INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!
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Több mint
szálláshely
Rendőrök, mentők és tűzoltók találnak
kulturált lakhelyre a Blaha Lujza utcában az
önkormányzat segítségével.
3. oldal

TÚL A PREMIEREN
Megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Sanoﬁ Tó utcai oltópontja. Az újpestiek még három
szombaton, kedvezményesen oltathatnak.
4. oldal

MESEHŐSÖK OTTHONA
Már életében klasszikussá vált meseírónk, Lázár Ervin, akit névadóul
választott az Erzsébet Utcai Általános Iskola közössége.
5. oldal

sti
Újp e i Vásár
sony 6–24.
c
á
r
r
Ka
mbe
dece

BUDAPEST GYÖNGYSZEMEI
Budapest Díszpolgára lett az UTE
olimpiai bajnok tornásza, Berki Krisztián, és az Újpestre igazolt olimpiai
aranyérmes úszó, Gyurta Dániel is.
7. oldal

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Befejeződtek a 139. évében lévő újpesti evangélikus templom felújítási munkálatai, amelyet az önkormányzat 6 millió forinttal támogatott.
9. oldal
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Köztér

Mit kínál a Munkahelyvédelmi Akcióterv – 2. rész

II. A GYES/GYED/GYET-RŐL VISZSZATÉRŐ DOLGOZÓT ALKALMAZÓ
MUNKAADÓK ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTHETŐ ADÓKEDVEZMÉNYEK
Az akciótervben kitűzött célok megvalósításához a szükséges törvényi
módosításokat a Parlament megszavazta, és a módosításokat október
15-én tették közzé a Magyar Közlönyben – tájékoztatta az Újpesti Naplót
Fürjes Balázs, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója.
Kiemelte: a vonatkozó törvények értelmében a GyES/GyED/GyET-ről visz-

szatérő munkavállalók után az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig vehető
igénybe adókedvezmény.
Az adókedvezmény összegét a kiﬁzető havonta az adott hónapban
fennálló adóﬁzetési kötelezettséget
eredményező munkaviszonyonként
külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A
részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának meg-

Kedvező
változások
2013-ban
Sorozatunkban hétről hétre tájékoztatjuk olvasóinkat
a kormány által jövő évtől
bevezetésre kerülő Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseiről annak érdekében, hogy aki csak teheti,
éljen az új lehetőségekkel.

állapításánál ﬁgyelembe vett bruttó
munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás
első két évében, 14,5 százalékával a
foglalkoztatás harmadik évében.
Fürjes Balázs hozzátette: a munkavállalót abban a hónapban is megilleti a kedvezmény, amikor a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.
Fontos információ még, hogy a
törvény nem rendelkezik arról, hogy
mekkora cégek élhetnek a lehetőséggel. A vonatkozó rendelkezés ezen
felül azt sem köti meg, hogy az
anyasági ellátások folyósításának megszűnése a törvény
életbelépését kell, hogy kövesse, ezért minden olyan
munkavállaló után igénybe vehető, aki a törvényben
meghatározott feltételeknek
eleget tesz.
A munkáltató a kedvezményt
megfelelő igazolás birtokában érvényesítheti. A feltételek fennállását igazoló dokumentumot az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási
szerv, társadalombiztosítási kiﬁzetőhely, kincstár, vagy családtámogatási kiﬁzetőhely az
ellátásban részesülő kérelmére állítja ki.
M. ORBÁN A.

A fókuszban: Káposztásmegyer

Fórum a közbiztonságról
Káposztásmegyer közbiztonsága és
a lakosság biztonságérzetének javítása témájában tartottak lakossági
fórumot november 14-én délután
az Újpesti Kulturális Központ Lóverseny téri Közösségi Házában az újpesti rendőrkapitányság illetékesei.

A

nagy érdeklődés mellett zajló eseményen
dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya
bevezetőjében kiemelte, a lakossági fórumot azért rendezték meg, mert év elején és év közepén is történtek kirívó bűnesetek ebben a városrészben, és ezek nem csupán szubjektív megítélés
szerint komolyak.

INTÉZKEDÉSEK, STATISZTIKÁK
A káposztásmegyeri esetek nyomán a rendőrség
növelte a közterületen töltött órák számát, többször látni motoros és gyalogos járőrt, a XV. kerülettel határos területen lévő prostitúciót pedig
úgy szorították vissza, hogy betontömbökkel zárták el a félreeső területre behajtó járművek útját.
Terdik a bűnügyi statisztikáról azt mondta, Újpesten havonta nagyjából 2-3 rablás, tíznél kevesebb autófeltörés, átlagosan harminc-harmincöt
bejelentett betörés történik és mintegy húsz autót lopnak el. Utóbbi szám a rendőrkapitány szerint magas, a betörések kapcsán pedig arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy nem a biztonsági ajtó, hanem
a hevederzár jelent igazi hathatós védelmet, mivel
azt a betörők a lehető legritkább esetekben próbálják csak feltörni.

Az

ÚKTV
műsorán

Cserna Sándor, a Polgármesteri Hivatal közbiztonsági
referense, valamint dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat elöljárója, egyaránt kiemelte
a fórumon az önkormányzat bűnmegelőzést
és rendőrséget támogató tevékenységét
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Közrendvédelmi szálló lett
az egykori munkásszállóból

Dr. Telek Zoltán, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke köszöntötte a megjelenteket,
akik között a polgármesteren kívül rendőri vezetők, valamint Hladony Sándor városfejlesztési tanácsnok és Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő is megjelent.
KORSZERŰ ÉPÜLET, JÓ KÖRÜLMÉNYEK
Az egykori munkásszálló felújított épületében tizenhét kétágyas, zuhanyzófülkés, konyhapultos
szobát alakítottak ki. A lakók közösen használhatják a társalgót, a konyha-étkezőt, mosókonyhát és
vasalóhelyiséget, de szükség esetén betegszoba is
rendelkezésükre áll.

Hajrá
Újpest!
Városfejlesztési program

A szállón automata tűzjelző rendszer és kártyás beléptető-rendszer működik, a szobákban füstérzékelő van, az
épületen belül tilos a dohányzás. Felújították az épület
víz-, csatorna-, és elektromos hálózatát, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a padlásfödémet és a homlokzatokat, valamint korszerű gázfűtést építettek be.
TÖBBFÉLE TÁMOGATÁS
Wintermantel Zsolt kiemelte, a közrendvédelmi dolgozók létszáma hiányt mutat, a lakhatási költségeik
magasak, az önkormányzat ez utóbbin próbál megﬁzethető szálláshelyekkel könnyíteni.
– A közrendvédelmi dolgozók munkáját ezen kívül robogóvásárlással, autóval, közös járőrszolgálatok
megszervezésével és a térﬁgyelő rendszer fejlesztésével is támogatja az önkormányzat – tette hozzá a polgármester. Kitért arra is, hogy az itt kialakított körülmények jó indulási alapot adhatnak a pályakezdőknek, emellett a dolgozók helyben tartásával a város
hozzájárul ahhoz, hogy több rendőr legyen az utcán.

MEGELŐZÉS
Dr. Terdik Tamás a megelőzésről szólva kiemelte,
ha valaki az esti órákban egyedül közlekedik, érdemes a busz vagy a villamos elejére szállnia, ékszereit ne viselje feltűnő helyen és az utcán kerülje a
mobiltelefon nyomogatását.
Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya a megtett
intézkedésekről és a lakók teendőiről egyaránt szólt.
A rendőrkapitány képünkön Bózendorf Ferenccel, a
káposztásmegyeri rendőrőrs parancsnokával látható
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A Blaha Lujza utcai épület az
önkormányzat segítségével kívül-belül
megújult és korszerű lett

Lakóhely az
állománynak
Ünnepélyes keretek között adták át
november 15-én a Blaha Lujza utca
11 szám alatti közrendvédelmi szállót, amelyet több tízmillió forintos költséggel újított fel az önkormányzat. Az átadáson a polgármester, rendőri vezetők és önkormányzati képviselők egyaránt jelen voltak.

Köztér

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS TÁMOGATJA
A fórumon dr. Dabous Fayez, a Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat elöljárója emlékez-

NEM CSUPÁN SZÁLLÁSHELY
Lantos József, a Belügyminisztérium műszaki főosztályvezetője a szalag átvágása előtt úgy fogalmazott, a közbiztonság javítása kiemelt célja a Belügyminisztériumnak, amit részben a dolgozói létszám
növelésével, részben pedig a lakhatás támogatásával kíván elérni.
Meichl Géza dandártábornok, a BRFK gazdasági igazgatója, rendőrfőkapitány-helyettes a bejárás
után megjegyezte, rendkívüli ritkaságnak számít,
hogy egy önkormányzat a költségeket magára vállalva segíti a közrendvédelem munkáját és a dolgozóknak az életminőségüket javító szálláshelyet biztosít.
Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya az átadáson arról beszélt, szeretné elérni, hogy a beköltözők ne csupán kötelességtudatból tegyenek a
közbiztonságért, hanem lelkiismeretből cselekedjenek, és így lokálpatriótává válhassanak.
M. O. A.

tetett arra, hogy az önkormányzat támogatja a
rendőrség munkáját, nemrégiben például két robogót ajándékoztak a rendőrségnek.
– A rendőrségnek nagy segítségére van a polgárőrség. A két újpesti polgárőrszervezetet, a hivatalba lépése óta eltelt alig két évben hárommillió
forinttal támogatta a jelenlegi városvezetés – tette
hozzá Cserna Sándor közbiztonsági referens.
A fórumon szó esett még a Kordován tér
bekamerázásáról, amely elképzeléssel szintén
egyetért az önkormányzat. Cserna Sándor ezzel
kapcsolatban megjegyezte, már felmérték a lehetséges kamerapontokat.
A megelőzéssel kapcsolatban annyit mondott,
főleg a lakhelyre és a feltöltött képekre vonatkozóan óvatosan használjuk a közösségi oldalakat,
mert azokat a bűnözők is ﬁgyelik.
A fórumon Jánszkyné Ulman Mária, a TRÖK
elöljáró-helyettese, Hladony Sándor önkormányzati képviselő, valamint Bózendorf Ferenc főhadnagy, a káposztásmegyeri rendőrőrs parancsnoka
is részt vett.
M. Orbán András
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A jövő nemzedéke

Otthonom, Újpest – 2012

Az egyéniség
és a tehetség
varázsa
Otthonom, Újpest 2012 címmel hirdetett immár második alkalommal
képzőművészeti pályázatot iskolásoknak az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház. A hagyományteremtés szándékával létrejött pályázaton az alkotók vegyes technikával, tollrajzzal továbbá pasztell, ﬁlc,
színes ceruza és akvarell segítségével
beszéltek otthonukról, Újpestről.

az általános iskolások voltak a legaktívabbak, hiszen
a kisgyermekek őszinte kifejezési nyelve a rajz. A kiállításon Újpest emblematikus épületei, a víztorony,
a Városháza, a templom, az iskola, a piac, illetve lakótelepi életképek köszönnek vissza ránk. Sőt a közeli jövő, hiszen az egyik alkotó az iskola mellé már
kész uszodát is rajzolt. A díjazottakat Török Rita, az
Újpesti Kulturális Központ igazgatója köszöntötte,
majd átadta az okleveleket és ajándékokat, amelyeket a Magyar Tankönyvért Alapítvány is támogatott.
AZ ELSŐ HELYEZETTEK:
1-2. osztályos korosztály: Korányi Miriam Flóra, Megyeri Úti Általános Iskola (Felkészítő tanára: K. Fülöp Ágota). 3-4. osztályos korosztály: Faragó Réka (egyéni pályázó). 5-6. osztály: Bari Anita, Bene Ferenc Általános Iskola. (Felkészítő tanára:

A november 19-ei, eredményhirdetéssel egybekötött
kiállítás megnyitón az Új Galériában az is kiderült: a
tehetség mellett a lakóhely szeretete is visszaköszön
a beküldött 195 alkotásból. A pályázók között pedig

Faragó Réka öröme

Édesanyja előtt
áll Miriam

Vad Józsefné), valamint szintén első díjban részesült
Szikszai Petra, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium diákja. (Felkészítő tanára: Szabó János). A zsűri számos különdíjat is odaítélt.
A SULI ÉS A JÁTSZÓTÉR KERÜLT A KÉPRE
A pöttöm Korányi Miriam Flóra büszkén mutatta
első díjas rajzát az Új Galéria falán. Mint megtudtuk
a nagy mosollyal és büszkeséggel kísért bemutatón,
a Megyeri Úti Általános Iskola és a játszótér ihlette a
tehetséges kislányt, akit édesanyja és testvérei kísértek el a megnyitóra. K. Fülöp Ágota, Miriam a felkészítő tanára elmondta, Miriam nagyon tehetséges,
és szívesen rajzol. A hatgyermekes családban egyébként több lurkó is ügyes és tehetséges.
A kiállítás december 2-ig tekinthető meg, minden
nap. (Bővebben: ujpest.hu)
B. K.

Szorgalmasan gyúrják a kis kezek a kenyértésztát

Már az ovisoknak sem titok
Óvodások újabb csoportjai keresték fel az újpesti piacot november 15-én délelőtt, hogy
megismerkedjenek annak kereskedelmi és közösségi funkciójával. A gyerekek meglátogatták a Lipóti Pékséget, ahol péksüteményeket készítettek.

A kisfiúk is szívesen formázzák a tésztát

Délelőtt a Lakkozó ovisok érkeztek, két
csoportban a vásárcsarnok elé. A pékségben Oberhauser János üzletvezető mutatta meg a gyerekeknek, hogyan készül
a kenyér, majd a kicsik nekigyürkőztek, és
az előre elkészített tésztából péksüteményeket formáltak.
Az ovisok kísérőikkel végigjárták a piacot, az egyik árushelyen almákat, másik helyen mandarinokat válogathattak, amelyeket az óvodában fogyasztanak el. A halaknál és a savanyúságoknál
is elidőzött a csoport. Mire a séta véget
ért, megsültek a sütemények, a gyerekek
boldogan, élményekkel gazdagodva tértek haza. És, hogy felejthetetlen legyen a
találkozó, névre szóló oklevelet is kaptak.
U. N.
Újpest Önkormányzatának kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy a
bevásárlóközpontokhoz, plázákhoz
szoktatott gyermekeket visszavezesse az olyan klasszikus közösségi terekbe, mint az újpesti piac is, ahol
kitűnő minőségű magyar, nagy-, és
kistermelői termékekhez juthatnak
a vásárlók, s közben találkozhatnak
barátaikkal, ismerőseikkel, megbeszélhetik ügyes-bajos dolgaikat.

Oktatás
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Négyszögletű kerek erdő az Erzsébet utcában

Lázár Ervin lett a névadó
Különleges, az országban egyedülálló névvel büszkélkedhet november 15től az Erzsébet utcai Általános Iskola, amely e dátumtól immár hivatalosan
is kedves meseírónk, Lázár Ervin nevét viseli. Az ünnepségen elhangzott: ez a név tele van tartalommal, szeretettel, és valóban: a gyerekek által megelevenített, sokunk számára kedves emlékeket idéző meseﬁgurák, Ló Szeraﬁn és Vacskamati, Dömdödöm vagy Szörnyeteg Lajos kedves csetlését-botlását, ezen a délutánon is csillogó
szemmel nézték kicsik és nagyobbak.

H

árom éve tartó előkészítés után november
15-től viseli a már életében klasszikussá
vált meseírónk, Lázár Ervin nevét az Erzsébet Utcai Általános Iskola, amit nagyszabású
és tartalmas műsorral ünnepelt meg az intézmény közössége és vendégeik. A névadón jelen volt többek között az író családja, testvére, felesége és lánya, Vissy Beatrix irodalomtörténész, Sárszentlőrincet, Lázár Ervin néhai iskolájának helyszínét pedig Demény Károly polgármester képviselte.

Wintermantel Zsolt és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, továbbá Németh Edit, Ozsváth Kálmán és
Bartók Béla önkormányzati képviselők, valamint az
iskola tanárai és tanulói egyaránt tanúi voltak egy
régi álom beteljesülésének. Az intézmény ugyanis
régóta szerette volna felvenni a meseíró nevét.
Az ünnepségen megelevenedett az oly jól ismert
négyszögletű kerek erdő és annak lakói, sőt még városvezetőink köszöntőjében is felbukkantak a kedves történet ﬁgurái. Az újpesti önkormányzat nevében Jókay Attila képviselő
adott át ajándékot az iskolának.
Az ünnepség zárásaként
Lázár Ervin özvegye, Vathy
Zsuzsa, Wintermantel
Zsolt és Pál Lászlóné
igazgató leplezte
le az író domborművét,
amely Szabó Sándor
szobrász
munkája.
G. R.

H I R D E T M É N Y

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje –
2012. november-december
Az

ÚKTV
műsorán

Hatan, egy iskolából
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adott át november 15-én
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának államtitkára nevében az Erzsébet Utcai Általános Iskola hat, nyugalmazott tanárának,
tanítójának. A köszöntőt követően került sor a névadó ünnepségre, amelyen az iskola Lázár Ervin nevét vette fel.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Brószné Gallusz Zsuzsanna, Siklósi Péterné, Jánosházi Magdolna, Varga Mária,
Csongor Tiborné és Lakatos Margit tanároknak, tanítóknak adták át a ceremónián.
– Újpesti alpolgármesterként tudom, hogy nem az Erzsébet utcai Általános
Iskola az, ahol a legkedvezőbbek az oktatás körülményei, ezért is muszáj gondolnunk azokra, akik a legtöbbet tettek azért, hogy az intézmény sikeres legyen
– hangsúlyozta köszöntőjében dr. Molnár Szabolcs.
Az ünnepségen az iskola diákjai műsorral kedveskedtek korábbi nevelőiknek, ahol
elhangzott egyebek mellett Petőﬁ Sándor: A helység kalapácsa című vígeposza is. G. R.
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend változás
miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul.
2012. N O V E M B E R
 2012. november 30. (péntek)
munkanap 8:00–12:30 óráig ügyfélfogadás
 2012. december 1. (szombat)
munkanap 8:00–12:30 óráig ügyfélfogadás, e napon az Okmányiroda csak az aznap kiadott sorszámmal rendelkező ügyfeleket
fogadja. A sorszámkiadás kezdete 8 óra.
2012. D E C E M B E R
 2012. december 14. (péntek) mun-

kanap 8:00 – 12:30 óráig ügyfélfogadás
 2012. december 15. (szombat) munkanap 8:00 – 12:30 órá-

ig ügyfélfogadás, e napon az Okmányiroda csak az aznap kiadott
sorszámmal rendelkező ügyfeleket fogadja. A sorszámkiadás kezdete 8 óra.
 2012. december 24. (hétfő) pihenőnap, a hivatal zárva tart
 2012. december 25. (kedd) Karácsony, a hivatal zárva tart
 2012. december 26. (szerda) Karácsony, a hivatal zárva tart
 2012. december 27. (csütörtök)
munkanap, a hivatal zárva tart,
igazgatási szünet
 2012. december 28. (péntek)
munkanap, a hivatal zárva tart,
igazgatási szünet
 2012. december 31. (hétfő) pihenőnap, a hivatal zárva tart
A korábbi évek tapasztalatai
alapján felhívjuk ügyfeleink ﬁgyelmét, hogy az év végi munkanap áthelyezések miatt az ügyintézés során hosszabb várakozásra kell felkészülni.
A Központi Okmányiroda és
annak kirendeltségei ettől eltérő
munkarendben fogadnak ügyfeleket, melynek ügyfélfogadási rendjét a www.nyilvantarto.hu oldalon
tekinthetik meg.
Dr. Tahon Róbert jegyző
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Még három szombaton
várják az újpestieket

Hétvégi
oltópont
Újra megnyitotta kapuit a
nagyközönség előtt november 17-én a Sanoﬁ Tó utcai oltópontja. Az újpestiek
még további három szombaton, kedvezményes áron
oltathatják be magukat.

E

rom szombaton – november 24-én,
december elsején, és december 8-án
– kaphatnak inﬂuenza és tüdőgyulladás elleni vakcinát.
November 17-én, az első szombaton nagy volt az érdeklődés a Sanoﬁ
Pasteur oltóhellyé alakított, Tó utcai
orvosi rendelőjében.
– Az országban sok helyen van oltási lehetőség, de mivel Újpest a cégünk otthona, így fontos nekünk, hogy az itteniek
kedvezményes áron,
a hétvégén
is be-

oltathassák magukat, anélkül, hogy
munka után a háziorvosukat kelljen
felkeresniük – mondta Hetényi Márton, a Sanoﬁ vakcina üzletági képviselője.
– Minden évben beoltatjuk magunkat inﬂuenza ellen, mert nem

ELÉRHETŐ OLTÁSOK:
– Hagyományos inﬂuenza vakcina:
1500 Ft, ingyenes orvosi vizsgálat és
beadás
– Mikrotűs inﬂuenza vakcina: 2500 Ft,
ingyenes orvosi vizsgálat és beadás
– Pneumococcus (tüdőgyulladás) elleni vakcina: 2500 Ft, ingyenes orvosi
vizsgálat és beadás.

Hajrá
Újpest!

NYITVA TARTÁS:
November 24., szombat 11-14 óra
között.
december 1., szombat 11-14 óra
között.
december 8., szombat 11-14
óra között.

EGÉSZSÉGTERV

gy évvel ezelőtt pár nap alatt
több százan keresték fel a
Sanoﬁ és az újpesti önkormányzat által életre hívott inﬂuenza elleni oltópontot. Ezt idén is megtehetik az újpestiek, hiszen még há-

Elérhetőség: 1045 Budapest,
Tó utca 1-5. A Sanoﬁ vállalati
orvosi rendelője megközelíthető az utcai parkolóból.

Édes Karácsony

 Újpesti Ajándékbolt – Ifjúsági Ház (István út 17-19.)
 Kihelyezett Újpesti Ajándékbolt, Spar
áruház (Szent Imre út 1.)
 Újpesti vagyonkezelő Zrt., Ügyfélszolgálata (Munkásotthon u. 66-68.)

Az Újpesti Cseriti, a tavalyi évhez hasonlóan, a rászoruló
újpesti gyerekeknek szervez játék- és adománygyűjtést a
karácsony előtti időszakban. Több gyűjtőponton várja a
felajánlásokat, és a karácsonyi vásár területén idén is felállítja Adományozó Házát.

A

z idei karácsonyi időszakot
az otthoni édességek, sütemények illata lengi be a karácsonyi vásár területén az Újpesti Cseriti Adományozó Háza tájékán.
Idén ugyanis a felajánlott pénzadományokért cserébe mindenki megkóstolhatja Újpest hírességeinek kedvenc süteményét. Három hétvégén át
várja adományozóit a Ház, ahol, töb-

Sütemény, hírességek ajánlásával

szeretnénk több hétig betegeskedni. Nagyon jó, hogy itt a hétvégén
is megtehetjük ezt, mert hétköznap
nem lenne rá időnk – mondta el lapunknak Erika, aki csakúgy, mint tavaly, idén is a férjével érkezett az oltópontra.
J. M.

bek között, Újpest büszkeségei által
felajánlott süteményeket lehet megkóstolni, és a receptjeiket hazavinni.
Az összegyűlt adományokból folytatódik az Angyalszárnyon program,
melynek keretében 50 nehézsorsú újpesti gyermek karácsonyi kívánsága teljesül. További 500 gyermeket pedig karácsonyi koncert és játékcsomagok várnak az összegyűjtött felajánlásokból.

A játékokat az Ifjúsági
Házban várják

HOGYAN SEGÍTHETEK?

Játékokat vár
az Újpesti Cseriti
Várunk jó állapotú, otthon már megunt játékokat! Használt játék gyűjtőpont: Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház (István út
17-19.) A játékokat magánszemélyek, munkahelyi, iskolai, óvodai közösségek egyaránt
elhelyezhetik a gyűjtőponton.
A jótékonysági szervezet pénzadományokat is köszönettel fogad.
Újpest számos pontján Cseriti-emblémás
gyűjtőurnákat helyeztek ki:
 Újpesti Polgármesteri Hivatal Okmányirodája, Információs pult (István út 15.)
 Újpesti Polgármesteri Hivatal Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodája (Hajló u. 42-44.)

Segíthetünk az adományra szánt öszszeg banki átutalásával. Adománygyűjtő
bankszámlaszám: Újpesti Cseriti, 1201042200208592–04500005
Az adományok beﬁzethetők csekken
is. Átvehetők az Újpesti Ajándékboltban
(István út 17-19.)

További információk:
www.ujpest.hu/cseriti
Kellemes karácsonyi készülődést
kíván az Újpesti Cseriti!

SEGÍTÜNK, HA SÜTIZÜNK
A 40 éves recept alapján készülő Újpest szelet, amely 2012-ben a Vadgesztenye cukrászdából indult ismét hódító útjára, jótékonysági célokat is szolgál. Az Újpest szeletet már
több újpesti cukrászda készíti, amelylyel az Újpesti Cseriti rászoruló gyermekeket támogató programját segítik.
Minden egyes szelet árának 10 százaléka a jótékonysági szervezethez kerül.
Úgy sütizhetünk, hogy közben másokon segítünk.
Újpest szeletet árusító cukrászdák: Vadgesztenye cukrászda, Édesgyömbér cukrászda, Orosz cukrászda,
Miaara cukrászda, Mézi cukrászda.
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A díjazottak (újpesti) csoportja:
Berki Krisztián, Várhidi Pál (mellette fia,
Várhidi Péter), valamint Gyurta Dániel
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Dr. Molnár Szabolcs és Árvai Anett

Újpest diákösztöndíjasai 2. rész
Várhidi Pál Pro Urbe Budapest
díjat kapott a főpolgármestertől

Berki Krisztián
és Gyurta Dániel
már a főváros
díszpolgára
Tarlós István kitüntetéseket adott
át a Főváros Napja alkalmából. November 17-ét 1873 óta tekintik a
főváros napjának, Pest, Buda és
Óbuda egyesülésére emlékezve.
Az Újvárosháza Dísztermében tartott ünnepségen Budapest Díszpolgára címben részesült –
többek között – az UTE olimpiai bajnok torná-

sza, Berki Krisztián, és a néhány napja Újpestre
igazolt, szintén olimpiai aranyérmes úszó, Gyurta
Dániel is. A főpolgármestertől Kozák Danuta kajakozó és Szilágyi Áron vívó olimpiai bajnokok is
átvehették a kitüntetést. Kocsis Sándor labdarúgó, az Aranycsapat tagja posztumusz kapta meg
a címet.
A főpolgármester ünnepi beszédében példaképeknek nevezte a kitüntetetteket, és köszönetet
mondott közösség- és lélekerősítő munkájukért.
Tarlós István felidézte a városegyesítés egykori folyamatát, és úgy fogalmazott, maradandót alkotni nehéz, ma talán nehezebb, mint valaha, mert az
önbecsülésünkért is küzdenünk kell a nemzetközi
porondon.
– Nagy megtiszteltetés, hogy a főváros vezetése
is gondolt rám, és ezzel a kitüntetéssel honorálta az
olimpiai aranyérmemet – nyilatkozta Berki Krisztián. – Örülök, hogy a nevem így bekerült a nagy elődök mellé, a város aranykönyvébe.
Az ünnepség keretében a főpolgármester átadta a Pro Urbe Budapest díjat is, amelyet Várhidi Pál,
az újpesti labdarúgás legendás játékosa és minden
idők legsikeresebb újpesti edzője is átvehetett.
(gergely)

Már 11 221-en kedvelik
az Újpest-Káposztásmegyer

oldalt!

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van
már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre
több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

Földrajzban
kiemelkedő
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át nemrégiben a Városházán az újpesti önkormányzat
diákösztöndíjait tizenöt, arra érdemes tanulónak. Hétről hétre jelentkező sorozatunkban ösztöndíjasainkat mutatjuk be.

A

z ösztöndíjasok mindegyike kiváló tanulmányi eredményt, kiemelkedő sportteljesítményt vagy kimagasló művészeti teljesítményt ért el, többen országos tanulmányi versenyeken is előkelő helyen végeztek.
Névsor szerint is elsőként vehette át Ugró
Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat Árvai Anett,
aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar földrajz szak III. évfolyamos hallgatója. Tanulmányi eredménye mind a
négy félévben jeles (4,68; 4,69; 4,88; 5,00). Angol és német nyelvből megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. 2010-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében földrajzból a VIII. helyen végzett.
Ahogyan korábban megírtuk, összesen tizenöt, arra érdemes ﬁatal összesen négy kategóriában vehetett át ösztöndíjat a Városházán. A legtöbben Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesültek, ketten Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat kaptak, egy hallgató Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjban részesült, ketten pedig Házy Erzsébet Előadóművészeti Diákösztöndíjat kaptak, utóbbi elismerteket múlt
heti lapszámunkban mutattuk be.
M. O. A.
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Koszorúzás a Magyar
Tudomány Napján

Az utókor
is legyen
méltó az
elődökhöz
A Magyar Tudomány Napja alkalmából az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium kertjében tartottak immár hagyományosan megemlékezést az újpesti akadémikusok
emléktábláinál.

Újpest vezetői, díszpolgárai, díjazottjai, valamint
a város kulturális, szellemi és gazdasági életének
szereplői találkoztak az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium kertjében. Az eseményen dr. Hollósi Antal országgyűlési, valamint Bartók Béla és Jókay Attila önkormányzati képviselők is jelen voltak.
Az újpesti akadémikusok tiszteletére rendezett
ünnepség az iskola 11. osztályos tanulóinak zenéstáncos műsorával vette kezdetét. A diákokat követően dr. Vétek Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa mondta el ünnepi beszédét. Az
akadémikusokra emlékezve kiemelte, fontos, hogy
az utókor méltó legyen nagy elődeihez, és megemlékezzen újpesti kötődésű tudósairól.
A köszöntőt követően Újpest Önkormányzata
nevében Wintermantel Zsolt helyezte el koszorúját.
A Magyar Tudományos Akadémia nevében Nagy
Miklós, az akadémiai számítógép-hálózatot üzemeltető intézet igazgatója koszorúzott. Az Újpesti Városvédő Egyesület nevében dr. Kovács Ivánné elnök,
és dr. Nyárs Csaba vezetőségi tag, az Újpesti Közművelődési Kör nevében dr. Kőrös András ügyvezető, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében dr.
Telek Zoltán, az igazgatóság elnöke, az Újpesti Hely-

Emlékeket, képeket kérnek a szaléziak
2013-ban lesz száz esztendeje, hogy a szalézi szerzetesek letelepedtek
Magyarországon. Főként szegény és nehézsorsú gyermekekkel foglalkoztak. Ezek a gyerekek nem csak élelmet, hanem olyan erkölcsi nevelést is kaptak, hogy jó cserkészek, sportolók s végül kiváló szakemberek lettek.

A diákok műsora

történeti Alapítvány nevében Iványi János elnök és
Szöllősy Marianne, a kuratórium tagja tisztelgett a
tudósok emléke előtt. A házigazda oktatási intézmény koszorúját Hackné Nyerges Rita igazgató, végül a Laziczius család képviseletében Nagy István
Gábor valamint Laziczius Ádám helyezte el.
A megemlékezés a hagyományokhoz híven ünnepi
fogadással zárult.
(antosa)

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány kezdeményezésére munkacsoport alakult a még menthető, a szalézi szerzetesekkel kapcsolatos tárgyi emlékek felkutatására. Ezúton kérjük, hogy akinek birtokában a Clarisseumról, a szerzetesekről fényképek, nyomtatványok, levelek, hivatalos dokumentumok, korabeli újságok vannak, juttassák el a Clarisseumba, (tel.: 369-1904) vagy értesítsék
Kadlecovits Gézát, a munkacsoport vezetőjét (tel.: 233-1976, +36-70/ 253-8219)
Köszönettel: P. Bíró Lóránt plébános

Egymás gondolatainak
megismerése a cél

Szurkolói
ankét
Szurkolói ankétot tartott az újpesti
rendőrkapitányág november 16-án
a Szusza Ferenc Stadionban a Siófok
elleni meccs előtt. A rendőrség célja azonban ezúttal nem a ﬁgyelmeztető tájékoztatás, hanem a drukkerek álláspontjának megismerése volt.
A rendhagyó találkozó Hladony Sándor önkormányzati képviselőt is érdekelte.

A párbeszédet
tavasszal
folytatják

Dr. Terdik Tamás azt mondta: az olykor túlbiztosítottnak tűnő rendőri jelenlétet illetve az intézkedési lehetőségeket jogszabályok írják elő és bár
akadhatnak negatív példák, az egyenruhások nem
a kollektív bűnösség elve alapján kezelik a drukkereket.
Emlékeztetett arra, hogy a pirotechnikai eszközök használatát jogszabályok tiltják és a beazonosítást sem szabad azzal akadályozni, hogy valaki eltakarja az arcát.
A rendőrkapitány hozzátette: a renitens magatartás a futballklubra nézve is káros, egyben azt kér-

dezte hallgatóságától, hogy ki tudnák-e zárni soraikból a botrányokozókat, akik egyébként a rendőrség és az itt megjelentek szerint is a tömeg egy kis
hányadát képezik valójában.
Dr. Terdik Tamás az utolsó kérdések kapcsán hangsúlyozta: a szurkolói magatartást egészen a jogsértések határáig megértik és legitimálják, az egyenruhások
célja a testi épség védelme, a kirótt büntetésekkel
pedig a többségben lévő jogkövetőket szolgálja.
Az újpesti kapitány tervei szerint az ankétot tavasszal is megtartják.
M. O. A.
(Bővebben: ujpest.hu)
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Hálaadó istentisztelet
Az

Újpest
legrégebbi
temploma
újult meg
Hálaadó istentiszteletet tartottak az
Újpesti Evangélikus Egyházközségben, november 18-án. Az ünnepi alkalom apropója a Lebstück Mária utcai templom tetőszerkezetének és
tornyának felújítása volt. A 16 millió
forintos beruházás az önkormányzat és a Magyarországi Evangélikus
Egyház támogatásából, valamint a
templom gyülekezetének saját forrásából valósult meg.

ÚKTV
műsorán

Összefogtak a templomért

O

któberben fejeződtek be az 1873-ban épült
evangélikus templom felújítási munkálatai,
melynek keretében többek közt tetőfedésre, statikai megerősítésre, és a templomtorony helyrehozatalára is sor került. A 139. születésnapját ünneplő templom szebbé tételét Újpest Önkormányzata 6 millió forinttal támogatta. A renoválásnak köszönhetően Újpest legrégebbi temploma újult meg.
A hálaadó istentiszteletet követően – melyen
Gáncs Péter püspök hirdetett igét, és az evangélikus
egyház vezetői, valamint Újpest polgármestere és
Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő is részt
vett – került sor a köszöntőkre. Solymár Péter lelkész után Haba Gábor gyülekezeti felügyelő, Lengyel

Anna, az egyházkörzet felügyelője, valamint Krizsán
Zoltán egyházmegyei felügyelő is örömét fejezte ki
a felújítás kapcsán. Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, Újpest egy erős és büszke város, erős és büszke
közösség, amely a jó ügy érdekében mindig képes
az összefogásra. Hozzátette, az, hogy Újpest legrégebbi temploma újult meg, szimbolikus jelentőségű. Ha erős a hit és a gyülekezet akarata, akkor ez a
templom még sokáig itt fog állni, a hívek szolgálatában – zárta gondolatait.
Az ünnep a templom közösségi termében tartott
agapéval zárult. Ahogy Solymár Péter pohárköszöntőjében elmondta, a legfontosabb az, hogy a megújult
templom minél több embernek legyen hajléka. (antosa)

Muzsikás
énekóra
250 településen, 350 iskolában, 80 000
diáknak és 4500 pedagógusnak tartott az elmúlt években rendhagyó
énekórát, hangszerbemutatót a Muzsikás együttes. November 19-én a
Szigeti József Utcai Általános iskolába jutottak el.
– A diákok nem nagyon ismerik manapság a népzenét, sőt ilyenkor talán először élik át az élő zene varázsát, amit semmi más nem tud pótolni – mondta lapunknak Hamar Dániel, a zenekar vezetője. A
Muzsikás bemutatta, és megszólaltatta hangszereit:
a hegedűit, a nagybőgőt, a tamburát, a furulyát, és
egy gyimesi ütőgardont. Történetekkel, nótákkal,
mondókákkal szórakoztatták, és persze eközben tanították az ifjú nagyérdeműt, akik egyre inkább ráhangolódtak a különleges „énekórára”.

Az

ÚKTV
műsorán

– Középiskolás koromban találkoztam először a
Muzsikással. Óriási élmény volt és azóta is nagyon
szeretem a zenéjüket. 2008-ban hallottam, hogy
rendhagyó énekórákat tartanak, már akkor meghívtam őket, és szerencsére, most végre eljutottak a Szigetibe. A gyerekek reakciói azt mutatták, hogy nekik is akkora élmény volt, mint nekem, annak idején
– mondta Török Ibolya, az iskola igazgatója. És való-

A Muzsikás új rajongókat szerzett

ban, a gyerekek lelkesen énekeltek, tapsoltak a Muzsikással. A legendás zenekar valószínűleg új rajongókat szerzett a magyar népzenének. Hamar Dániel szerint ez az egyik célja a rendhagyó énekóráknak. – Talán olyan ez, mint egy elhintett mag. Pár év múlva kikel, és ha a gyerekek nagyobbak lesznek, majd emlékeznek erre az élményre, és keresni fogják azt a zenét, amely hasznukra válik az életben.
J. M.
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Programok

P Á R T H Í R E K
FIDESZ – MPSZ
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati
képviselő november 26-án, hétfőn 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselők december
3-án, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
képviselők december 3-án, hétfőn 18-19óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz
Iroda 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.:
369-09-05. Jókay Attila, Koronka Lajos
önkormányzati képviselők december
10-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56.
Tel.: 369-09-05. Bartók Béla önkormányzati
képviselő december 11-én, kedden 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18
óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy minél hatékonyabban működhessünk
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

VOLNER JÁNOS ÚJPESTEN!
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel
meghívja Önt és kedves családját Volner
János országgyűlési képviselő lakossági
fórumára. Az est házigazdája, Pajor Tibor
önkormányzati képviselő.
Időpont 2012. november 30., péntek
18 óra. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum,
1042 Budapest, Árpád út 66.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén,
18 órától, a fenti címen.
www.ujpestijobbik.hu
FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióvezető (KDNP) minden hónap első hétfőjén, 18 órától 19
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális
Központ Közösségi Házban. (IV. Lóverseny
tér 6.)
FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn
17.30-19 óra között vagy előzetes egyeztetés alapján bármikor.

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
Madár-melódiák. Holka Edit Katalin
kiállítása. Január 15-ig, nyitva tartási időben. Karinthy Frigyes Művelődési Ház
 Laczkó-Száraz Júlia festmény kiállítása.
December 20-ig. Karinthy Frigyes Művelődési
Ház
 Katulic László képzőművész tárlata.
Király Könyvtár, a nyitva tartási időben.
(IV. Király u.5.)
 Somogyi Gábor tűzzománc és festőművész kiállítása. November 22–december
9-ig, 11.00–18.00-ig. Újpest Galéria
 Ferencz Ernő kerámia és Bakos
Erzsébet textil kiállítása. November 23–
december 9-ig. Újpest Galéria
 Budapesten élni. Képzőművészeti és
fotópályázat Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évfordulója tiszteletére, a Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnázium Károlyi
Galériájában. Megtekinthető az iskola
nyitva tartási idejében.
 Otthonom, Újpest – 2012. Képzőművészeti kiállítás általános és középiskolás
gyermekek műveiből. Megtekinthető
december 2-ig minden nap 9.00–18.00-ig.
Ifjúsági Ház


HETI AJÁNLÓ

November 22. csütörtök
ISKOLÁSOKNAK
 14.00-15.30: Játssz óra. Ifjúsági Ház
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
 16.00: Bikfic torna Ifjúsági Ház

November 23., péntek
APRÓSÁGOKNAK
 9.30: Cili Cili Muzsika. Féléves kortól
óvodába kerülésig ének, mondóka, játék
kisgyermekeknek, Melicher Cili óvodapedagógus, ének-zenei mentorral. Ifjúsági
Ház
ZENEOVI
 16.30–17.15: Zeneovi minden, zenét
kedvelő óvodásnak Gáspár Gabriella óvodapedagógussal. Ifjúsági Ház

November 24., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
 9.00–13.00: Babaruha és játékbörze.
Ifjúsági Ház
 10.00–12.00: Családi Matiné és
Játszóház – A Csudálatos Mikulás. A
Mesekocsi Színház előadása
SZÍNHÁZ
19.00: Újpest Színház bérlet. Pozsgai
Zsolt: Liselotte és a május. Komédia két
részben. A Játékszín vendégjátéka.
Bérleten kívül is megtekinthető.
Szereplők: Dobó Kata, Jánosi Dávid, Bank
Tamás, Dolmány Attila, Dózsa Zoltán.
Jegyár: 2200 és 2500 Ft. Ady Endre
Művelődési Ház


ZENÉS EST, BÁL
 20.00–01.00: Erzsébet és Katalin bál.
Belépő: elővételben (november 23-ig)
2000 Ft/fő, a helyszínen aznap 3000 Ft/fő.
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Újpesti LMP Iroda: 1041 Budapest, István
út 22. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail:
ujpest@lehetmas.hu. Honlap: ujpest.
lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest
FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20-5187830-as telefonszámon – bármikor. Belán
Beatrix önkormányzati képviselő minden
hónap első péntekén 17 órától, Szabó
Gábor önkormányzati képviselő minden
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak
fogadóórát, Horváth Imre önkormányzati
képviselő minden hónap első szerdáján 17
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.).
MIKULÁS MŰSOR
Szeretettel meghívjuk Önt és gyermekét
december 7-én (pénteken) 16.30 órakor
kezdődő, hagyományos, műsoros Mikulásünnepségünkre az Ady Endre Művelődési
Központba (IV. Tavasz u. 4.). A Tekergő
Bábszínház előadásában, a „Furfangos
Mikulás” című bábjátékot nézhetik meg. Az
ingyenes jegyeket személyesen lehet átvenni
az MSZP irodájában (IV. Nádor u. 1.) november 26-tól (hétfőtől), 14-17 óra között.

November 25., vasárnap
ZENÉS EST
 17.00–21.00: Hétvégi Randevú a Szilver
zenekarral. Ady Endre Művelődési Ház
SZÍNHÁZ, PÓDIUM
 18.00: Paul Geraldy – Cole Porter:
Huzavona (Te meg én). Újpesti Polgár Centrum

November 26., hétfő
RINGATÓ
 10.30–11.00: Ringató. Kisgyermekkori
zenei nevelés 3 éves korig. Foglalkozásvezető:
Gáll Viktória Emese. Ifjúsági Ház

November 27., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
 9.30–11.00: Babajátszó. Kötetlen játszóház. Ifjúsági Ház
ELŐZETES
Az Újpest Színház nagysikerű darabja,
Gyurkovics Tibor Nagyvizit című előadása, november 23-án, 19 órakor
Oroszlányban, a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központban kerül színre.



ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
December 1-jén, szombaton, két helyen
is szeretettel várják mindazokat, akik meghitt, ünnepi hangulatban szeretnék elkészíteni adventi koszorújukat. Helyszínek és
időpontok: 9.30–13.00 óra között az
Ifjúsági Ház, 14.00-17.00 óra között a
Közösségi Ház. Díja: anyagköltségtől függ.


IRODALMI EST
 Az újpesti Király Könyvtár (IV., Király u.
5.) szeretettel meghívja a költészet és a

RUHAOSZTÁS!
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezetének Nőtagozata 2012. november 27., keddtől, nov. 30. péntekig, között
14 és 16 óra között, ingyenes ruhaosztást
szervez a IV. kerület, Nádor utca 1. szám
alatt. Mindenkit szeretettel várunk!
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket –
akik szívesen vennének részt egy zenei
közösség munkájában. Figyelem: nem
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság
ingyenes! Érdeklődni a 06-20-419-7878-as
telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig.
Cím: 1046 Budapest, Nádor u. 1.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
www.mszpujpest.hu
FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselőinek fogadóórái: dr.
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati
képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2.
hétfőjén, 17-18 óráig tartja fogadóóráját.
Helyszín: Bp., IV., Hajló u. 42-44., a TRÖK
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín:
Homoktövis Általános Iskola.
Újpestért
Egyesület

képzőművészet kedvelőit december 5-én,
szerdán 17 órára Gupcsó Ágnes és Katulic
László, „Írott kép – festett szó” című, versmondással és tárlatvezetéssel egybekötött
irodalmi estjére, amelynek témája a költészet és a képzőművészet kapcsolata.
Összeállításunk nem tartalmazza a teljes
kínálatot. Tájékozódjon az intézményekben, illetve az Újpesti Kulturális Központ
honlapján: www.ujkk.hu
MEGHÍVÓ
Tisztelt Újpesti Polgárok!
Az Újpesti Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. december 12-én
18 órai kezdettel közmeghallgatást tart
a Nyár utca 40-42 szám alatti irodában,
melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Priszler Györgyné elnök
NEMZETISÉGI PROGRAMOK
Az Újpesti Német Nemzetiségi
Önkormányzat az alábbi programokat
szervezi december hónapban, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
2012. december 1., 17.00: Kórustalálkozó
a lengyel és a szlovák nemzetiséggel
közösen. Helyszín: Ady Művelődési Ház,
Budapest, IV. Tavasz utca 4.
2012. december 4., 17.00–18.00: közmeghallgatás
2012. december 7., 17.00: Adventi mise
Helyszín: Szent József Plébánia, Budapest,
IV. Nap utca. A misét Gregor Trattmann
lelkész úr celebrálja német nyelven, közreműködik a Braunhaxler kórus.
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat

Köztér

ÚJPESTI NAPLÓ – VI. ÉVFOLYAM, 39. SZÁM, 2012. november 22.
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Január 1-jén megkezdik
működésüket a járási hivatalok

A polgárok
szolgálatában
Jó Állam 2013 – Járások és kormányablakok címmel tartott sajtókonferenciát a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium november 20-án. A területi közigazgatás
reformjáról dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, dr. Szabó
Erika államtitkár és dr. Tarnai
Richárd Pest megyei kormánymegbízott tájékoztatott.
anuár 1-jétől jelentősen átalakul a területi
közigazgatás, 30 év után újra lesznek járási hivatalok a megyei és fővárosi kormányhivatalokon belül. Míg vidéken 175 járási hivatal, addig a fővárosban 23 kerületi hivatal alakul, és jelentős mértékben megváltozik az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. Mindez azt
jelenti, hogy változások lesznek a lakossági ügyintézésben, emellett az okmányirodák működtetését
átveszik a járási hivatalok, és fokozatosan Kormányablakokká alakulnak majd. A járási kormányablakok
kialakításával a legfontosabb cél, hogy a lehető legtöbb államigazgatási ügy egy helyen elintézhető le-

J

ÚJPESTI VÁLTOZÁSOK
A kerületi hivatal várható elnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala.
A IV. kerületi hivatalba mennyien
kerülnek át kerületi önkormányzattól?
Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzattól 89 átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó státusz kerül át
Budapest Főváros Kormányhivatalához 2013. január 1-jével.
A járási hivatal mekkora létszámmal fog dolgozni?
A várható létszám a IV. kerületben
107 fő, amely egy része önkormányzattól kerül átvételre, illetve a járási hivatal szakigazgatási szerveként

gyen, így kialakítva egy átláthatóbb, könnyebb és
hatékonyabb rendszert.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sajtótájékoztatóján elsőként dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter köszöntötte a sajtó képviselőit. Beszédében hangsúlyozta, a járási rendszer kialakítása során mindent egy alapvető célnak, a polgárok szolgálatának rendeltek alá. Hozzátette, végre megvalósulhatott az a célkitűzés, hogy a magyar állam ügyintézésében – mely az állampolgárok
pénzéből működik – azt a megbecsülést juttassa kifejezésre, melyet az állampolgárok megérdemelnek. A
járási rendszer kialakításával egy lépéssel közelebb kerültek ehhez a célhoz, a tervek szerint pedig egy év
múlva ilyenkor már közel 300 kormányablak működik
majd az egyszerű ügyintézés és a polgárok érdekében.
A miniszterelnök-helyettest követően dr. Szabó
Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár előadásában kiemelte, történelmi léptékű az a rendszer, melyet építenek. Fontos-

nak tartotta kiemelni: nemcsak egy egységes ügyfélszolgálati iroda várja majd az állampolgárokat,
hanem az egyablakos ügyintézéssel lehetővé válik
mindent egy helyen elintézni, reggel 8 órától egészen este 20 óráig. Részletesen ismertette emellett
a szervezeti átalakulás lépéseit, mely még 2010 nyarán kezdődött meg. Bár a kormányablakok rendszere majd csak jövő év végétől indul el, „kísérleti
jelleggel” már van olyan hely, ahol tesztelhető. Eddig 568 000 ügyet intéztek az új rendszer keretében,
98%-os ügyfél elégedettség mellett – hangsúlyozta
előadása végén dr. Szabó Erika.
A kormánymegbízottak képviseletében dr. Tarnai
Richárd, Pest megyei kormánymegbízott az elhangzottakhoz hozzáfűzte, a járási rendszerek kialakítása során az egyszerűbbé tétel és a hatékonyság volt
elsődleges. Az átalakulás ehhez három lépcsőben
valósulhatott meg: a kormányhivatalok létrejöttével, a fenntartói feladatok átvételével, majd harmadik lépésben a járási rendszer megteremtésével.
(antosa)

létrejövő Kassai utcai munkaügyi kirendeltség dolgozói teszik ki.
Milyen eszközöket, mely ingatlanokat veszi át a járási hivatal a kerülettől?
A 2013. január 1-jén felálló járási hivatal az átvételre kerülő személyi állományhoz kapcsolódó eszközállományt (informatikai eszközök,
tárgyi eszközök) veszi át, valamint a
IV. kerületi István út 15., Hajló utca
42-44., Király utca 12-14. szám alatt
található, a létszám elhelyezését
szolgáló ingatlant, ingatlanrészeket
Hol lesz a kerületi járási központ?
A IV. kerületi hivatal központja
István út 15. szám alatt lesz található, ahol a járási hivatal törzshivatala,
okmányirodája kap helyet, illetve a

Az István úti
Okmányirodában

Hajló utcában kihelyezett okmányiroda lesz elérhető.
Mit ﬁnanszíroz a kerület, mit a
kormányhivatal?
A Kormányhivatal 2013. január
1-jétől ﬁnanszírozza a kerületi hiva-

tal működési-üzemeltetési költségeit, valamint a személyi állományhoz
kapcsolódó illetményeket.
A kerületnek szükséges fedezni
azon forrást, amely alapján a fővárosi hivatal működőképessége 2013.
január 1-jén biztosított.
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Sport

Szakosztályról szakosztályra

Szem előtt
az utánpótlás
nevelése
Újpesten 1950 óta működik a cselgáncs szakosztály. A megalakulást
követően a hazai judo sportban hamar egyeduralkodóvá vált az egyesület, hat-nyolc éven keresztül sorozatban szállították a jobbnál jobb eredményeket a lila-fehér sportolók.

Petrányi Imre szakosztályvezető szívesen emlékezett a múltra, hiszen a sportvezető nyolc éves kora
óta számít családtagnak az újpesti cselgáncsozóknál. Versenyzőként szép sikereket
ért el, később pedig, immár több
mint húsz éve a szakosztályt vezeti.
– Sok vihart megéltünk –
mondta. – Voltak könnyebb és
nehezebb időszakok, nevelkedtek
nálunk világversenyeken is eredményeket elérő bajnokok, és olyanok is, akik egy másik egyesületben lettek ikonok. De, ami a legfontosabb, rengeteg gyerek ismerkedett meg ezzel a gyönyörű sporttal, a judóval. Büszkék vagyunk arra, hogy ma is több százan járnak hozzánk
edzésre, az óvodásoktól egészen a szeniorokig bezárólag.

Az UTE szakosztályában mindig ﬁgyeltek a ﬁatalok oktatására, mert tudták és tudják ma is, hogy
utánpótlás nélkül nem létezik élsport. Vigyáznak
értékeikre, megbecsülik a versenyzőket és az edzőiket egyaránt.
– A judónak különleges előírásai vannak. Persze, nem a versenyekre gondolok. Mit tanulnak
meg először a gyerekek?
– A sportszerűséget és az ellenfél tiszteletét. Aki, az alapszabályokat magáévá teszi, nem csak
a sportban, hanem a nagybetűs
életben is hasznosíthatja a tanultakat.
Az UTE cselgáncs szakosztályában – bár százak sportolnak jelenleg is – van még hely. Éppen ezért, a hét minden
napján várják a jelentkezőket, lányokat és ﬁúkat, a
Megyeri úti cselgáncsterembe.
(gergely)

Diákriporterek faggatták Dombi Rudit
Olimpiai bajnok vendéget fogadtak november
20-án a Szűcs Sándor Általános Iskolában. Dombi Rudolf hazaérkezett, hiszen a kajakozó itt koptatta annak idején a padot. A rövid üdvözlést követően London bajnokát amatőr riporterek faggatták. Érdekes, izgalmas kérdésekkel bombázták
Rudit, aki dicséretesen állta a rohamokat. Elárulta, néha-néha elkésett a suliból, pedig a szemben
lévő házban lakott, szerette a ﬁzika órákat és egyszer a kémia órán, kísérletezés közben pórul járt,
alaposan megégette a kezét. Dombi nem tagadta,
hogy udvarolt is, az egyik kislánynak csapta a szelet az osztálytársai közül. Bertalan és Dávid, a két

riporterpalánta még számtalan kérdésre kapott
választ, miközben Dorottya gyorsírókat meghazudtoló sebességgel jegyzetelt. Megtudtuk, hogy
az iskola harmincadik születésnapjára készült a riport, amely bekerül az ünnepi kiadványba.
Lett volna még miről beszélgetniük, de
Dombi Rudolf asztalt bontott. Elbúcsúzott
a gyerekektől, mert mint mondta, ebédelnie
kell és utána rohan vissza az edzésre. Nincs
mese, dolgoznia kell, hiszen a jövőben, a versenyeken már mindenki az olimpiai bajnokokat akarja legyőzni. Ő pedig, nem szeret veszíteni!
(gergely)

Berki Krisztián télen megy nyaralni
A londoni nyári olimpiát követően a tornász Berki Krisztiánnak szusszanásnyi szabadideje is alig volt. Az olimpiai aranyérem megszerzése óta ünneplés ünneplést követett,
elismeréseket, kitüntetések vehetett át az újpesti bajnok.

E

lőbb Újpesten lett díszpolgár,
majd Zuglóban, pár héttel később édesanyja szülőhelyén,
Nagyecseden érdemelte ki a megtisztelő címet. Legutóbb pedig Budapest
főpolgármestere nyújtotta át Krisztiánnak a díszpolgári címet. És, még
nincs vége a sornak, ugyanis az olimpiai bajnok elárulta, rövidesen Kóka
díszpolgárává avatják.
– Tényleg sűrűre sikeredtek a napjaim az olimpia óta – mondta Krisztián. – Rengeteg felkérésnek tettem eleget, megpróbáltam mindenhová eljut-

ni, ahová meghívtak. Bevallom, nagyon
örülök annak, hogy ismerősök és ismeretlenek állítanak meg lépten-nyomon,
és nem csak gratulálnak az aranyéremhez, hanem köszönik azt, hogy örömöt
okoztam nekik a győzelmemmel.
A bajnokkal a tornacsarnokban találkoztunk, miközben az edzést ﬁgyeltük, edzőjével, Kovács Istvánnal is váltottunk pár szót. Az edző arról beszélt, hogy Krisztán milyen hatalmas
munkát végzett el a pekingi olimpia
óta, és milyen erőről tett tanúbizonyságot, amikor Londonban, hazai pá-

Készül az interjú

lyán legyőzte az angolok kedvencét,
Louis Smith-t.
Közben Berki Krisztián befejezte
az edzést, fújt egy keveset, majd arról szólt, miért is tréningezik naponta
kétszer, pedig mostanság a tornászoknál úgynevezett uborkaszezon van.
– Pénteken és szombaton Franciaországban két bemutatóversenyen veszek
részt. Tudom, hogy nem lehet egy bemutatót összehasonlítani egy világversennyel, de azért ha már olimpiai bajnok
vagyok, nem szeretném, ha ledobna a ló.
– Az edződ elárulta, hogy az igazi munkát majd januártól végzitek.
Tele vagy szabadidővel…
– Végre, mert legalább elmehetek
nyaralni! Tudom, már lassan tél van, de
akad a világban olyan hely, ahol áztathatom magam a ﬁnom, simogató tengerben. És, különben is. Kokó bácsira, az
edzőmre is ráfér egy kis pihenés. G. G.

Sport
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Tárt karokkal várják az iskolásokat

A tollaslabda
újpesti
fellegvára
Az

Csodacsarnoknak nevezte a tollaslabda újpesti fellegvárát Wintermantel
Zsolt a létesítmény november 18-i avatóján. Mint mondta, a vadonatúj létesítmény bizonyítja, hogy Újpesten jó
élni, ide szívesen jönnek a beruházók.
A Fővárosi Vízművek Váci úti bázisán,
tíz pályán reggeltől késő estig gyermekektől a felnőttekig bárki püfölheti az egykor tollal ékesített labdát.

ÚKTV
műsorán

Petrovics Gábor, az önerős beruházás egyik alapító
tagja, lapunknak elmondta, hogy az 1600 négyzetméteres csarnok a fővárosi tollaslabda sport fellegvára lesz. Mindenkit várnak, különösen a gyermekeket. Felajánlotta, hogy az újpesti iskolások tornaóra keretében ingyen látogathatják az intézményt,
edzőt is biztosítanak a csoportok számára.
A kétszintes csarnok az öltözőkön, vizes blokkon kívül pingpong teremmel, sportszerüzlettel és

később büfével is várja a sportolni vágyókat. Mint
mondta: köszönet az önkormányzatnak a gyors hatósági eljárásért, a támogató hozzáállásért, amely
elősegítette a kétszázmillió forintos beruházás
megvalósulását.
A játékosok egy országos szenior bajnokság megkezdésével vették birtokukba a pályát. Miként a polgármester rámutatott, a beruházással Újpest sportnagyhatalmi pozíciója tovább erősödött.
N. Zs.
Képünk illusztráció

Falmászás és ipari alpin

Törjünk
a magasba!
December közepén a Károlyi István utcában sportmászó és ipari alpin oktatóközpont nyílik Újpesten.
Az európai uniós támogatással megvalósuló oktató bázis a tömegsport és
a versenysport szerelmeseit is várja. Kővágó Károly, az
üzemeltető kft. ügyvezetője elmondta: hosszas keresgélés után Újpesten találták meg álmaik helyszínét.
– Az egykori Duna Cipőgyár területén kezdtünk beruházásba néhány hónappal ezelőtt. Elkötelezett vagyok a
sportmászás iránt, ráadásul négy ﬁam
van, pontosan tudom, milyen mágikus
ereje van annak, ha valaki a magasba
kívánkozik. Abban is hiszek, hogy tegyük ezt biztonságos körülmények között, például mászófalon. A mi létesítményünk közel 450 négyzetméter

Élmény
és erőpróba

alapterületű, két különálló hőközpont
egybeépítéséből jön létre – mondja az
ügyvezető. – A verseny-, és a tömegsport segítésén kívül jelentős az érdeklődés az ipari alpin iránt, ráadásul
EU-s elvárás is, hogy a magasban dolgozók számára képzést kell biztosítani.
Cégünk ennek nyomán élt a pályázati
lehetőséggel, hiszen nagyon kevés ma
még az oktatásra alkalmas bázis.
– Mit nyújt az oktatóközpont?
– A magasabbik épület 15 méter, kizárólag sportmászás, ipari alpin oktatási célra szolgál, míg a kisebbik épületben egy úgynevezett boulder, azaz alacsony magasságú, nehézségi mászára
alkalmas terem van, amelynek szomszédságában azt öltözők, a tornate-

rem kapott helyet. Szabadtéren egy kisebb mászófal, szabadtéri alpin oktató platform valamint egy közel 50 méter magas, volt ipari gyárkémény áll
rendelkezésre, amelyen, második lépcsőben, közel 35 méteres magasságig
mászóutakat építünk ki tavasszal. A kialakítandó sport mászófal a legmagasabb Magyarországon, független ipari
oktatás helyszíneként egyedülálló Közép-Magyarországon.
Úgy vélem, minden adott lesz a versenyszerű és az amatőr sportmászók
számára, továbbá a kötelező munkavédelmi oktatások, az ehhez kapcsolódó
bemutatók, rendezvények befogadására. Ezzel nem csupán a szakma, hanem
Újpest jó hírét is visszük.
B. K.

Ilyen volt…

…és ilyen lesz a látványterv alapján
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel.
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 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
 Sürgősen eladó Újpest kertvárosában, 96 m2-es
családi ház (pince, kamra). Telek 618 m2. I. á.: 43,5
MFt, tel.: 06-70-293-6719
 Újpest kertvárosában, a Lahner György utcában,
3 emeletes, téglaépítésű társasház magasföldszintjén,
2 szobás, 56 m2-es, erkélyes, alacsony rezsijű lakás eladó. Lakáshoz pince, kocsi beálló, zárt kert tartozik.
Ár: 10 MFt, tel.: 06-30-486-3872
 Újpest kertvárosában, tulajdonostól 110 m2-es,
tetőtérbeépítéses, 4 és félszobás, gardróbszobás, hőszigetelt, korszerű, családi ház, kis kerttel, garázzsal,
csendes utcában eladó. Jó közlekedéssel, azonnal költözhető. I. á.: 33,6 MFt, tel.: 06-30-630-1265
 Újpesten, Erzsébet utcában eladó egy 2,5 szoba,
étkezős, parkettás, jó állapotú, egyedi mérőórával
felszerelt, valamint szintén Újpesten, csendes környezetben, 27 m2-es, komfortos, gázfűtésű öröklakás. Ingatlanközvetítők kizárva, tel.: 06-20-776-0530
 Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöles
telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, csöndes,
nyugodt környezetben eladó, tel.: 06-20-476-1414
 Munkásotthon utcában eladó egy erkélyes, 1+2
félszobás, részben felújított, tehermentes lakás. Érdeklődni a tulajdonosnál lehet az alábbi elérhetőségeken, tel.: 06-20-317-9397, koala45@freemail.hu
 Fűzfa utcában igényesen kívül – belül felújított,
hőszigetelt, előkertes, 63 m2-es családi ház, gépkocsi
beállóval, melléképülettel eladó. A ház egyéb ráfordítás nélkül több évtizedig minőségben használható.
I.á.: 25 MFt, tel.: 06-70-512-4107
 Nyárfa utcában tíz éve teljes körűen felújított, karbantartott, előkertes, 73 m2-es, téglából épült, rövid határidővel költözhető, tehermentes, jó beosztású családi ház, garázzsal, szép kerttel, cserépkályhával
eladó. I.á.: 22,9 MFt, tel.: 06-70-512-4107

Ingatlant kiad
 Kiadó hosszútávra, vagy eladó Nógrád megyében,
Bánkon, Szondi utcában, az üdülőövezetben, bánki
tónál, télen is lakható – fűthető –, kétszintes, 50 m2es téglaház, két fürdőszobával, 1+2 félszobával, nagy
terasszal, tel.: 06-20-379-2219

Garázs
 Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motornak, tárolás, vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-339-5461

Szolgáltatás
 Megbízható, középkorú hölgy vállal takarítást, vasalást, főzést, bevásárlást, idős beteg ember felügyeletét, plusz idős egyedül álló beteg emberrel eltartási
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448
 Energetikai tanúsítvány akár INGYEN. Ingatlanvár Bt. által értékesített ingatlan esetén DÍJMENTESEN, egyéb esetben kedvezményesen,
gyorsan készítjük el tanúsítványát. www.ingatlanvar.hu Bata László, tel.: 06-70-318-6175
 Felvonójavítás, karbantartás, mentési ügyelet
havi 3000 Ft-tól, tel.: 06-30-924-1915
 Dugulás elhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06-20-491-5089
 Az Újpest Áruházban a földszinten mindennemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyitva:
9-18-ig, tel.: 06-20-270-7161
 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-932-8305
 Több évtizedes társasházkezelői gyakorlattal társasházkezelést vállalunk teljes körű ügyintézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376,
e-mail: hafilak@hafilak.hu
 Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések,
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épületgépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 3600035, 06-30-975-2315
 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások,
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618
 Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 0670-234-7759

 AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Passzítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853,
www.ablakgyogyaszat.hu
 Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is.
20 éve a lakosság szolgálatában, tel.: 06-20-959-7581
 REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932
 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13
800Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 0630-368-1354

Oktatás

Sun4You Szolárium

FOGCENTRUM

műköröm-manikűr

fogászati szakrendelő

Álló és fekvő gép,
leégésmentes barnulás az eredeti
Chocolate Brown 0.3 W/nm

1151 Budapest, Fő út 4–6.

csokicsövekkel!
IV. ker., Zichy Mihály u. 3.
(Stop Shop mögött)
Nyitva tartás:
H-P: 8-21
Szo: 10-18
V: zárva

 Matematika, fizika és kémia korrepetálást vállalok. Házhoz megyek. Hétvégén is, tel.: 06-70-5541395

Bejelentkezés: 06/70/401-5222

 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató.
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

Műköröm-manikűr:
Szilvi 06/30/930-4460
(csak hétköznap)

 Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól!
Házhoz megyek, tel.: 06-20-959-0134
 Asztalitenisz egyéni képzés, korhatár nélkül, tel.:
06-20-335-0900, 06-30-841-8227

Régiség
 40. házassági évfordulóra Mednyánszky László,
Scheiber Hugó festményt vásárolnék, tel.: 06-30303-6940
 Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jelvényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot. Játék,
fotó, szódásüveg, bútor is érdekel. Régi dolgait ne
dobja ki, hívjon. Lomtalanítást vállalok. Nincs kiszállási díj. borbelyimre@t-online.hu, tel.: 06-20-924-4123
 Hajdu Eszter vásárol magas áron, bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, szobrokat, dísztárgyakat, könyveket, csillárt, hangszert, csipkét, bizsut, ezüstöt, ékszert, írógépet, varrógépet, tv-t, rádiót, szőrmét, hagyatékot. Díjtalan kiszállással, tel.:
06-30-308-9148

Társkeresés
 80 éves, volt kutató keres művelt, kedves útitársnőt, három napos szombathelyi üdülésre. Esetleg plusz Sopron, sürgős, tel.: 06-20-538-5338,
aetas@citromail.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Takács Lajos
temetésén megjelentek és fájdalmunkban
osztoztak, a gyászoló család.

Mozgásszervi
fájdalomcsillapítás

Ingyenes állapotfelmérés
és szaktanácsadás

fogászati ellátás
· teljeskörű
· fogbeültetés
· szájsebészet
rögzíthető
és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai
· fogfehérítéskezelés
· tömések
· esztétikus
· fogékszer
Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: (06-1) 631-1132,
06-20-429-6944

A hirdetés felmutatójának
3 perces ajándék zsetonnal
kedveskedünk!

Újpest Önkormányzatának
vállalkozásfejlesztési
programja keretében megjelenő támogatott hirdetés

Újpest Önkormányzata

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak,
műhelyek, irodák közvetítése
a IV. és XV. kerületben.
Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Életmentő pontok Újpesten
Automata deﬁbrillátor készülékek Újpesten: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp.,
Tavasz utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041
Bp., István út 14.); Polgármesteri Hivatal
Káposztásmegyeri Kirendeltség (1048 Bp.,
Hajló utca 42-44.); Újpesti Szent István téri
piac, Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonkezelő
Zrt. (1042 Bp., Munkásotton u. 66-68.);

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPESTEN!
8. osztályt végzettek részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– élelmiszer eladó
– vendéglátó eladó
Szakmunkások részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:
200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!
Jelentkezni: 06-20-951-3357
(tanfolyamvezető)

izületi-, gerincbántalmak

Természetes
szépítő kezelések
ráncsimítás, toka-, cellulit-,
zsírfeleslegcsökkentés
az akupunktúra, homeopátia
és a modern orvoslás ötvözésével

Akupunktúrás orvosi rendelő
Újpest – Központ
Bejelentkezés:
06-20-403-2131

OKJ SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj
KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség.
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás,
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel.
Hétköznapi és hétvégi oktatási napok.
Beiratkozás folyamatosan!
Oktatásszervező: 06-30/552-3938
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac Nagycsarnokában
folyamatos akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat:
– Téli sálak, fülvédők 500 Ft-tól,
– Parfümök akciós áron
– Hímzett törölközők megrendelésre is
egyéni felirattal 1800 Ft
– Női, férﬁ alsóneműk nagy
választékban
– Gyermek pizsamák akciós áron

– Táska, kesztyű, pénztárca, öv leárazva
– Akciós női felsők, nadrágok 1500 Ft-tól
– Gyermek kétrészes síruha 4500 Ft-tól
– Gyermek harisnyanadrágok 350 Ft-tól
– Moletti 5XL-es, 6XL-es nadrág
és divatáru nagy választékban

Várjuk szeretettel
kedves vásárlóinkat!
www.ujpest.hu/piac
(x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. december 3-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 37. lapszámában megjelent
rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Czéh András, Csatári Istvánné, Horváth László, Imre Lajosné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.
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Mozaik
ﬁzetett hirdetés

Egészségmegőrzés,
természetesen
Az őszi-téli időszak gyakran jár
együtt a megfázásos betegségekkel és az inﬂuenzával. Hogy miként óvhatjuk meg szervezetünk
egészségét és erősíthetjük meg
immunrendszerünket a „fűbenfában lévő orvosságokkal”, arról
dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyászt kérdeztük.
– Több támadásponton
vizsgálódhatunk, ha szervezetünk ellenálló képességét szeretnénk megerősíteni. Az
egyik ilyen az étkezés, és
az étkezéssel bevitt tápanyagok, illetve ásványi anyagok.
Egy
másik
fontos terület

pedig a gyógynövényeké, amik közül sokat teaként alkalmazhatunkmondta el a doktornő. – Ilyenkor
a téli időszakban ihatunk nyugodtan bodzavirág teát, ami nem csak
az immunrendszert erősíti, de a
tüdőre és az érrendszerre is jótékony hatással van. Emellett a csipkebogyótea is különösen ajánlott,
magas C-vitamin tartalma miatt.
Fontos, hogy hidegen áztassuk
a bogyókat,
így több
vitamin

Cserebere Börze
November 30-án 15-18 óráig az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház a „NE VÁSÁROLJ SEMMIT!” nap alkalmából Cserebere Börzét szervez
minden korosztálynak.

marad benne. A csipkebogyónak
magas a magnézium tartalma is, ezáltal a stresszoldásban is segít.
A gyógynövényeket fűszerként is
használhatjuk. A gyömbérből például nem csak tea készíthető, de
ételízesítőként is kiváló. Sőt, a vérkeringést is élénkíti, így belülről melegíti a testet, ami a téli időszakban
különösen jól esik a szervezetnek.
(antosa)

Ha hozol, vihetsz! Nyugodtan hagyd otthon a
pénztárcádat, nálunk Újpest Krajcárt kapsz a holmikért, amit újra becserélhetsz más hasznos dolgokra! Minden olyan tárgyat várunk, ami még
szép, tiszta és használható, csak éppen felesleges,
nincs rá szükséged, csak a helyet foglalja.

A börze szabálya: a behozott tárgyakat munkatársaink gyűjtik az átvevő asztalnál, amelyekért Újpest Krajcárt osztanak. A Krajcárokat lehet értékes,
hasznos kincsekre cserélni. A megmaradt holmikat
az Újpesti Cseriti közreműködésével a hátrányos
helyzetű családokhoz juttatjuk el.
Ifjúsági Ház

A köszönetről
szólt a délután
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezetének november
21-i klubdélutánján mondott köszönetet az összegyűjtött kupakokért
Imike anyukája. Bár a kupakgyűjtés a
hónap végéig tart, a járássegítő géphez szükséges pénzösszeg már összegyűlt. Az ezen felüli adományt Imike
kezelésére fordítják.
– A járássegítő gép nem csupán álló helyzetben tartaná, és a járásban segítené a ﬁamat, de Imike vérkeringését is javítaná, jelenleg ugyanis ülni is csak
kitámasztva tud – mondta az anyukája, aki nem
győzte sorolni a támogatókat.
– Köszönet illeti többek között Wintemantel
Zsoltot, az Újpesti Cseritit, a Halassy Olivér

Imikét szeretettel vették körül a gyerekek és a felnőttek

Sportközpontot, az Állatmentő Ligát és a Szaki
Trans Kft.-t, de hálásak vagyunk a református és
a katolikus egyház részéről segítőknek is – tette hozzá.
Szakács Zoltán, a kupakokat térítésmentesen elszállító Szaki Trans ügyvezetője annyit mondott, a
négy-öt forduló során teherautóikkal mintegy hétszáz kilométert tehettek meg, amit a jó ügy érdekében cselekedtek. Borsche Gábor, a Halassy Olivér
Sportközpont vezetője nagyszerű összefogásnak

nevezte az akciót, aminek az általa vezetett intézmény is a részese lehetett.
A köszönetnyilvánításon A Hladony Sándor önkormányzati képviselő és Újpest korábbi és idei arcai is részt vettek, akik közszerepléseik során mutattak rá a segítségnyújtás nagyszerűségére.
Bár a kupakgyűjtés november 30-ig tart, a szükséges hatszázezer forint, azaz közel tíz tonna kupak
már összegyűlt. Az ezen felüli összeget Imike kezelésére fordítják. (Bővebben: ujpest.hu)
M. O. A.

