SZUSZA FERENC BRONZBA ÖNTVE
Leleplezték az Újpesti Dózsa legendás labdarúgójának, Szusza Ferencnek egész alakos bronzszobrát a nevét viselő, Megyeri úti stadionban.
Szabó Sándor Ferenc szobrászművész alkotása méltó helyre, az UTE székház elé került. A mű létrejöttéhez a lila-fehér szurkolókon kívül
jelentősen hozzájárult az újpesti önkormányzat, az UTE, a lengyel Górnik Zabrze, valamint több magánszemély adománya is. 13. oldal
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

Esterházy Jánosra
emlékezünk

HARMINCÉVES A LAKKOZÓ ÓVODA
Május 12-én ünnepelte harmincadik születésnapját a Lakkozó Tagóvoda. A vendégeket
Wintermantel Zsolt polgármester, dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester és Pataki Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte.
2. oldal

AZ ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA
Újpest Önkormányzata ünnepséggel emlékezett meg az ápolók nemzetközi napjáról. Az
Őszi Fény Integrált Gondozási Központban rendezett eseményen Nagy István alpolgármester
köszöntötte az ünnepelteket.
4. oldal

A GYEREKEK MOSOLYÁÉRT
Izgalmas gyermeknapot tartott az Újpesti Torna
Egylet atlétikai stadionjában a Frizura Gyerekeknek Mosolyért Mozgalom. Újpest Önkormányzata is támogatta a különleges gyermeknapot.
9. oldal

KÖZTÉR

Nem

Nem. Viszonylag egyszerű szó, rövid, nyelvtörőnek alkalmatlan, enyhe beszédhibával
is könnyen kiejthető, kényes és éles helyzetekben mégis elég nehezen mondjuk ki.
Kényelmetlen ugyanis. Könnyedén felborítja kimondója életét, mindent megváltoztathat, igent mondani
sokszor egyszerűbb, pont az ellenkezője, a komfortos fonák,
vele minden mehet a maga útján, fejet hajtva haladhatunk
tovább. Mindenkinek van választása, aztán ki így, ki úgy, gerince és helyzete válogatja. Az ő gerince viszont nem hajlott,
sosem tűrte az elvtelen igeneket. Inkább egyedüli képviselőként mondott nemet a szlovák parlamentben a zsidók deportálásáról szóló törvény megszavazásakor, 1942. május
15-én, majd tetteivel is nyomatékosította ugyanezt a nemet:
nyitraújlaki házában üldözött zsidókat bújtatott, tömegével
segítette át őket hamis útlevéllel a szlovák-magyar határon,
’44-ben pedig memorandumban tiltakozott Magyarország
hitleri megszállása ellen. Kategorikus nemet mondott, sőt kiáltott a nácizmusra, a nyilas eszmékre, a koncentrációs táborokra, a háborúra. Lelkiismeretének és kusza történelmi helyzetének köszönhetően, vagy inkább amiatt, már korábban is
többször volt alkalma gyakorolni ezt a sorsfordító kifejezést.
Nemet mondott a trianoni döntésre, utána nemet a határon
túl rekedt magyar kisebbség jogainak tiprására, később a felajánlott miniszteri pozícióra Benes kormányában, majd Kassa
visszacsatolásakor egy újabb nemet a Magyarországra költözésre, inkább maradt a kint ragadt magyarokkal, leginkább
talán miattuk mondta ki legtöbbször ezt a szót. A háború után
a kommunizmusra sem bólinthatott egy igen kíséretében, a
fasizmus kiszolgálásáért halálra ítélték, teljes képtelenség
volt a vád, a büntetést később életfogytiglani börtönre változatták. A mirovi politikai foglyok börtönében halt meg 1957.
március 8-án, 56 éves korában. Élete egy példaértékű nem
volt a kisebbségek elnyomására, az ártatlanok üldöztetésére,
az erőszakra, a folytonos ellenségeskedésre, a diktatórikus
rendszerekre. Halálának hatvanadik évfordulóján emlékezzünk Esterházy Jánosra, aki a legnehezebb helyzetekben is ki
tudta mondani ezt az egyszerűen bonyolult szót.
JUHÁSZ MÁTYÁS
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Harmincéves
a Lakkozó
óvoda

Pénteken ünnepelte harmincadik születésnapját a
Lakkozó Tagóvoda. Az intézmény dolgozóit, a gyerekeket és a szülőket Wintermantel Zsolt polgármester, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és Pataki
Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte.
Az Újpesti Önkormányzat és minden újpesti sokat köszönhet az óvodai, iskolai közösségeknek, a civil szervezeteknek, azoknak, akik munkaidejükben és azon túl is nevelik, gondozzák gyermekeinket – mondta
Wintermantel Zsolt. Újpest polgármestere emlékeztetett: az óvoda két
éve kívül-belül teljesen megújult, kibővült a játszókertje, megszépült a
belső udvar is, s hogy az intézményben tartalmas munka folyik, az az
itteni szülői és pedagógiai közösség érdeme, ők töltik meg élettel és
nevetéssel a gyerekek mindennapjait, amiért a jeles alkalomból is köszönet illeti őket.
Majzik Ferencné, a Park Óvoda és a Lakkozó Tagóvoda vezetője
felidézte a kezdeteket, amikor a környéken sok szociálisan hátrányos
helyzetű család élt, és ehhez kellett igazítani az intézmény programját,
ami az eltelt évtizedekben sok változáson ment keresztül. Arról is beszélt, hogy büszke a gyerekekre és a kollégákra, erre a szép óvodára,
ahol tovább folytatják a megkezdett utat, az élményekre alapuló nevelést és az egyéni differenciált fejlesztést.
Megjelentek az ünnepségen a szomszéd bölcsőde munkatársai és
a központi bölcsőde vezetése, és itt volt az alapító, Galambos Lászlóné, a Lakkozó Tagóvoda első vezetője is. Az önkormányzat ajándékait
Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át a gyerekeknek.
CsJ

KÖZTÉR

Esterházy Jánosra
emlékeztek Újpesten
A hatvan éve elhunyt Esterházy Jánosra emlékezett
Újpest Önkormányzata a Városházán és az Esterházy
János téren.
„Minden úgy van jól, ahogy a Jóisten akarja. Ha ő jónak tartotta ezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a Jóisten akaratát ellenezzem?”
– idézte Esterházy János szavait Latorcai János. A Magyar Országgyűlés alelnöke méltatta a felvidéki mártírpolitikus életművét azon a
tanácskozáson, amelyet az Esterházy János Emlékév keretében tartottak május 12-én az Újpesti Városháza Dísztermében, dr. Kövér László
házelnök fővédnökségével.

Hladony Sándor
önkormányzati
képviselő a nemzeti
összetartozás tölgyénél földet helyez
el Esterházy János
szülőföldjéről

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

Az egybegyűlteket az Újpesti Önkormányzat képviseletében dr. Zsigmond Barna Pál köszöntötte. Az alpolgármester hangsúlyozta: erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy ápoljuk Esterházy János emlékét,
ennek egyik kézzelfogható állomása Újpesten a Gróf Esterházy János
Emlékpark és ez az emlékülés is, amely az Újpesti Városvédő Egyesület
kezdeményezésére, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet partnerségével és
az Újpesti Önkormányzat támogatásával jött létre.
Az Esterházy János Emlékévet a felvidéki Pázmaneum Polgári Társulás hirdette meg a felvidéki magyar politikus mártírhalálának hatvanadik évfordulójára. Az 1901-ben született gróf Esterházy János, az
Egyesült Magyar Párt ügyeleti elnöke 1957. március 8-án hunyt el a
csehszlovákiai Mírov börtönében. A Felvidék magyar vezetőjének életútját a Rákóczi Szövetség alelnöke és az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, Martényi Árpád és Szerdócz J. Ervin, Újpest és Rákospalota
rabbija idézte fel, politikai és életmentő tevékenységét Bali János, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója ismertette. Az emlékülésen
Hirmann László történelemtanár, az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója arról beszélt, hogy a kitelepítés és a
holokauszt hogyan jelenik meg a közoktatásban, majd Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület alapítója mutatta be a
civilszervezet tevékenységét.

A megemlékezés koszorúzással zárult a Gróf Esterházy János Emlékparkban. Az Újpesti Városvédő Egyesület a nemzeti összetartozást
jelképező tölgynél elhelyezte azt a földet, amelyet Esterházy János
szülőföldjéről hozott. Az Alsóbodokról származó földet Horváth Zoltán
főplébános, esperes áldotta meg.
Cs.J.
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EGÉSZSÉG
a Budapest IV. kerületi Tanács Művelődési Egészségügyi és Sportosztályhoz tartozó Hárfa utcai Öregek Napközi Otthonának vezetője lett.
1988 novemberétől kis időre elhagyta a szociális pályát és kipróbálta magát más területeken is. Nem sokáig bírta ki, rövid időn belül
visszahúzta szíve. 1991-ben a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
Csokonai utcai telephelyén dolgozott, mint gondozónő. 1995-ben ismét
visszatért az újpesti idősgondozásba. 2001. szeptember 1-től egészen
mostanáig a Szociális Intézmény Őszi Fény Integrált Gondozási Központ
Őszkacsintó Idősek Klubjának vezetői feladatait látta el. Munkája során
igyekezett lépést tartani a szociális ellátás változásaival, rendszeresen
részt vett képzéseken.
Klubvezetőként és gondozóként is egyaránt mindig az idős ellátottak
érdekeit és igényeit helyezte előtérbe. Az idősekhez kellő empátiával
és odaadással fordult, mindig megtalálta velük az összhangot. Gyakran egészségügyi túrákat szervezett gondozottjainak és önmagát nem
kímélve, szabadidejét feláldozva évente többször is üdülni vitte őket
Hajdúszoboszlóra.
A szürke hétköznapokat sokszor humorral igyekezett színesebbé varázsolni, a kollegákkal is jó kapcsolatot ápolt.

Az ápolók
nemzetközi
napja

Varga Klára Enikő: 1996. szeptember 2-án kezdte pályafutását a
Gondozási Központ Rózsa utcai telephelyén. 2009-ben, a mentálhigiénés képzés elvégzése után a Király utcai telephelyen folytatta tevékenykedését. Munkáját rendkívül lelkiismeretesen végezte, tele empátiával.
A két évtized alatt mindig biztos támasza volt az intézménynek, a saját
feladatain túlmenően, az ellátás minden területén segítséget jelentett.
Az ellátottak szerették, a hozzátartozókkal is jó kapcsolatot ápolt. Kollegái is mindenkor számíthattak munkájára és szaktudására. Humorral
fűszerezett dolgos hétköznapok, hónapok és évek sora áll mögötte. Idén
szeptembertől megérdemelt pihenőidejét tölti majd.

Újpest Önkormányzata idén is ünnepség keretében emlékezett meg az ápolók nemzetközi napjáról. Az Őszi Fény
Integrált Gondozási Központban rendezett ünnepségen Nagy István alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket és
a vendégeket, és adta át a jutalmakat.
30 ÉVES JUBILEUMI JUTALOMBAN RÉSZESÜLT
Bárdos Györgyi: 30 éve dolgozik közalkalmazottként. 1989 óta
több munkakörben is bizonyította rátermettségét. Munkájára mindig
lehet számítani, a kollegáival segítőkész, szívesen osztja meg szakmai
tapasztalatait. Az idősek szeretik, megbízhatónak, empatikusnak tartják, szinte családtagként tekintenek rá. Munkáját precízen, alaposan,
szakmailag magas szinten látja el.
NYUGDÍJBA VONULÁSA ALKALMÁBÓL
JUTALMAT KAPOTT
Laposa Józsefné: Több mint harmincöt évig foglalkozott az idősek ellátásával. Iskolái befejezése után a Budapest Főváros VI. kerületi
Kmetty utcai Csecsemőotthonban helyezkedett el gondozónőként, majd

4

|

ÁPOLÓK NEMZETKÖZI
NAPJA:
1820. május 12-én
született
Florence
Nightingale brit ápolónő, aki a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette,
ápolta a sebesülteket,
majd később ápolónőképző iskolát alapított.
Rá emlékezve tartják az
ápolónők nemzetközi
napját.
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ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA ALKALMÁBÓL
JUTALOMBAN RÉSZESÜLT
Walde Károlyné: 2000. február 1-től dolgozik a gondozási központban. Munkáját felelősségteljesen végzi. Emberhiány esetén is mindig lehet rá számítani. Az idősekkel és a kollegákkal a kapcsolata jó.
Szakmailag precíz, pontos. Szabadidejében is segít az éppen munkában
lévő kollégáknak.
Fehér Gyuláné: 2013. szeptember 23-án kezdte meg munkáját
technikai dolgozóként a Tungsram utcában. Lelkiismeretes, megbízható, munkája és személyisége miatt a kollégák és az idősek is megkedvelték. Bármikor lehet rá számítani. Munkatársai becsülik, szeretik, és
szívesen dolgoznak vele.
Takács Erika: 2010. február 1-jén a Gondozási Központ Tungsram
utcai telephelyén kezdett dolgozni, mint házi szociális gondozónő, majd
ezt követően a Király utcában működő Időskorúak Gondozóháza szolgáltatásban gondozónői feladatokat lát el. Szakmai fejlődése kiemelkedő, munkája példamutató, és a dolgozói közösség megbecsült tagjává
vált. Több pozitív visszajelzés érkezett munkavégzésével kapcsolatban,
mind az ellátottak, mind a hozzátartozók részéről.
Venczel Istvánné: 2001. január 1-jén került az intézménybe, mint
technikai dolgozó. Sok változást megélt munkakörében, de mindig kitartó és hű munkatársnak bizonyult. Maximálisan megbízható dolgozó.
Az idős ellátottakkal megtalálja a kellő hangnemet, tiszteli és megbecsüli őket. Mindig és mindenben lehet rá számítani, pluszmunkával is
terhelhető. Kollegáival való együttműködése kiváló. Munkatársai szeretik, szívesen dolgoznak vele.
DOMJÁN VIVIEN

KÖZTÉR

Igazi kertvárosi rendelő

Aki a napokban járt a Vadgesztenye utcában épülő új rendelő és játszótér felé,
láthatta, hogy a környezet is megújult. A játszótér és az új épület is illeszkedik a
környék igazi kertvárosi hangulatába.

A fejlesztéseknek
köszönhetően a rendelő
melletti játszótér is
teljesen megújult

A rendelő már teljesen
kész van, jelenleg az új
bútorok készülnek

Városunk legtöbb intézményéhez hasonlóan az
új rendelő előtt is lesz
biciklitároló

Az épület, a többihez hasonlóan, teljesen akadálymentes, üzemeltetése
az eddiginél sokkal gazdaságosabb. A váróból két rendelőegység nyílik,
amelyekben négy orvos fog rendelni, a már megszokott váltott műszakban. Amennyiben szükséges, a mentő az udvari hátsó bejárattól tudja
elvinni majd a kórházi kezelésre szorulókat. Az építkezés során kivágott
fák egy részét a telken belül ültették át, másik részét pedig pótolták.
Újpest Önkormányzata a Vadgesztenye utcai rendelőt is önerőből
építette meg. Arculata az eddig elkészült háziorvosi rendelők belső
megjelenésére hasonlít.
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR!

Rekord
a Sportpartin
Foci és röplabda esőben is, százkét bogrács
és jó hangulat. A legsportosabb városban az
eső sem moshatta el a legkedveltebb szabadtéri programot. Íme, az eredmények:
Parkröplabda:
1. helyezett: Csokonai Tesitanárok
2. helyezett: Káp. I. csapata
3. helyezett: Szűcs Sándor Általános Iskola csapata
Kispályás foci:
1. helyezett: No-Mi Van?
2. helyezett: NAC
3. helyezett: UMSZKI csapata

Főzőverseny:
Intézményi csapatok:
1. helyezett: A Parkett Főnökei
2. helyezett: UVZRT
3. helyezett: Újpesti Kulturális Központ
Különdíj: Jedi Tanács, Benkő Tanárok, Dalos Ovi Csapata
Egyéni csapatok:
1. helyezett: Újpesti Cserkészek
2. helyezet: Antikvitás Kft.
3. helyezett: Ilyés FC.
Különdíj: Hagyományőrzők, Viola Legionet, Duna SK.

Van kedved egy állati jó mókához?
2017. június 2-án, 16 órától ismeretterjesztő előadás lesz a könyvtár
hátsó kertjében (1042 Bp., Király u. 5.) élő állatok szerepeltetésével.

AZ ALKALMAZKODÁS MESTEREI
A városi életközösséget alkotó fajok sokszínű világába pillanthatnak be az
érdeklődők. Az előadás végére bebizonyosodik, hogy lakókörnyezetünk,
nagyvárosaink remek élőhelyei az alkalmazkodásra képes élőlényeknek. A
műsorban a legkisebbektől (egér, patkány) a legnagyobbakig (róka, borz)
képviseltetik magukat ezek a fantasztikus városlakók, ezáltal a közönség
részletes ismereteket szerezhet a kézből nevelt szelíd vadállatokról.
Állatszereplők: egér, patkány, görény, nyest, róka, borz, kutya
Az előadás időtartama: 1 óra. Előadó: Tóth Gábor – solymász
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Elérhetőségeink: www.fszek.hu/kiraly, fszek0401@fszek.hu, (1) 369-4979
6
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HIRDETÉS

3.150.000 Ft-tól*

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

Auto-Fort Suzuki Márkakereskedések
1044 Budapest, Váci út 66-72.
T: 1/452-9760
M: 20/842-0306, 20/777-3230
Email:
ertekesites.suzuki@autofort.hu
209x130
T2_Layout
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www.autofort.hu

1134 Budapest, Dózsa György út 61-63.
T: 1/450-3250
M: 20/777-3373, 20/777-3261
Email: ertekesites.suzukipest@autofort.hu
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Miért érdemes elmenni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes tavaszi
hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb szempontokat,
melyek miatt hasznos a hallásvizsgálatra elmenni.
A HALLÁSPROBLÉMÁK
MINDANNYIUNKAT ÉRINTENEK
A megnövekedett környezeti zajok, a
hangos zenehallgatás, a zajos munka‐
helyeken a hallásvédelem hiánya mel‐
lett a hallószervek természetes úton
történő elöregedése sem kímél ben‐
nünket. Ezek miatt előbb‐utóbb vala‐
milyen mértékben mindannyian érin‐
tettek leszünk, vagy már érintettek is
vagyunk. A kérdés inkább az, hogy ki‐
nél mikor jön el az a pillanat, amikor
bejelentkezik egy hallásvizsgálatra.
A HALLÁSVIZSGÁLAT INGYENES
Az Amplifonnál amellett, hogy telje‐
sen ingyenes, a vizsgálatot végző
hallásközpontok sem számolnak el
pontokat a Társadalombiztosítási
Pénztár felé.
A HALLÁSVIZSGÁLAT
FÁJDALOMMENTES
Az anamnézis felvétele után a halló‐

járat ellenőrzése, majd maga a hallás‐
vizsgálat következik, melynek célja,
hogy audiológus segítségével meg‐
találják azt a legkisebb intenzitású
hangot, amelyet Ön még éppen meg‐
hall. A következő lépésekben pedig je‐
lezni kell, mennyire hallja meg a
beszédet, és mennyire sikerül megér‐
tenie azt. Ez a vizsgálat tehát teljes körű,
és csupán 25‐30 percet vesz igénybe.
A HALLÁSVIZSGÁLATRA
NEM KELL VÁRNI
A modern előjegyzési rendszernek
köszönhetően minden hallásvizsgálat
előre megbeszélt időpontban történik.
Önnek csupán fel kell hívnia az
Amplifon Hallásközpontot a 06 1
951 76 22-es telefonszámon, és
egyeztetni egy megfelelő időpontot.
A más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó
várakozás kiküszöbölhető.

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Megbízhat
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS
SZAKÉRTELEM

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

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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KÖZTÉR

Így kerek a világ
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezték az
Így kerek a világ elnevezésű esélyegyenlőségi napot az
Ady Endre Művelődési Ház színháztermében.

Dr. Zsigmond Barna Pál

Az egész napos program hagyományosan a gyerekek műveiből készült
kiállítás megnyitójával indult, majd dr. Zsigmond Barna Pál városunk
társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestere köszöntötte a vendégeket. A köszöntő után a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének érzékenyítő programja következett. A
program folytatásaként a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi
Táncegyesület műsorát láthatták a vendégek, majd egy rövid szünet
után zenés, táncos műsorral zárult a program.

A gyerekek végig nagy érdeklődéssel vettek részt a programban

Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyesület

A Cri Du Chat Baráti Társaság 2015 ősze óta szervez programokat az Ady Endre Művelődési Házban az Újpesti Kulturális Központ támogatásával. Az előadásoknak
az az alapvető céljuk, hogy fogyatékossággal élő gyereket nevelő szülők kikapcsolódjanak, illetve a sérültséggel élők akadálymentesen tudjanak részt venni kulturális
programokon. Gyerekfelügyeletet biztosítanak az esti előadásoknál, és tartanak teljesen akadálymentesített műsort is, jelnyelvi tolmáccsal és audionarrációval.

Virágos Újpest
Az előző évekhez hasonlóan Újpest Önkormányzata idén ismét három tő muskátlit ajándékoz az újpestieknek. A muskátlit
igénylők regisztrációs lapjuk és az újpesti lakcímkártyájuk VAGY
ÚjpestKártyájuk felmutatását követően kupont kapnak, amivel
átvehetik a virágokat.
Május 26-án két helyszínen, 9 órától a Semsey parkban,
15 órától pedig Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai parkolónál várják az újpestieket.
Május 27-én pedig reggel 8 órától a Családi nap helyszínén, az újpesti Víztoronynál vehető át a három tő muskátli.
A szervezőknek nem áll módjukban meghatalmazásokat elfogadni. Mindenki csak saját lakcímkártyájával vagy ÚjpestKártyájával veheti át
a muskátlit!
8
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KÖZTÉR
A csoport Lázók Ágnes kezdeményezésére jött létre 2016-ban, miután fodrászként besegített egy gyermekotthonban. Akkor jutott eszébe,
hogy elindítsa egy olyan mozgalom létrejöttét, melynek segítségével a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeiben élő gyermekek arcára csalhatnának mosolyt azzal, hogy új, divatos frizurát készítenek nekik, vagy olyan programokat szerveznek számukra, melyekre amúgy nem jutnának el.
A mozgalmat és a gyermeknapot is felkarolta a Golgota Keresztény
Gyülekezet, segítettek a szervezésben, az UTE-pályára érkező közel
800 fővárosi és vidéki gyermeket a Golgota Dicsőítő Csoport zenekar
fogadta. Egyszerre 50 fodrász serénykedett a pályán felállított sátrakban, igazította a gyerekek séróját. A Magyar Honvédség helikoptere a
kicsik legnagyobb ámulatára az ő kedvükért szállt le a szomszédos pályán, de be lehetett ülni tűzoltókocsiba, rendőrautóba is. A késő délutánig tartó rendezvényen többek közt olyan sztárok léptek fel, mint Oláh
Gergő, Curtis, Fatima, a Hip-Hop Boys, Polyák Lilla, Vincze Lilla és Dóka
Attila, Krizbai Teca, GWM, Burai Krisztián, valamint Barlein Zsolt hiphopbreakdance bajnok.
P. J.

A gyerekek
mosolyáért
Különleges gyermeknapot tartott az Újpesti Torna
Egylet atlétikai stadionjában a Frizura Gyerekeknek
Mosolyért Mozgalom. Újpest Önkormányzata is támogatta a különleges gyermeknapot, többek közt a nagyszínpadot biztosította a rendezvény lebonyolításához,
az Újpesti Torna Egylet pedig az önkormányzat tulajdonában, az UTE kezelésében lévő atlétikai stadiont
bocsátotta az ünneplő gyermekek rendelkezésére.

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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MOZAIK
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

Kórház és város

A 8-as villamossal Megyer felé, túl
a közgazdasági technikumon meg
a templomon is, egyszerre elértük
a Mildenberger utca sarkát, és villamosunk megállt a Városi Kórház
előtt. Nincs már 8-as villamos, és
ott halt meg apám 2001-ben.
Az épület látványa eleve szomorúvá tesz,
pedig kórház műfajban a Városi sem nem mogorva, sem nem kedvet szegő. De hát apám
emléke természetesen néhány pillanatra, amíg
a 30-as busz elhalad a kerítése mellett, beárnyékolja a szívemet.
Az intézmény létrehozásáról 1926-ban döntött Újpest képviselő-testülete, és 1932-ben el
is kezdte működését a kórház. A Károlyi és az
Árpád mögött a város közössége mindig harmadikként kezelte. Ez gyógyító profiljának is betudható, mivel főleg rehabilitációs kezelés folyt
a falai között.
A korabeli járványok miatt eredetileg fertőző tífusz-, diftéria- és tbc-osztályokkal kezdett
működni, később a profil átalakult. Általános

betegellátással 1936 óta foglalkozott a Városi
Kórház, először 165, majd 210 ággyal. Urológia és neurológiai osztály is volt, de ezek
2007-ben, illetve 2012-ben megszűntek, és
a Károlyi Sándor Kórház telephelyeként működött az intézmény, fő profilja a krónikus és
rehabilitációs ellátás lett.
Amúgy szép kórház volt, bár kórházakra nem
szokás ilyet mondani. A nagy kert a fáival, az
egymástól távolabb eső épületek tulajdonképpen barátságossá tették. Csakhogy a profiljából
adódóan kicsit inkább szomorkás az egész.
Ahogy szomorú voltam én is, amikor apámat a Károlyiból áthelyezték a Városi Kórházba. Tudtam, hogy élete utolsó szakaszához
ért. A „rehab” az „rehab”, és ha néhány beteg
úgy-ahogy felépül is ideig-óráig, csodában
sem a személyzet, sem az orvosok nem reménykednek.
Így volt apám esetében is, aki már nyolcvan fölött járt, ráadásul rossz beteg volt, ahogy mondani szokás. Egy-két kedvesebb nővértől eltekintve
belekötött mindenkibe, akibe csak lehetett, és
egyfolytában kifogásolt valamit. Mindent.
Különösen az egyik orvossal nem jöttek ki
jól, de ez, ahogy nyilván az orvos is tudta, a
kórházi lét velejárója. Kérdeztem is tőle, miért

A hónap
zöldsége
a karalábé

A karalábénak alacsony az energiatartalma, 27 kalória, 1,7 gr fehérjét, 6,2 gr szénhidrátot tartalmaz, a rosttartalma 3,6 gr, így az
energiaszegény étrend jó alkotóeleme. Magas a C-vitamin tartalma, 62 mg, de van benne E- és
B-vitamin, fólsav, pantoténsav,
kalcium, kálium, magnézium,
vas, foszfor, szelén, réz. A tápanyagok tárháza.
A friss, zsenge karalábét ehetjük nyersen,
alma helyett.
A karalábé kitűnik magas rosttartalmával, ami kedvező a tápcsatorna működésére.

10
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Az emésztőrendszeri betegségben szenvedőknek ezért nem ajánlott a túlzott fogyasztása.
Jellegzetes íze és illata van, így nem sok
fűszerezést igényel, de illik hozzá a borsikafű,
boróka, kapor, petrezselyem.
Változatos ételeket készíthetünk belőle.
A friss leveleket is használjuk fel! Háromszor
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nem adnak be neki egy nyugtatót. Erre a doktor úr azt a választ adta, hogy nagyon gyönge
a szervezete, és dekompenzálódhat.
Amikor utoljára mentem be hozzá, nem volt
magánál. Mondták, hogy órák óta így van, sőt
volt, aki így fogalmazott: valószínűleg éjszaka
„elmegy”. Másnap délelőtt lényegében változatlan volt az állapota. Még ottlétemkor, miközben én orvossal szerettem volna beszélni,
be is fejezte az életét. Mikor mentem vissza
hozzá, a nővérke fogadott a hírrel. A „nem szeretett” orvos volt ügyeletben, mondtam neki,
hogy meghalt az öreg. Nem szólt egy szót
sem, illetve talán részvétet nyilvánított.
Azóta, ha elbuszozom a Városi Kórház mellett,
látom az épületet és a fákat is a bejáratnál, ahova nem sokkal előtte még le is vitték egy nyugágyban, levegőzni egy kicsit. Lehet, hogy mégis
kellett adni neki egy nyugtatót. Dekompenzált.
A Városi Kórház láttán egy pillanatra mindig
árnyékba borul a szívem. Holott tudom, hogy
nagyon öreg volt már, nagyon beteg, és amióta
anya elment, nagyon magányos.
Látogatói voltak. A menye, unokája, gyerekkori barátom, de ő engem várt.
Nehéz természetű volt, de az én apám!
RÉTI JÁNOS

annyi vitamint tartalmaz, tápanyagokban gazdagabb, mint a gumó. Egy percig sós vízben
főzzük, és ízlésünknek megfelelően bármivel
megtölthetjük. Készülhet benne zöldséges
rizsköret, vagy tojásos, húsos tölteléket tehetünk bele. Elkészíthetjük a leveleket úgy, mint
a spenótot. Nyersen salátákra, levesekbe,
köretek, feltétek díszítésére alkalmazhatjuk.
A zsenge karalábéleves újsárgarépával.
újhagymával, zöldpetrezselyemmel igazi tavaszi üde étel. A levesbe tehetünk vékonyra szeletelt karalábélevelet. Készíthetjük
tejfölösen vagy magyarosan. Ezeket az új
zöldségeket nem kell sokáig főzni, gyorsan
megpuhulnak.
A karalábéfőzeléknek, töltött karalábénak
most van itt az ideje. Készítsünk párolt karalábét, tegyük a salátákba, hidegtálakhoz.
Készítsünk vitamincsemegét! 1 db karalábét, 2 db sárgarépát, 1 db almát lereszelünk,
kevés citromlével és mézzel ízesítjük. Szórjunk
rá vágott diót, napraforgó- és szezámmagot.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

MOZAIK

Bank lakossági üzletágának vezetője. – Örömmel és büszkeséggel tölt
el, hogy kollégáim évek óta aktív és fáradhatatlan résztvevői az önkéntes programunknak.
Újpest Önkormányzata nevében dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
köszöntötte az önkénteseket.
– A gyerekek itt sokat játszanak, és sokat szórakoznak, mi pedig
igyekszünk a lehető legjobb és tőlünk elvárható körülményeket megteremteni – mondta az alpolgármester. – Nagyon örülünk annak, amikor
közösségek munkájukkal hozzájárulnak intézményeink szépítéséhez.

A törődés napja

Május 15-én felújítási munkákat végeztek a Budapest Bank önkéntesei a Királykerti Tagóvodában. A
pénzintézet idén országszerte huszonhárom helyszínen rendezte meg törődés napi akcióját.
A Budapest Bank munkatársai lefestették a Királykerti ovi háromszáz
méter hosszú kerítését, udvari épületeit és kerti padjait.
– Mint minden óvodának, így a Királykerti Tagóvodának is nagyon
fontos, hogy olyan állapotban legyen a környezete, amely biztonságot
és élményt nyújt a gyermekeknek – mondja Fatér Gyula, a Budapest

Dr. Molnár Szabolcs

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

Várjuk új kollégák jelentkezését pneumatikus
eszközök összeszerelésére, alkatrészeinek gyártására az alábbi munkakörökbe:

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

festo.hrfelho.hu
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Vagyonvédelem
felsőfokon
Újpest a legbiztonságosabb kerületek egyikének
számít. Ennek ellenére a hatóságok és a civil szervezetek hatékony munkáján felül számos módja létezik annak, hogy tovább növeljük a biztonságunkat,
biztonságérzetünket. Az Újpesti Vagyonőr és Szoltávolabbi címre is perceken belül kiérkeznek.
gáltató Kft. ehhez kínál mechanikus és elektroniCserna Sándor hozzáfűzi, kevesebb betörés
kus vagyonvédelmi rendszereket, mely egy állandó,
történik azokon a helyeken, ahol már kiépítetmegbízható és költséghatékony távfelügyeleti rendték a távfelügyeleti rendszert és megjelent az
szerrel is kiegészíthető.
Újpesti Vagyonőr Kft. logója. Ez nem helyettesíti, hanem hatékonyan egészíti ki, illetve tá– Az Újpesti Vagyonőr Kft. egyik fő feladamogatja a rendőrség munkáját is.
ta a lakások, a lakókörnyezet, illetve irodák,
– Figyelemmel kísérjük az interneten a
üzlethelyiségek mechanikus és elektronikus
rendőrségi bűnügyi ponttérképet, és figyelünk
vagyonvédelmi rendszereinek megtervezése, kiépítése, működtetése – mondja Cserna
a lakossági jelzésekre is. Járőrszolgálatunk
tevékenységét ott és abban az időszakban
Sándor, a cég ügyvezető igazgatója. A tevéerősítjük, ahol az a térkép vagy a lakossági
kenységbe beletartozik a behatolás-, tűz-, és
visszajelzések alapján leginkább szükséges –
videomegfigyelő-rendszerek kiépítése, műemeli ki Cserna Sándor.
ködtetése, karbantartása is. Mindezt kiegészíti
Az Újpesti Vagyonőr Kft. az ÚV Zrt.-n kea huszonnégy órás távfelügyeleti rendszer.
Cserna Sándor
resztül az Önkormányzathoz kötődik, és kiváló
Versenyelőnyük, hogy mivel újpesti a cég, a
az együttműködése az önkormányzati rendédiszpécserek és járőrök nagy helyismerettel
szettel, a rendőrséggel, a két újpesti polgárrendelkeznek, így riasztás-jelzés esetén a leg-

őrszervezettel, a katasztrófavédelemmel és az
Állatvédelmi Járőrszolgálattal is.
Számos tevékenységi köre mellett a cég
élőerős őrzést is vállal. Az ő munkatársaikkal találkozhatunk például a piacon, az önkormányzathoz kötődő intézményekben, a
járási kormányhivatalban. A különböző városi
események, programok biztonságát is ők biztosítják. További információk a cég megújult
honlapján, az ujpestivagyonor.hu-n olvashatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011.
(XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok
garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.
A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött –
fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat
is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan
rendelkeznek az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem
rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással.
A megpályázható lakások:
• Blaha L. u. 9. II/40. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/41. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől
péntekig 11h-14.30 között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez
a gondnokkal történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-892-7500).
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.)
szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani,
a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A
pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2017. június 30.,
12 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2017 szeptemberében bírálja el. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat
elbírálása között megüresedő lakások bérbeadására is.
A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.
BUDAPEST IV. KER. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
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GYEREKNAPI AKCIÓ

2017. május 28-án vasárnap

Minden 14 év alatti gyermekkel* érkező felnőtt
Vendégünk ezen a napon a gyermek jegy
áráért válthatja meg napijegyét!
*7 év alatti vagy diákigazolvánnyal rendelkező iskolás

NYITVA TARTÁS:

H-P: 6.00–20.00

•

SZ: 8.00–20.00

•

www.haloujpest.hu

V: 8.00–17.00

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18. • Tel.: 06 1 696 1641

SPORT

A Güttler-Ágh suliban
mindenki megtanul úszni
Egy híján húsz éve működik Újpesten a Güttler-Ágh úszósuli. Az iskolában az 1998-as indulása óta több ezer gyermeket tanítottak meg
úszni, megismertették velük az úszás, a mozgás örömét, szépségét.
A szakképzett oktatók a Halassy Olivér Uszodában várják az úszni
tanuló, illetve úszni tudó gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
Az úszós suli szakmai vezetője Güttler Károly, olimpiai ezüstérmes
egykori versenyző, általános vezetője Ágh Norbert, aki szintén olimpikon
volt. A vezetőedző Tatai Léna. Munkájukat és a mindennapi oktatási
feladatokat magasan képzett, tapasztalt úszásoktató csapat végzi.
– Az úszástanulás, akárcsak a nyelvtanulás, hosszú folyamat –
mondta Güttler Károly. – Célunk, hogy az úszás minden mozzanatát
helyesen sajátíttassuk el a gyerekekkel, és egész évben lehetőséget
biztosítsunk a folyamatos sportolásra. Szeretnénk, ha egyre több gyerek
az úszást választaná sportágként. Jelszavunk, úszni tudni kell!
Ágh Norbert elmondta, hogy programjaik keretében 3 hónapos kortól 3 éves korig baba-mama úszást, 4 évestől 14 éves korig turnusos
rendszerű úszásoktatást biztosítanak, felnőtt vendégeiket pedig kezdő-,
illetve haladó képzéssel várják.
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Újpest önkormányzatával szorosan együtt működve, a kezdetektől fogva iskolánkban történik a gyerekek kötelező úszásoktatása – emelte ki Güttler Károly. – Állíthatom,
hogy aki hozzánk járt az órákra, és meg is akart tanulni úszni, bátran
mehet ezután, akár a mély vízbe is.
A Güttler-Ágh úszósuli főhadiszállása a Halassy Olivér uszoda, ahol
május elején rendezték meg az immár hagyományosnak mondható
Halo-Kupát. Megtelt az uszoda, a legapróbbak, akik csak néhány hete
ismerkednek az úszás rejtelmeivel, a tanmedencében mutatták be, mit
is tanultak eddig. A tapasztaltabbak, az idősebbek már a nagymedencében vívtak öldöklő csatát az egy hossznyi versenytávon. A szülők szurkoltak, az edzők pedig árgus szemekkel figyelték a versenyzőket.
– Már biztosan úsznak, de a víz veszélyes üzem, különösen, ha versenyről van szó – mondta Ágh Norbert. – Figyelünk, és közben repes a
szívünk, hiszen a gyerekeket látva, ismét bebizonyosodott, van értelme
dolgozni. Ma itt mindenki győztes lett. A srácok és az oktatóik egyaránt.
Hogy mindenki nyert, nos, ezt megerősíthetem, hiszen az eredményAz oldalt
hirdetéskor valamennyi indulónak jutott érem vagy éppen egy díszes
összeállította:
oklevél, amelyeket az olimpiai ezüstérmes Güttler Károlytól vehettek át.
GERGELY GÁBOR

Rejtő Ildikó 80 éves
Az Újpesti Dózsa kétszeres olimpiai bajnok tőrvívóját, Rejtő Ildikót, a Nemzet Sportolóját köszöntötték születésnapja alkalmából. Az ötszörös világbajnok első sikere az 1956-ban nyert ifjúsági
világbajnoki aranyérme volt, míg pályafutásának
csúcspontja az 1964-es tokiói olimpia. Egyéniben
és csapatban is diadalmaskodott.
Az Újpesti Polgár Centrumba, a születésnapi találkozóra a régi játszótársak, az olimpiai bajnok csapattársak is eljöttek. Marosi Paula,
Sákovicsné Dömölky Lídia és Juhász Katalin együtt nézték meg azt a
kisfilmet, amely a nagy bajnokról készült.
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

Szusza Ferenc
bronzba öntve
Leleplezték az Újpesti Dózsa legendás labdarúgójának, Szusza Ferencnek egész alakos bronzszobrát a nevét viselő, Megyeri úti stadionban.
Szabó Sándor Ferenc szobrászművész alkotása méltó helyre, az
UTE-székház elé került. A mű létrejöttéhez a lila-fehér szurkolókon
kívül jelentősen hozzájárult az újpesti önkormányzat, az UTE, a lengyel
Górnik Zabrze, valamint több magánszemély adománya is.
Somos András, az UTE elnökségi tagja az újpesti labdarúgás legemblematikusabb alakjának nevezte Szuszát, aki 21 év alatt 472
mérkőzésen 518 gólt szerzett. Szusza a pályafutása befejezését követően edzőként dolgozott Újpesten, irányította a Győri ETO, az Egri
Dózsa, a lengyel Górnik Zabrze, illetve a spanyol Real Betis és Atlético
Madrid csapatát is.
A Magyar Labdarúgó-szövetség képviseletében Nyilasi Tibor –
Szusza életművére utalva – úgy fogalmazott, ahhoz, hogy a magyar
futball visszakerüljön méltó helyére, meg kell őrizni a hagyományokat,
mert abból lehet táplálkozni és építkezni.
A szobrot az Újpest legendás játékosa, Zámbó Sándor leplezte le,
majd Őze István klubigazgató és Tóth András, az UTE Baráti Kör elnöke koszorúzott elsőként. Őket Jerzy Snopek, Lengyelország rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete követte, majd Nyilasi Tibor, Gelei Imre
és Dunai Antal helyezett el egy virágot a talapzaton. Az Újpesti Önkormányzat nevében dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester és dr. Tahon
Róbert jegyző tisztelgett Szusza Ferenc szobra előtt.

– Ezt nem lehet elfelejteni – jelentette ki az ünnepelt. – Minden
sportolónak az a vágya, hogy olimpiai aranyérmes, világbajnok legyen. Nekem ez összejött – hangsúlyozta.
Újpest önkormányzatát Nagy István és dr. Zsigmond Barna Pál
alpolgármesterek, valamint dr. Tahon Róbert jegyző képviselte. A
Magyar Vívószövetség elnöke, egyben helyettes államtitkár, Csampa
Zsolt rövid beszédében méltatta az ünnepeltet, majd a belügyminiszter, Pintér Sándor megbízásából, kiemelkedő sportszakmai tevékenységéért, A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozata kitüntetést
adományozta Rejtő Ildikónak.
– Az akarat, az eltökéltség, a munka az, ami azt eredményezte,
hogy a példaképek olimpiai bajnokok vagy éppen érmesek lettek –
Rejtő Ildikó emelte ki Csampa Zsolt.

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

Ingatlan eladó

Bútor

 Újpest, Izzó lakótelep, négyemeletes. IV. emelet, 2

 Csináltatott új franciaágy, fejtámlás, ágyneműtartóval

szobás lakás eladó. I.á.: 18 M Ft. Tel.: 06-20 966-2221

 Újpesten csendes, családi házas környezetben, 65%

-ban felújított, 2 lakásos családi ház betegség miatt eladó, vagy lakásra cserélnénk. Tel.: 06-30 954-4248

 Eladó Verőce-Fenyveshegyen, Dunára néző, 200 négy-

szögöl telek alápincézett faházzal, melyben 2 kisszoba,
előszoba, fürdőfülke WC-vel található. A kert pihenésre,
hobbitevékenységre alkalmas kora tavasztól késő őszig.
I.á.: 4,5 M Ft. Érdeklődni: 06-30 626-6881

Oktatás
 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

sakk oktatását vállalja matematikus egyetemi hallgató.
Házhoz megyek! Tel.: 06-20 572-7416

 Angol nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok
nagy gyakorlattal. Nem bánja meg, ha velem tanul. Tel.:
06-30 463-6694

Állást kínál
 Újpesti, épület-üzemeltetéssel foglalkozó cég új
kollégákat keres SEGÉDMUNKÁS/ KARBANTARTÓI munkakörbe. B-kategóriás jogosítvány feltétel;
targoncavizsga előny. Jelentkezés fizetési igény
megjelölésével e-mailen az info@ppluszp.hu-ra, telefonon a 061/ 3991-505-ös számon, vagy levélben/
személyesen: Irodaraktár Kft., 1046 Budapest, Kiss
Ernő u 3/A címen.

 Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények takarítására, 4, 6, illetve 8 órás munkarendben. Biztos munkalehetőség, jó csapat várja
a leendő munkatársakat. Érdeklődés, jelentkezés: 20/462-0838

Régiség
 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.: 06-70608-6082, szentistvankrt25@gmail.com

30 000 Ft-ért (1,66×1,99), továbbá 1 db kétszemélyes
infrakabin eladó 250 000 Ft-ért. Tel.: 06-30 503-6986

P

Kiknek ajánlott? Ülőmunkát
végzőknek, túlsúlyosoknak,
kialakult betegséggel küzdőknek,
természetjáróknak, régóta nem
sportolóknak, idősebbeknek,
házaspároknak, kismamáknak,
terheseknek.
A hatékonyabb és élvezetesebb
sportolásért, a nordic
walkingozás helyes technikájának
oktatása, edzési lehetőség
Újpesten a Farkas-erdőben és a
Margitszigeten. Oktatás 4000 Fttól, edzés 1000 Ft-tól. További
info: juditsport46@gmail.com,
telefonon 17 óra után: 304677652
Mozogj velem,
hogy a napod
derűsebb legyen!

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

 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bontá-

|

E

K

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő május 22-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva, Hladony
Sándor Gyula önkormányzati képviselők június 12-én, hétfőn 17-től 18 óráig tartanak
fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők június 12-én, hétfőn 18-tól 19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő
június 12-én, hétfőn 17-től 18 óráig, tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.
Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők június 13-án, kedden 18-tól
19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád út 56. Tel:. 369-09-05

MEGHÍVÓ
A nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás keretében szervezett lakossági fórumunkra. Meghívott előadó: Gulyás Gergely, az Országgyűlés és a Fidesz alelnöke. Időpont: 2017. május 22. (hétfő) 18:00 óra. Helyszín:
Újpesti Polgár Centrum (1042 Budapest, Árpád út 66.) Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Újpesti Fidesz
Tisztelt Újpestiek! A Nemzeti Konzultációt május 20-ig személyesen le tudják adni irodánkba: 1042 Budapest,
Árpád út 56. (I. emeleten az udvarban) hétköznap 11–18 óra között. 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 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.
HAZAJÁRÓ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ ÚJPESTEN!
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a Duna Tv Magyar Örökség-díjas honismereti és turisztikai
magazinjának szereplői tartanak vetítéssel egybekötött közönségtalálkozót Újpesten! Időpont: 2017. május
31., szerda 18 óra. Helyszín: Andretti Fagyizó és Pizzéria, Budapest, Váci út 13. A közönségtalálkozó fővédnöke
Hegedűs Lorántné, az Országgyűlés jegyzője. Mindenkit szeretettel várunk!
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.

sok megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, előre egyeztetett
időpontban, tel.: 06-30 219-1624
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TERMÉSZETJÁRÓ KÖRÜNKKEL
Május 19-én Szentendrére megyünk, először a Városi Tömegközlekedési Múzeumba, majd sétálunk a Dunaparton és a belvárosban, esetleg lángosozunk is. A múzeumba a felnőtt belépőjegy 350 Ft, a nyugdíjas 280 Ft,
70 év felett ingyenes. Találkozó az Újpest Városkapu Autóbusz végállomáson (a XIII. kerületi, Váci út felőli oldalon)
9.50 órakor (a busz 10.05-kor indul Tahitótfalu felé). Akinek szükséges buszjegy, kérem, vegye meg az utazás
előtt egyénileg Szentendre autóbusz-állomásig. A rendezvénysorozat védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök
és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
MSZP Újpesti Káposztásmegyeri Szervezete

 KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával.
Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-9317486, www.annauklima.hu

 Mérnök, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát
korrekt áron megvásároljuk. 40 év tapasztalat, ingyenes kiszállás. Tel.: +36-1-787-9282, +36-30-877-1460

Í

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (június 1.) 13 órától
a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és 2017. május 19-én és június 2-án 17 órától
INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06
30 458 9929

Szolgáltatás

Könyv

H

Sportolásra fel!

 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabúto-

 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. tel.: 370-4932

T

testünk átmozgatásáért

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

rött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

R

Nordic walking
9-99 éves korig

 Bélyeget, régi pénzt, kitüntetést, műtárgyat,

 Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-munka! Tö-

Á

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/

GYÁSZJELENTŐ

Hosszan tartó betegség után, életének
92. évében, 2017. április 21-én elhunyt
GÉCZI DEZSŐNÉ, ILONA.
Temetése szűk családi körben történt.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
MARKÓ GYULÁNÉ, KRISTÓF JULIANNA,
2017. április 1-jén, életének 86. évében
elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük.
Családja, barátai.

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

Újpestért
Egyesület

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2017. május 18.

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.)

PIAC

/kg

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

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

1600 Ft

2017. május 18–24.

AMMERLANDER TRAPPISTA SAJT

Péteri Mix Kft.-nél

CSIRKECOMB

Te-So Bt.-nél

649 Ft
/kg

398 Ft
KARFIOL

/kg

Totya Fruit Kft.-nél

IDEI RÉPASALÁTA

600 Ft

Ungarische Sauer Kft.-nél

/kg

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél csirkemellfilé 1190 Ft/kg | csirkecomb 649 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csirke far-hát 199 Ft/kg | sertéstepertő 1700 Ft/kg | füstölt fej 600 Ft/kg.

ZÖLDSÉGAKCIÓK
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál sárgarépa 150 Ft/kg | burgonya 160 Ft/kg | parázsburgonya 120 Ft/kg | banán 348 Ft/kg | magyar fürtös paradicsom 550 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Totya Fruit Kft.-nél karfiol 398 Ft/kg | fejes káposzta 198 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Nagycsarnokban a Péteri Mix Kft.-nél 2,8 %-os háztáji tej 150 Ft/l | Ammerlander trappista sajt 1600 Ft/kg.
A Kiscsarnokban az Ungarische Sauer Kft.-nél torma 400 Ft/20 dkg | idei répasaláta 600 Ft/kg.
A Kiscsarnokban a Cserpes Kft.-nél ivójoghurtok (homoktövis, csipkebogyó) 270 Ft/0,25 l | feta sajt 920 Ft/ 40 dkg,
kefír 350 Ft/0,5 l.
A Duna-sétányon a Lics Pincénél saját termelésű szekszárdi és etyek-budai borok, közvetlenül a termelőtől, a Lics Pince hordójában.

VASÁRNAP 10 ÓRÁTÓL LUFIHAJTOGATÁSSAL
PEPPÍNÓ BOHÓC VÁRJA A GYEREKEKET!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC MINDEN HÉTVÉGÉN AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN!

AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.
A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
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Csatlakozz
Te is az
Újpestet lájkolók
dinamikusan
gyarapodó
közösségéhez!
www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer
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