újpest legjellemzőbb utcáját, a
Megyeri utat mondanám. Mert magán viseli Újpest lényegét, örömeit
és bánatait, gondjait és nekibuzdulásait. Ott léptem be ötvenhárom
éve a nagybetűs Életbe, ott az újpesti stadion, a Tungsram röplabdacsarnok, a „Kanyar” italbolt, és
távolabb a Megyeri temető.
A valamikori 8-as villamos a Baross utcáról a
Vasvári Pál utcán át lekanyarodott a Megyeri út
sarkára, mielőtt az Irányi Dániel utcán visszament
volna a Baross utcára, az István tér felé. A Vasvári
Pál utca lenti, csapott sarkán állt a Kanyarként vagy
Don-kanyarként ismert kocsma, amit egyesek lépcsősnek is neveztek. Az Izzó hátsó kapuján kijövők
gyakran fogyasztották itt a műszak végét dicsérő
italukat jó beszélgetések közepette. A Kanyarnak
nem volt jó híre, de rossz se. Azt a sarkot, illetve
kanyart Isten is kocsmának teremtette. Alatta már
a Megyeri út haladt a Váci út, illetve a temető felé.
Különös tisztelettel vagyok a volt Izzó, majd
Tungsram, ma GE 75-ös épülete iránt. Ott kez-

barack
Kedvencünk a

Sokféle barack van a piacon, válogathatunk
kedvünk szerint. Az őszibarackfajták mindegyike élvezetes ízű gyümölcs. A jól tálalható, darabolható barack a gyümölcssaláták,
hidegtálak kedvenc kísérője. Sok benne az A- és C-vitamin, kiemelkedő
a magnéziumtartalma, de jó kalcium-, szelén- és káliumforrás.
Értékes antioxidáns, sok rostot
és vizet tartalmaz, az emésztésre,
vízkiválasztásra kedvező hatású.
A bőr selymessége fokozható
barack fogyasztásával, méregtelenítő hatású. Nagyon kedvelt
az őszibaracklé, a gyerekek körében is, így nem kell magozni.
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|

dődött az én „munkás életem” a Rádiócső Kémiai Laborban. Azóta is a 75-ös épület ötlik
fel bennem a Pintér József utca és Megyeri
út sarkán, ha azt hallom vagy olvasom, hogy
GYÁR. Földszintjén dolgozott a Sajtoló- és
Szerszámüzem. Szinte szünet nélkül döngtek
iszonyatos présgépei. Nekem a második emelet
jut eszembe. Balra a tulajdonképpeni laboratórium, utána a mérőszoba, majd a nagyobb terem,
ahol a nők dolgoztak.
Aztán a GE, a Tungsram, illetve Egyesült Izzó
hátsó kapuja következik nagy teherforgalommal.
A targoncás Pista ott akarta kihordani építendő
házához egyenként a téglákat. Lebukás esetén
azt mondta volna, hogy megviccelték a kollégái.
Majd jön a Tungsram röplabdacsarnok, ahol
jó meccseket látni. Főleg amióta ott játssza
hazai mérkőzéseit az Újpest női röplabdaszak-

Őszibarackleves: Szirupot főzünk nádcukor,
fahéj, szegfűszeg és citromhéj hozzáadásával.
Leszűrjük a fűszereket, és a szirupba tesszük
a vékony őszibarackszeleteket. 1 evőkanál
vaníliás pudingport elkeverünk 2 dl tejben, és
ezzel behabarjuk a levest. Citrommal ízesíthetjük. Pár perc alatt kész. Felvert tejszínhabbal és
mentalevéllel tálaljuk
hidegen.
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osztályának csapata. A mi időnkben a női röplabdának a régi kultúrház ebédlője fölötti, valamikori teniszcsarnok adott otthont. Csak az idő
már elmúlt. Ma a Tungsram röplabdacsarnok
ad helyet a legjobbak meccseinek.
A másik oldalon aztán következik a „szentély”,
az újpesti stadion, magán viselve Hajós Alfréd
zsenialitásának nyomát a felújítás és átalakítások után is. Hazánkban a Megyeri út volt az első,
a teljes létesítményre kiterjedő fedett stadion,
ami korának legmodernebb sportpályája lett.
Számos nagy csata színhelye volt, különösen a
hetvenes években, a csapat fénykorában, amikor a bajnoki meccseken is telt ház, rendszeresen harmincezer néző várta a játékosokat.
Különösen a BEK harmadik fordulójában, a
Juventus ellen vívott mérkőzés második találkozója volt emlékezetes 1973. március 21-én.
Az első meccs Torinóban 1-1-re végződött. A
visszavágó első félidejében már 2-0-ra vezetett Bene és Tóth András góljával az Újpest, de
az előnyt a Juve Altafini és Anastasi góljaival
kiegyenlítette. Anastasi „kifejelte” a csapatot a
kupából. Belebetegedtünk.
A stadion történetét ma címerviták és zártkapuzások tarkítják, de a Megyeri út Megyeri
út marad, és reményeink szerint jönnek még
szebb, boldogabb idők is. Öt év múlva lesz
százéves!
RÉTI JÁNOS

A sárgabarack kedvelt sütemény- és
édesség-alapanyag is. Sok béta karotint,
C-vitamint, káliumot tartalmaz, magas pektintartalma kedvezően hat az emésztésre.
Nagyon jó bőrápoló, arcpakoláshoz is alkalmazható. Magja B17-vitamint tartalmaz, a
mag értékes olaja étkezési és kozmetikai célra is használható. Íze édes és savanykás is
a gyümölcssavaktól. Puha, krémes rostokat
tartalmaz, jól lehet krémeket, pudingokat,
kevert süteményeket, fagylaltot készíteni
belőle.
Rétegezett sárgabarackdesszert: 0,5l
tejből vaníliapudingot főzünk. Tálkákba teszünk belőle, majd felezett sárgabarackot rakunk üregével felfelé.
Mascarponét kikeverünk reszelt citromhéjjal és mazsolával. Minden barackba töltünk belőle. Erre megint puding következik.
A tetejére héjával felfelé rendezzük a felezett
barackokat.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

kultérkép

FilMajánlÓ

dunkirk

Hogyan kovácsoljunk erkölcsi győzelmet a vereségből? A második világháború egyik emlékezetes fejezetét dolgozza fel az év egyik legjobb
filmje.
1940. május 26. A német Wehrmacht egységei visszaszorítják
az angol és a francia haderőt a La Manche csatorna partjára. Közel négyszázezer szövetséges katona reked Dunkerque térségé-

ben. Ha elesnek, talán a világháború is máshogy alakul. Churchill
miniszterelnök visszavonulót fúj, az Egyesült Államok nem lép be
a háborúba, és így Hitler Németországa győz. Hogy nem így történt, az minden idők egyik legvalószínűtlenebb mentőakciójának
köszönhető, amelyben összesen 338 226 katonát sikerült a csatornán keresztül Nagy-Britanniába evakuálni.
Ennek a közel egy hétnek a krónikája Christopher Nolan új filmje,
a Dunkirk. Az angol rendező forgathatott volna ebből a történetből
szemérmetlenül giccses háborús hőseposzt, de szerencsére úgy
gondolta, hogy a nyers képek sokkal többet érnek a szavaknál.
Három szálat futtat egyszerre, az egyik a parton játszódik, ahol több
százezer katona zsúfolódott össze, a másik a RAF (angol légierő)
és a német bombázók csatáját mutatja be, a harmadikból pedig
az derül ki, hogy az angol civilek és hobbihajósok hogyan siettek
honfitársaik segítségére.
Nolan nem csak azt akarta megmutatni, mi történt pontosan
Dunkerque partjainál, de azt is, hogy milyen érzés lehetett ott lenni,
csapdába szorulva, kiszolgáltatottan. A létező legnagyobb hitelességre törekedett, eredeti helyszíneken, több ezer statisztát mozgatva forgatott. Amennyire lehetett, mellőzte a számítógépes trükköket, korabeli járműveket és repülőgépeket használt. Nem csoda, ha
néha úgy tűnik: nem is fikciót, hanem dokumentumfilmet nézünk.
Ahhoz viszont, hogy megkapjuk a teljes élményt, szükségünk van a
nagy vászonra. Előbb-utóbb a tévébe is eljut a Dunkirk, de aki nem
csak nézni, hanem látni is szeretné, annak muszáj ellátogatnia egy
moziba.
BS

AZ ELŐADÁS NEM BÉRLETES

újpest színház
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM,
NÁDAS GÁBOR, SZENES IVÁN

Mobillal másképp
Mobiltelefonnal készült fényképekből nyílt kiállítás az Ifjúsági Ház Új Galériájában.
Mióta szinte mindenkinek van okostelefonja, mindenki fotós is lett kicsit. Percenként örökítjük meg életünk fontosnak és érdekesnek tartott pillanatait, és
özönlenek a képek a világhálós közösségi oldalakra. Ezeknek a felvételeknek nem
feltétlenül a minőségük az elsődleges, de azért felmerül a kérdés: készíthetők-e
művészi értékű fényképek mobiltelefonnal?
A Facebookon egy éve összeállt MobilArt Közösségi Alkotócsoport vallja: „az
igényes kép elkészültét nem az eszköz determinálja, hanem aki használja”. Más
szóval a tehetség fontosabb, mint a technika, s kellő rátermettséggel még a mobiltelefon sajátos korlátai is leküzdhetők. Pláne, hogy közben egyre fejlettebbek
is ezek a masinák.
Bárki megbizonyosodhat róla, milyen színvonalas felvételek készíthetők telefonnal, aki ellátogat az Ifjúsági Ház Új Galériájába. A MobilArt csoport Mobillal
másképp című kiállítására három témakörben száz képet válogattak Vajda János,
Király László György és Pfliegel Bálint kurátorok. A tárlat augusztus 30-ig látható.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

ZENÉS VÍGJÁTÉK

Jegyek:
1 - 9. sor:
2500 Ft
10 - 15. sor: 2200 Ft
16 - 19. sor: 1900 Ft

SZEPTEMBER 23. 19 óra
Újpest Színház, Nagyszínpad
Jegyértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszínen

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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GALÉRIA
Mádai Vivien és Istenes
László Újpest daláról
kérdezte a szerzőt, Zolát,
a New Level Empire
frontemberét

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester
a Mokka vízparti
stúdiójában

VÁRAI MIHÁLY FELVÉTELEI

Újpesten
indul a nap
Júliusban különleges újpesti helyszínekről jelentkezett a Tv2 reggeli
magazinja, a Mokka. A műsort első
héten a flottilla dunai kikötője, a másodikon az Aquaworld látta vendégül.

Kora reggeli forgatás az
újpesti Duna-parton

Újpest más arcát mutatja meg
fényképein Szilvásy Tibor

A kánikulát nem csak az emberek bírják nehezen,
az állatokat is megviseli a hőség – figyelmeztetett Pataki Gábor, az Állatvédelmi Járőrszolgálat
vezetője

Pásztor Erzsi színésznő,
Újpest Kossuth- és
Jászai-díjas díszpolgára
mutatta be a piacot
Dr. Zsigmond Barna Pál
alpolgármester
az Aquaworldben
Az első adásban
Wintermantel Zsolt polgármester adott interjút
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szem előtt a világbajnokság
Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián az őszi szezon
legrangosabb versenyére, a montreali világbajnokságra készül. A tréningezés mellett EYOF-nagyköveti feladatokat is ellátott Győrben, az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Berki elmondta, hogy felkészülése a 2017-es esztendő második félévére
a terveknek megfelelően alakul.
– Szerencsére jól állok, pontosan olyan tempóban haladunk, ahogy
szeretnénk, de igazából még van időnk, ugyanis csak szeptemberben
kezdődik a versenyszezon. A megmérettetések az országos bajnoksággal indulnak, majd azt követi a szombathelyi torna Challenge Világkupa
szeptember elején.
A gyakorlat, amellyel a világbajnokságra készül, még nem végleges.
– Gyakorolunk. Nem tudom mi lesz a végleges, a Thomas orsót és a
Berki-elemet próbálgatjuk, és szeretnénk, ha újra a gyakorlat része lenne,
amellyel, ha minden jól megy, a kiindulópontszámom 6.6 lesz. Ez pedig
bizakodásra ad okot.

négy aranyat
lapátoltak össze

Maróti alexandra: kisírom
magam és dolgozom tovább
A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon az UTE cselgáncsozója, Maróti Alexandra egyéniben a hetedik, csapatban az ötödik helyen végzett.
Jelenleg egy kisebb hullámvölgyben vagyok, amiből most minél gyorsabban próbálok kimászni – nyilatkozta Szandi. – Egyes speciális technikáimat nem tudtam megcsinálni, ami egy kicsit elvette az önbizalmamat.
Nagyon sokat dolgoztam, hogy ide eljussak, és azt kell, hogy mondjam,
megérte a sok edzőteremben eltöltött idő. A győri versenyt sokszor átgondoltam, és már tudom, tulajdonképpen óriási dolog, hogy képviselhettem
az országot az ifjúsági olimpián, hiszen ide is csak néhányan jutottak el.
Nincs sok idő merengeni, mert utazunk Chilébe az ifjúsági világbajnokságra, úgyhogy az edzőm is azt mondta, hogy gyorsan sírjam ki magam,
aztán álljunk neki a munkának!

A magyar kajak-kenu válogatott minden idők egyik
legjobb szereplését produkálva 10 arany-, 3 ezüstés 3 bronzéremmel zárta Plovdivban a felnőtt Európa-bajnokságot. Nagy öröm, hogy két újpesti
versenyző, Lucz Dóra (K4 200, K1 200) és Tótka
Sándor (K2 500, K4 500) kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott.
A férfi kajak kettesek 500 méteres döntőjében Nádas Bence és
Tótka Sándor az első 250 méter után csak a hatodik helyen álltak.
Az ukrán hajó alaposan bekezdett, Tótkáék egyenletes pályát mentek,
és ezzel felőrölték a mezőnyt. 1:26.500 idejük a világ valaha futott
legjobbja ebben a számban.
Tótka Sándor: Nagyon örültünk, hogy sikerült kijutunk Plovdivba.
A válogatók után megnyugodtunk, így igazából tét nélkül vágtunk neki a
versenynek. Kicsit meglepődtem, hogy két aranyat tudtunk nyerni, mint
mondtam, nem volt elvárás, az volt a lényeg, hogy egy jó pályát menjünk.
Elégedett vagyok! A páros volt a nehezebb, mert nagyon elindultak az ukránok. Mi tudtuk, mire vagyunk képesek, éreztük, jók vagyunk a végén is.
A legrövidebb távon, 200-on Lucz Dóra a négyesben és egyéniben
is diadalmaskodott.
Lucz Dóra: Hüttner Csaba kapitány azt mondta az Eb előtt, hogy
nincsenek elvárások, mindenkinek azt kívánja, hogy legyen minél sikeresebb. Én nem éreztem magamon semmiféle nyomást, de szerettem
volna minél jobb eredményt elérni, hiszen rengeteg támogatást, biztatást
és szeretetet kaptam barátoktól, ismerősöktől és idegenektől is. Bíztam
benne, hogy jól fogok szerepelni, nagyon örülök neki, hogy sikerült mindkét számomban a dobogó tetejére állni. Folytatjuk a munkát, hiszen jön
az U23-as világbajnokság. Természetesen a legfontosabb versenyünk
idén a felnőtt vébé lesz, de addig még nagyon sok munka vár rám.

Az oldalt
összeállította:
GERGELY GÁBOR
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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hirdetés
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel,

P

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-től 17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: 945
Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.
Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu.
Részletes információ: www.ujpest.hu

Ingatlan eladó
 Lakás és nyaraló egyben. Újpest-Megyeren, eladó egy

kétszintes, 80 m²-es szélső sorházi lakás, nagy elő- és
hátsó kerttel, 17 m²-es terasszal és garázzsal. I. á.: 32,9
M Ft. Telefon: 06-30 974-5887

 Tulajdonostól eladó 760 m²-es telek 20 m²-es faház-

zal, Pomázon a Nyíl utcában. Villany van, közkút a közelben. Gyümölcsfák, nyugalom, belterület határán. I. á.: 3,9
M Ft, tel.: 06-20 973-6467

Oktatás
 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

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

Állást kínál
 Óbudai sportlétesítmény munkatársakat keres
a következő munkakörökre: VILLANYSZERELŐ,
FESTŐ, SPORTPÁLYA-KARBANTARTÓ, SEGÉDMUNKÁS, USZODAMESTER, részmunkaidős
TAKARÍTÓ. Jelentkezni +3612409123 telefonon,
vagy az rtaoffice@rta.hu email címen lehet.

 8 lépcsőházas újpesti panel társasház pályázatot hirdet gondnok és takarító (lehet együtt is)
vállalkozók részére. Pályázati anyag átvehető:
1041 Bp., Mády Lajos u. 2/a. (közös képviselet).
Leadási határidő: 2017. augusztus 31. Érdeklődés: 06-20-364-0954

 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

 Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények nappali takarítására, 4, 6, illetve 8
órás munkarendben. Valamint újpesti közintézményekbe éjszakai 8 órás takarítókat. Bérezés
120.000 Ft/nettó. Biztos munkalehetőség, jó csapat várja a leendő munkatársakat. Érdeklődés,
jelentkezés: 20/462-0838

 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

Régiség
 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
 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok Budapesten és környékén! Ingyenes kiszállás, ingyenes árajánlat-készítés! Számlával és garanciával
állok megrendelőim rendelkezésére! Tisztelettel:
Márta Zoltán Festőmester Tel.: 06-30-826-2287

 Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-2647752
 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. tel.: 370-4932
 Hűtőgépek, klímák, mosógépek, villanytűzhelyek, villanybojlerek, szakszerű javítása márkától
függetlenül 30 éves tapasztalattal! Bíró Árpád
háztartási gépszerelő. Tel.: 06-30-442-7452; 0670-618-7354

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

Í

R

E

K

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, 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.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (szeptember 7.)
13 órától a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és 2017. augusztus 24-én, 17 órától
INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.:
06 30 458 9929
TERMÉSZETJÁRÁS
Természetjáró körünkkel augusztus 11-én, pénteken Vácra megyünk. Találkozó az Újpesti Vasútállomáson 9.10kor (vonatunk 9.23-kor indul). Vácon megnézzük a Tragor Ignác Múzeumban található Memento Mori kiállítást.
A kedvezményes csoportos belépőjegy tárlatvezetéssel: 850 Ft. 70 év felettieknek a belépés ingyenes, nekik
csak a 350 Ft tárlatvezetés díját kell kifizetni. Akinek kell vonatjegyet is vennie, kérjük, indulás előtt vegye azt
meg. A rendezvénysorozat védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
MSZP Újpesti Káposztásmegyeri Szervezete
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/

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

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

Eltartás
 Eltartási szerződést kötnék idős, beteges, egyedül élő

és egyedülálló emberrel. Érdeklődni: 06-20 968-2448

Garázs
 Újpest Központban a piachoz és a metróhoz is közel,
Újpestért
Egyesület

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.)
Figyelem! Július valamint augusztus hónapban a fogadóórák elmaradnak.

Köszönetnyilvánítás
 A gyászoló család nevében köszönetemet szeretném

kifejezni mindazoknak, aki férjem, Kovács Tibor ny.á. hadihajós alezredes hamvasztás utáni búcsúztatásán részt
vettek és fájdalmunkban osztoztak. Kovács Tiborné

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a Fővárosi Önkormányzattal közös terveztetésben a
megváltozott építésügyi, terület- és településrendezési valamint településképi törvényi és
jogszabályi környezethez igazítva elkészült a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) IV. ütem
és DKÉSZ Budapest IV. kerület, Duna – Budapest IV. kerület közigazgatási határa – Váci út
– Újpesti vasúti híd nyomvonala által – a Népsziget Budapest IV. kerültéhez tartozó terület
kivételével – határolt területre vonatkozóan. A közös megrendelésben készült terveket a
két önkormányzat közös partnerség keretében véleményezteti a lakossággal, partnerekkel, civilszervezetekkel a partnerségi rendeleteikben foglaltaknak megfelelően.
A terv elektronikusan az Újpest Önkormányzat honlapján is elérhető: www.ujpest.hu/
galeria/File/foepiteszi_iroda/folyamatban_levo_telepulesrendezesi_eszkozok.pdf
Kérem, hogy amennyiben Ön is fontosnak tartja a közösség igényeit, akkor ismerje
meg az elkészült, véleményeztetésre bocsájtott anyagokban foglaltakat, és küldje meg
azzal kapcsolatos közösségi javaslatait, észrevételeit az alábbi címek bármelyikére, 2017.
augusztus 14. – 2017. szeptember 22. között:
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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.

Gyűjtemény

DÉSZ IV. ÜTEM ÉS ÚJPEST DUNA-PART KÉSZ VÉLEMÉNYEZTETÉS
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www.ujpestifidesz.hu

 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

újszerű házban könnyen megközelíthető, jól parkolható
TEREMGARÁZS-beálló hosszútávra kiadó. Lift, kamera,
portaszolgálat van. Tel.: 06-20 569-5106

R

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási renddel folyamatosan működik. A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély szolgálata, illetve a
képviselői fogadóórák augusztus hónapban szünetelnek. Irodánk nyitvatartása: H-P: 11-18-ig.
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56., tel: 369-09-05

 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350

Ft-tól, borostyán és korall ékszerek akár aranyáron. Régi
bútorokat, festményeket, Herendi-, Zsolnay-, Gorka-,
Hummel-, Meissen-, Kovács Margit-dísztárgyakat, asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), katonai
eszközöket, képeslapokat, kitüntetéseket, érmeket (pengő,
márka, schilling stb.), teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés. V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-70-6086082, szentistvankrt25@gmail.com

Á

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk 2017. augusztus 23-án jelenik meg.
– elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
– postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
– a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. ker., Bárczy István utca 1-3.)
– Főépítészi Iroda (1041 Bp., István út 15.), e-mail: foepitesz.iroda@ujpest.hu
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez
kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.
Továbbá ezúton hívjuk meg az érdeklődő újpesti lakosokat, a véleményeztetésbe bejelentkezett partnereket, valamint az Újpesti Tervtanács tagjait a 2017. augusztus 22-án 16
órakor a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Bp., Városház utca 9-11. Díszterem) tartandó
tervismertető lakossági fórumra (tervezett időtartam 1,5 óra).
A véleményeztetéssel és a jóváhagyással kapcsolatos bővebb információkat, aktuális érdekességeket a Főépítészi Iroda honlapján a http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/
182/105 linken olvashat a jövőben.
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PIAC

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

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. augusztus 10–16.
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MAGYAR SZŐLŐ | KOVÁSZOLNI VALÓ UBORKA

Tóth Zoltánnál

ZSENGE KUKORICA

Hajdú Vendel Andrásnál

HÚSAKCIÓ
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél minden sertéshús 1199 Ft/kg | csirkecomb 599 Ft/kg | csirkeszárny, csirkemáj és csirkezúza 499 Ft/kg |
csirkemellfilé 1199 Ft/kg | csirkemell 999 Ft/kg | házi parasztkolbász 1399 Ft/kg | grillkolbászok 999 Ft/kg | házi sertészsír 399 Ft/kg.

ZÖLDSÉGAKCIÓ
A Nagycsarnokban Csoma Péternél friss házi „M”-es tojás 26 Ft/db | friss házi „XL”-es tojás 30 Ft/db.
A Nagycsarnokban Hajdú Vendel András őstermelőnél cukkini, patisszon 100 Ft/kg | zsenge kukorica 100 Ft/db.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál paprika, paradicsom 250 Ft/kg | kovászolni való uborka 200 Ft/kg | őszibarack, nektarin 280 Ft/kg | magyar szőlő 380 Ft/kg.

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, HOGY AUGUSZTUS 20-ÁN VASÁRNAP
AZ ÜNNEP MIATT, AUGUSZTUS 28-ÁN HÉTFŐN ÁRAMSZÜNET MIATT A PIAC ZÁRVA.
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
AZ ÚJPESTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT, A DUNA SÉTÁNYON.

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

20170804_fekvo_hird_210x113mm_02v.indd 2

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
(Újpesti Szakrendelő) recepciós munkakör betöltésére állást hirdet. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő (napi 8 óra). Munkavégzés helye: 1046
Bp., Görgey Artúr utca 30.
A beosztáshoz tartozó feladatok:
– betegek fogadása, irányítása
– adatrögzítés a betegdokumentációs rendszerben
Jelentkezési feltételek:
– minimum középfokú egészségügyi végzettség
– egészségügyi informatikai programok használatában való jártasság
A jelentkezés benyújtásának módja: szakmai,
fényképes önéletrajz küldése Gál Ildikó ápolási
igazgató részére fonover@ujpestiszakrendelo.hu
e-mail címre vagy személyesen az Intézményben
(1.emelet Igazgatóság).

2017.08.08. 12:29:50

ÁLLÁSHIRDETÉS
Úszásoktatót/testnevelő tanárt keres az
UTE Öttusa Szakosztálya. Jogviszony időtartama:
határozatlan idejű – 3 havi próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.
Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– minimum 1 éves szakmai tapasztalat
– önálló, illetve csapatban történő munkavégzés
– gyermekekhez való türelem
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 1-2 éves úszásoktatói munkatapasztalat
Munkavégzés helye: Budapest, IV. kerület
Halassy Olivér uszoda/Öttusa Szakosztály
Jelentkezés módja: Elektronikus úton:
titkarsag@ute.hu. Kérjük, hogy önéletrajzába a fizetési igényt megjelölni szíveskedjen!

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

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Kovács Bence  Főszerkesztő: Tallér Edina  Felelős szerkesztő: Domján Vivien,  Munkatársak: Baski Sándor, Csernus János, Gergely Gábor,
Juhász Mátyás, Prófusz József  Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, Várai Mihály  Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla  Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., Tavasz
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Zrt.  Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu  Print ISSN: 2061-7283  Online ISSN: 2061-7291  Megjelenik minden héten 43 500 példányban.  Vállalkozói és méretes
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu  Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!  A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért
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ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER

|

15

VÁROSNAPOK

16

|

Ú j p e s t i n a p l Ó – XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2017. augusztus 10.

