Kotsis ediNa új súlycsoportbaN iNdul a világbajNoKságoN
Június végén rendezik az idei taekwondo-világbajnokságot a dél-koreai Muju városában.
A két évvel ezelőtti vb bronzérmese, KOTSIS EDINA súlycsoportváltás után újult erővel vág neki az ázsiai kalandnak,
amely az első komolyabb állomás a Tokióig vezető úton. 13. oldal
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

•

2017. június 22., XI. évf., 19. szám

Helló, nyár!
Június 25-én indul az Újpesti Önkormányzat nyári napközis tábora

Népszerű az új piac
Már elkelt a most épülő piac, vásárcsarnok és
kulturális rendezvényközpont árusítóhelyeinek
negyven százaléka.
3. oldal

A LEGSPORTOSABB VÁROS
A Kihívás Napja nyertesének járó díjat a Magyar
Sport Házában vette át az Újpesti Önkormányzat
küldöttsége.
4. oldal

MEGÚJUL AZ ISKOLA
Nyáron folytatódik a Fóti úti iskola felújítása – az
Újpesti Önkormányzat támogatást nyert a beruházásra.
7. oldal

KÖZTÉR

Pánik

Köszönet a pedagógusoknak
Pedagógusnap alkalmából Bárczy
István-díjat kaptak azok a tanárok, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának
neveléséhez és oktatásához.
A díjakat 2017. június 7-én, ünnepélyes keretek között adták
át a Főpolgármesteri Hivatal
dísztermében. Az eseményt
Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes nyitotta
meg. Köszöntőbeszédében a főpolgármester-helyettes így fogalmazott:
„Napjainkban a társadalmi változások és a
technológiai fejlődés újabb és újabb kihívások
elé állítják az oktatási intézményeket, az oktatási folyamatot és a nevelést. A hangsúly a tanításról egyre inkább áthelyeződik a tanulásra,
FOTÓ: UHELSKZY ANGÉLA

Biztosan lázas, mondja a feleséged, biztosan
nem lázas, mondod te, inkább csak magadban, valójában egyáltalán nem vagy biztos
semmiben, hajnali kettőkor fejvesztve rohansz az ügyeletes patikába, mert az otthoni lázmérő elromlott, vagy legalábbis nem
támasztja alá a felállított diagnózist. Láz ugyan tényleg nincs,
de a másnap hajnal újra ébren talál mindhármatokat, a kisbaba
egy vércse és egy légvédelmi sziréna nászának hangját utánozza órák óta, és amikor egy-két reményteljes másodpercre
abbahagyja, olyan megvetéssel néz rátok, mint mártír a hóhéraira akasztás előtt. Anyukája csendesen pityereg, te pedig pánikszerűen keresed a világhálón az észlelni vélt tünetek okát. A
találatok persze még nagyobb pánikot eredményeznek, a gugli
ezúttal nem a barátod, a gyermek valószínűleg többféle menthetetlen kórban szenved. Teljes a káosz, ti vagytok a legrosszabb
szülők, ez szinte bizonyos. Hosszabban kéne böfiztetni, mondja
az anyósod, többször fürdetni, mondja az anyukád, mi az, hogy
nem alszik délután, kérdezi mindkettő, nem szabad ölbe venni,
mikor sír, mert megszokja, oktat ki a kétgyermekes barát, mindig meg kell ölelni, amikor sír, különben pszichopata tömeggyilkos lesz, ezt már nem is tudod ki mondja, adjatok cumit neki,
vagy inkább ne adjatok cumit neki, túl sok ruha van rajta, nem,
inkább melege van, túl kevés a ruha, megfázik. Kapkodjátok a
fejeteket vagy apatikus lemondással meredtek magatok elé,
körülöttetek mindenki magabiztos, úgy tűnik, csak nektek nincs
fogalmatok az egészről. Eközben persze a pulya szépen cseperedik, jobbára vigyorog, és nyilván olyan aranyos, hogy még te
is egyre többször használod azt a szót, hogy cuki. Olykor ugyan
sír, sőt üvölt, de mit tehetne mást, vannak még kommunikációs
nehézségei a kis bambának, a verbalitás nem az erőssége, és
valahogy csak jeleznie kell, ha valami nem stimmel. Ő egyre
inkább rázódik bele az életbe, ti pedig a szülőségbe, de azért
a bizonytalanság még kínzó társatok egy ideig. Jó esetben viszont akad valaki, aki pártatlanul segít, akit felhívhatsz, hogy a
baba már órák óta eszik, vagy órák óta nem, és egyébként is,
egy piros folt van a karján, tisztán látható, nagy a baj, és különféle kakilási problémák is adódtak, mi legyen. Házhoz megy,
bizalmat ébreszt, tanácsot ad, nem erőlteti rátok a véleményét,
látott már mindenféle szülőt és gyereket, ismeri a tipikus szülői
pánikreakciókat, elkötelezetten igyekszik megvédeni titeket és
a kisbabát is ezektől, innen a neve, ez a szakmája, a hivatása.
Nagy kincs a jó védőnő, becsüljétek meg! JUHÁSZ MÁTYÁS

Újpesten az
Országvándor
Hordozókendő
Egy évnyi országjárás után július
13-án ér Újpestre a Kötődő Körút.
A résztvevők felkeresik városunk
nevezetességeit, így népszerűsítik a hordozást.
A kezdeményezést olyan kisgyermekes
szülők indították el, akik azt szeretnék be-
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a tudásátadás helyett a tudás létrehozására,
ezen innovációs folyamatban pedig továbbra is
a pedagógus a kulcsszereplő.” Újpesten ismét
van kire büszkének lennünk. Bárczy Istvándíjjal ismerték el Pintér Évát, a Játék Mozgás
Kommunikáció (JMK) Óvoda óvodavezetőjét is.
Az ünnepség után Újpest Önkormányzata nevében dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester köszöntötte az újpesti díjazottat.
A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és először
2011-ben tüntettek ki vele fővárosi pedagógusokat. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények
azon munkatársai részére adományozható, akik
hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel
hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez,
oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

mutatni, hogy a babahordozás mindenhol
jelen van, és közben arra is felhívják a figyelmet, hogy milyen szép országban élünk.
A résztvevők egymásnak adják át a keresztsávoly kéziszövéssel, pamutból készült
Országvándor Hordozókendőt, és az utazásról
fényképes blogbejegyzésekben (kotodokorut.
wordpress.com) számolnak be.
A Kötődő Körút tavaly áprilisban indult a
Pest megyei Diósdról, és több mint száz vidéki állomás után érkezett meg május végén
Budapestre. A bő egy év alatt valamennyi
megyét bejárta, és mintegy kétszáz családnál
fordult meg. Az újpesti programokat dr. TóthLakos Fruzsina szervezi július 13–16. között,
a tervek szerint felkeresik majd a Városházát
és a Főteret, a Tarzan™ Parkot és a Víztornyot is.
A szervezők szándékai szerint a Kötődő
Körút lezárultával az országszerte működő
hordozóklubok kapják majd meg és adják át
egymásnak az Országvándor Hordozókendőt.
Az újabb akció történéseit külön blogban örökítik meg.
CsJ

KÖZTÉR

Már most népszerű
az új piac
A Városháza, a templomok, az áruválasztékáról „messze
földön” híres piac teszik különlegessé a Szent István teret. A piac már 1883 óta kultikus helynek számít városunk
szívében. Az újpestiek ragaszkodását mi sem jelzi jobban,
mint hogy az új épületet is a téren tudják csak elképzelni.
Az új Piac, Vásárcsarnok és Kulturális Rendezvényközpont építkezési
munkálatai 2015 novemberében kezdődtek. Az Újpesti Párbeszédnek
köszönhetően a tervezés és a kivitelezés is teljes mértékben az újpestiek igényeit figyelembe véve valósul meg.
Újpest Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az újpestiek véleményére, ezért 2011-ben útjára indította az Újpesti Párbeszédet. A kezdeményezés lényege, hogy időről időre egy kérdőív formájában kérik
ki az újpestiek véleményét a városunkat érintő fontos témákban. Az új
épületkomplexum megépítése előtt, 2014-ben a piacra vonatozó igényeket mérték fel, és azokat összegezve és figyelembe véve kezdődtek
meg a munkálatok. Az újpestiek kiemelt kérése volt, hogy az építkezés
ideje alatt a régi piac zavartalanul működjön tovább. Ezt az igényt Újpest Önkormányzata maradéktalanul megvalósította. A piac azóta is a
megszokott rendben, a megszokott helyen várja a vásárlókat és fogja
is, mindaddig, amíg az új épület el nem készül.
ÚJ MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZTÜNK
Az április 27-i bokrétaünnep után most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk.
Május végén lezárult az új piac és vásárcsarnok bérlőinek elsőkörös pályáztatása. A helyiségek 40 százaléka már el is kelt. A második kör június végéig tart.
– Első körben természetesen a már most is a piacon lévő árusoknak
hirdettünk meg helyeket, csak ők pályázhattak – mondja Péhl Gábor
projektmenedzser. – Jusson is, maradjon is alapon körülbelül a helyiségek felét hirdettük meg, amiből több mint húsz el is kelt. (Összesen ötvenkilenc helyiség van.) Elsőként az alap piaci szolgáltatásokra
helyeztük a hangsúlyt. Zöldség, gyümölcs, péksütemény, hús- és
hentesáru. A második, jelenleg is zajló pályáztatási kör már nyílt, de
még mindig az alapszolgáltatásokra szól, és június végéig tart. A harmadik körben már nemcsak az alap piaci szolgáltatásokra írunk ki
pályázatot. Gondolok itt lottózóra, kávézóra, cukrászdára, könyv- és
újságárusra, delikátesz üzletre vagy akár borkereskedésre is. Ezzel
párhuzamosan zajlik majd az úgynevezett árudaszigetek és a második körben még el nem kelt alapfunkcióknak megfelelő helyiségek
pályáztatása. Végül, de nem utolsó sorban pedig azok szerződhetnek,
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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A munkálatok
a hőségben
is folytatódnak

akik hosszú távra szeretnének asztalt bérelni az új vásárcsarnokban
– mondta a projektmenedzser.
KEDVEZŐ MEGÁLLAPODÁS
Jó hír, hogy az új piacon is a Lipóti Pékség biztosítja majd a friss, helyben sütött pékárut. A pékség 2009-ben költözött az újpesti piacra, és
a jövőben is várja majd vásárlóikat.
– A vásárlók kitüntetett bizalmát szeretnénk továbbra is élvezni –
mondta Tóth Péter, a Lipóti Pékséget üzemeltető PEMIBO Kft. ügyvezető-igazgatója. – Magyar vállalkozóként fontosnak tartom, hogy ha a
városvezetés ilyen nagyszabású beruházást valósít meg, akkor részt
vegyünk benne és éljünk a lehetőséggel.
Tóth Péter június 13-án egy újabb hosszú távú stratégiai szerződést
írt alá az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel.
DV.
TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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EGÉSZSÉG

Újpest idén is a legsportosabb város
Újpest ötödször is elnyerte a legsportosabb város címet
a Kihívás Napján. A díjat június 13-án adta át a Magyar
Szabadidősport Szövetség a Magyar Sport Házában.
A Kihívás Napját 1991-től rendezik meg hazánkban a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Május utolsó szerdáján a résztvevő
városok sportolásra ösztönzik polgáraikat, és abban mérik össze az
erejüket, hogy hol mozognak legalább tizenöt percet a legtöbben a
lakosság lélekszámához viszonyítva. A versengés éjfélkor kezdődik és
este kilencig tart.
Magyarországon a népesség létszáma alapján megállapított hét kategóriában vesznek részt a versenyben a települések. Újpest az elsők
között csatlakozott a mozgalomhoz, és a legutóbbi öt alkalommal sorozatban nyerte el a legsportosabb város címet a nagyvárosok, vagyis a
hetvenezer főnél nagyobb lélekszámú települések kategóriájában.
Idén május 31-én rendezték meg a Kihívás Napját. Újpesten a programokat az önkormányzat Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási osztálya
szervezte. Számos helyszínen várták a sportolni vágyókat, így többek

A Magyar Szabadidősport Szövetség összesített adatai szerint idén 449 partner vett részt
a Kihívás Napján. A benevezett településeken összesen másfél millióan élnek, közülük több
mint 920 ezren sportoltak együttesen több mint 71 millió percet. A városokon kívül külön
kategóriában indultak oktatási intézmények, tűzoltóságok, munkahelyi és szerkesztőségi
csapatok is. Az adatokat önbevallás alapján összesítették, és ebben az évben először online
rendszerben végezte az adatfeldolgozást a Magyar Szabadidősport Szövetség.
4
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MAGYARORSZÁG LEGSPORTOSABB
TELEPÜLÉSEI 2017-BEN:
Újpest (70 ezer fő fölött)
Kazincbarcika (25–70 ezer fő)
Makó (8–25 ezer fő)
Nyíradony (3–8 ezer fő)
Alsóörs (1500–3000 fő)
Hantos (700–1500 fő)
Hernádszentandrás (700 fő alatt)
(A Magyar Szabadidősport Szövetség összesítése)

között az UTE Szusza Ferenc Stadionban, az UTE Atlétikai Stadionban,
a Szilas park játszóterén és sípályáján, a Semsey Aladár parkban, az
Ugró Gyula parkban, a BigWallnál, a Tarzan™ Parkban, a Halassy Olivér
Városi Uszodában, a Hodos Tamás Budapesti Tollaslabda Csarnokban, a
Székpatak utcai műfüves focipályán, az Újpesti Babits Mihály Gimnáziumban, a Megyeri Úti Általános Iskolában és a Farkas-erdőben is.
A legsportosabb városnak járó díjat a Magyar Sport Házában adta át az
Újpesti Önkormányzat küldöttségének Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester a díjátadó
ünnepségen elmondta: „A Kihívás Napja nem csak a versengésről szól,
még ha fontos a versengés is, de a legfontosabb, hogy sportoljunk együtt,
legyünk egészségesek, tartsunk össze, és örvendjünk annak, hogy sportolhatunk. Az a nap igazi fő üzenete, hogy mozogjon mindenki. Ezért a
köszönet leginkább Újpest polgárait illeti, akik felsorakoztak az ügy mellé,
és köszönet illeti a szervezőket, az önkormányzat Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási osztályát, vezetőjét, Kóródi Mariannt, és az egész munkaközösséget is, hiszen ez igazi csapatmunka. Wintermantel Zsolt polgármester úr hagyományosan az élére áll a kezdeményezésnek, amelynek
részese az egész város, és most ismét mindenki előtt bebizonyosodott,
hogy Újpest a legsportosabb város.”
CsJ
A kezdeményezés Kanadához fűződik, ahol két
szomszédos város 1982-ben úgy döntött, hogy
egész napos vetélkedés keretében döntik el, hol
szeretnek jobban sportolni az emberek. Az akció aztán hagyománynyá vált, évről évre megrendezik, és lassan elterjedt az egész világon.

KÖZTÉR

Ismét két utca újul meg
Ahogy korábban már megírtuk, több újpesti utca is megújul a nyár
folyamán. Az Ősz utca után most a Mildenberger utca és a Nyár utca
egy-egy szakasza kap új burkolatot.

A

felújítás során a Mildenberger utca
Labdarúgó utca és Baross utca
közötti szakaszán a töredezett,
régi járdák mindkét oldalon új térkőburkolatot
kapnak – mondja Bartók Béla, a terület önkormányzati képviselője. – Biztonságosabbá és
komfortosabbá válik a gyalogosközlekedés. A
sportpályák oldalán a fasori fák között gépkocsifelállókat alakítanak ki, így a sportesemények
idején az autók rendezettebben tudnak parkolni,
a szurkolók érkezésének, távozásának feltételei
is javulnak – hangsúlyozta a képviselő.

A munkálatok június 12-én kezdődtek és várhatóan másfél-két hónapig tartanak.
Régi probléma oldódott meg a Nyár utca
Klára utca és Rozs utca közötti járdaszakaszán is.
– A költségvetés függvényében folyamatosan újulnak meg városunk utcái – mondja
Hladony Sándor, a terület önkormányzati képviselője. – Eleget téve az újpestiek kérésének
erre a szakaszra is biztonságos, könnyen takarítható piros térkő kerül.
Ú. N.

Bartók Béla

Hladony Sándor

EGY KÉP, EGY MONDAT

Új vízparti pihenőhelyet
kapott Újpest, a vasúti
híd lábánál megnyílt a
Kabin, ahol ételek, italok
és napozókabinok várják
a lazítani vágyókat.

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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MOZAIK

NYÁRI NYITVA TARTÁS
A nyári szünetben strandterületünket tengópályákkal,
röplabda pályával, büfével és a készlet erejéig ingyenes
nyugágyakkal nyitjuk meg a Vendégeink részére!
Labdát a pályák használatához térítésmentesen biztosítunk!

JÚNIUS 17 – AUGUSZTUS 19. KÖZÖTT
HÉTVÉGI NYITVA TARTÁSUNK BŐVÜL:

Hahó, babák!

H–P: 6.00–20.00
SZ: 8.00–20.00
V:
8.00–20.00

Több mint öt éve már, hogy Újpest Önkormányzata egy ajándékcsomaggal köszönti azokat a gyerekeket, akiket városunkban rakott le a gólya. A csomag tartalma a Képmás című
családi magazin előfizetésével bővült.
A Babaköszöntő csomag igényléséhez csupán annyi szükséges, hogy a két szülő közül egyiknek minimum három hónapja legyen Újpesten bejelentett lakhelye,
és életvitelszerűen is itt éljen. Újszülöttenként mindig csak egy szülő jogosult a babacsomagra. Ha mindketten megfelelnek a feltételnek, de külön élnek, az kaphatja
meg a köszöntőcsomagot, akinél a gyermek van. A támogatást a gyermek születését követő 120 napon belül lehet igényelni a védőnőknél, akiknél az igényléshez
szükséges nyomtatvány is megtalálható. A csomag a Képmás magazin féléves
előfizetésével is bővült, így a népszerű családi magazint automatikusan mindenki
kapja, aki jogosult a csomagra.
D.V.
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www.haloujpest.hu

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

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye CsaládKözpont HELYETTES SZÜLŐ foglalkoztatási 02/06/2017
jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.

Halo_nyari_Unapolo_hird_1/4_04v.indd
1
és Gyermekjóléti

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: A helyettes szülő saját háztartásában teljes
körű ellátást biztosít a nála elhelyezett gyermek számára. Az ellátás biztosítását az elhelyezés ideje
alatt köteles biztosítani (a vér szerinti szülő akadályoztatásának ideje alatt, legfeljebb 12+6 hónapra).
Illetmény és juttatások: Az írásbeli megállapodás megkötése után a helyettes szülőt nevelési
díj és külön ellátmány illeti meg.
Pályázati feltételek:
 aki elmúlt 24 éves,
 büntetlen előéletű,
 háziorvosa szerint gyermekgondozásra alkalmas egészségileg,
 otthona gyermekelhelyezésre megfelelő (rendezettség, szülőktől külön szobában való elhelyezés lehetősége)
 sikeresen elvégezte a helyettesszülő-képzést (50 órás tanfolyam)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata (sikeresen elvégezte a helyettesszülő-képzést),
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 beleegyezző nyilatkozat az együtt élő házastárstól, élettárstól,
 nyilatkozat, hogy a bizottság betekinthet a pályázati anyagába.
A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat
nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Ady Endre Művelődési Ház
1043 Budapest, Tavasz utca 4.  1-231-6000

ujkk.hu • facebook.com/ujkk.hu • ady.info@ujkk.hu
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A foglalkoztatási jogviszony betölthetőségének időpontja: folyamatos.
A jelentkezések benyújtásának határideje: folyamatos.
További információt Csomortány Judit Réka Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Családés Gyermekjóléti Központ szakmai egység vezetője nyújt a 06-1-370-41-07 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1046 Budapest, Deák Ferenc utca 93.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottság útján.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan.
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Folytatódik a felújítás
a Fóti úti suliban

A szeptembert már egy felújított épületben kezdhetik a Fóti úti suli
diákjai. Tavaly megújult a fűtésrendszer, ebben az évben pedig kicserélik a nyílászárókat. Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában folytatódik az energetikai korszerűsítés.

A

tavaly elvégzett első ütem mintegy
százmillió forintba került, kicserélték a csőhálózatot és a radiátorokat,
a kazánházat pedig a pincébe telepítették. A
megvalósult beruházások révén mérséklődött
a fűtéshez szükséges energia mennyisége. A
korszerűsítéssel hosszútávon biztosítható az
épületek energetikailag hatékonyabb üzemeltetése, ami együtt jár a fenntartási és működési költségek csökkenésével. A 2014-ben

elkezdett iskolafelújítási program, melyet az
önkormányzat saját erőből, a Hajrá Újpest
városfejlesztési program keretében indított el,
idén pályázati forrással kibővülve folytatódik.
A beruházás következő üteme a nyílászárók
cseréje és a külső hőszigetelés lesz, megújul
a tetőszigetelés, és napelemeket is felszerelnek a következő tanév kezdetéig. A fejlesztést
az Újpesti Önkormányzat az Európai Unióval
közösen valósítja meg.
Ú.N.

Számos oktatási intézmény újult meg az elmúlt években Újpesten az önkormányzati forrásoknak, illetve a sikeres
pályázatoknak köszönhetően. Az Új Széchenyi Terv, valamint a Hajrá Újpest városfejlesztési program nyolc újpesti
iskola korszerűsítését tette lehetővé. Több tetőfelület kapott új szigetelést, megszépültek a homlokzatok, új nyílászárók, energiatakarékos lámpatestek és napelemek tették modernebbé, környezetkímélőbbé az iskolákat.

Bár törvény szerint már nem az önkormányzat felelős az iskolák fenntartásáért,
a városvezetés kiemelt figyelmet fordít
iskoláira, iskolásaira. Hol saját forrásból
áldoz a korszerűsítésre, hol pályázati
úton igyekszik minél több központi vagy
uniós támogatást megszerezni erre a
célra. Ennek az erőfeszítésnek egyik kiemelkedő sikere a most megítélt, közel
negyedmilliárdos támogatás elnyerése,
amellyel a Fóti úti iskolát korszerűsítik a
nyári szünidő alatt.

FÁCÁN TERASZ – FŐVÁROSI ÁLLATÉS NÖVÉNYKERT TERÜLETÉN

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.
Nyitva: május-augusztus: H-V: 9-18;
szeptember-április: H-V: 9-16
Minden feltűntetett menü árából
10 % kedvezmény ÚjpestKártyával érkező
kedves vendégeink számára

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

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

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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Hitelesség és bizalom
Június tizenharmadika a magyar védőnők napja. Ez alkalomból az év védőnője kategóriában kapott Családháló-díjat Pollák Frigyesné Gabriella, az Újpesti Védőnői Szolgálat
munkatársa. Az újpesti védőnő egy szakmai zsűri ajánlása után internetes szavazáson
nyerte el a megtisztelő címet.
– Gratulálok a díjhoz.
– Köszönöm. Ez egy hatalmas pozitív visszajelzés arra, amit én már harminc éve hivatásomként művelek. Megerősít abban, hogy jó
helyen vagyok.
– Mesélte, hogy meg is hatódott a díjátadó
ünnepségen.
– Igen, konkrétan végigsírtam. Főleg, hogy
azok a családok szavaztak rám, akikkel dolgozom vagy dolgoztam az elmúlt évtizedekben.
És ez hihetetlenül jól esik.
– Látszik, hogy komoly hivatástudata van.
Miért lett önből védőnő?
– Egészségügyi szakközépiskolát végeztem,
és valahogy úgy éreztem, hogy ez lesz az én
utam. Alapvetően azért kezdtem bele, hogy
gyerekekkel foglalkozhassak, de egy védőnő
körülbelül a munkája egyharmadában foglalkozik velük, sokkal inkább a szülőkkel kell
megtalálni a közös hangot.
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Pollák Frigyesné
Gabriella

– Egy elsőgyerekes szülő mindentől félti a
kisbabát, miközben rokonoktól, barátoktól, és
persze főleg az internetről érkeznek biztosnak
hitt, sokszor egymásnak ellentmondó tippek a
kérdésben.
– Igen, talán ez a legfontosabb, hogy valaki
konkrét, szakmai alapokon nyugvó tanácsot
adjon a szülőknek. De arra is figyelni kell, hogy
ami jó az egyik családnak, az nem biztos, hogy
megfelel a másiknak, és persze minden kisbaba más. Úgyhogy azt is meg kell erősíteni a
szülőkben, hogy csak olyan tanácsot fogadjanak meg, ami nekik és a babájuknak is a legjobb. Arról nem beszélve, hogy az interneten
mennyi butaságot lehet olvasni a témában.
– Folyamatosan változnak a gyereknevelési trendek, teljesen mást mondanak most
szoptatásról, fürdetésről, altatásról és egyéb
babagondozási kérdésekről, mint régebben. A
védőnőnek követnie kell ezeket a trendeket?
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– Valóban teljesen mások a társadalmi elvárások, orvosi tapasztalatok, sőt a jogszabályi
környezet is, mint amikor pályakezdő voltam.
Ezeket a változásokat természetesen követnünk kell. De azért nem mindig a legújabb a
legjobb. És a legfontosabb a személyiségünk,
hiszen a családok jó esetben a bizalmukba
fogadnak mindet, ez pedig nem az aktuális
trendeken múlik. Hitelesnek kell lenni.
– Vagyis a hitelesség és a bizalom a legfontosabb?
– Igen, el kell érni, hogy a szülők beengedjenek a családba, merjenek kérdezni, és
elfogadják a tanácsaimat. Az is nagy kihívás,
hogy a huszonéves szülőkkel megtaláljam a
közös hangot, velük is elfogadtassam magam. Ez tart fiatalon, mert ugye, ahogy én
öregszem, a szülők egyre fiatalabbak lesznek. (nevet) Nagyon sokrétű foglalkozás ez,
ezért is szeretem.
– Ez a szavazás azt mutatja, hogy sikerült
elfogadtatnia magát a családokkal, akikkel
foglalkozott, foglalkozik.
– Jaj, hát erre nehéz mit mondanom. Tényleg az a legnagyobb elismerés, hogy ők szavaztak rám.
JUHÁSZ MÁTYÁS

KÖZTÉR

Mutasd meg újpest rejtőző értékeit!
Újpest településképének rejtőző értékei címmel
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. közös fotópályázatot ír ki.
A pályázat nyitott, minden amatőr és profi fotós részére. Célja, hogy
olyan képek szülessenek, amelyek a fotóművészet eszközeivel fejezik
ki Újpesthez való kötődésüket. A fényképek tükrözzék Újpest hangulatát, a közösség számára még ismeretlen értékeit tárják fel. Nem
támogatott a már ismert ikonok (polgármesteri hivatal épülete, Víztorony, M0-ás híd stb.) fényképezése, mert a
pályázat alapvetően nem ezen épületek/építmények körét célozza.
A rendezőség arra kéri az alkotókat, hogy a pályázatot értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik mutassák be a település gazdag épített örökségét, történelmi helyeit, a gyönyörű természeti környezetet és a hely minden vonzerejét.
Képeikkel villantsák fel a még fellelhető hagyományokat. Mutassák be a képeken, milyennek látják vagy szeretnék
a jövőben látni Újpestet.
A képeket JPG, JPEG formátumban kell elküldeni az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. következő e-mail címére a nevezési nyilatkozat beszkennelt verziójával együtt: ujpestifoto@gmail.com
Beküldési határidő: 2017. július 28. Zsűrizés határideje: 2017. augusztus 1. Díjazottak értesítése az eredményről:
2017. augusztus 2. Díjazás: I. díj bruttó 100 000 forint, II. díj bruttó 30 000 forint, III. díj bruttó 20 000 forint
A teljes pályázati kiírás az ujpest.hu-n olvasható.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INDULÓ
ÚJPEST TELEPÜLÉSKÉPI
arculati KéziKÖNyvrŐl
Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából ezúton hívja meg az érdeklődőket 2017. június 27én (kedden) 17.00 órától a Budapest IV. kerület Újpest
Önkormányzat Hivatali épületében (1041 Budapest,
István út 14.) az 1. emeleti házasságkötő teremben
megtartandó lakossági fórumra.
A rendezvény megszervezésének célja: meghívottak
tájékoztatása az induló Újpest Településképi Arculati Kézikönyv tervezéséről és a Településképi Rendelet megalkotásáról, Újpest lehetséges fejlesztési iránya megismerésének elősegítése, és lehetőség a megjelentek
számára az azzal kapcsolatos véleménynyilvánításra.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet a ProArch. Építész Stúdió tervezésében készül,
a fórumon dr. Ruszty Lászlóné /R. Takács Eszter/ vezető
tervező és a főépítész fog tájékoztatást adni.
Kérdéseiket, észrevételeiket írásban is megtehetik
a fórumot megelőzően, valamint azt követően, a véleményezés zárásáig, 2017. július 10. (hétfő) 12.00
óráig Szesztai György Újpest főépítészének címezve
foepitesz@ujpest.hu Főépítészi Iroda 1041 Budapest,
István út 15. IV. em. 411. elérhetőségeken.
Minden érdeklődő részvételére számítunk!
WINTERMANTEL ZSOLT polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítéséről szóló előzetes tájékoztató az ujpest.hu-n olvasható.

Hitellehetőségek kis- és középvállalkozások számára
A Széchenyi Kártya Programon belül a Széchenyi Forgóeszközhitel keretében a
vállalkozások forgóeszközeik, vagyis a működésükhöz szükséges alapanyagok, árukészletek beszerzését finanszírozhatják, akár már 50 millió forint maximális hitelösszegig. A hitel
összege 1 millió forinttól 50 millió forintig 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet. A
hitelhez nyújtott 3%-os kamattámogatásnak köszönhetően a hitel rekord-alacsony kamat (évi
nettó 2,151 %) mellett, akár tárgyi biztosíték nélkül is elérhető.
Népszerű hiteltípus a szabad felhasználású Széchenyi Kártya Folyószámlahitel is, mely akár 50
millió forintig terjedő hitelkeretével hatékony segítséget nyújt az éven belüli finanszírozási igények kezelésére,
elsősorban likviditási problémák áthidalására, a 10 millió forint kihasználtságig biztosított 1%-os kamattámogatásnak köszönhetően most évi nettó 3,151 %-os kamatszint mellett.
A Konstrukciókkal kapcsolatos részletes feltételeket a Széchenyi Kártya Program Ügyfélszolgálata tartalmazza, melyet a KAVOSZ Zrt. honlapján (www.kavosz.hu) érhető el.
További felvilágosítás és időpont-egyeztetés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Belvárosi és Északpesti Szolgáltató Irodájában: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. fsz. 1., +36 1 790-6384, +36 30 4606342, 13ker@bkik.hu
CSER ÁGNES Széchenyi Kártya ügyintéző
ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Juniális a
kertvárosi
plébánián
Benépesült az Újpest-Kertvárosi
Szent István plébánia kertje június
10-én délelőtt.
A juniálist Horváth István plébániai kormányzó nyitotta meg, majd a hittancsoportok mutatkoztak be. A gyerekek pontgyűjtő játékokon
vehettek részt a sátrakban felállított állomásokon, a templom előtt lovagolni és szamaragolni
is lehetett a legkisebbeknek. A közösség ebéddel várta tagjait s a vendégeket, majd Horváth
Zoltán, az Egek Királynéja Templom esperes
plébánosa áldotta meg azt a játszóteret és
hajót, melyet a lelkes szülők építettek a gyermekeknek. Zoltán atya a kicsikkel együtt maga
is rögvest kipróbálta a vadonatúj csúszdát. A
templomkertben délután Ercsey Dániel borszakíróval kóstolhattak misebort az érdeklődők.
Este a szabadtéri mise után a Misztrál együttes
adott koncertet.
PJ

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

csend, virágok,
békesség

A Megyeri temető felé nem járt a
8-as villamos, de nem mehettünk el
mellette az emlékezés és kegyelet
főhajtása nélkül. Mert talán minden
újpesti család oda temetkezik. Ott
nyugszanak a néhai szülők, rokonok, barátok és munkatársak.
Minden újpestinek szívfájdító helye a Megyeri
temető. A sírokkal, a sok virággal, a békességgel és a csenddel. A főváros negyedik legnagyobb temetője (27 hektár), és talán minden
újpesti megfordul itt évente egyszer-kétszer.
Kerítésének külső oldalán óriási virágkínálat
várja a látogatókat, akik aztán a főkapun belépve viszik az emlékhelyekre az emlékezés
virágait. Ezért – leginkább hétvégeken – csupa
virág a temető!
Újpest 1922 óta temet a Megyeri útra. A korábbi temetkezési hely a villamos és a vasút között volt, az úgynevezett Öregtemetőben helyezték nyugalomra a legrégibb újpestieket. A város
eredeti világfelfogására mi sem jellemzőbb, mint

hogy a helyére épült lakótelepet Szellemtelepnek hívják az idevalósiak. Immár örökre.
Ravatalozásra a negyvenes évektől van lehetőség. A területet gróf Károlyi László megyeri uradalmának Fóti út melletti részéből vásárolta a város. A ravatalozás eleinte a Megyeri
út melletti ravatalozóban történt, a ma is meglévő épület az 1910-es évek elején készült,
azóta szolgálja az intézményt.
A temető 1950-ben a Fővárosi Temetkezési
Intézet kezelésébe került. Fejlesztése a nyolcvanas évek közepén kezdődött. A főutak burkolatot
kaptak, felújították a műszaki berendezéseket
és a szociális épületeket. A ravatalozót eredeti
formájának megőrzése mellett átépítették.
A főbejárattól a ravatalozó felé vezető út
közepén nagy kőkereszt áll, a „Mindenki keresztje”, ahol a látogatók leróhatják kegyeletü-

A hónap zöldsége a

burgonya

Az újburgonya a szénhidrátban
és energiában gazdag növények
csoportjába tartozik. Tápanyagtartalmából említést érdemel a
C-, B1-, B6- és a folsavvitamin,
valamint kiváló lizin és triptofán
aminosavforrás. Magas káliumtartalma, alacsony nátriumtartalma miatt jó hatású a magas vérnyomás diétájában. Rosttartalma
2,1gr, hamar jóllakottságérzést ad.
A burgonyára ne csak önálló köretként
gondoljunk. Semleges íze miatt nagyon jól
párosítható más zöldségekkel.
Főzelékek: padlizsán, cukkini, sárgarépa, zeller hozzáadásával, paradicsommal,
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paprikával lecsós burgonyafőzelék, vagy kelkáposzta- vagy salátafőzelék.
Ecetes vagy majonézes saláták: zeller, zöldborsó, újhagyma, retek,
uborka, cukkini, paprika, paradicsom, cékla,
sárgarépa, karalábé, kukorica, csicseriborsó,
csírazöldségek felhasználásával.
Vegyes burgonyaköretek: karfiol,
brokkoli, sárgarépa, fehérrépa, édes burgo-
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ket távol nyugvó hozzátartozóik emléke előtt. A
második világháború hősi halottainak emlékét
szobor, babérkoszorút tartó bronzangyal őrzi.
Az 1956-os forradalom kerületi áldozatai a
temető különböző részein, többnyire családi
sírhelyek parcelláiban nyugszanak.
A temetőben több közismert közéleti személyiség, művész, sportoló nyugszik Újpest békességének csöndjében. A teljesség igénye nélkül
néhányuk: Lebstück Mária huszárfőhadnagy, az
1848-49-es szabadságharc hőse, dr. Ugró Gyula, Újpest első polgármestere, dr. Semsey Aladár
polgármester, Halassy Olivér olimpiai bajnok,
Mády Lajos egyházszervező református lelkész,
Pállya Celestin festőművész, Pécsi Sebestyén
orgonaművész, Geduly Lajos evangélikus lelkész, dr. Gyökössy Endre református lelkész és
Radics Béla rockzenész.
RÉTI JÁNOS

nya, cékla párosításával. Megpárolhatjuk,
vagy grillezzük zöldfűszerekkel, hagymával,
ízlésünknek megfelelően.
Spenótos tepsis burgonya:
Kiolajozott tepsibe hasábokra vágott burgonyát teszünk. Vastagon betakarjuk bébi
spenóttal. 0,5 l joghurtot elkeverünk zúzott
fokhagymával, sóval, őrölt borssal, korianderrel, napraforgómaggal, és ráöntjük
a spenótra. Megszórjuk füstölt sajttal, és
megsütjük.
Brokkolis rakott burgonya: Kiolajozott tepsibe ujjnyi karikákra vágott
burgonyát teszünk. Megszórjuk sóval, őrölt
fehérborssal, köménymaggal. Erre tesszük
a brokkolirózsákat, ezeket is megszórjuk a
fűszerekkel. A tetejére burgonyakarikák kerülnek. 0,5 liter tejfölben elkeverünk 4 db
tojást, aprított újhagymát és a fűszereket.
Ráöntjük a burgonyára, és a tetejére apró
mozzarelladarabokat szórunk, és megsütjük.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus
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Éjszaka a Lepkemúzeumban
Az újpesti Lepkemúzeum idén
is csatlakozott a Múzeumok
Éjszakájához. Június 24-én éjfélig folyamatos programokkal
várnak minden érdeklődőt.
17-től 24 óráig egzotikus helyen élő,
egzotikus állatokkal ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. Különleges lepkék,
bogarak, rovarok várják a késői múzeumlátogatókat. A karszalag a helyszínen és
online (jegymester.hu) is megvásárolható.
A bevétellel a múzeumot támogathatjuk.

újpest 2074-ben
Rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek Facebook-oldalán
Wintermantel Zsolt polgármester. Július végéig lehet
beküldeni olyan munkákat,
amelyek azt mutatják be, hogyan nézhet majd ki Újpest
57 év múlva.
„Gyermekkorom egyik kedvenc könyve Fehér Klára Földrengések szigete
című regénye. Sci-fi a javából, amely-

ONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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ben Magyarország fővárosa a Balaton
déli partján húzódó gigapolisz (kb. az
egész déli part egybeépült, egyetlen
hatalmas várossá), és annak egyetemvárosa. Vannak benne mindenféle
futurisztikus járművek, ketyerék, és
természetesen a tudomány is rettentő
nagyot fejlődött” – írja a polgármester a
közösségi oldalon. Wintermantel Zsolt a
regényből merítette a rajzpályázat ötletét, illetve egy blogról, amely azt mutatja be, hogyan képzelték el 1960-ban a
gyerekek 2017-et.
A polgármester július 31-ig várja a
jövőbeni Újpestet bemutató pályamunkákat a wintermantel.sajto@gmail.com
címen. Wintermantel Zsolt így jelölte
meg a témát: „Te hogyan képzeled el
a városunkat 57 év múlva, azaz 2074ben? Már csak azért is érdekel, mert én
akkor épp 102 éves leszek, úgyhogy
vagy meglátom, igazatok volt-e, vagy
nem :-)”
A beérkezett rajzokat a polgármester
feltölti a Facebook-oldalára, és a három
legtöbb lájkot összegyűjtő alkotás készítője VIP-belépőt kap a családjával a
Városnapok egy-egy napjára.
CsJ

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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MOZAIK

Hamarosan lomtalanítás
Újpesten július 3. és 16. között lesz a 2017. évi lomtalanítás. A Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. a legfontosabb információkról levélben, hírlevélben és társasházak esetében plakáton is tájékoztatja a lakosságot.
JÚLIUS ELEJÉN LESZ
A LOMTALANÍTÁS
Az itt jelzett időszak nem a lomok kikészítésének időpontja, hanem a kerület egészét érintő időintervallum.
Az FKF és Újpest Önkormányzata
egyaránt arra kéri az újpestieket,
hogy kizárólag a körzetük számára
kijelölt napon tegyék ki a lomokat,
ügyelve városunk tisztaságára!

FONTOS! Csak a kijelölt napon és
oly módon helyezzék el a kidobandókat, hogy a lom ne kerüljön
az úttestre, és ne akadályozza a
közlekedést. Az FKF a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását. Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása
az ingatlan tulajdonosának, illetve
üzemeltetőjének kötelessége.

A lomkikészítés pontos,
körzetekre lebontott
időpontjai, illetve a
veszélyes hulladékok
gyűjtésének helyszínei
az ujpest.hu-n megtalálhatóak.

MIT NEM SZÁLLÍTANAK EL?
A háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, ipari, mezőgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot (pl.
elektronikai cikkek), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot,
zöldhulladékot (ág, nyesedék,
lomb, fű) ne készítsenek ki.
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VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE:
A háztartásokban keletkező,
szakszerű ártalmatlanítást igénylő hulladékok átvételére az FKF
minden körzetben az elszállítás
napján ideiglenes gyűjtőpontot
üzemeltet. Pontos helyszínéről tájékoztató levelükben adnak felvilágosítást. A veszélyes hulladékok
leadására a lomok kihelyezését
követő napon van lehetőség.
Az illegális szemétlerakás köztisztasági szabálysértésnek minősül! Tettenérés esetén 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni
bírság szabható ki. Amennyiben az
elkövető nem fizeti be a bírságot,
feljelentést tesznek ellene a Kormányhivatalnál. Abban az esetben,
ha nem tettenérésről van szó, de a
szemét tartalmából következtetni lehet az elkövetőre, akkor szintén feljelentés a következmény. Amennyiben
illegális szemétlerakást tapasztalnak,
és tetten érik az elkövetőt, napközben a közterület-felügyeletet (2313250), éjszaka a rendőrséget hívják.

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS
Az FKF Nonprofit Zrt. március
20-án ismét megkezdte a zöldhulladék begyűjtését Budapest
zöldövezetes kerületeiben, így Újpesten is. A zöldhulladék begyűjtése 2017. december 1-ig tart. A
zöldhulladékot kizárólag az FKF
Nonprofit ZRT. logójával ellátott
KERTI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ
ZSÁK feliratú, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákokban szállítják el. A zsákokba helyezhető:
lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt
fű, gyom.
PARLAGFŰ
A nyár folyamán az önkormányzat éves terve alapján végzi majd
a közterületek kaszálását és a
parlagfű irtását. Aki parkokban,
játszótereken mégis találkozik
parlagfűvel, bejelentést tehet a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Osztály 231-3101/144-es mellékén.

A hallásproblémák kezelését
nem szabad halogatni
A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés komoly
akadályát jelentheti annak, hogy teljes értékű életet éljünk.
A hallásveszteséggel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy beszélnek hozzájuk,
de a szavakat, mondatokat nem értik meg
pontosan. Még egy köze‐
pesen jó hallásnál is lehet
nagyon rossz – csupán 40‐
50 százalékos – a beszéd‐
értés. Ez súlyos kommu‐
nikációs
problémákat
okozhat, és kényelmetlen
helyzeteket eredményez‐
het, ha az egyénnek adott
MIT TEGYEN,
HA SZERETNE
ELLÁTOGATNI
EGY HALLÁSVIZSGÁLATRA?
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esetben gyakran vissza
kell kérdeznie, vagy nem a
feltett kérdésre válaszol.
Mivel ez az érintett
számára a halláscsökke‐
nés, az elszigeteltség érzé‐
sét is hozhatja magával,
amely súlyosabb esetben
akár depresszióhoz is
vezethet, fontos, hogy mi‐
nél előbb eljusson egy
audiológus szakember‐
hez. Az agy hallásköz‐
pontja egy hosszantartó

halláskárosodás esetén
valójában elfelejti, hogyan
hangzottak régen a külön‐
böző hangok, zörejek és
zajok. Ha túl sokat vár,
akkor lehet, hogy már
késő lesz, és a legmoder‐
nebb hallókészülékkel
sem tudnak segíteni. A
hangok valóban hango‐
sabbak lesznek, de az
érintett ennek ellenére
sem fogja jól érteni az em‐
beri beszédet.

Az Amplifon nyári hallásvizsgálati kampányának köszönhetően
most lehetőség van arra, hogy részt vegyenek egy ingyenes, teljes
körű hallásszűrésen. A vizsgálatra nem kell várni, hiszen mindenki
egy számára megfelelő előre leegyeztetett időpontot kap a lakhelyéhez legközelebbi Amplifon Hallásközpontban, ahol személyre
szabott ellátásban részesül.
Tegye meg az első lépést! Önnek csupán fel kell hívnia a 06 1 951
76 22-es telefonszámot, és egyeztetni egy megfelelő időpontot.

Megbízhat
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS
SZAKÉRTELEM

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS
Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
júliusban is! Látogasson el hozzánk!
KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!
Szent István tér 5. Tel.: 06 1 951 76 22
amplifon.hu

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2017. június 22.

SPORT

Boldog születésnapot, UTE!

A XIX. században az ipar robbanásszerű fejlődése nagy változásokat
hozott egy addig jelentéktelen község életében a főváros tőszomszédságában. A technika és a modern kultúra fejlődésével együtt
nőtt naggyá hazánk legnagyobb gyárvárosa, Újpest. A dinamikusan
urbanizálódó község éltető eleme volt az ipar, amely megteremtette
Újpest mindenirányú előrehaladásának anyagi körülményeit.
1885-ben néhány sportolni vágyó újpesti fiatalember megalapította a
ma már 132 éves Újpesti Torna Egyletet. Minthogy a testedzést ekkoriban
hazánkban a tornasport jelentette, ezért természetes volt, hogy az újpesti
sportolók első tömörülése e sport jegyében ment végbe. Az alapítók az
ifjúság tüzes lelkesedésével álltak az új eszme híveinek sorába, és kitartó
munkával láttak neki a fiatal egyesület megszervezésének.
Goll János kereskedelmi iskolai tanár, akinek lakásán, a Deák utcában
immár nem először jöttek össze legjobb barátai, név szerint: Berényi Antal, Székely-Sonnenfeld Ábris és Ugró Gyula, koccintásra emelte poharát.
A nagy és szép vállalkozásra ittak, most még csak ők négyen. Volt bennük
öröm is, szorongás is, de az első igen fontos lépést megtették
A hivatalos zászlóbontásra valamivel később került sor. Húsz lelkes
ifjú 1885. június 16-án a piactéri iskola egyik tantermében kimondja
az Újpesti Torna Egylet megalakulását. A rövidesen csatlakozó tagok
száma mindössze 78 volt, ennyien fogadták el a klub jelszavát: Épség,
Erő, Egyetértés. És, egyúttal azt is, ami a későbbiekben a folytonosságot
jelzi és jelképezi: legyen az UTE színe lila-fehér.
Az alakuló közgyűlésen azonnal megválasztották az egyesület vezérkarát.
elnök: Goll János  alelnök: Farkas Gyula  titkár: Ugró Gyula  pénztáros: SzékelySonnenfeld Ábris  ellenőr: Eisner Róbert  jegyző: Héderváry-Hádl Sándor 
ügyész: Dr. Kolpaszky István  művezető: Berényi Antal

Noha az UTE alapító tagjai a polgárságból kerültek ki, az
egyesület sem elveiben, sem gyakorlatában nem zárkózott el más társadalmi osztályok elől. A munkásság
elől sem, amely az iparosodó községnek a legnagyobb osztálya volt, s így a sportélet bázisa lett.
Amikor annyi más klub mesterséges sorompók
emelésével a korszak kasztszellemét próbálta érvényesíteni, az UTE már születésekor is
tágra nyitotta kapuit, s ehhez a magatartásához
jóval később, a nehéz időkben is hű maradt. A
kezdeti ambíció halhatatlan bizonysága az a tény, hogy az UTE születésével egybeeső 1885. évi országos tornaversenyen az egyesület
negyventagú tornászcsapata már a díjazott csapatok között szerepelt.
Az UTE az évek során az ország legnagyobb sportegyesületévé nőtte ki
magát, szinte valamennyi sportágban élen járt, és a mai napig is magasan
a legtöbb olimpiai pontot szerzi a hazai sportegyesületek között. Hajrá, UTE!

argentínából érkezett az edző
A 2017/2018-as röplabdabajnokság csak október elején
rajtol, természetesen már az előző kiírás után megkezdte
vezetőségünk az építkezést a következő szezonra.
Ennek első, és a legfontosabb lépése az edző személyének kiválasztása volt. Mára eldőlt, hogy a következő bajnokságban az 57 éves argentin
Horatio Nestor Bastit irányítja a lila-fehéreket. A szakember egyúttal felügyeli és koordinálja az utánpótláscsapatok munkáját is.
Horatio 1985-től kezdve benne van a nemzetközi röplabdaéletben. Elsőként az U16-os, U18-os és U20-as argentin Club de Gimnasia együtteONLINE ELÉRHETÕSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Ugró Gyula

Az oldalt
összeállította:
GERGELY GÁBOR

Kotsis Edina új súlycsoportban indul
a világbajnokságon

Június végén rendezik az idei taekwondovilágbajnokságot a dél-koreai Muju városában. A
két évvel ezelőtti vb bronzérmese, Kotsis Edina
súlycsoportváltás után újult erővel vág neki az ázsiai kalandnak, amely az első komolyabb állomás a
Tokióig vezető úton.
Edina két évvel ezelőtt a dobogó harmadik fokára állhatott, de azóta sok
minden változott. Lemaradt az olimpiáról, és a tavaly év eleji kvalifikációs
torna után bizonytalan volt a folytatás is. Az utóbbi hónapokban már újra
erőre kapott, van motiváció, hiszen három év múlva megint olimpia lesz.
Az év elején betegség miatt ugyan kihagyta az alapozást, de már rendben
van, és a felkészülési állomásokon többször is érmes helyen végzett.
– A helyzetet nem könnyítette meg, hogy súlycsoportot váltottam, az
53 kg-osok között indulok majd a vb-n – mondta az ÚKTV adásában.
– Egy éve lement a súlyom 56 kg-ra, onnan könnyebb lefogyasztani
53-ra, és ott erősebbnek lenni, mint az 57 kg-osok között gyengébbnek, hiszen a mérlegelés után mindenki visszaszedi azt az egy-két kilót.
Folyamatosan elemzem a lehetséges ellenfeleket, van, akit egyáltalán
nem ismerek. Tavasszal úgy kezdtem a meccseket az új súlycsoportban, hogy az elején óvatosan feltérképezem, mit tudnak – mesélt az
új kihívásról Edina, aki újpesti klubtársával, Füredi Rebekával képviseli
majd a magyar színeket a világbajnokságon.
Edina tehát nekivágott egy újabb olimpiai ciklusnak, amelynek a
végén reményei szerint ott lehet az ötkarikás játékokra utazó, magyar
sportolókat szállító repülőn.
– Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak korántsem úgy sikerült,
ahogy terveztem, egész jó helyen állok a világranglistán, és a következő esztendőkben a világversenyeken tudok annyi pontot gyűjteni, hogy
odaérjek az olimpiai kvótaszerző helyre.
sének vezetőedzője volt négy évig, majd kilenc éven keresztül a Club de
Gimnasia Buenos Aires felnőtt női röplabdacsapatát irányította. 2005-től
a mexikói Jesus Mária csapatát vette át, majd 2006-tól két évre a kolumbiai C. A. Belgranót irányította. 2008-től 2012-ig az argentin női felnőtt
nemzeti csapatot bízták rá, majd 2014-ig a Costa Rica-i felnőtt válogatottat vezette. 2016-ban a kolumbiai U18-as és U20-as nemzeti utánpótlásválogatottat kapta feladatul, innen vezetett útja az UTE csapatához.
Eredményei: többszörös argentin bajnok utánpótlás és felnőtt szinten, volt második
helyezett, 2012-ben és 2014-ben kupagyőztes Costa Ricában. 2016-ban az argentin U18-as női válogatottal a legjobb négy közé jutott a kontinensbajnokságban.

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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HIRDETÉS
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel,

P

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

Oktatás
 Kertvárosban nagy családi ház eladó. Vállalkozásra,

befektetésre alkalmas, csendes környezetben. Ára: 68 M
Ft. Telefon: 06-1 369-3771

 Újpesten, csendes családi házas övezetben, kétla-

kásos, 65%-ban felújított családi ház eladó. Tel.: 06-30
954-4248

 Alkalmi vétel! 760 négyzetméteres üdülőtelek, 20 m²-

es faházzal eladó. Pomázon, belterület határán. Villany
van. Gyümölcsfák, nyugalom. Irányár: 3,9 M Ft. Fotókat
tudok küldeni. Tel.: 06-20 973-6467

 Eladó Verőce-Fenyveshegyen, Dunára néző, 200

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

 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350

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

Szolgáltatás
 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-

Oktatás
 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

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

www.annauklima.hu

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

Gyűjtemény
 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

 Nyugdíjas hölgy, idős ember gondozását, takarítást vál-

Állást kínál
fémforgácsoló szakmunkást keresünk. Tel: 0630-9723-409

 Újpestre keresünk hajnali újságkézbesítőt és
napközbeni szórólapterjesztőt, azonnali kezdéssel. Aktív nyugdíjasok és diákok is jelentkezhetnek. Tel.: 06-70-225-7700 vagy hegedus.timea@
letterbox.hu

 C kategóriás tehergépkocsi-vezetőt keresünk.
Jelentkezés: személyesen 1045 Budapest, Bécsi
utca 14. Tel.: 370-2566

 Takarítót keresünk ápolási intézetbe. Jelentkezni önéletrajzzal a IV. kerület Fóti út 79-ben
lehet munkanapokon délelőtt.

Állást Keres
 Állást keresek! Megbízható, leinformálható 50 éves

hölgy idősgondozást, házvezetői munkát vállal. Segítek,
amiben tudok: szakképzett masszástanulmányaimmal
szépségszalonban elhelyezkednék. Tel.: 06-30 419-6818

Régiség
 Bélyeget, régi pénzt, kitüntetést, műtárgyat,
könyveket, papírrégiségeket vásárolunk. VI. ker.
Andrássy út 16. Tel.: 317-4757, Nyitvatartás: H-SZ:
10-17; Cs: 10-18
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Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási renddel folyamatosan működik.
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének ingyenes jogsegély szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák július
hónapban szünetelnek. Irodánk nyitva tartása: H-P: 11–18-ig. Cím: 1042 Bp., 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 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.

Gondozás
lalná heti 2-3 alkalommal. Tel.: 06-70 205-1720

Vegyes
 Eladó: kerepes metsző, víztisztítótorony, gyári, mű-

soros videokazetták. Lábmasszírozó, infra és vizes (chi).
Autóporszívó 12 V, kempingkerékpár (kettéhajtható), (új)
sópipa, filmes fényképezőgépek + objektív + vakuk 30x.
Érd.: 1 369-2214

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (július 6., augusztus. 3.) 13 h-tól a Képviselői Irodában (1046 Bp. Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és 2017. június 20-án,
17 órától INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 30 458 9929
EGY SZOMORÚ PROGRAMRA HÍVOM ÖNÖKET!
Három éve már, hogy elment közülünk Kiss Péter országgyűlési képviselő. A családjával is egyeztetve, július
28-án, pénteken 16 órakor várjuk mindazokat, akik szeretnének megemlékezni. Találkozó a Fiumei úti Sírkert
bejáratánál. Horváth Imre országgyűlési képviselő
NYÁRI KIRÁNDULÁSOK
Gödöllőre, a Palotakertbe megyünk kirándulni, piknikezni június 30-án. Találkozó az Örs vezér téren a HÉV
megállóban 9.20-kor (a HÉV 9.26-kor indul). Július 24-én a Leányfalui Termálfürdőbe megyünk. Találkozó
az Újpest-Városkapu autóbusz-végállomáson (a XIII. kerületi, Váci út felőli oldalon) 8.50-kor. Ha kérdése van,
hívja a 06-30/458-9929-es számot. A rendezvénysorozat védnökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.
MSZP Újpesti Káposztásmegyeri Szervezete
Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második
hétfőjén 17 és 18 óra között fogadóórát tart előzetes egyeztetés után a DK Újpesti Szervezete
frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. Bejelentkezés: 06 30 714 0774. E-mail
cím: Budapest11@dkp.hu, http://dkujpest.hu/

Eltartás
 Eltartási szerződést kötnék idős, beteges, egyedül élő

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

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

Albérlet
 Gondozást vállalok lakhatásért, vagy olcsó albérletet

keresek kedves idős asszonynál. 60 éves nő. Tel.: 06-30
657-4828, (370-6430)

 Targoncák és emelőgépek karbantartásával
foglalkozó partnercégünk számára keresünk új
munkatársakat azonnali kezdéssel targoncaszerelő pozícióba. Elvárások: szakképesítés (autószerelő, géplakatos, gépszerelő) és szakmai
tapasztalat. Munkavégzés: Budapest és országosan. Munkaidő: Hétfő-péntek 07:00-15:00, Jelentkezés: jelentkezes1@munkaeromester.hu

R

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 26-án hétfőn 18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05

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

Í

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.

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

 Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálás, felzárkóztatás

 Pomázi munkahelyre gyakorlattal rendelkező

H

 KLÍMAtelepítés, karbantartás, javítás garanciával.

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

pótvizsgára. Felkészítés hatékony módszerekkel, tapasztalt tanárnál. Érdeklődni: 06-30 729-0564

T

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!

 Matematika, angol, német, fizika. Pótvizsgára, nyelv-

vizsgára, érettségire felkészítést vállal gyakorlott tanárnő.
Házhoz megyek. Tel.: 06-20 973-6467

R

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

 Vác mellett, Csörögön 720 m²-es közművesített épí-

tési telek ELADÓ. 16 m²-es, lakható, bővíthető, téliesített
faház van rajta. Víz, villany, csatorna van. Gáz az utcában. 30%-a beépíthető. Közlekedés: vonat, busz Bp.-re
és Vácra, gépkocsival 30 perc Újpest. I.á.: 2,1 M Ft. Tel.:
06-20 598-5015

Á

Kedves Olvasóink! Következő lapszámunk
2017. augusztus 10-én jelenik meg.

A Liget Óvoda – Királykerti Tagóvoda 3 fő óvodapedagógust, főiskolai végzettséggel rendelkező
munkatársakat, (részletes leírás a
kozigallas.gov.hu oldalon olvasható) 1 fő pedagógiai asszisztenst,
érettségivel keres.
A jelentkezéseket (önéletrajzokat) a következő e-mail címre várjuk: ligetovoda1041@gmail.com.
Telefon: 369-0309
SZÜCS JUDIT óvodavezető

Újpestért
Egyesület

FOGADÓÓRA
Dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén,
17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)
Figyelem! Július valamint augusztus hónapban a fogadóórák elmaradnak.

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

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2017. június 22.

GYÁSZJELENTŐ
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik ismerték és szerették,
hogy édesanyám,
Végh Károlyné
hosszú betegség után
életének 88. évében,
2017. június 5-én örökre itt
hagyott bennünket.
Hamvaitól 2017. június 23-án,
9:00 órakor veszünk végső búcsút
a Megyeri Temető 1. sz. ravatalozójában.
Emléke a szívünkben örökké él!
Gyászolja családja és szerető Fia.

piac

899 Ft

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

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. június 22–28.

/kg

BŐRÖS SERTÉSHÚS

Mátyás-Hús Kft.-nél

250 Ft
KÍGYÓUBORKA

Tóth Zoltánnál

220 Ft

300 Ft

/kg

/db

/kg

SAVANYÚ KÁPOSZTA

KÓKUSZTEKERCS

Dóka Erzsikénél

119. sz. Cukrászati Bt.-nél

HÚSAKCIÓ
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél minden sertéshús 1199 Ft/kg | csirkecomb 599 Ft/kg | csirkemellfilé 1299 Ft/kg | bőrös sertéshús 899 Ft/kg.

ZÖLDSÉGAKCIÓ
A Nagycsarnokban Kémeri Dalmánál egres 700 Ft/cs | rebarbara 800 Ft/cs.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál kígyóuborka 250 Ft/kg | paradicsom 400 Ft/kg | paprika 400 Ft/kg | sárgabarack 300–500 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Nagycsarnokban a Péteri Mix Kft.-nél 2,8 %-os háztáji zacskós tej 150 Ft/l.
A Nagycsarnokban Dóka Erzsikénél savanyú káposzta 300 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Kálomista Attilánál gyümölcsméz 1900 Ft/kg | gesztenyeméz 2400 Ft/kg.
A Kiscsarnok templom felőli oldalán a Cserpes Sajtműhelynél feta sajt 920 Ft/40 dkg | csipkebogyó ivójoghurt 270 Ft/0,25 dl |
homoktövis ivójoghurt 270 Ft/0,25 dl | házi tejszín 470 Ft/3,3 dl.
A Kiscsarnokban a 119.sz. Cukrászati Bt.-nél kókusztekercs 220 Ft/db | sportszelet 220 Ft/db.

A VIRÁGCSARNOK VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁSSAL
VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT.
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
AZ ÚJPESTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT, A DUNA SÉTÁNYON.

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

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől
péntekig 11h-14.30 között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez
a gondnokkal történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-892-7500).
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.)
szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani,
a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. István út 14. fszt. 4. szám alatt). A
pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-3179).
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2017. június 30., 12
óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2017 szeptemberében bírálja el. A Bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása
között megüresedő lakások bérbeadására is.
A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti
a döntésről.
BUDAPEST IV. KER. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Klacsán Csaba  Főszerkesztő: Tallér Edina  Felelős szerkesztő: Domján Vivien,  Munkatársak: Baski Sándor, Csernus János, Gergely Gábor,
Juhász Mátyás, Prófusz József  Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, Várai Mihály  Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla  Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., Tavasz
utca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu  Lapterv, nyomdai előkészítés: K8  Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari
Zrt.  Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu  Print ISSN: 2061-7283  Online ISSN: 2061-7291  Megjelenik minden héten 43 500 példányban.  Vállalkozói és méretes
hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu  Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!  A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.  Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu  Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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GALÉRIA

Az egész család
kedvelt játszótere
a Városháza mellett

Megnyílt az óriáshomokozó
Június 9-től augusztus 13-ig változatos közösségi és sportprogramokkal várja a gyerekeket
a Szent István téren az Újpesti Önkormányzat. Hétköznap reggel kilenctől este hét óráig, hétvégén délután három és hét óra között tart nyitva az óriáshomokozó, amely ingyenesen látogatható. További információ a facebook.com/sportjatekkozossegujpest oldalon található.

Megörökítésre érdemes pillanatok

Ki nyeri a Bajnokok
Ligáját?

Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester
is kilátogatott

Jólesik a fagyi a
tikkasztó hőségben
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Szabadtéri kikapcsolódás a szellemi
sportok szerelmeseinek
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Játékok is várják
a gyerekeket

