IVETT GYŐZELEMMEL TÉRT VISSZA
Augusztusi lábközépcsonttörését követő első versenyén, a Tüskecsarnokban rendezett
Mikulás Kupán győzelemmel tért vissza TÓTH IVETT műkorcsolyázó. 13. oldal
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

Szuperhősök
a jégen

ÚJABB ELISMERÉS VÁROSUNKNAK
A Magyar Szabadidősport Szövetség a „Lakosság sportjáért”-díjban részesítette Újpest Önkormányzatát. Az elismerést december 7-én a Ma2. oldal
gyar Sport Házában adták át.

LEHULLT A LEPEL
Ahogy már az Újpest-Káposztásmegyer
Facebook-oldalunkon beszámoltunk róla, a
Karácsonyi Vásár december 17-i meglepetés
nagykoncertjét a Margaret Island adja. 5. oldal

Ünnepi hangulatban Újpest
– 5., 16. oldal

„TÉNYLEG ITT VAGYUNK”
Meglátogattuk Adriennt és két kisgyermekét,
akik a Habitat for Humanity Magyarország Második Esély programjának keretében kaptak új
lehetőséget az élettől.
6. oldal

KÖZTÉR

Karácsony
Még kicsi gyerekek voltunk a húgommal. Együtt élt a három generáció. Mikor eljött a várva várt nap, december
24., egész nap mindenki izgatottan készülődött. Édesanyám sütötte a mákos és diós beiglit. Véletlenül sem
gesztenyést, almást vagy kaviárost.
A legemlékezetesebb, hogy ilyenkor délután nagyszüleink mindig elvittek minket sétálni. Akár esett, akár fújt.
Hullhatott a hó, és lehetett csontig hatoló a hideg, a korán
sötétedő decemberi délutánon, szenteste napján mindig
sétálni indultunk. S mire hazaértünk, a semmihez sem
hasonlítható fenyőillat fogadott, ott várt minket a feldíszített fa a sziporkázó csillagszórókkal, s alatta az ajándékokkal. Egyik legemlékezetesebb ajándékom egy fém
építőjáték volt. Egy egész világot lehetett összecsavarozni
belőle. Igazi dolgokat. Autót, helikoptert, darut, rakétakilövőt, de akár még őslényeket is. A másik emlékezetes
ajándékom egy NDK modellvasút volt. Az NDK azóta már
rég megszűnt, de a játék máig megvan, már kisfiammal is
összeraktuk párszor. Nem véletlen talán, hogy végül közlekedésmérnök lettem. Később az is élesen megmaradt,
amikor első ízben már én is önállóan készültem ajándékokkal a családtagoknak. Talán még nagyobb öröm volt,
mint ajándékot kapni.
Sajnos nagyszüleim már nincsenek velünk. Az idei karácsony közeledtén változatlanul édesanyám süti a bejglit. Mákost és dióst, mint mindig. De most már a szüleim
indulnak sétálni szentestén a gyermekeimmel. Akár esik,
akár fúj. Az én meglepetésem most már az ő örömük.
Szeretetben gazdag, áldott ünnepeket kívánok!
WINTERMANTEL ZSOLT

Újpest Önkormányzata békés,
boldog karácsonyt és eredményekben
gazdag új évet kíván az Újpesti Napló
minden kedves olvasójának.

Egy újabb elismerés
városunknak
A Magyar Szabadidősport Szövetség a „Lakosság sportjáért”-díjban
részesítette Újpest Önkormányzatát.
Az elismerést Wintermantel Zsolt polgármester, dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester, és
Kóródi Mariann, az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály vezetője vette át december
7-én a Magyar Sport Házában. A Magyar Szabadidősport Szövetség 1999-ben alapította a „Lakosság sportjáért”-díjat, amelyet minden évben az évzáró közgyűlésen adnak át. A díjat minden
alkalommal olyan közösség kapja, amely sok éven át áldozatos munkát végzett a szabadidősportért. Ezúttal városunk lett az egyik büszke győztes.

Adományért ajándék,
szeretetért hála!
A Karácsonyi Vásárban található az Újpesti Cseriti hatalmas adventi naptára, amelyben értékes ajándékok lapulnak az adományozók számára.
A felajánlások között találunk vacsorautalványokat a Központ Bisztróba
és a Calavera mexikói étterembe is, vagy éppen csodálatos frizurát
varázsolnak nekünk a Ti&Mi Szépségstúdióban. Miénk lehet a Karácsonyi Vásár fellépőinek dedikált ajándékai közül például egy Zoltán Erika
vagy Ujvári Zoltán Szilveszter ZOLA-CD, Intim Torna Illegál-póló vagy
könyv a KARTHAGO együttestől. A BlackTime NewPest HipHop Dance
School és a Starlight Dance Company bérletet, a Nádor Rendszerház
Kft. értékes számítástechnikai csomagot ajánlott fel. Az Upstyle, az
Újpest Márkabolt, a Tarzan™ Park, a CrealS ajándékcsomagokat és
belépőkuponokat is felajánlott, Tallér Edina írónő pedig saját könyveivel
járult hozzá a Cseriti kezdeményezéséhez.
Az önkéntesek mindenkit szeretettel várnak az Adományozó Háznál.
Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete továbbra is köszönettel fogad a vásár helyszínén, illetve banki
átutalással (számlaszám: 12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, amellyel a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek felkarolását szolgáló programját segíthetjük.
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Télen is mozgásban
Játszótér, sportpálya, kültéri fitneszeszközök. A színes, vidám tér főként a kisgyermekes családok körében népszerű. Nem is csoda, hiszen
a gyerekek mellett a felnőttek is hasznosan tölthetik a szabadidejüket.
A nyár végén befejeződött harmadik ütemben új játszótér és sportpálya is épült a Rózsavirág
téren. Több újpesti parkhoz hasonlóan már itt is vannak kültéri fitneszeszközök, így nem csak
a gyerekek, de a felnőttek is kikapcsolódhatnak. Futás, foci, pingpong, a sportolásnak tényleg
csak a kifogások szabhatnak határt. Decemberhez képest elég enyhe az idő, így ha jól beöltözünk és megfelelően védjük ízületeinket, akkor még a karácsonyi lakoma okozta lelkiismeretfurdalást is elűzhetjük a Rózsavirág téren.

A pályázaton nyert támogatás összege: 24 millió forint
Az „Újpesti belső kertek – az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának III. üteme” című projekt a Budapest Főváros
Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.”

Új mentőautó
Újpesten is

Emléktábla
a lóvasúti indóházon

Az Országos Mentőszolgálat kormányzati támogatással százkilencvenhárom új mentőautót szerzett
be. December 13-án az újpesti mentőállomásra is érkezett egy új esetkocsi.
A közel kétszáz, jól felszerelt, korszerű mentőautó egyike az Újpest
Mentőállomáson fog szolgálatot teljesíteni. Az ünnepélyes átadón részt
vett Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PRvezetője, dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója,
dr. Engelbrecht Imre, az Országos Mentőszolgálat régiós igazgatója,
Buchwald Milán, a IV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, és Újpest
Önkormányzata képviseletében Nagy István és dr. Zsigmond Barna Pál
alpolgármesterek.

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány kezdeményezésére
december 13-án emléktáblát állítottak az Angyalföld és Újpest határánál
álló, Wagner János építész által emelt egykori végállomási épület (indóház) külső falán. Az emléktáblát, amely az 1866. július 30-án átadott
és augusztus 1-jétől a pesti Széna – ma Kálvin – tér és Újpest között
menetrend szerint közlekedő lóvasút – egyben a fővárosi közúti vasúti
közlekedés kezdete – előtt tiszteleg, dr. Sziniczey Balázs főpolgármester-helyettes, Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és dr. Zsigmond
Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese avatta fel. A tisztelet koszorúját Hladony Sándor Arany Horgony-díjas
képviselő helyezte el. Az emlékhely létrejöttéhez az Újpesti Városvédő
Egyesület is hozzájárult.

EGY KÉP,
EGY MONDAT
Még a tél beállta előtt befejeződtek a munkálatok
a Rózsaliget közben, tavaszra a fű is megerősödik majd, és használatba
vehetjük új parkunkat.
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vizet engedjük a táljukba, hogy ne fagyjon be hamar. Fontos továbbá,
hogy legalább kétnaponta adjunk nekik meleg ételt.
ÜNNEPI AJÁNDÉK
A karácsonyt megelőző időszakban minden évben megnő a kisállatkereskedések népszerűsége. Azonban mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy egy állat nagy felelősséggel jár. Sokan szokták a kisállatokat
meglepetésként adni az ünnepeken, mert cuki, édes, jópofa ajándék.
Mégis, az ünnepek lecsengése után a legtöbb esetben ezek a szegény
állatok menhelyekre vagy annál is rosszabb helyekre kerülnek. Tehát jól
fontoljuk meg, mielőtt megvásároljuk az állatot, gondoljuk végig, hogy
tudunk-e vele törődni, etetni, ápolni a későbbiekben is.
M.G.

Tudatos
felelősségvállalás
Decemberben már megszokottá vált a hideg, zord időjárás, amely kicsit sem könnyíti meg mindennapjainkat. Reggel sötétben indulunk el és a legtöbben sötétben is érünk haza. Ugyanakkor a nagy fagy nemcsak
minket visel meg, hanem kis kedvenceinket is.
BENT VAGY KINT?
A téli időszakban érdemes jobban odafigyelni kisállatainkra. Azokat a
kutyákat, macskákat, akik kint élnek a kertben, télen érdemes beengedni a lakásba. Lehet, hogy nem szeretjük, ha tiszta macskaszőr lesz
minden, vagy hogy a kutyus mindenhol otthagyja lábnyomát, de ne feledjük, hogy ők is ugyanúgy fáznak, mint mi. Érdemes vigyázni rájuk,
gondoskodni a meleg öltözékről és fekhelyük melegítéséről.
TÖRJÜK MEG A JEGET
Nagyon sokszor előfordul, hogy a nagy hidegben befagy az állatok ivóvize. Sajnos ők maguk ezt nem tudják megoldani, segítsünk rajtuk, hiszen
télen is nagyon fontos a folyadékbevitel. Törjük meg a jeget, majd langyos

TÉLEN SEM NAGY DOLOG!
A járdákat, sétányokat elcsúfító, bosszúságot okozó kutyapiszok
felszedése ősszel és télen is ugyanúgy feladata egy kutyatartónak.
Azért mert nem látszik, még ott van és szennyezi a környezetünket!
Hiába takarja el az avar vagy a hó, a kutyapiszkot fel kell szedni!
4
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Aki mégis készen áll egy új családtag érkezésére, az látogasson el az
Újpesti Rex Kutyaotthon Alapítványhoz, ahol a kisállatok idén is várják
az új gazdikat. Az intézményben ugyan felkészültek a hidegre, biztosítják az állatok számára a meleg fekvőhelyet és élelmet, de nagyobb
öröm lenne a számukra, ha az állatok új gazdihoz kerülhetnének.

Az állat egy életre szól,
nem pedig ünnepre
Az Állatmentő Liga elnökével,
Pataki Gáborral beszélgettünk az
állattartás helyességéről és a téli
időszak teendőiről.
„A kertben lévő kutyáknak, nagyon fontos,
hogy cseréljük a vizüket, langyos vizet adjunk
nekik” – mondta Pataki Gábor, aki praktikus tanácsot is adott a téli
időszakra. Egy csöpp étkezési olajat locsoljunk a vízbe, és nem fog befagyni, így a kutya tud egész nap inni. Azonban nem szabad túlzásokba
esni, mert a sok olaj hasmenést okozhat, akárcsak a tej is. A meleg
ételre is felhívja a szakértő a gazdik figyelmét, akár egy meleg leves,
egy kis főtt tészta, rizs, jót tesz az állatnak. A levesbe lehet főzni egy kis
fokhagymát a féregtelenítés, illetve répát a vitaminok miatt, és persze
egy kis húsnak is örülne kis kedvencünk.
A kutyaház választásánál fontos a megfelelő méret, csak kicsivel nagyobb házat kell venni, mint a kutya. Ugyanis, ha nagyobb a ház, mint
az eb, akkor a felette lévő tér miatt kihűlhet a kutyus. A hiedelmekkel
ellentétben nem szabad ruhát és takarót tenni a kutyaházakba, helyette
a szalmát kell választani, ami sokkal jobban tartja a hőt.
„Sajnos nagyon sokan csak azért vesznek állatot, mert aranyos, cuki,
később pedig meg akarnak szabadulni tőle” – teszi hozzá Pataki Gábor.
Ha valaki kitenné az állatot, mert megunta a gyerek, nem tudja eltartani
stb, tudjon róla, hogy ez bűncselekménynek minősül, ami 2 év letöltendő fegyházbüntetést is vonhat maga után.
Télen ne feledkezzünk meg kis kedvenceink mellett azokról az állatokról sem, akik a
szabadban élnek, mint például a madarak.
Ennek érdekében Újpest önkormányzata
rengeteg madáretetőt helyezett ki a kerületben, ahová, a kismadaraknak vihetünk
olajos magvakat, kenyeret, szalonnát, és
mindent, amivel segíthetünk nekik a téli
időszak átvészeléséhez.

KARÁCSONYI VÁSÁR

MARGARET
ISLAND
december 17.
20.30

Lehullt a lepel

A buli folytatódik
A Karácsonyi Vásárt hatalmas lelkesedéssel fogadták az újpestiek,
nem csoda, hiszen a Szent István
tér valósággal átváltozott és elhozta számunkra az igazi ünnepi
hangulatot. A felnőttek és a gyerekek különböző foglalkozásokon, koncerteken, diavetítéseken
vettek részt, de volt, aki csak eljött és beszélgetett egy jót a barátaival egy forró csoki vagy forralt
bor társaságában. Túl a bronz és
az ezüst hétvégén, már most kijelenthetjük, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

A télapó ugyan hazatért Lappföldre, de a
Karácsonyi Vásár továbbra is fantasztikus
programokkal várja az újpestieket. A Meseváros varázslatos világa továbbra is minden hétvégén egy kis kreatívkodásra és szórakozásra
invitálja a gyerekeket. A fiatalok reggeltől estig

kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt,
két alkotás között persze csúszhatnak egyet
a jégpályán. Az adventi hétvégéken a gyerekek minden este meseolvasásos diavetítésen,
vasárnaponként pedig eszközös játéktárokon
vehetnek részt.
A Sziget Színház mindenkit hatalmas szeretettel vár december 16-án a Panka és az
Álommanó című előadásukra, szombaton 15
órától.

Szép lett, anya?

Ahogy már az Újpest-Káposztásmegyer
Facebook-oldalunkon
beszámoltunk
róla, a Margaret Island Újpestre érkezik
december 17-én. Az egyik legsikeresebb
fiatal magyar zenekart Lábas Viki, Füstös
Bálint és Törőcsik Kristóf alapította 2013
őszén. Azóta a zenekar a legnagyobb hazai fesztiválok, vidéki klubok és a hazai
rádiók toplistájának állandó vendége. A
számos díjjal kitüntetett csapat a siker
ellenére máig az őszinte örömzenélésben hisz. A várva várt hírnevet az „Eső”
című dal hozta meg az együttes számára. Zenéjükben azóta is akusztikus és
folkpopos hangzásvilágot elegyítenek
össze népzenei elemekkel. A zenekar
sikeréhez a koncerteken hozzájárul még:
Verók Tomi, Koltay Kurszán, Gerendás
Dani, Sárkány Berci.

A Karthago
fölrobbantotta
a színpadot
Pápai Jocit
a hideg sem
állította meg

De jó itt a Mesevárosban!
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„Tényleg itt vagyunk”
Szépen felújított lakásba költözhetett novemberben egy háromtagú, rászoruló család az újpesti
önkormányzat, a Habitat for Humanity, és az egyik
legnagyobb Magyarországon működő nemzetközi
kereskedelmi vállalat segítségével. Meglátogattuk
Adriennt és két gyermekét, megnéztük, hogy érzik
magukat új lakásukban, és miként töltik az első igazi, közös karácsonyukat.

Helyettes
szülőt
keresnek
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ HELYETTES SZÜLŐ
foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet.
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)
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– 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.
A foglalkoztatási jogviszony betölthetőségének időpontja és a jelentkezések benyújtásának
határideje folyamatos.
További információt Csomortány Judit Réka,
Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai
egység vezetője nyújt a 06-1-370-41-07-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1046 Bp., Deák Ferenc utca 93.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottság útján.
A pályázat elbírálása folyamatosan történik.
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A család a Habitat for Humanity Magyarország Második Esély programjának keretében kapott új lehetőséget az élettől. Adrienn és két kisgyermeke
a családfő szenvedélybetegsége miatt veszítette el otthonát. Egy ideig albérletben húzták meg magukat, majd rokonoknál laktak, de onnan menniük
kellett. A házaspár végül elvált, az anyuka gyermekeivel az SOS Családok
Átmeneti Otthonába került, majd a példaértékű vállalati, önkormányzati és
civil összefogás eredményeként felújított önkormányzati bérlakásba, amely
megfizethető és hosszú távú megoldást jelent a család számára.
– Az átmeneti otthonban jó helyünk volt, de nagyon sok idegen volt
körülöttünk. A gyerekeim sokszor furcsán viselkedtek, feszültek voltak.
Mióta beköltöztünk a lakásba, érezhetően felszabadultak. Kicsit túlzásba is esnek olykor – mondja nevetve Adrienn, és tényleg nem nagyon
halljuk egymás szavát a gyerekzsivajban.
– Én is nagyon szeretek itt lakni, de még meg kell szoknom. Amúgy
sem vagyok az a beleélős típus, azt meg nem lehet csak úgy egyik napról a másikra felfogni, hogy lett egy lakásunk. Talán karácsonykor már
tényleg elhiszem. Teljesen más lesz, mint a tavalyi karácsonyunk volt.
Akkor az otthonban nem tudtam főzni, nem volt saját karácsonyfánk,
hiányzott a közös ünneplés. Most meg igazi családi karácsonyunk lesz,
amit együtt töltünk itthon, ide jön a gyerekeknek a Jézuska. És persze
lesz karácsonyfánk is, bár még nem tudom, hova rakom – meséli, majd
felidézi az új lakásban töltött első reggelét.
– Szörnyű volt először itt ébredni. Azt hittem, csak álmodtam az egészet, és még mindig az átmeneti otthonban lakunk. Féltem kinyitni a
szemem, és elképesztően megkönnyebbültem, amikor láttam, hogy
tényleg itt vagyunk.
J. M.

KÖZTÉR

Karácsonyi hangulatban

December 11-én, hétfőn a Karácsony a világ
körül című előadást láthatták a Homoktövis
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói
a Majorka Színház előadásában.

Az előző évek hagyományaihoz hűen a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, valamint az Újpesti Kulturális Központ karácsonyi
sport- és kulturális programokat szervezett Káposztásmegyeren.

A nap folytatásaként
a már hagyományos
Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupát
rendezték meg a káposztásmegyeri általános
iskolák alsó és felső
tagozatos diákjainak.
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OKTATÁS
DIÁKOK ÍRTÁK

Kizöldült a Berze
A Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium idén 70 éves. Ezt ünnepeltük
november végi projekthetünkkel, „Kizördült a Berze”
címmel. A projekthét célja, hogy a diákok közelebb
kerüljenek egymáshoz, megtanuljanak csapatban
összedolgozni, és saját döntésekkel elkészíteni egy
produktumot.
Ezen a héten semmi mással nem foglalkoztunk, csak a kiválasztott feladattal. Különböző témákból lehetett választani az első napon. Az én
csapatom az Öröm-bánat térképre szavazott, aminek a lényege az volt,
hogy Újpesten belül sétálgassunk, és keressünk számunkra kedves he-

lyeket, és ott egy szelfit nyomassunk. A helyhez kérdést kell kitalálni,
végül a sétát és kvízt egy online térképen ábrázolni.
Reggel útnak indultunk, és első állomásként megcéloztuk az Óceánárok utcánál lévő boltot. A reggelinket letudva, hangulatunkat megalapozva elindultunk a Rex felé. Számunkra az állatok is ugyanolyan
fontosak, mint mi, emberek. Rengeteget nevettünk, igazi élmény volt
számunkra ez a feladat. A nagy sétautak közepette újra és újra megéheztünk, ezért elmentünk a Megyeri úton található Dodo büféhez is.
Mire mindenki elfogyasztotta a tízórait, egy autó-motor szervizhez értünk. Úgy gondoltuk, a mai világban ez is egy fontos hely Újpesten.
Aztán fotóztunk egy parkban. Ebédidő tájékán azért még ellátogattunk
egy pékséghez, hogy újra megtankoljunk. A többi csapat Károlyi meg
a Lebegés szobrát fotózta, és a Víztornyot. Úgy érzem, az én csapatom
végigette Újpestet. Zseniális időtöltés volt, szívesen megismételnénk.
Tényleg jó helyek vannak Újpesten.
LINGURÁR KITTI, 9. ny osztály

Újpest fejlődik!
Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 466 millió forint értékben vásárolt számítógépeket, laptopokat és
projektorokat Óbudának és Újpestnek. A kerületekben
428 komplett számítógép, 205 laptop és 209 projektor
került kiosztásra. A cél, hogy egyre jobban modernizálják a digitális képzéseket, illetve az iskolában széleskörű
internethálózat kiépítésére törekednek.

A Babits Mihály Gimnázium számára az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója, Tamás Ilona adta
át az informatikai eszközöket. A támogatás 40 komplett
számítógépből, projektorból és laptopból állt, amelyeken
többek között a legújabb programok, Windows 10 szoftver és internet is van.
Az újpesti önkormányzat képviseletében jelen volt
Wintermantel Zsolt polgármester és dr. Zsigmond Barna
Pál, valamint dr. Molnár Szabolcs alpolgármesterek. MG

SZEREZZEN EGY FELEDHETETLEN CSALÁDI ÉLMÉNYT
GYERMEKÉNEK, UNOKÁJÁNAK, SZERETTEINEK!
Vásároljon Tarzan ajándékutalványt*

az ünnepekre barátainak, ismerőseinek!

Az élményekkel teli TarzanTM Park szeretettel várja
Látogatóit a 2018-as szezon idején is!
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*Az 1000 Ft értékű kupon megvásárolható az Újpest Márkaboltban (az Újpesti Karácsonyi Vásár idején a vásárlásra az Újpest Márkabolt faház nyitva tartása szerint van lehetőség).
A kupon átadásával a belépőjegy árából levonásra kerül a kupon értéke. A kupon készpénzre nem váltható. A kupon kizárólag a TarzanTM Parkban használható fel, a vásárlástól számított 1 évig érvényes!
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KÖZTÉR

Ünnepi délután
a Lions Clubbal
Az Újpest – Árpád Lions Club immár huszonharmadik alkalommal rendezte meg jótékonysági karácsonyi délutánját. December 11-én több
száz hátrányos helyzetű kisdiákot láttak vendégül az Ady Endre Művelődési Házban.
Az Újpest-Árpád Lions Club képviseletében
Novotny Zoltán, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének nevében pedig Koleszár
Péter kormányzó köszöntötte a vendégeket.
A rendezvény fővédnöke dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester volt.

Átadták
az Arany
Horgonydíjakat

– Újpest Önkormányzata rendszeresen támogatja a Lions Club munkáját és kezdeményezéseit – mondta az alpolgármester. – Fontosnak tarjuk, hogy évről évre egyre többet
tegyünk az újpesti gyerekekért, különösen
így, karácsonyhoz közeledve.

Az ajándékoknak minden
gyermek nagyon örült

A díjakat Szöllősy
Marianne, a Városvédő
Egyesület elnöke adta át

Az Újpesti Városvédő Egyesület
által 1995-ben alapított Arany Horgony-díjat minden második évben
adják át azoknak, akik sokat tettek Újpest múltjának kutatása, bemutatása, a helyismeret oktatása,
a város épített és természeti környezetének megóvása és szellemi
örökségének ápolása területén.

Lőrincz Róbert

Idén hárman kapták meg az elismerő kitüntetést. Hladony Sándor, a Városvédő
Egyesület tagja, önkormányzati képviselő, aki
mindig a közösségépítést, a helyi ügyek felkarolását tekintette elsődlegesnek, s hosszú idő
óta Újpest város fejlődésén dolgozik. Nevéhez
kapcsolódik a Halassy Olivér-emléktábla ter-

Molnár István Gábor
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vének felterjesztése és megvalósítása, a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj alapítása,
a Házy Erzsébet Ösztöndíj Program alapítása,
Gróf Esterházy János mártír felvidéki politikus
munkásságának és életművének megismertetése, emlékpark létrehozása. Hladony Sándor
különösen szívén viseli a nemzeti összetartozás kérdését, folyamatosan tartja a kapcsolatot a határon túli magyarsággal, rendszeresen
szervez utazásokat.
Arany Horgony-díjjal tüntették ki Lőrincz
Róbertet, a Dunakeszi Városi Könyvtár vezetőjét, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány kurátorát, akinek nevéhez több jelentős munka

A műsorban felléptek a Pécsi Sebestyén
Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Karinthy Frigyes MagyarAngol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és
az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fiatal tehetségei is.
A hagyományokhoz hűen a műsor után
minden gyermek ajándékcsomagot kapott,
amelyben könyv, játék, gyümölcs és persze
egy kis édesség is volt.

fűződik Újpest múltjának feltárásában. „Újpest
a térképek tükrében” című kötete a legkorábbi
ábrázolásoktól az 1970-es évek végéig mutatja településünk fejlődését. Feldolgozta az UTE
történetének sok szegmensét, több futballista
életútját. Kutatta a Káposztásmegyeri Lóversenypálya történetét, sok neves versenyről,
trénerről, zsokéról készített anyagot.
A Városvédő Egyesület Arany Horgony-díjával ismerték el Molnár István Gábor,
a Rácz Gyöngyi Közösségi Központ vezetője,
az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke tevékenységét. 1994–2013 között
az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság kulturális ügyvivője volt, jelenleg a szervezet elnöke. Az elmúlt 2 évben
ebben a minőségében közel 100 kulturális
rendezvényt szervezett és bonyolított le. 20
éve kutatja az újpesti cigányság történetét.
Kezdeményezésére jött létre a Közösségi
Központ, melyben jelentős színvonalú helytörténeti kiállítás, a cigányságról szóló különleges könyvtár működik. Molnár István Gábor
a közösségi házban roma tanodát működtet,
rendszeres sportolási lehetőséget biztosít a
helyi ifjúság részére.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
PRÓFUSZ JÓZSEF
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MOZAIK
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

Telepesek
A Tavasz utcában laktunk, mikor az
első hatalmas, 10 emeletes házat
felépítették a Rózsa utca sarkán.
Sötét színe volt, nem kizárt, hogy fekete, és a szóbeszéd szerint az volt
az első Larsen-Nielsen, azaz „gyárilag” épült dán ház Budapesten.
Amúgy szép ház volt, csak valahogy nem
igazán illett Újpest hangulatához. Aztán jöttek
Larsen–Nielsenék megnézni, és állítólag azt
mondták, hogy mi nagyon egyszerű, mondhatni unalmas házakat készülünk építeni az
ő sokféleképp variálható elemeikből. (A Volga
szálló tömbje ugyanolyan elemekből készült,
mint a mi tízemeletesünk.)

A sütotök
felhasználása

A sütőtök a szuper élelmi anyagokhoz tartozik. Igazi tápanyagbomba: A-, C-, E-,
B-komplex vitaminokat, kálium, magnézium, mangán, vas, cink, kálium, foszfor, réz,
szelén ásványokat tartalmaz. Kiemelkedően magas béta-karotin tartalma a szem és bőr védelmezője,
valamint antioxidáns hatásával
erősíti az immunrendszert,
gyulladás- és vérnyomáscsökkentő. Magas
rosttartalma segíti az
emésztést. Terhes
nőknek is ajánlott,
a magzat fejlődését
segíti. Edzés után is jó

10
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A hatvanas évek végétől megindult a lakótelepek építése Újpesten. Ma úgy szól a fáma,
hogy az újpesti Magyarország egyik legnagyobb lakótelepe. De a Szellemtelepet, Káposztásmegyert, az Izzó lakótelepet nem lehet
egy kalap alá venni a városközponttal!
Apropó Szellemtelep! Emlékeim szerint az
volt az első lakótelepszerű lakótelep Újpesten
a valamikori Öregtemető helyén. Attól kezdve
titokzatos szellemtörténetek keltek életre, a
léptek zajától a kialvó villanyon át a magától
bekapcsoló televízióig. Mintha attól lett volna a
neve a telepnek, ami, pedig a nevet csak azért
ragasztották rá, amiért temető helyére épült. Az
újpestiek verhetetlenek képzettársításban!
Magam az ország lakóinak azon kétharmadához tartozom, akik éltek lakótelepen. Újpesten és Debrecenben is. Hát, a lakótelep nem
önálló városka, de nem is falu! Az ott élők többnyire ismerik egymást, életmódjuk azonban
inkább befolyásolja a szomszédok életét, mint
egy faluban. Ha valakik nem jó szomszédok
közé kerülnek, az meghatározza a sorsukat.
De van előnye is a lakótelepi életnek. Például minden házban él mindenféle hozzáértő,
így nem kell szakembert hívni, ha gond van
csak ismerni kell a lakókat. A szomszéd lépcsőházban is.

választás a magas keményítőtartalma miatt,
mert ez először az izomglikogént tölti fel,
csak utána a májglikogént.
Hazánkban a szürke héjú, a narancs színű
kerek, a kanadai hosszúkás és a hokkaido
(japán) tök kapható.
A sütőtöklé már csecsemőkortól adható, leköti
a sok gyomorsavat.
Édeskés az íze, alacsony az energiatartalma.
A
sütőtökmag
gazdag
omega3
zsírsavakban,
a
termékenységet
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Mi – 71-ben vagy 72-ben – az Izzó lakótelepen kezdtük a telepes életet. Jó volt ott lakni. A
köznyelv által „Káderdűlőre” keresztelt házban
volt a lakásunk, amit azért neveztek így, mert
két KISZ-funkcionárius is lakott az épületben.
Majdnem mindenkit ismertünk. A gyárból is!
Debrecenből anyámékhoz, a Berda József
utcai házak egyikébe jártam haza. A szüleim
szerették azt a kis, másfél szobás lakást. Annak ellenére is, hogy a konyha olyan kicsi volt,
hogyha valaki volt benne, annak ki kellett jönni, hogy más bemehessen. De laktuk, illetve
lakták ők rendületlenül!
Az országban 10 házgyár és 6 panelüzem
is működött. Eleinte 5 emeletes házak készültek, aztán következtek 8-10 emeletes liftes
toronyházak és szalagházak. A legnagyobb
panelház 315 méter hosszú, több mint 800
lakásos, és Óbudán van.
A 90-es években fejeződött be az utolsó panelek építése. Harminc év alatt majd 800 000 ezer
panellakás készült. Egyik legnagyobb panel lakótelep az újpesti, ahol 16 840 lakásban 36 ezren
élnek. A fővárosiak többsége szerint a lakótelepekre szükség van. Nem lebontásukat, hanem felújításukat szorgalmazzák – annak ellenére, hogy a
megkérdezettek csupán egy százaléka élne panelházakból épült lakótelepen.
RÉTI JÁNOS

elősegítik. A prosztataproblémákra előnyösen alkalmazható.
A tökmag olaja kellemes ízt ad a salátáknak, a sütőtökételeknek, desszerteknek.
Hokkaido nudli: 1 db tököt vágjunk félbe,
szedjük ki a magokat, szeletekre vágva sütőben 30 percig sütjük. 1 kg burgonyát héjában puhára főzünk és megpucoljuk. A tököt
és a burgonyát összetörjük. Ezt a pürét sóval,
szerecsendióval ízesítjük. Gyúrjuk tésztává
annyi liszttel (20 dkg), amennyit felvesz gyúrás közben. Formáljunk vékony rudakat, vágjunk 3 cm-es darabokat, majd forrásban lévő
sós vízben főzzük, amíg a tetejére feljön a
nudli. Egy serpenyőben olajat forrósítunk pár
db zsályalevéllel. Erre szedjük a megfőtt nudlit, és kissé átpirítjuk. Friss salátával kínáljuk.
A sütőtökből készíthetünk krémlevest, főzeléket, pürét, ragut. Töltött, rakott, rántott
tököt. Jól alkalmazható a kevert sütemények
tésztájába, krémekbe.
LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

KULTÉRKÉP

„Színjátszásból kicsit másképp”
Az ajándék maga én vagyok – karácsonyi műsor

December 16.,10 óra, Ady Endre Művelődési Ház, színházterem
Fellépnek a Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány által szervezett Őze Lajos Művészeti
Iskola Ady Endre Művelődési Házban működő csoportjai.
A KARÁCSONYI BEJGLI

Előadják: Kazsimér Simon, Egyed Panna, Kovács Zalán, Véges Eszter
Puding herceg kissé finnyás karácsonyi bejgli tekintetében. Cukrászország összes hercegnője benevez a bejglisütőversenyre, ám furcsa fordulatot vesz a szeretet ünnepe.
ZÖLD MANÓ A MŰVHÁZBAN, AVAGY DRÁMÁBA ÜT A MENNYKŐ

Szereplők: Lugosi Márk Adorján, Arany Alinka, Rosengart Gabriella, Szántó Viola
Az újpesti művháznak van egy sötét titka. Vagyis inkább egy zöld titka. Illetve egy zöld és
hangos, félelmetes titka. Tulajdonképpen egy iciri piciri kis zöld izéje van neki... és ez az izé
utálja a karácsonyt.
AZ AJÁNDÉK IDŐ

Előadják: Héger Andris, Kazsimér Máté, Konkoly Orsi, Kazsimér Simon
A karácsonyi időszak egyik meghatározó eseménye az ajándékozás. Családtagjainkra, osztálytársainkra, barátainkra is gondolnunk kell ilyenkor. Vajon csak a hagyomány vezérel minket és igyekszünk minél hamarabb letudni a bevásárlólistát, vagy szeretnénk valóban örömet
és meglepetést szerezni szeretteinknek?
Az Ady III. csoportjának előadásában egy fiatal társaság ünneplésébe nyerhetünk betekintést, ahol rádöbbenhetünk, hogy a legnagyobb ajándék sokszor nem maga a kézzel fogható
becsomagolt szuvenír, hanem az egymásra fordított idő.
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés és információ: Katona Gyöngyi, tel.: 231-6000 e-mail: katona.gyongyi@ujkk.hu

Mindent
a mesterségről
Január 8-án, hétfőn 18 órától nyílik az Ifjúsági
Házban Vizer József műbútorasztalos-mester
életmű-kiállítása. A kiállítás témája az asztalosság, a szakképzés és a duális képzés.
A tárlat megtekinthető január 8. és január
19. között, hétköznaponként 9-től 18 óráig.

Újpesti tehetség
Idén ősszel másodszorra nyerte el az Emberi
Erőforrások Minisztériumának a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért” ösztöndíját a fiatal újpesti
orgonaművész, Őri Gergely.
A 19 éves Gergely már hat, nyilvánosság
előtt zajló, önálló koncerten van túl. Fellépett
többek között a Máriaremetei Bazilikában, a
Batthyány téri Szent Anna Templomban és az
újpesti Jézus Szíve Templomban.
Karácsonyt követően két helyszínen lesz
koncertje. December 27-én, szerdán 19 órától
a Jézus Szíve Templomban, december 29-én,
pénteken, 19 órától pedig a Kapisztrán Szent
János Templomban.
M.G.

LEPJE MEG SZERETTEIT HALASSY OLIVÉR VÁROSI USZODA KUPONNAL!
Ha Önnek is fontos családtagjai,
ismerősei egészségének megőrzése,
ajándékozzon HALO kupont bármely
alkalomra*!

HALO
KUPON

1000 FT
HALO KUPO

ATÓ AZ
N VÁSÁROLH

A HALO US
ÚJPEST MÁ

TÓ
BEVÁLTHA
BAN
PÉNZTÁRÁ
ZODA JEGY

RKABOLTBA

N ÉS AZ ÚJP

ÁBAN.

ESTI USZOD

*Az 1000 Ft értékű kupon megvásárolható az Uszoda jegypénztárában és az Újpest Márkaboltban (az Újpesti Karácsonyi Vásár idején a vásárlásra az Újpest Márkabolt faház
nyitva tartása szerint van lehetőség). A kupon átadásával a belépőjegy árából levonásra kerül a kupon értéke. A kupon készpénzre nem váltható. A kupon kizárólag a Halassy
Olivér Városi Uszodában használható fel, a vásárlástól számított 1 évig érvényes!

OHALO_KUPON-hird_1/2_01v.indd
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MOZAIK
BÍRÓSÁG BELÜLRŐL

A polgári per új szabályai
Napra pontosan 65 évvel a polgári perek szabályait jelenleg tartalmazó törvény hatályba lépését követően, 2018. január 1-én új korszak
veszi kezdetét a magyar jogtörténetben, és ezzel a jogvitájukkal bírósághoz forduló állampolgárok életében. Ekkor lép ugyanis hatályba a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, amely
alapjaiban változtatja meg a ma ismert polgári peres eljárást.
A változtatások egyik mozgatórugója a perek elhúzódásának megakadályozása volt, amivel összhangban a törvény professzionális, magas
szintű pervitelt követel meg az eljárás szereplőitől, ahol a félre elsősorban úgy tekint, mint aki jogi képviselővel jár el.
Ez alól kivételt jelentenek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó
ügyek, amelyekben nem kötelező a feleknek a jogi képviselő igénybe
vétele, emiatt pedig megengedőbb szabályok vonatkoznak ezekre a
pertípusokra.

Ide tartoznak a 30 millió forintot meg nem haladó pertárgyértékű
vagyonjogi perek, a személyek állapotát érintő perek (pl.: házasság
felbontása), valamint a végrehajtási perek.
Az egyik legjelentősebb változás, hogy ezt követően a jogi képviselő nélkül eljáró félnek a keresetlevelét – illetőleg, ha a pert vele
szemben indítják, akkor az írásbeli ellenkérelmét – egy erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie. Bár a decemberben
postára adott, és a bíróságra januárban megérkezett keresetlevélre
már az új eljárási szabályok fognak vonatkozni, ilyen esetben még
nem kell nyomtatványt használni.
Fontos kiemelni azt is, hogy 2018. január 1-től 1 millió Ft-ról 3 millió
Ft-ra nő az összeghatára a kizárólag közjegyző előtt fizetési meghagyással érvényesíthető, pénz fizetésére irányuló, lejárt követeléseknek.
Nagy változásoknak nézünk elébe, amelyek mindenkit érinteni
fognak, aki bírósághoz kíván fordulni. Reméljük, a jogalkotó számításai bejönnek, és a polgárok nagyobb bizalommal fognak a bíróságokhoz fordulni, és kellő megelégedettséggel fognak onnan távozni.
DR. KÖBÖL DÁNIEL bírósági titkár

uvagy_hird_naplo_102x130allo_04_press.pdf 1 2017. 09. 29. 13:12:51

ÚJPESTI

VAGYONŐR

TÁVFELÜGYELET
AZ ÁLLANDÓ FIGYELEM

RIASZTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE
LAKÁSOKBA, IRODÁKBA

Újpest
Kártyával

t
br. 15000 F
y
én
m
ez
kedv
új rádiós
távfelügyeleti
!
bekötés esetén

TÁVFELÜGYELET

BIZTONSÁGTECHNIKA
KERESSEN MINKET, KÉRJE AJÁNLATUNKAT,
ÉS ÉREZZE MAGÁT BIZTONSÁGBAN!

Telefon: 061 883 6858
E-mail: vagyonor@uvzrt.hu
www.ujpestivagyonor.hu
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1042 Budapest,
Munkásotthon utca 66-68.

SPORT

Mikulás a
Jégcsarnokban
Ötödik alkalommal lepte meg az Újpesti Torna Egylet a kerületi iskolák tanulóit a „Várjuk az UTE mikulást” című rendezvénnyel.
A rendezőknek köszönhetően a Megyeri úti Jégcsarnokban 12 újpesti iskola, valamint az UTE torna- és labdarúgó-szakosztály tagjai,
összesen 1400 gyerek találkozhatott a Mikulással.
Trakperger Árpád, a lila-fehér klub szervezési igazgatója, valamint
dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester – aki maga is korcsolyát húzott – köszöntötte a gyerekeket, majd az UTE jégtáncszakosztály műsorát csodálhatták meg a vendégek. A műsorból természetesen nem
hiányozhatott a nagyszakállú Mikulás sem, aki előbb korcsolyatudásával ejtette ámulatba a közönséget, majd krampuszai segédletével az
ajándékcsomagok is jó helyre, a gyerekekhez kerültek.

Ivett győzelemmel
tért vissza

Dr. Zsigmond Barna Pál
alpolgármester sem
érkezett üres kézzel

Augusztusi lábközépcsonttörését követő első versenyén, a Tüskecsarnokban rendezett Mikulás Kupán győzelemmel tért vissza Tóth
Ivett műkorcsolyázó.
– Szezon eleji formát mutatott ugyan, úgy
korcsolyázott, mintha szeptember lenne, de
ügyes volt. Fontos, hogy belement mindenbe,
bátran ugrott már az első versenyén – mondta az MTI-nek az idei világbajnokságon 20.
helyével olimpiai kvótát szerző versenyzőről
Engi Klára, a magyar szövetség pontozásos
szakágának igazgatója.
– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a
visszatérésem, bár soha nem adtam fel, tudtam, hogy meggyógyulok – mondta boldogan
a bajnok. – Meg is tettem mindent ennek
érdekében, türelmes voltam, nem akartam
elsietni a visszatérést. Nem tagadom, volt

bennem néha egy kis félelem, amikor az
edzéseken az ugrásokra gondoltam, de szerencsére a félsz mára már megszűnt, teljes
erőből tudok tréningezni, hiszen célom az
olimpiai indulás.
Az még nem dőlt el, melyik magyar műkorcsolyázó indulhat februárban a phjongcshangi
téli olimpián, erről a januári Európa-bajnokság
alapján döntenek. Amennyiben a kvótát megszerző Tóth Ivett jól teljesít, akkor ő indulhat az
ötkarikás játékokon. Ha viszont nagyon szoros
lesz a verseny közte és Medgyesi Fruzsina
között, akkor a kontinensviadal után még egy
válogatóverseny vár a versenyzőkre.

Nyert az UTE
Megváltoztatta az elsőfokú döntést a Fővárosi
Ítélőtábla az Újpest labdarúgócsapatának címere ügyében. A testület szerint a külön működő futballcsapat megsértette az Újpesti Torna Egylet jó hírnevét azzal, hogy önkényesen
megváltoztatta a csapat címerét – a jogsértő
állapot felszámolására 30 napot kapott; bár
az ítélet jogerős, fellebbviteli kérelmet még
benyújthat a Kúriához. Az anyaegyesület elnökségi tagja üdvözölte a döntést.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

– Örülünk a döntésnek – jelentette ki dr.
Tahon Róbert jegyző, az Újpesti Torna Egylet
elnökségi tagja. – A szurkolók és az elnökség elsöprő többségének igazságérzete azt
diktálta, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül a
problémát. Csak az volt a kérdés, hogy a jog
nyelvére át tudjuk-e formálni az igazságot.
A másodfokú bíróság döntése szerint ez sikerült. Örülnénk, ha végre nyugvópontra kerülne az ügy, és az együttműködés kerülne a
középpontba, hiszen ez szolgálná a legjobban
az újpesti labdarúgást.

Az oldalt
összeállította:
GERGELY GÁBOR

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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HIRDETÉS
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket ideiglenesen az Újpesti Napló Szerkesztőségében vesszük fel, a IV., ker., Erzsébet utca 8. 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

P

Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

matematikus egyetemi hallgató. Házhoz megyek! Tel.:
06-30 572-7416, E-mail: matek@zrob.hu

Ingatlant keres
 Keresek Újpesten saját családom részére, állapottól

függetlenül, készpénzért, 2,5 szobás, minimum 60 m2-73
m2 közötti panellakást 20 millió forintig! Földszintit nem
szeretnénk! Tel.: 06 70 277 3258

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!

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

Ft-tól, borostyán és korall ékszerek akár aranyáron. Régi
bútorokat, festményeket, Herendi-, Zsolnay-, Gorka-,
Hummel-, Meissen-, Kovács Margit-dísztárgyakat, asztali-, fali-, álló- és karórákat (nem működőt is), katonai eszközöket, képeslapokat, kitüntetéseket, érmeket (pengő,
márka, schilling stb.), teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés. V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-70608-6082, szentistvankrt25@gmail.com

Dr. Baštrnák Zsuzsa

 Bélyeget, régi pénzt, kitüntetést, műtárgyat,

egyéni ügyvéd
1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. I/9.
Mobil: +36 20 338-2892
dr.b.zsuzsa@gmail.com

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 20 745 9063 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.
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (január 4.)
13 órától; január 4-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat igénybevételére is van lehetőség! Előzetes
bejelentkezés a 30-458-9929-es számon!
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

Gyors ügyintézés, megbízhatóság

Varju László országgyűlési képviselő minden szombaton 9 és 10 óra között fogadóórát tart az Újpesti Piacon
a Demokratikus Koalíció pultjánál.

Az Újpest-Kertvárosi Plébánia Altemplomában urnahely megváltására van lehetőség. (1046 Bp., Rákoczi tér 4-8. Iroda
nyitvatartása: h, cs: 16-18 óra, k: 9-11 óra.
Tel.: 369-0393, www.ujpestitemeto.hu

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

 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

ködéssel, ottlakás nélkül! Egészítse ki a nyugdíját minden
hónapban jelentős összegekkel! Tel.: 06-20-966-2061

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Szerb Önkormányzat
tisztelettel meghívja önt a 2017. december
15-én, 17 órakor tartandó közmeghallgatására. Cím: 1048 Bp., Csíkszentiván u. 6.
Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart. Helyszíne: 1042 Bp., Nyár utca 40–42. Időpontja:
2017. december 19., 15-16 óra között.
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Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő fogadóórái: szombat délelőttönként, 9 és 10 óra között,
az Újpesti Piacon, a Jobbik standnál.

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

Eltartás

E

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti címen.

Szolgáltatás

 Életjáradéki és eltartási szerződések, ügyvédi közremű-

R

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük Önöket,
vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk:
1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

karítót keresünk azonnali kezdéssel. Fényképes
önéletrajzot az info@kertrend.eu e-mail címre
várjuk. Tel.: 06-20-973-7199

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

Í

www.ujpestifidesz.hu

Állást kínál

Gyűjtemény

H

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezete áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új
évet kíván minden kedves Újpestinek!

 Káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumba ta-

100/B-ben! HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-,
zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni…
stb, porcelánokat, Kovács Margit,- Hummel-,
Gorka-kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat
100Ft-tól 600Ft-ig/gramm, háború előtti katonai
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat,
hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket,
10 ezertől akár 300 ezer Ft-ig. Tört arany 6 ezer
Ft-tól, fazonarany 22 ezer Ft-ig. Értékbecslés és
kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól egy percre.
Tel.: 06-20-358-8217

T

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők január 8-án, hétfőn 17-18
óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők január 8-án, hétfőn 18-19
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay
Attila január 15-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati
képviselők január 10-én, szerdán 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő január 22-én, hétfőn 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja

 Megnyitottunk a XIV. kerület THÖKÖLY ÚT

R

Kedves Látogatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk a két ünnep között zárva van. Nyitás: 2018. január
2-án, kedden.

 Matematika-, fizika- és kémia-korrepetálást vállalok.

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

Á

NYÍRI GALÉRIA
ÉS RÉGISÉGBOLT
Festmények, bútorok,
dísztárgyak, porcelánok,
bizományosi értékesítés,
becslés

1042 Bp., Árpád út 56.
(bejárat a József Attila utca felől)

Tel.: 06-20-433-8147

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.)

Ingyenes jogsegélyszolgálat
2018-ban is
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – a korábbi évekhez
hasonlóan – 2018-ban is gondoskodik ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításáról Budapest Főváros IV. kerületének (Újpest) lakosai részére.
2018. január 8. napjától, minden második héten hétfőn, 9:00-11:00 között biztosított lehetőség jogsegélyszolgálat igénybevételére. A jogsegélyszolgálat helye: 1041 Budapest, István út 14.,
földszint 27. számú iroda („régi” Városháza épülete.)
A részvételhez továbbra is előzetes bejelentkezés szükséges, ezért kérem, hogy előzetesen dr.
Kocsis László ügyvédnél, a 06 30 55 77 864-es telefonszámon szíveskedjenek időpontot foglalni.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
DR. TAHON RÓBERT jegyző
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PIAC

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

780 Ft

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. december 14–20.

/kg

LECSÓKOLBÁSZ

Kedves Hentesnél

698 Ft
VILMOSKÖRTE

Dream Come True Kft.-nél

50 Ft

899 Ft

/kg

/kg

/kg

VAJRETEK

BŐRÖS MALAC

Tóth Zoltánnál

Mátyás-Hús Kft.-nél

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél kacsacomb 2490 Ft/kg | pulykamellfilé 1790 Ft/kg | kacsamellfilé 3490 Ft/kg | Erzsébet utalványt elfogadunk!
A Virágcsarnokban a Kedves Hentesnél lecsókolbász 780 Ft/kg | hajdúsági parasztkolbász 1099 Ft/kg | füstölt csemegeszalonna 1099 Ft/kg | véres-, májashurka 1099 Ft/kg |
házi parasztmájas 1380 Ft/kg.
A Virágcsarnokban a Mátyás-Hús Kft.-nél pulykamellfilé 1599 Ft/kg | kacsacomb 2299 Ft/kg | kacsamell 2999 Ft/kg | bőrös malac 899 Ft/kg | bőrös malaclapocka és tarja 899 Ft/kg |
bőrös malaccomb, karaj és császár 999 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Nagycsarnokban a Dream Come True Kft.-nél magyar paprika 598 Ft/kg | fürtös paradicsom 798 Ft/kg | vilmoskörte 698 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál dió 2600 Ft/kg | tisztított zöldség 280 Ft/kg | sörretek 200 Ft/cs | vajretek 50 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Pintér Tibornál burgonya 150 Ft/kg | kelbimbó 250 Ft/0,5 kg | lilahagyma 350 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Lila Répa Kft.-nél lecsópaprika 250 Ft/kg | kiwi 200 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Nagycsarnokban Seben Gábor őstermelőnél vegyes virágméz 1600 Ft/kg.

KERESSE MEG ÁLMAI KARÁCSONYFÁJÁT NÁLUNK!
AZ ŐSTERMELŐK SZEBBNÉL SZEBB FÁKKAL VÁRJÁK!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
BEJGLI, FENYŐ, SZALONCUKOR
MINDENT MEGTALÁL A PIACON AZ ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEKHEZ!

AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.
A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.
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TÁJÉKOZTATJUK
É
KEDVES ÜGYFELEINKET!
AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEKRE VALÓ TEKINTETTEL MÓDOSUL
A KORMÁNYABLAKOK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE!

Csatlakozz Te is az

ÚjpestKáposztásmegyer
Facebook-oldal
kedvelőihez, és legyél
Újpestből percrekész.
Az újpesti rendezvények
mindegyikéhez külön
Facebook-esemény is
készül, hogy
senki semmiről ne
maradjon le.

2017. DECEMBER 18.
HÉTFŐ - 7.00-17.00
2017. DECEMBER 19.
KEDD - 8.00-17.00
2017. DECEMBER 20.
SZERDA - 8.00-18.00
2017. DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖK - 8.00-18.00
2017. DECEMBER 22.
PÉNTEK - 8.00-12.00
2017. DECEMBER 25.
HÉTFŐ - ZÁRVA
2017. DECEMBER 26.
KEDD - ZÁRVA
2017. DECEMBER 27.
SZERDA - 8.00-18.00
2017. DECEMBER 28 CSÜTÖRTÖK - 8.00-18.00
2017. DECEMBER 29.
PÉNTEK - 8.00-12.00
2018. JANUÁR 1.
HÉTFŐ - ZÁRVA
2018. JANUÁR 2.
KEDD - 8.00-17.00

ÚJPESTI NAPLÓ
Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Kovács Bence  Főszerkesztő: Tallér Edina  Felelős szerkesztő: Domján Vivien,  Munkatársak: Baski Sándor, Gergely Gábor,
Juhász Mátyás, Prófusz József  Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, Várai Mihály  Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla  Szerkesztőség: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. Titkárság: 785-0366.
Újpesti Napló: 06-70-398-8229. ÚKTV: 06-70-398-4206, 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

|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER

|

15

KARÁCSONYI VÁSÁR

16

|

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 35. SZÁM, 2017. december 14.

