BiAtovszki mirA Bronzérmes A siketlimpián
BIATOVSZKI MIRA, az UTE versenyzője negyedik siketlimpiai érmét szerezte a 2017-es törökországi versenyen. A 10 méteres 40 lövéses
számban végzett a harmadik helyen. A samsuni megmérettetésen további két versenyszámban negyedik lett. Az Újpest klasszisa nem
akármilyen eseményen szerzett érmet, hiszen közel 100 ország 3140 sportolója mérte össze tudását a versenyen. 13. oldal
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Tanévkezdés
ajándékkal

A múlt vAgy A jövő öröksége
A reformáció?
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Protestáns
felekezetek közösen emlékeznek a Reformáció
500 éves jubileumára.
2. oldal

sportcsArnok épül
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Torna
Egylet együttműködésében, kormányzati támogatással, multifunkciós sportcsarnok épül
Újpesten, melynek alapkövét augusztus 31-én
tették le.
3. oldal

MOZGÁS ÉS EGÉSZSÉG
Szeptember 23-án, szombaton reggel kilenc
órákor kezdődik a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap a Karinthy Frigyes Iskolában,
és az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál a
Farkas-erdőben.
4. oldal

köztér

A múlt vagy a jövő
öröksége a reformáció?

Szeptember
elseje
Szeptember elseje, péntek. Szépíthetjük,
de akkor is, ez milyen már? Minden valamire való szeptember elsejének szombatra kellene esnie. Évnyitó harmadikán.
Na, mindegy. Elsején, PÉNTEKEN én is
felvettem az ünneplőmet, és reggel nyolcra elmentem az
iskolába boldog gyerekeket fotózni.
Görnyedve, ásítozva, laposakat pislogva, hajat csavargatva, mindenki másképp próbálta átvészelni az első, végtelennek tűnő órát az iskolában. A legelszántabbak az évnyitós
műsorban is részt vettek, és egy tükör előtt gyakorolt mosollyal győzködték a többieket, hogy ez az év olyan jó lesz,
amilyen még sosem volt. Mások meg nézelődve, toporogva,
ficeregve jelezték, hogy ne is beszéljünk róla, csak kezdjük
el. Jöjjön az őszi szünet, aztán a téli, majd a tavaszi és végül
az egyetlen, amiért megéri elkezdeni. A befejezés. A várva
várt június. Amikor már szamárfülesek a könyvek, tompák a
ceruzák, szanaszét van a technikadoboz és a tornazsák, a
címlapon pedig nem férnek el a mosolygós gyerekek. D. V.

Többéves hagyomány már, hogy Újpest Önkormányzata és az UTE ajándékcsomaggal kedveskedik az
elsősöknek. A csomagot idén is városunk vezetői és
önkormányzati képviselői juttatták el a kisdiákoknak.
(A tanévnyitókról készített képes összefoglalónk az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldalon látható.)
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Budapesten egyetlen kerület van,
ahol mindkét protestáns reformátorról utcát neveztek el. Újpesten
tisztelegtek így a történelmi személyiségek előtt! Most Újpest Önkormányzata és az Újpesti Protestáns
felekezetek közösen emlékeznek a
Reformáció 500 éves jubileumára.
A konferencia címe kicsit provokáló módon
szólítja meg az érdeklődőket: Időtlen reformáció! Így szeretnénk kihangsúlyozni, hogy
nem csupán az 500 évvel ezelőtti egyháztörténeti és történelmi eseményre emlékezünk,
amikor Luther Márton 1517 októberében
kitűzte reformra invitáló vitatételeit, hanem
a minden korban megtapasztalható „lelki
akadálymentesítést”szeretnénk ünnepelni. Isten munkálkodásának azt az erejét mutatjuk
fel, amely történelmi sorsfordulókkal, egyházi
megelevenedéssel és a bibliai kijelentés megtapasztalásával láttatja a reformációt.
Egy evangélikus lelkész ezt az örökséget
így foglalta össze: Luther wormsi beszédének
jegyében, a Szentírás, a józan ész és a lelkiismeret hármasságában kereshetjük a választ
az Isten- és emberkérdésre. Ez a válasz ma is
fontos a világban, mert ahogyan a Lutheránus
Világgyűlés idei mottója fogalmazza: „a megváltás nem eladó, az ember nem bocsátható
áruba, a teremtés nem eladó!” – így válhat
közös üzenetté protestánsoknak és Újpest
minden polgárának, hogy Isten kegyelméből
élünk. A Szentírás ökumenikus hitvallása nem
csak papok és szerzetesek küldetéséről szól,
hanem minden ember méltóságáról, amellyel
betölthetjük spirituális feladatunkat: „Sáfárai
vagyunk mindannak, amit Isten azért ruházott
ránk, hogy segíthessünk vele felebarátunkon,
s kötelesek vagyunk ezeknek kezeléséről számot adni. Akkor gazdálkodtunk helyesen, ha
mindezt a szeretet törvénye szerint vittük véghez.” (Kálvin János)
MEGHÍVÓ az Időtlen reformáció, a reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére
szervezett emlékülésre, a reformációi molinó ünnepélyes kihelyezésére és az eseményt követő fogadásra.
Időpont: 2017. szeptember 21., 16 óra.
Helyszín: Újpest Polgármesteri Hivatal díszterme.
Megnyitja: Dr. Hafenscher Károly, a reformációi emlékév kormánybiztosa.
Köszöntőt mond: Dr. Zsigmond Barna Pál, Újpest
alpolgármestere
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Az Újpesti Városvédő Egyesület, Újpest Önkormányzata és az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség
a Reformáció Emlékéve alkalmából táblaavatót és
emlékülést rendezett. Újpest Önkormányzata képviseletében dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester és
Szigethy János lelkész avatták fel az új táblát.

Ez a lelkiség formálta sok híres újpesti küldetését is, mert Bay Zoltántól kezdve Gyökössy
Endréig bezárólag sok protestáns talált lelki és
testvéri otthonra ebben a városban, ezért mindig hálásan gondolnak a protestáns utódok a
katolikus Károlyi István „városalapító” vallásszabadságot hirdető hitvallására. A protestáns
etikára, reformációra mint jövőbeli feladatra
Albert Schweizer hívja fel a figyelmünket,
amely ma különösen aktuális lehet: „A technikai fejlődés árnyoldalait, embertelen hatásait
csak a magas etikai kultúra egyenlítheti ki,
csak ez akadályozhatja meg, hogy technikai
hatalmunkat önmagunk és embertársaink ellen fordítsuk; az emberiséget csak egy etikai
reneszánsz mentheti meg.” Ezzel a gondolatsorral ajánlom mindenki figyelmébe az Időtlen
Reformáció c. konferenciát, amelyet 2017.
szeptember 21-én 16 órától tartunk az Újpesti
Városháza dísztermében.
Solymár Péter
Előadások: Solymár Péter: Az újpesti protestáns
felekezetek reformátori üzenetei; Szabó László: A reformáció gyakorlati teológiája; Várady Endre „…de Istenünk
igéje örökre megmarad.” A reformáció bibliai öröksége.
Az előadások között fellépnek a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Erkel
Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Az emlékülést követő áhítat keretében a főtéri református templomnál elhelyezzük az újpesti protestáns
felekezetek reformációi molinóját. Igét hirdet Loránt
Gábor református lelkész.

köztér

Multifunkcionális
sportcsarnok épül

Újpest Önkormányzata és az Újpesti Torna Egylet
együttműködésében, kormányzati támogatással, a
Szilágyi út - Tábor utca - Pálya utca - Erdősor utca által
körülhatárolt, jelenleg is sportcélú területeken magas
színvonalú, többcélú sportközpont létesül. Ennek egyik
fontos eleme az a multifunkciós sportcsarnok, melynek alapkövét augusztus 31-én tették le.

A

nemzeti fejlesztési miniszter 2016.
március 24-én kelt döntésével,
a rendelkezésre álló költségvetési forrásból az UTE részére 1.149,961 millió
forint kihelyezését engedélyezte. A támogatásból egy multifunkcionális sportcsarnok és egy
könnyűszerkezetes lelátó nélküli edzőpálya felépítése, illetve egy jégcsarnok és curlingpálya
tervezési feladatai valósulnak meg.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
és Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere

2016. szeptember 22-én írta alá azt a komplex sportfejlesztési programot, amelyet teljes
egészében az állam finanszíroz, és amelynek
megvalósítása már abban az évben elkezdődött.
Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett
az UTE több száz fiatal sportolója is, akiket
Seszták Miklós miniszter egy Szusza Ferenc
idézettel köszöntött.
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere
is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel.

„Az UTE Újpest ékköve. Mi, városvezetők megteszünk mindent, hogy mindenkinek lehetősége legyen sportolni. Ezen a helyen kormányzati
támogatással, az UTE TAO pénzével, az önkormányzati önrésszel és az MLSZ pályaépítési
programjának keretében fog megvalósulni ez
a gyönyörű létesítmény.”
Őze István, az UTE klubigazgatója beszámolt
a 2010 óta teljesített fejlesztésekről és a klub
céljairól, a közeljövőben történő építésekről,
felújításokról. Mint elmondta, további fejlesztéseket terveznek a Megyeri úton is, a Dunaparton pedig kajak-kenu telepet szeretnének
létesíteni, ahol a klub olimpiai és világbajnok
evezősei edzhetnek majd.
Az alapkő elhelyezéséhez Seszták Miklós
miniszter Újpest futball-legendáit, Göröcs Jánost, Dunai Antalt, Nagy Lászlót, Juhász Pétert
és Zámbó Sándort is felkérte.
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere
az időkapszulába helyezett levelében többek
közt ezt üzente a jövőnek: Újpest büszke és
összetartó város. Újpest fitt és sportos város.
2017-ben, abban az évben, amikor ezt az
alapkövet letesszük, már ötödször nyerte el a
Legsportosabb Város kitüntető címet.
Csak három nap telt el azóta, hogy ugyanilyen időkapszulát süllyesztettünk a Bajza
utcai Általános Iskola új tornacsarnokának
alapkövébe. Csak öt éve, hogy szintén a jövőnek üzentünk a Halassy Olivér Városi Uszoda
építésének megkezdésekor. A mi korunkban a
sport és az egészségtudatosság kiemelkedő
szerepet tölt be mindennapjainkban. Újpest
képviselő-testülete és Magyarország kormánya is mindent megtesz annak érdekében,
hogy utódaink, ép, egészséges és hosszú életet élhessenek…
…Újpest előrelátó és erős város, amely
előrelátását és erejét a jövő szolgálatába
állította. A most épülő sportcsarnok legyen
ennek és a jövőbeli sportsikereknek a biztosítéka.
P. J.

EGY KÉP, EGY MONDAT
A szerb Nikola Tesla Gimnázium szeptember 2-án
ökonapot
szervezett,
amelynek keretében a
Farkas-erdő északi részét
tisztították meg a diákok.
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EGÉSZSÉG

Nyelvű Általános Iskolába. Tartanak vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-,
testsúly- és magasságmérést, kardiológiai, urológiai és bőrgyógyászati
rendelést, számítógépes szemvizsgálatot, dohányzásról leszoktató programot, érszűkület-vizsgálatot és memóriaszűrést is.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Védőnői Szolgálat, az Őszi
Fény Gondozási Központ és a BFKH V. Kerületi Hivatalának Népegészségügyi Osztálya tanácsadással áll a hozzájuk fordulók rendelkezésére.
A legnagyobb érdeklődés rendszerint az EKG, az ultrahang, a csontsűrűség- és hallásvizsgálat iránt mutatkozik – mutatott rá dr. Dabous Fayez.
A Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnapon kézműves-foglalkozások egészítik ki a gazdag programkínálatot, és a kilátogatók az egészséges életmódot elősegítő termékekkel is megismerkedhetnek. A rendezvény szervezésében részt vesz az Újpesti Kulturális Központ és az Újpesti
Önkormányzat is. A fővédnök Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

Mozgás
és egészség
Szeptember 23-án, szombaton reggel
kilenc órákor kezdődik a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap a Karinthy
Frigyes Iskolában és az Újpesti Futó- és
Kerékpáros Fesztivál a Farkas-erdőben.

T

izenkilencedik éve rendezi meg a Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnapot a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (TRÖK). A programokon évről évre mintegy hatezren vesznek részt. Mindenféle korosztály képviselteti magát, szívesen
jönnek gyerekek, felnőttek, szülők és nagyszülők is, gyakran kilátogat
az egész család. Volt olyan év is, amikor a résztvevők létszáma elérte a
tízezret – mondta az Újpesti Naplónak dr. Dabous Fayez, a TRÖK elnöke.
Délelőtt tíz órától délután négyig egészségvédelmi programokra várják
az érdeklődőket az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási

dr. Dabous
Fayez

A Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnappal párhuzamosan rendezik meg az Újpesti
Futó- és Kerékpáros Fesztivált a káposztásmegyeri Farkas-erdőben és környékén. A programok reggel kilenckor indulnak a mini futással, negyed tizenegykor kezdődik a maxi futás,
negyed tizenkettőkor a kerékpározás, majd délután egykor a kutyás futás.
4
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Véradásra várják az önkénteseket a Káposztásmegyeri Egészségés Sportnapon. Reggel tíztől délután három óráig jelentkezhetnek
a legalább ötven kilogramm testsúlyú, tizennyolc évnél idősebb
személyek. A regisztrációhoz személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ-kártyára van szükség. A szervezők felhívják a figyelmet,
hogy a véradás előtt étkezzenek és fogyasszanak sok folyadékot a
jelentkezők. Ha valaki gyógyszert szed, az önmagában nem kizáró
ok, a helyszínen lévő orvos dönt a jelentkezők alkalmasságáról.

köztér

Új tornaterem épül
Az Újpesti Önkormányzat, a Megyeri Tigrisek Közhasznú
Kosárlabda Klub, valamint a Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. együttműködésében új tornateremmel bővül
a Bajza József Általános Iskola. Az épület alapkövét augusztus 28-án, hétfőn rakták le.

A

közel hatszáz fős sportegyesület többségi tulajdonában
álló Hárompontos Sport Szolgáltató Kft. 2015 márciusában azzal fordult az önkormányzathoz, hogy pályázati úton
szeretnének egy új, kosárlabdaversenyek lebonyolítására is alkalmas
sportcsarnokot létesíteni az Újpesti Bajza József Általános Iskola udvarán. Az engedélyeztetések és a tervezés után idén nyáron kezdődött
el az építkezés. A munkálatok most értek el arra a szintre, hogy sor
kerülhetett az alapkő elhelyezésére.
Az ünnepségen Nagy István alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és elmondta: a beruházás 300 millió forintba kerül, ennek
az összegnek a hetven százalékát a General Electric (GE) az adókedvezményéből biztosítja a Magyar Kosárlabda Szövetségen keresztül.
Nem véletlen, hogy épp a GE támogatja az újpesti kosárlabdasportot,
hiszen a vállalatnak a hatvanas és hetvenes években nagyon jó nevű
sportegyesülete volt, melynek kosárlabdacsapata országos szinten is
komoly sikereket ért el.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára arról beszélt, hogy a szövetség 2010-ben Új pályán néven stratégiai
koncepciót fogadott el, amelynek egyik fő célja a fiatal kosárlabdázók számának gyarapítása és a sportághoz szükséges infrastruktúra fejlesztése.
A szövetség az elmúlt hat évben több mint száztíz iskolai tornatermet,
csarnokot újított fel vagy épített. A főtitkár külön köszönetet mondott a
Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub vezetőinek, Dudás Józsefnek és Páli
Gábornak, akik sokat tettek és tesznek a sportág fejlődéséért Újpesten.
Az új tornaterem alapkövében Nagy István alpolgármester és
Kohodné Tóth Andrea, az iskola igazgatója helyezte el azt az időkapszulát, amelyben az Újpesti Napló és a Helytörténeti Értesítő egy-egy
lapszáma, a tornacsarnok tervrajzai és látványtervei, az önkormányzat
határozata az építkezésről, valamint Wintermantel Zsolt polgármester
üdvözlő sorai kaptak helyet.
Az új csarnok az iskola udvarán elbontott, aszfalt burkolatú kézilabdapálya helyére kerül. A létesítmény egy szabványos kosárlabdapálya
kialakításához megfelelő befogadó mérettel épül, hétméteres szabad
belmagassággal, sportpadlós kialakítással. A bővítés során a meglévő
iskolaépület földszintes kiszolgáló épülettel is kiegészül, itt kap helyet
az öltöző és a szertár. Az iskola épületét átjáró köti majd össze a csarnokkal, amely az udvar irányából is megközelíthető lesz.
A tornaterem a tervek szerint jövő nyárra, a tanév végére készül el. Az
átadást követően tizenöt évig közösen hasznosítja majd a létesítményt
az önkormányzat és a Hárompontos Kft.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Wintermantel
Zsolt, Újpest polgármestere 2016. szeptember 22-én írta alá azt
a komplex sportfejlesztési programot, amelyet az állam finanszíroz, és amelynek megvalósítása már abban az évben elkezdődött.
Ez a jelentős mértékű sportfejlesztési támogatás az Újpesti Torna
Egyleten keresztül, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Újpest
Önkormányzatának együttműködésével valósul meg. A fejlesztési
program több ütemében egy multifunkcionális sportcsarnok, egy
kézilabdapálya-méretű edzőcsarnok, valamint három füves és három műfüves nagypálya, egy jég- és curlingcsarnok épül, meghosszabbítják a futófolyosót, megújul az atlétikapálya, készül egy
futókör a hosszútávfutóknak, valamint streetball-, strandröplabdaés teniszpályák is létesülnek.

Újpest idén ötödször nyerte el a legsportosabb város címet a Kihívás Napján. Ez annak a tudatos építkezésnek, erőfeszítésnek
köszönhető, amelyet az önkormányzat az egészséges életmódra
és a sportszeretetre nevelés érdekében, valamint a szükséges
eszközök, lehetőségek megteremtésére fordít. A város szorosan
együttműködik a sportegyesületekkel és a civil szervezetekkel,
köztük a 2009-ben alakult Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klubbal.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Adózási tudnivaló
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2017.
II. féléves adófizetési kötelezettségek teljesítésének pótlékmentes befizetési határideje: 2017.
szeptember 15. (péntek).
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az általunk nyilvántartott
adóalanyok részére a befizetésre szolgáló csekkeket az év elején
megküldött számlaegyenleg-értesítőkkel együtt az egész évre
postáztuk, szükség esetén
további csekkek szeptember 1. és 15. között teljes munkaidőben (hétfő 08:00 – 18:00; kedd és csütörtök 08:00 – 16:00;
szerda 08:00 – 17:00; péntek 08:00 – 13:00) az Adóigazgatási
Osztályon (István út 15. III. emelet) igényelhetők!

Guruló történelem
Százötven éve, 1867. május 1-jén létrejött az önálló Magyar Posta. A
jubileumi évforduló alkalmából idén egy tizennyolc tonnás postás teherautó járja az országot, és természetesen Újpesten is lesz megállója.
A „Történelmet kézbesítünk” című utazó kiállítás szeptember 11-én, egy napra érkezik a Szent
István térre. A rendhagyó múzeum reggel 9 órától délután 5 óráig teljesen ingyenesen látogatható
majd. A kiállítás bemutatja a függetlenné válás történetét, a posta egyesítését a távíróval és a távbeszélővel, és azt, hogy hogyan alakult ki a századfordulóra a világ egyik legjobb postaszolgálata.

FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II28.)
számú rendelete alapján ebben
az évben sor kerül Újpesti Szociális Munkáért Díj adományázására.
A díj annak a személynek adományozható, aki a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú,
kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult
Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének
javításához. Az Újpesti Szociális Munkáért
Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére
is adományozható, amely a tevékenységét
kollektívaként fejti ki.
A Díj adományozására javaslatot várunk:
• Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól,
egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
6
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• az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi
részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
• korábban elismerésben részesített személyektől
• Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
• egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
• legalább tíz magánszemélytől együttesen
Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.
A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2017.
szeptember 29-ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 14. II/68)
Az adatlap letölthető az ujpest.hu lapon,
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker. István
út 15.), ahol a Díj odaítélését szabályozó
önkormányzati rendelet is megtekinthető.
NAGY ISTVÁN
Az adatlap letölthtő az ujpest.hu weboldalról.
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Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy hivatalunkban bankkártyás
befizetés is lehetséges!
Újpest illetékességi
területén
működtetett adók

számlaszám

telefonszám

Gépjárműadó

12010422-00208647-00100008

231-32-36, 231-32-41

Építményadó

12010422-00311530-00100004

231-32-39, 231-32-42

Telekadó

12010422-00311563-00100002

231-32-39, 231-32-42

Magánsz. kommunális adója

12010422-00104027-00100005

231-32-37, 231-32-46

Idegenforgalmi adó

12010422-00208592-00700007

231-32-41

Települési adó

12010422-00208592-00500003

231-32-39, 231-32-42

Talajterhelési díj

12010422-00208592-02400002

231-32-43

Késedelmi pótlék

12010422-00311629-00100001

231-31-01, 231-31-72

Bírság

12010422-00311596-00100000

231-31-01, 231-31-72

Részletes információk: ujpest.hu/hivatal_szervezeti_egysegek
(Adóigazgatási Osztály)
Egyben kérjük azokat, akik még nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek szíveskedjenek azt mielőbb teljesíteni!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a bevallás késedelmes
teljesítése, vagy elmulasztása, annak ellenőrzése során mulasztási bírság megállapítását vonja maga után!
Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresített, melyek a honlapról
szintén letölthetők és azok segítségével az adózó bevallását teljesítheti:
• az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött, kinyomtatott, papíralapú bevallás
adóhatósághoz történő benyújtásával, vagy
• az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes program segítségével kitöltött bevallás elektronikus úton (ügyfélkapu) történő benyújtásával.
A bevallási formanyomtatványok természetesen osztályunkon is
beszerezhetők, valamint kérésre a megadott címre is készséggel
postázzuk!
Adóigazgatási Osztály
e-mail: adougyek@ujpest.hu

köztér

kilencvenévnyi
szakképzés

1927. szeptember 1-én kezdték meg a tanítást Újpest első szakiskolájában, a mostani Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium és
Szakközépiskolában. A kilencvenedik születésnapot különleges évnyitóval ünnepelték a nagy múltú oktatási intézményben.
Az iskola 2001-ben védetté nyilvánított épületét
1926-ban kezdték el építeni Foerk Ernő műépítész tervei alapján, és egy év alatt elképesztő
gyorsasággal be is fejezték, így a következő
esztendő szeptemberében elkezdődhetett a
fa- és fémipari képzés az iskolában. A kezdeti cél az volt, hogy az egyre inkább fejlődő és
iparosodó Újpest városának szakembereket,
iparosokat képezzenek.

– A képzés módja természetesen változott
az idők során, mindig a kor követelményeinek megfelelően, de az alapvető cél ugyanaz
most is, mint a kezdetekkor: a nálunk végző
diákok jól képzett szakemberként el tudjanak
helyezkedni a munkaerőpiacon, vagy jó eséllyel
továbbtanuljanak – mondta Hackné Nyerges
Rita, az UMSZKI igazgatója. Az iskola 1951ben kapta a Landler Jenő Gépipari Technikum

nevet, sokan máig csak „Landlerként” ismerik
és emlegetik.
– Az ipar fejlődésével a szakirányok is változtak
az iskolában. A kezdeti fa- és fémipari képzés mellett később elindult az elektronikai, villamosipari
szakirány, majd 1972-től a számítástechnikai oktatás is, az országban elsőként nálunk. Aztán, mivel
a szakanyagok elsősorban angolul vagy németül
jelennek meg, és itthon kevés szakember beszél
idegen nyelvet, a kilencvenes években megindult a
két tanítási nyelvű oktatás is az iskolában. Szóval
szerintem az UMSZKI mindig is modern iskolának számított, és megfelelt az adott kor kihívásainak az elmúlt kilencven évben – összegezte az
iskola legjelentősebb változásait az igazgatónő.
A jeles születésnapot különleges tanévnyitóval ünnepelték szeptember elsején, mostani
és régebbi diákok részvételével. Alapelv az
UMSZKI-ban, hogy ne szakbarbárokat képezzenek, ezért próbálnak teret adni az irodalomnak,
a művészeteknek is a szakoktatás mellett. A
jubileumi évnyitó is ennek szellemében zajlott:
berendeztek egy irodalmi teaházat, ahol a régi
és jelenlegi diákok felolvashatták műveiket. Az
ünnepi műsorban felléptek zenélő, éneklő, táncoló tanulók, és meglepetésként az iskola tanáraiból álló kórus is dalra fakadt, hogy megünnepelje az ország egyik legpatinásabb szakképző
iskolájának kilencvenedik születésnapját. JM

Sikert hozott az új stílus
A Városnapokon már mindenki beszerezhette kedvenc UPSTYLEtermékét. Új stílus köszöntött a 4kerbe. Vagány, fiatalos, egyedi,
nagyonújpesti. De hogy mitől? Vagyis kiktől? Következő lapszámainkban városunk új márkájának stábját mutatjuk be, elsőként Olajos Martinát, az UPSTYLE arcát.
– Egy város saját márkáját képviselni nem kis feladat. Nem elég
csak hordani és reklámozni a ruhákat, de a velük járó életérzést is át
kell adni. Igazi újpestinek lenni. Hogyan kötődsz városunkhoz? Mit lehet
tudni rólad?
– Számomra Újpest az otthont jelenti, szinte nincs olyan négyzetcentimétere, amit ne ismernék és szeretnék. A szülőotthonban láttam napvilágot és egy évvel ezelőttig Újpesten is éltem. Itt jártam általános és
középiskolába is. Jelenleg egy banki szoftverfejlesztő cégnél dolgozom
HR-es pozícióban. Emellett gazdálkodás és menedzsmentet tanulok a
Budapesti Gazdasági Egyetemen. Szabadidőmben a Vöröskeresztnél
önkénteskedem, sokat olvasok és igyekszem minél több időt tölteni a
családommal és barátaimmal.
UPSTYLE
– Mit gondolsz az UPSTYLE-RÓL? Miért vállaltad a felkérést?
– Amikor megkerestek az UPSTYLE ötletével, a terveket hallva és látva tudtam, hogy ez nagy lendületet hoz a város életébe. Nagyon fiatalos
és divatos vonalat közelítettek meg, ötvözve a lokálpatrióta érzéssel. Ez
az egész kezdeményezés még egyedibbé teszi Újpestet. Ha bárkit kérdeznénk az újpesti ismerőseiről, szerintem mindenkinek a város iránti
hűség, a szeretet és az összetartozás ugrana be. Az UPSTYLE lehetővé
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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teszi, hogy ezt ruha és kiegészítők formájában is kifejezzük. Nagy öröm
volt számomra, amikor felvetődött az ötlet, hogy én lehetnék a márka
arca. Büszkévé tesz a tudat, hogy képviselhetem az otthonom.
– Melyik a kedvenc UPSTYLE holmid?
Egy szürke UPSTYLE logóval ellátott pulcsi. A színe és a szabása nagyon megfogott, alig várom az őszt, hogy többet hordhassam.

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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• Játéktervezők és játékfejlesztők személyesen!
• Meglepetések, nyeremények és kivételes akciók!
BELÉPŐ:

1 db megunt, kinőtt vagy már általad nem használatos játék, amelyet
a rászoruló gyerekeknek és az Újpesti Óvodáknak továbbítjuk!
További részletek:

www.jatekparade.hu
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Nemzetközi céghálózat több, mint 25 éves múlttal rendelkező, alumínium
és rozsdamentes kereskedelemmel foglalkozó budapesti vállalata keres

RAKTÁROS MUNKATÁRSAT
FELADATOK:
• A megrendelések alapján az áru összekészítése, komissiózás
• Számítógépes készletvezetés, adminisztráció
• Az áru kiadása, átvétele
• Raktáron, telephelyen belül anyagmozgatás, targoncakezelés
• Raktári rend fenntartása • Leltározásban való részvétel
• Folyamatos gyártás biztosítása, daraboló gépek kezelése
• A gép megfelelő működésének ellenőrzése
• A gép és környezetének tisztántartása
• A raktárvezető utasításainak maradéktalan betartása

ELVÁRÁSOK:
• Érvényes elektromos magas emelésű targoncás jogosítvány és gyakorlat
• Érvényes orvosi alkalmassági
• Alumínium megmunkáló gépeken szerzett gyakorlat
• Szakmunkás vagy középfokú végzettség érettségi előny
• Hasonló területen szerzett tapasztalat • Terhelhetőség és jó állóképesség
• Precíz munkavégzés, megbízhatóság • Rajzolvasási képesség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes juttatási csomag • multinacionális munkakörnyezet
• stabil, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezését várjuk az alábbi e-mail címen:

veronika.gyulveszy@amari.hu vagy 06-1-2323 414-es telefonszámon
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kUltérkép

Magyarország
értékei egy
helyen
Szeptember 9-én Budapesten,
a Szent István Bazilika előtti téren a Magyar Nemzeti Értékek és
Hungarikumok Szövetsége, valamint az NMI Művelődési Intézet
együttműködésében, több ágazat
összefogásával valósul meg a III.
Magyar Értékek Napja.

A

z egész napos rendezvényen a
Kárpát-medence szellemi és tárgyi
kulturális örökségének legjavával
találkozhatnak az érdeklődők. A programokon
hazánk tizenkilenc megyéje, valamint a Kárpát-medencei magyarság szervezetei mutatják meg nemzeti kultúránk legféltettebb kincseit, hagyományainkat és a térség népzenei
örökségét.

A helyszínen honi és külhoni értéktár-kiállítások, viseletbemutatók,
népi mesterségekhez kötődő kézműves-foglalkozások várják a látogatókat, a színpadon pedig kiemelkedő eredményt elért hazai és határon
túli amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be. A gyerekek és a játékos kedvű felnőttek a magyar értékek és hungarikumok játszóházában játékos formában ismerkedhetnek a magyarság csúcsteljesítményeivel, és részt vehetnek az értékünnephez kapcsolódó pecsétgyűjtő
játékon is.
A teljes program ingyenesen látogatható!
D.V.

nyÍri gAlériA
és régiségBolt

kilencéves a nótakör
Szeptember 5-én ünnepelte megalakulásának kilencedik
évfordulóját az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör.
Az ünnepségen Újpest Önkormányzata nevében dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester köszöntötte László Máriát, a Társaskör alapítóját, vezetőjét és a
népes vendégsereget.
– Jó látni, hogy ebben a közösségben vannak nótakedvelő fiatalok is – mondta
köszöntőjében az alpolgármester. – A nóta iránti szeretetemet én is édesapámtól
és nagytatámtól örököltem, és nagyon fontosnak tartom, hogy továbbadjuk ezt a
szeretetet és kultúrát, hiszen a magyar dal a világ egyik legszebb dolga. D.V.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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festmények, bútorok,
dísztárgyak, porcelánok,
bizományosi értékesítés,
becslés

1042 Bp., árpád út 56.
Tel.: 06-20-433-8147

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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sport

Mira bronzérmes
a siketlimpián
Biatovszki Mira, az UTE versenyzője negyedik
siketlimpiai érmét szerezte a 2017-es törökországi
versenyen. A 10 méteres 40 lövéses számban végzett a harmadik helyen.
A samsuni megmérettetésen további két versenyszámban negyedik
lett. Az Újpest Szegeden nevelkedett klasszisa nem akármilyen eseményen szerzett érmet, hiszen közel 100 ország 3140 sportolója mérte
össze tudását a versenyen. Biatovszki Mira háromszoros bajnokként
érkezett a törökországi siketlimpiára. Mira először 2009-ben, Tajpejben
szerepelt a siketek legrangosabb, az olimpiához hasonlóan négyévente
megrendezett sporteseményén, akkor a 10 méteres 40 lövéses versenyszámban aranyérmes lett, majd 2013-ban Szófiában megvédte címét, és az 50 méteres 3×20 lövéses összetettben sem talált legyőzőre.
– Nagyon örülök a bronzéremnek, ugyanis szoros versenyben, egy
erős mezőnyben harcoltam ki – nyilatkozta. – Néhány rivális, mondhatni, a semmiből jött, hiszen a tavalyi világbajnokságon sem szerepeltek
azok, akik most dobogón végeztek.
A sport mellett Biatovszki Mira életét a tanulás tölti ki. Korábban Szegeden szerzett testnevelő-edző szakon alapdiplomát, most a Testnevelési Egyetemen szakedzői mesterképzésre jár.

Újpest díszpolgárai is
aláírták a tiltakozó levelet
Újpest számos díszpolgára nyílt levélben tiltakozik az Újpest FC címerének megváltoztatása ellen. A kerület sportoló kiválóságai az Újpesti
Közművelődési Körrel (UKK) közösen megfogalmazott levelükben kijelentették: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a felnőtt labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaság – álláspontjuk szerint jogszerűtlenül – július 3-án megváltoztatta a címerét.
Szerintük a korábbi embléma helyett „olyan új, grafikailag ízléstelen megjelenésű címert állítottak”, amely nem követi az Újpesthez és az anyaegyesülethez kötődő hagyományos arculati elemeket. Az UKK tiltakozó leveléhez
csatlakozott az Újpesti Városvédő Egyesület, az Újpestért Egyesület és az
Újpesti Helytörténeti Alapítvány is. A 150 aláíró között van Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó, Göröcs János, Dunai Antal és Tóth András
korábbi futballisták, és Kozák Danuta ötszörös olimpiai bajnok kajakozó is.
Az Újpesti Torna Egylet (UTE) július végén jelentette be, hogy címerének védelme érdekében
elindította a peres eljárást az Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben, mivel július 3-án egyoldalúan megváltoztatta a címert, és azóta is úgy használja.
Az ügyhöz tartozik, hogy az elmúlt héten az Újpesti Torna Egylet a focicsapatot működtető,
Roderick Duchatelet többségi tulajdonába tartozó Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben pert vesztett. A Fővárosi Törvényszék a keresetelutasító ítélet indoklásában nyomatékosította, a döntés nem
a címercsere jogszerűségét állapítja meg, csupán azt, hogy a lépés nem sérti az UTE jó hírnevét
– az egyesület ugyanis valamilyen okból személyiségi jogi pert indított, ahelyett hogy az új embléma bevezetéséről szóló ügyvezetői határozatot támadta volna meg. Az UTE jogi képviselői szerint
viszont eleve kérdéses, hogy határozatnak tekinthető-e egy logócseréről szóló döntés.
Őze István klubigazgató kijelentette, a bírósági döntés nem jelenti azt, hogy az ügyet elbukták
volna. Egyrészt várhatóan fellebbeznek a törvényszék döntése ellen, másrészt még mindig nyitva
áll előttük a társasági jogi jogérvényesítés lehetősége az alapító okirat megsértése miatt.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Argentin válogatott
játékosokkal erősített
a röplabdacsapat
Augusztus utolsó napjaiban vált hivatalossá, hogy
Horatio Bastit vezetőedző után két újabb argentin játékossal bővül az UTE csapata. Lila-fehérben
folytatja pályafutását Camila Hiruela és Priscila
Bosio, akikkel a tréner még júliusban, Horvátországban találkozott személyesen is.
Camila Hiruela 1997 február elsején született, és nem csak a teremben, de az igen látványos strandröplabdában is megcsillogtatta tudását, hiszen Argentína színeiben részt vett Kínában az Ifjúsági Olimpiai
Játékokon. Camilát 2013-ban megválasztották csapata, a Sociedad
Espanola legjobb játékosának, aminek eredményeképpen kijutott a
Thaiföldi U18-as világbajnokságra. 2016-ban a Pán-Amerika Kupán
is pályára lépett, majd csapatot váltott, és a River Plate együttesében
folytatta a pályafutását. Az argentin együttestől igazolt Újpestre.
– Nagyon boldog vagyok a váltás miatt, ez egy nagy lehetőség a
karrieremben – nyilatkozta. – Argentínán kívül ez lesz az első szezonom, tehát nem csoda, hogy izgalommal várom a magyar bajnokságot. Örömmel jöttem Újpestre, bízom benne, hogy teljesítményemmel
hozzá tudom segíteni a klubot egy nagyszerű eredmény eléréséhez.
Camila Hiruela jelenleg még az U23-as szlovéniai világbajnokságra
készül a korosztályos argentin válogatottal, majd a felnőtt keret kihirdetésétől függően dől el, hogy mikor érkezik Újpestre.
A másik új szerzemény, Priscila Bosio szélső ütő játékos. Fiatal
kora ellenére (22 éves, a szerk.) már tízszeres argentin válogatottnak
mondhatja magát.
– Akárcsak Camila, én is úgy gondolom, nagy lehetőség előtt állok,
hiszen nekem is ez lesz az első csapatom Argentínán kívül. Izgatottan
várom, hogy egy másik országban is megmutathassam a tudásomat.
Egyelőre nem sokat tudok a magyar csapatokról, de azzal tisztában
vagyok, hogy a válogatott remek eredményt ért el az elmúlt időszakban.

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

Ingatlan eladó

Gyűjtemény

 Eladó Újpest-Megyeren, a Váci úthoz közel, egy két-

 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

szintes, 80 m²-es szélső sorházi lakás, nagy elő- és hátsó
kerttel, 17 m²-es terasszal és 15 m²-es garázzsal. I.á.:
32,9 M Ft, tel.: 06-30 974-5887

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

Oktatás

Hastánc

 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

 Kezdő hastánctanfolyam indul 2017. SZEPT-

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

 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások

részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

EMBER 6-án; szerdánként 18.00-19.00-ig! Újpesti
Kulturális Központ - Ifjúsági Ház, 1042 Budapest,
István út 17-19. Óradíj: 1800 Ft. Bérlet: 6000 Ft./4
alkalom ( 5 hétig érvényes, a váltás napjától!) Balogh Cecília: 0620 369 4080, balogh.cecilia74@
gmail.com

Állást kínál

Képzés

 Újpestre keresünk! Hajnali újságkézbesítőt, és

 Ingyenes vállalkozói mérlegképes könyve-

napközbeni szórólapterjesztőt azonnali kezdéssel. Aktív nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Tel: 0670-225-77-00, hegedus.timea@letterbox.hu

lő-képzést indítunk szeptembertől esti oktatás
keretében. Iskolánk könnyen megközelíthető a
Váci úton, a XIII. kerületben, Angyalföld szívében.
http://www.karolyi-kozgazd.hu

 Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények nappali takarítására, 4, 6, illetve 8 órás
munkarendben. Bérezés 120.000 Ft/nettó. Biztos
munkalehetőség, jó csapat várja a leendő munkatársakat. Érdeklődés, jelentkezés: 20/462-0838
 Csomagolói munka Budapest XII. kerületben.
Elvárás: monotóniatűrés, váltott műszak vállalása, kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés,
álló munka vállalása. Jelentkezés önéletrajzzal:
csomagolo@emporia.net

 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

Eltartás
 Kedves Hölgyem/Uram! Ötgyermekes, generációk óta

Újpesten élő, dolgozó, rendezett, fiatal házaspár idősekkel
gondozási vagy eltartási szerződést kötne. Köszönettel,
tisztelettel: Szendi, Kósa család. Szendi Tiborné, 06-20
584-6027, Szendi Tibor: 06-30 301-5000

Á

R

T

H

Í

R

E

K

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila szeptember 11-én hétfőn 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest,
Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS!
Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők szeptember 13-án, szerdán
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla
önkormányzati képviselő szeptember 25-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 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.
Perneczky László önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén
17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig.
Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp. Templom u. 6.). A
fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz SMS-ben a 06 20 466 8426, dr. Trippon Norberthez a 06 30 193 2312 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap
első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés: 06 30 400 9297 számon.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (szept. 7, okt. 5.)
13 órától a Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és szeptember 14-én, 17 órától ingyenes
jogsegélyszolgálat igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 30 458 9929

Vegyes

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

 Eladó Fóton betonkeverőgép 20 e. Ft, 8 literes. Sző-

lőprés, kisméretű, kézi szőlődaráló, 10 literes bogrács.
Érdeklődni: 16 óra után. Tel.: 370-7218

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

 Idős férfihez heti 2-3 délelőttre, nem dohányzó, fele-

lősségteljes nyugdíjas női kisegítőt keresek. Érdeklődni:
kizárólag 16-20 között. Tel.: 06-30 270-8089, vagy
hne@freemail.hu

Régiség
 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350

Újpestért
Egyesület

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

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.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az újpesti Virág Óvoda egy fő óvodapedagógust keres főiskolai végzettséggel, azonnali kezdéssel! Érdeklődni személyesen a Virág Óvodában (1041 Budapest, Virág u. 30.), vagy a 06/1 369
3020 telefonon lehet Palatinus Antalné intézményvezetőnél. Az önéletrajzokat, motivációs leveleket a
viragovi@viragovi.hu e-mail címre várjuk.

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

A Homoktövis Óvoda egy fő óvodapedagógus munkakör betöltésére keres munkavállalót.
A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 1046 Budapest, Homoktövis u. 102.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, óvodapedagógus, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. Érdeklődni lehet: Dikácz Attiláné óvodavezetőnél 06-1-233-3814

 Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-2647752

Az újpesti JMK Óvoda óvodapedagógust keres határozott idejű szerződéssel kerületi helyettes
álláshelyre. Az állás azonnal betölthető. A jelentkezéseket a jmkvezeto@gmail.com címre várják.
A Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda 2 fő óvodapedagógust, főiskolai végzettséggel rendelkező munkatársat keres. (Részletes leírás a kozigallas.gov.hu oldalon olvasható.) A jelentkezéseket
(önéletrajzokat) a következő e-mail címre várjuk: ligetovoda1041@gmail.com, kiralykerti@gmail.com.
Telefon: 369-0309, 369-7006

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

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

Könyv
 Mérnök, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát
korrekt áron megvásároljuk. 40 év tapasztalat,
ingyenes kiszállás. Tel.: +36-1-787-9282, +36-30877-1460
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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 feltüntetett menü árából
10% kedvezmény ÚjpestKártyával érkező
kedves vendégeink számára

ú j p e s t i n A p l ó – XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2017. szeptember 7.

Bélyeget, régi pénzt, kitüntetést, műtárgyat, könyveket,
papírrégiségeket vásárolunk.

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

piAc

CSAPJUNK A LECSÓBA, SZAVAZZON A LEGJOBBRA!
IDÉN IS VÁRJUK A HAGYOMÁNYOS
LECSÓFŐZŐ VERSENYRE!
SZEPTEMBER 9-ÉN 10 ÓRÁTÓL A PIACON.
Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. szeptember 7–13.

1100 Ft

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

SERTÉSDAGADÓ

/kg

Kosher Trade Kft.-nél

GYALULT TÖK

350 Ft
/kg

Ungarische Sauer Kft.-nél

280 Ft
PADLIZSÁN

100 Ft

/kg

/kg

ERŐSPAPRIKA

Tóth Zoltánnál

Hajdú Vendel Andrásnál

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Virágcsarnokban a Kosher Trade Kft.-nél sertéskaraj 1100 Ft/kg | dagadó 1100 Ft/kg | tanyasi csontos csirkemell 1150 Ft/kg.|
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél csirkemellfilé 1290 Ft/kg | egész csirkecomb 649 Ft/kg | csirke far-hát 149 Ft/kg | házi sült sertészsír 550 Ft/kg | csirkemáj, szív nélkül 750 Ft/kg, |
parasztkolbász, csípős és csemege 1190 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Dóka Erzsikénél házi füstöltkolbász, csemege, csípős 2500 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Nagycsarnokban Hajdú Vendel András őstermelőnél erőspaprika 100 Ft/kg | tök, patiszon 200 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál padlizsán 280 Ft/kg | lecsópaprika, TV-paprika 180 Ft/kg | fürtös paradicsom 298 Ft/kg | mini banán 280 Ft/kg.
A Kiscsarnokban az Ungarische Sauer Kft.-nél idei sárgarépa-saláta 600 Ft/kg | gyalult tök 350 Ft/kg.

VEGYES AKCIÓK
A Pavilon-soron Bea boltjában jó minőségű, névre szóló hímzett törölközők 2400 Ft/db helyett 2000 Ft/db.
A Pavilon-soron Karajos Lászlónál gyermek pamutpóló 600 Ft/db | gyermekpizsama 600 Ft/db.
A Pavilon-soron Kardos Juditnál extra méretű nyári ruhák, pólók 2000 Ft/db.

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
AZ ÚJPESTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT, A DUNA SÉTÁNYON.

20170901_piaci_hirdetes_B3_02v.indd 1

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

ÚJPESTI NAPLÓ

2017. 09. 05. 10:58

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Kovács Bence  Főszerkesztő: Tallér Edina  Felelős szerkesztő: Domján Vivien,  Munkatársak: Baski Sándor, Csernus János, Gergely Gábor,
Juhász Mátyás, Prófusz József  Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, Várai Mihály  Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla  Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., Tavasz
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

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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HirDetés

A K ALAND
BECSENGETÉS UTÁN IS
FOLYTATÓDIK!

1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

www.tarzanpark.hu
Ha a kivágott kupont a belépőjegy megváltásakor leadja a
pénztárnál, 70% KEDVEZMÉNYT biztosítunk kísérőjegye árából!
Egy kupon leadása egy megváltott gyerekjegy mellé egy felnőtt
kísérőjegyre biztosít kedvezményt, az akció más kedvezménnyel nem
összevonható! A kupon 3 év alatti gyermek kíséretében is felhasználható!
A kupon felhasználható: 2017. szeptember 1 – október 31. között.

16Tarzan_oszi-UjpestN-hird_1/2_01v.indd
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