VARGA ÁDÁM ARANYAT NYERT ZÁGRÁBBAN
Tíz súlycsoportból kettőben is magyar versenyző állhatott fel a dobogó tetejére a 2018. évi felnőtt
kötöttfogású zágrábi nagydíjon. Külön öröm, hogy az újpesti VARGA ÁDÁM kitűnő formában, Eb-ezüstérmes riválisát is legyőzve lett a súlycsoport legjobbja. 13. oldal
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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Találkozzunk
többször idén is!
Városunk 2018-as programjai – 5. oldal

SZENTMISE A BETEGEK VILÁGNAPJÁN
A betegek világnapján, február 11-én, vasárnap, délután 3 órakor az újpesti Károlyi Sándor
Kórházban tart szentmisét Molnár István atya, a
Szent József Templom plébánosa.
2. oldal

MEGNYITOTT A PIAC PLACC!
Végre ismét nyüzsgés van a Duna sétányon!
Február 3-án megnyitott az újpestiek egyik legkedveltebb vására, a Piac Placc. Hétvégi adokveszek mindenkinek.
3. oldal

NYITOTT SZEM
2015-ben jött létre a Szomszédok Egymásért
Mozgalom. Buchwald Milánnal, Újpest rendőrkapitányával beszélgettünk a mozgalomról és a
bűnmegelőzés fontosságáról.
12. oldal

KÖZTÉR

Bélát a Pártba!
Ez a régi rágalmak egyike: a Radics halálra issza magát! Enyhe felháborodással a
hangjában, cigarettával és Traubisodával a
kezében, félszeg mosollyal, erősen felpuffadt
arccal és akadozó nyelvvel mondja ezt magáról a már remegő kezű gitárhős egy ránk maradt felvételen.
Utolsó fellépését követően, a vele kissé szánakozva beszédbe
elegyedő egykori rajongóinak próbálja cáfolni a cáfolhatatlant.
Itt már nem a legendás Kapitány, aki nyakában gitárral, mosolyogva nézett a távolba, ujjaival „v” betűt mutatva, ahogy később
szoborrá formázták. Itt már nem a zabolázhatatlan zseni, aki
elképesztő gitárjátékával megőrjítette a rajongóit, az úgynevezett munkásosztály fiataljait, akik persze egyáltalán nem olyan
munkás fiatalok, akiket a szintén úgynevezett munkáshatalom
elképzelt munkás fiataloknak. És, bár egy volt közülük, ő sem
lehetett hivatalos idolja a szocialista ifjúságnak, pláne amikor a
tömeg eksztázisban skandálta neki, hogy Bélát a Pártba. Itt már
nem a showman, aki még a fogával is tökéletesen gitározott,
márpedig ilyen mutatvány még nem termett a vasfüggönyön
innen, ezért is lett ő a magyar Jimi Hendrix, bár sajnos nem
csak a zsenialitása, hanem az életvitele is vészesen hasonlított
világhírű amerikai kollégájára. Itt már, ezen a felvételen a Budai
Ifjúsági Parkban, 1982 szeptemberében, az utolsó fellépése
után, ő az elbukó népmesei hős, aki nem bírta el saját tehetségének súlyát, aki nem tudott és nem is akart beállni sorba, aki a
„hanyatló nyugat” rockzenéjét játszva, gitárjával elegánsan elhajolt a rendszer konformizmusa elől, így soha nem kapta meg
azt az elismerést, ami megillette volna. Az alkoholba menekült
inkább, ki tudja, hogy volt-e más választása, és a legutolsó
fellépése után egy hónappal, mikor mindössze 36 éves volt,
már végérvényesen cáfolhatatlanná vált az amúgy is nehezen
cáfolható, és sajnos maga a halál tette igazzá a halálra ivás
rágalmát. Nekünk pedig megmaradt a „rosszkor született rossz
helyre” bántóan ismerős magyar példájának, a „mi lett volna,
ha…” túl sokszor ismételt kérdésének, egyszerre a zsigeri zsenialitás és az eltékozolt tehetség szomorú szimbólumának, és
megmaradt a blues-rock angyalföldi királyának, a féktelenül
szólózó legendának. 1946. február 6-án született, most lehetne 72 éves Radics Béla, a legnagyobb magyar gitáros. J.M.
(A Radics Béla emlékkoncertről a 9. oldalon olvashatnak)
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Szentmise a betegek
világnapján
A betegek világnapján, február 11-én vasárnap, délután 3 órakor az újpesti Károlyi Sándor Kórházban tart szentmisét Molnár István atya, a
Szent József Templom plébánosa. Bátorító szavakat mond a betegeknek és kiszolgáltatja nekik a betegek kenete szentséget.
– Ebben az évben sajátos tartalma lesz az ünnepnek, hiszen hosszú idő után újraindítjuk a
Károlyi Sándor Kórházban a beteglátogató szolgálatunkkal együtt a szentmisék bemutatását,
melyet rendszeresen, vasárnap délutánonként tartunk majd meg – mondja István atya.
– Ebben a kórházban krónikus fekvőbetegek
vannak. A heti beteglátogatásaim alkalmával
rendszeresen találkozom hívő emberekkel, akik
szeretnék a vallásos életüket itt is gyakorolni,
kapcsolatban lenni az Úr Jézussal, a szentségeket felvenni. Érettségi után mentőápolóként
dolgoztam, akkor kerültem közelebbi kapcsolatba az egészségüggyel. Valahogy mindig kevésnek éreztem a testi segítségnyújtást. Éreztem annak a korlátait, lehetőségeit, hogy nem
mindig tudtunk megfelelő ellátást nyújtani a betegség természete, a beteg állapota miatt, vagy
esetleg mert későn érkeztünk ki. Mindig ott
motoszkált bennem a gondolat, hogy a betegnek nemcsak a testét, hanem a lelkét is kellene
gyógyítani, hangsúlyt helyezni a hozzátartozók
lelki gondozására, hiszen nekik sokszor nagy
áldozat egy beteg, idős hozzátartozó ápolása,
gondozása. Nekik is segítséget kell nyújtanunk.
A betegek lelki segítése mellett az egyházközség rendszeresen készít és ajándékoz
ételadományokat a hajléktalanoknak, rászorulóknak.
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– Az egyház sajátos küldetése, karizmája, hogy gondoskodjon a rászorulókról, nem
csak lelki, hanem testi segítséget is nyújtva
nekik. Karácsony előtt közel 200 hajléktalannak főztünk és adtunk át meleg ételt a
Magyar Vöröskereszt Madridi Úti Hajléktalan
Szállójában. Január közepén volt a legutóbbi akciónk, akkor már a Madridi útin kívül a
Szobi utcai nappali melegedőbe és a Vágány
utcai kórházba is jutott étel, egy mosoly, néhány jó szó. A következő adományakciót február végére tervezzük.
pj
II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól
február 11. a betegek világnapja. 1858ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya
Soubirous Bernadett 14 éves francia
lánynak Lourdes-ban, majd február 15én a sziklabarlangban csodatevő forrás
fakadt. E helyen 1864-ben templomot
építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott.
Lourdes-ban a zarándokok száma évente
több mint félmillió, és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások
száma is több ezerre tehető. A világnap
célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

KÖZTÉR

Megnyitott
a Piac Placc!

Végre ismét nyüzsgés van a Duna sétányon. Február 3-án megnyitott az újpestiek egyik legkedveltebb vására, a
Piac Placc. Hétvégi adok-veszek mindenkinek.
– A hideg miatt még kevesebb árus és látogató van, de így sem lehet
okunk panaszra – mondja Práger Ferenc, az újpesti Piac- és Vásárcsarnok vezetője. – Rengetegen jelentkeztek már az asztalokra, körülbelül májusig be is teltek a helyek. Nem csak az otthon megunt vagy

MÁR ÖT ÉVES
A PLACC
Az első Piac Placc
2013 márciusában nyitott, és már első perctől
kezdve nagy volt az érdeklődés. Az újpestiek
állandó
bolhapiacra
való igénye az Újpesti
Párbeszéden keresztül
jutott el az önkormányzathoz, akik a piac vezetésével karöltve létrehozták városunk saját
kirakodóvásárát.
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feleslegessé vált holmijukat árusítók körében népszerű a bolhapiac,
mindenki nagyon szereti. Sokaknak ez egy külön szombat vagy vasárnap délelőtti program.
Ha az időjárás engedi, akkor november 30-ig minden hétvégén,
szombaton és vasárnap is szemezgethetünk a régi könyvek, ékszerek,
filléres ruhák, antik tárgyak és retró játékok forgatagában.
REGISZTRÁCIÓ
Minden héten kedden 9-től 12 óráig, csütörtökönként pedig 12-től
15 óráig lehet regisztrálni személyesen a piacfelügyelőségen, vagy
interneten keresztül az ujpest.hu/piacplacc weboldalon.
Az új piac megnyitását követően is zavartalanul, a szokott rendben
működik majd a Piac Placc.

Külföldön óriási hagyománya van a különféle tematikus bolhapiacoknak. Az őshon persze Párizs. Mi más. A 17. század
végén alakult az első bolhapiac a franciák
fővárosában, s már maga a név is a piac
köznyelvi elnevezéséből, a „bolhás piacból” ered.
|
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EGÉSZSÉG

E

gyes becslések szerint Finnországban minden harmadik
emberre jut egy szauna. Mi azért ettől még egy kicsit le vagyunk maradva, de már itthon is egyre nagyobb teret hódít
a közös izzadás. Vajon azoknak van-e igazuk, akik szerint a szaunázás
elengedhetetlen kelléke az egészséges életmódnak, vagy azoknak, akik
ódzkodnak ettől? Milyen előnyei és hátrányai vannak a szaunázásnak?
Néhány érv pro és kontra.
AMI VESZÉLYES LEHET…
Amint belépünk a forró kabinba, a bőrünk hőmérséklete villámgyorsan
emelkedik. A megnövekedett pulzusszám a szívet több vér pumpálására
készteti, ami elsősorban a testfelülethez áramlik. Ez viszonylag gyorsan
vért vesz el a belső szervektől. A szauna hatására a vérnyomás is megváltozhat, fokozott a szív terhelése.

Izzadjunk
télen-nyáron!
Manapság már nem kell megvárnunk a napos, jó időt
ahhoz, hogy egy hosszú hétvégét eltöltsünk itthon,
belföldön, egy jó kis wellnessezéssel. Az úszó- és fürdőmedencék mellett ma már szinte minden szálloda,
fürdőhely elengedhetetlen kelléke a szauna. Sőt a fitnesztermek nagy része is kínál már erre lehetőséget.

Mi a szauna?
A szauna egy olyan kis helyiség vagy kis
faház, amit felfűtenek 90-100 fokra. A
levegő száraz, forró, a páratartalom alacsony, de alkalmanként a forró kövekre
vizet locsolva növelik a páratartalmat, és
az emberek itt relaxálnak, izzadnak, tisztulnak. A szaunában különböző magasság4

|

ban találhatóak padok, általában 3 szinten,
de a legtetejére csak a tapasztalt szaunázók szoktak ülni és nekik is csak az utolsó
pár percre javasolt. A szauna és gőzfürdő
közti különbség élettanilag is különböző,
a szaunában a száraz levegő miatt akár
gyógyulhatunk is.
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JÓBÓL IS MEGÁRT A SOK…
Rendszeres vagy sokáig tartó szaunahasználat
esetén fennáll a kiszáradás veszélye. Ez pedig
először alacsony vérnyomáshoz, majd akár
eszméletvesztéshez is vezethet. Ha szaunázás
során gyengének érezzük magunkat, szédülünk
vagy bármilyen, ehhez hasonló kellemetlen
érzést tapasztalunk, az dehidratációra utalhat,
ilyenkor gyorsan pótolni kell a folyadékot, és természetesen be kell fejezni a szaunahasználatot.
A szervezetnek van egy belső, hűtési funkciót ellátó rendszere, ami
magas külső hőmérséklet esetén biztonságos szinten tartja a test „maghőmérsékletét”. Olyan melegben, mint ami a szaunában fennáll, ez a
rendszer túlterheltté válhat, és ha nem hűti önmagát, a szervezet hőmérséklete veszélyes szintre emelkedhet. Egyes gyógyszerek és az alkohol
pedig még inkább megnövelik a „túlfűtöttség” esélyét.
Mindezekkel együtt is, a szaunázás, ha megfelelően áldozunk ennek
a szenvedélynek, igencsak hasznos. Alapvető pozitív egészségügyi hatása köztudottan a méregtelenítés. A kiizzadt vízmennyiséggel rengeteg
méreganyag távozik a szervezetből. Egy másik előny éppen abból ered,
hogy a melegben eltöltött idő fokozott terhelést ró a szívre. A vérkeringés
igénybevétele ugyanis edzi a szívet.
A szaunázás az immunrendszert is nagyobb terhelésnek teszi ki, ezáltal ezt is erősíti. A légzésre is hatással van, ami ugyancsak fokozódik,
a levegővételek gyorsabbak és felületesebbé válnak. Egyes nézetek szerint a szaunázásnak hosszú távú jótékony hatásai is vannak. A rendszeresen szaunát használók között például kevesebben számoltak be felső
légúti hurutról.
A szauna jó hatással van a bőrre, hatásos ellenszere az álmatlanságnak. Sportolóknak segít a bemelegítésben, levezetésnek sem utolsó,
hiszen relaxál és enyhíti az izomlázat is.
A finneknél sokszor receptre írják fel
az orvosok a szaunázást, szerintük
ez még az agyműködésre is ösztönzően hat.
Bár a szájhagyomány úgy tartja, hogy
a szaunázás a finnektől ered, ez nem
egészen igaz, viszont náluk maradt
fent egyedül a régi korokban, és később ők terjesztették el Európában.

KÖZTÉR

Mindenkinek ideje felfrissítenie főzőtudományát. Április 14-én
újra tavaszi sportparti
és főzőverseny lesz a
Szilágyi úton.

Jön, jön, jön!
Egyre több az olyan reggel, amikor induláskor nem az esernyő, hanem a napszemüveg után kutatunk. Napról napra
tovább van világos, és szívesebben vagyunk a szabadban. Szélsebesen közeleg a tavasz. Pár hét és elkezdődnek
városunk szabadtéri rendezvényei is.
Szinte minden hétvégén lesz alkalom a
találkozásra.

Természetesen idén sem
maradhat el a sokak
által kedvelt horgászverseny. Az indulók
ezúttal május 12-én
mutathatják meg, kié a
legnagyobb hal.
Május elején ismét a
sporté és a bulié lesz
a főszerep. A Káposztásmegyeri Nap és a Futó- és
Kerékpáros Fesztivál vár
kicsit és nagyot.

2018. május 5.

A nyarat ismét a Víztorony
lábánál, a Családi Napon
köszönthetjük május
26-án. Egész nap gyerek- és sportprogramok,
délutántól pedig sztárfellépők várnak mindenkit.

Március 24-én a
Találkozások programsorozat keretében Újpest
Önkormányzata ismét egy
színdarabbal ajándékozza meg az újpesti
szépkorúakat. Idén a Bob
herceg című operettet
láthatja a közönség.

Május 30-án, a Kihívás
Napján ismét bebizonyíthatjuk, hogy még mindig
mi vagyunk a legsportosabb város.

Ahogy elkezdődik a nyári
szünet, a Szent István tér
egy hatalmas játszótérré
alakul. Óriáshomokozó,
társasjátékok és folyamatos programok várják a
„szünetelőket”.
2018. június 14. – augusztus 12.
Június 14-én kezdődik
a labdarúgó-világbajnokság, amit ezúttal is együtt
szurkolhatunk végig a
Károlyi parkban kialakított
Bajnok Teraszon.

Természetesen az őszi
és a téli programok
sem maradnak el, de ne
szaladjunk annyira előre,
élvezzük a jó időt.

Idén sem maradhat ki a
programból Újpest hatalmas,
négy napon át tartó szülinapi
bulija. Idén augusztus
30-tól szeptember
2-ig ünnepelhetünk majd
együtt a Szent István téren.

8 a
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KÖZTÉR

MAGYARÓSI CSABA
Diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen
szerezte kommunikáció-magyar szakon, 2001től az Index.hu munkatársa, először a gazdaság, majd a tudomány rovatban, az Appleblog,
valamint az Egy nap a városban blog alapítója,
szerzője, az I love Balaton főszerkesztője, az
Attraktor című dokumentumsorozat társalkotója, szerkesztője és műsorvezetője.

Vloggerek Újpesten
Az Újpesti Esték programsorozat keretében Magyarország legjobb
vloggerei vendégeskedtek városunkban január 31-én. Horváth Lilla és
Magyarósi Csaba munkájukról és annak minden részletéről meséltek
az érdeklődőknek.

E

gyre népszerűbb műfajjá válik
a videóblog, amelynek számos
fajtájával találkozhatunk a népszerű videómegosztó portálokon. Magyarország egyik legismertebb vloggere Magyarósi
Csaba, akinek Facebook-oldalát több mint
harmincezren követik. Leplezetlen őszinteséggel készít videókat kütyükről, utazásokról,

kajákról és gyakorlatilag bármiről, amit érdekesnek, vagy teljesen érdektelennek tart.
A műfajban a hölgyek is legalább annyira
kreatívak. Horváth Lilla vlogger Kínában tanult.
Vlogjának első videói is ott készültek. A kinti
életét és a kulturális különbségeket mutatta be.
Hazaköltözése óta is számtalan, érdekes videót
készített már, és egyre nő követőinek száma.

HORVÁTH LILLA
Lilla vlogja címen indította el vlogcsatornáját
Sanghajból. Elsődleges célja az volt, hogy barátainak és családjának mutassa meg, milyen
hely is Kína. Aztán kiderült, hogy tapasztalatai
több ezer ember érdekelnek. Azóta több, Kínától
független témakörben is készült már videója.

TERMÉSZET
CSODÁI
kiálLítás és
vásár

A

FEBRUÁR 22–24. 10–18 óra
FEBRUÁR 25. 10–17 óra
BELÉPŐDÍJ:
Felnőtteknek 700 Ft,
Gyerekeknek, diákoknak és
nyugdíjasoknak 600 Ft,
Óvodás és iskolás csoportoknak 500 Ft/fő
(Kísérő pedagógusoknak
díjmentes.)

KÉZMŰVES ÖKO-SAROK:
Február 22–23., 10–15.30 óra
Részletes program időpontokkal
az ujkk.hu oldalon!
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KÖZTÉR

Újpesti a Women of the
Year jelöltjei között
Pesti Gabriellát a Glamour olvasóinak visszajelzései alapján Az év lakberendezője kategóriában jelölték.
– Miért pont a lakberendezés?
éves diákja vagyok, környezetkultúra szakon
– Elég fiatalon érdekelni kezdett a lakberen- belsőépítészetet tanulok.
dezés. Már tizenkét éves koromban elkezdtem
– Mi jellemzi leginkább a stílusodat?
komolyan megtervezni az utam, művészeti
– Nagyon szeretek szerves anyagokkal dolszakkörökre jártam, kérdezősködtem iskolák gozni, ezek közül is legjobban a fa mint anyag
után, hol is tudnám megtanulni, elsajátítani ihlet meg. Stílusom kialakulására hatással volt
azt a szakmát, amit már ismeretlenül is imád- a „Nagy” Frank Lloyd Wright és egy kortárs
tam. Végzős általános iskolásként már nem amerikai tervező, Jennifer Delonge munkássávolt kérdés, hogy a Kozma Lajos Faipari Szak- ga is. Mindig megpróbálok nyitni a természet
középiskola lesz az a hely, ahol meg tudom felé, és beengedni, közelebb hozni azt. Arra
valósítani az álmaim. A középiskolai éveim törekszem, hogy ne csak esztétikailag, hanem
alatt remek pedagógusokkal találkoztam, akik funkcionálisan is tervezzek, hiszen mindkét
tanárként és magánemberként is maximálisan szempont ugyanolyan fontos. Emellett nem áll
segítettek, támogattak. 2016-ban végeztem el tőlem messze azt ArtDeco stílusirányzat sem,
a Lakberendező OKJ-t a Kozmában, jelenleg főleg formavilágát szoktam belecsempészni
pedig a Budapesti Metropolitan Egyetem első egy-egy belsőépítészeti látványba.

Gabriellára február 21-ig az alábbi linken
szavazhatunk: woty.glamouronline.hu/jeloltek/
az_ev_lakberendezoje/pesti-gabriella
(Az érvényes szavazat leadásához minden
kategóriában szavazni kell!)

EGY KÉP, EGY MONDAT
Elkezdődött a Vetés utca
járdájának és útpályájának
felújítása, a munkálatok
várhatóan április közepéig
tartanak majd.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Helyettes
szülőt
keresnek
Újra vers- és prózamondó
verseny a Halassyban
Több mint 20 éve rendezik meg a Halassy Olivér Általános
iskolában a kerületi német vers- és prózamondó versenyt.
Ebben az évben január 30-án tartották a versenyt, melyen
a kerület minden iskolájából – ahol német nyelvet oktatnak
– jöttek az iskolai elődöntőkön legjobban szerepelő diákok.
A több kategóriában induló versenyzők nehéz döntés elé állították a zsűri tagjait.
A szakértő zsűri értékelte a gyerekek kiejtését, hangsúlyát, szöveghűségét és az
előadás módját. Mivel az Újpesti Halassy Olivér Iskolában a 2015/2016-os tanévben indult német nemzetiségi oktatás, így a budapesti döntőre csak az 1-2, és a
3-4 évfolyam diákjai mehettek tovább.
Köszönet az Újpesti Halassy Olivér Általános iskola igazgatónőjének, Grósz Ágnesnek és kollegáinak a verseny színvonalas lebonyolításáért, a jó szervezésért.
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, gyerekeknek, akik nélkül ezt a versenyt
nem lehetett volna lebonyolítani.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága a 3/2018. (I.18.) határozatával döntött a 10/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet alapján történő fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek
javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére irányuló
pályázat kiírásáról 2018. február 1.
napjától.
Vissza nem térítendő támogatásban az
a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az
Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő
gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban
bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban,
vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban
állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más
tulajdonában álló lakásban az ingatlan-nyilvántar8
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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)

tásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként
lakik, és önhibáján kívül lakhatási költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot
halmozott fel, valamint a kérelmező saját maga,
vagy közeli hozzátartozója fogyatékos személy.
Fogyatékosnak minősül az a személy, aki:
a) az Sztv. 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti
egészségkárosodott személy,
b) az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,
c) a rokkantsági járadékos,
d) aki rokkantsági ellátásban részesül,
e) aki rehabilitációs ellátásban részesül,
f) aki korábban rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesült, és részére jelenleg öregségi nyugdíjat
folyósítanak.
További részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon vagy a 231-31-78-as telefonszámon kérhető, illetve a részletes pályázati feltételek
a honlapon (www.ujpest.hu) megtalálható.
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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 06-1-37041-07-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.

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen – vagy törvényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociális Osztály,
1042 Budapest, Király u. 12–14. szám alatti épületében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztályon, valamint letölthető honlapunkról
(www.ujpest.hu).
A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről
a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni
kell. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017.
március 9., 12 óra
A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága
bírálja el. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti.
Budapest, 2018. január 31.
NAGY ISTVÁN
alpolgármester

MOZAIK

Radics Bélára
emlékeztek
Ingyenes koncerttel emlékeztek a szervezők és
rajongók Radics Bélára, a tragikus sorsú magyar
gitáros legendára, születésének 72. évfordulója
alkalmából. Az Újpesti Kulturális Központ szervezésében, Újpest Önkormányzata támogatásával
létrejött telt házas koncerten a Tűzkerék xT zenekar és Török Ádám zenélt. Az esemény fővédnöke
dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester volt.
A koncertet megelőzően Pettkó András egy Radics Béla rocktotót
szervezett, amely a gitáros életművéhez kapcsolódó kérdéseket tartalmazott. A 270 kitöltő közül tizennégyen adtak minden kérdésre helyes
választ. Ők jutalmul Újpest regényét, Nemere István A hűség horgonya
című könyvét kapják ajándékba, közülük hat kisorsolt szerencsés megfejtő egy palack bort, Újpest Borát is hazaviheti.
Gratulálunk a nyerteseknek! A nyeremények átvehetők 2018. február 16-ig munkaidőben, délelőtt 10 és 12 óra, valamint délután 14 és
16 óra között az Újpesti Sajtó Kft. székhelyén. (Erzsébet utca 8.)

Radics Béla

A rocktotó nyertesei: Magyar József Sándor,
Révay Judit, Lipusz Judit, Mile Veronika, Polonkai Anna,
Paprika Tamás, Varga Gabriella, Dékány Erzsébet Rózália,
Hegedűs Béla, Burai Csaba, Iván Kornélia, Várnai Lászlóné,
Hermán Géza, Szabó Csilla, Dormán József

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 Bp., 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

Az Újpesti Vagyonőr Kft. vagyonőr munkatársakat keres diszpécseri feladatok ellátására, saját állományba vétellel.
Elvárás: érvényes vagyonőri igazolvány, tanúsítvány megléte,
számítógépes ismeret.
Előny: B kategóriás jogosítvány, diszpécseri tapasztalat, biztonságtechnikai ismeretek, érvényes fegyvervizsga.
Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz megküldésével a
vagyonor@uvzrt.hu e-mail címre.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

Találkozó
az Államinál
Ha létezik abszolút városközpont,
akkor az Újpesti Áruház az! A városközpontszerep abból adódott,
hogy a két legfőbb útvonal, az
Árpád út és Bajcsy-Zsilinszky út
sarkára épült. Ha bárkinek találkozója volt valakivel, arra a kérdésre, hogy hol legyen a találkozás, biztosan azt mondta, hogy az
Államinál.
Ennél pontosabb helymegjelölés nem kellett,
mert a homlokzat árkádja alatt nem lehetett elkerülni egymást.
Építésére már nem emlékszem, mert akkoriban még szódásüveg-méretű voltam, és ki
figyelt oda, de aztán a kerületiek, elkészülte
után nyomban, birtokba vették, és be is lakták
rendesen.
Az Állami Áruház 1952-ben épült Rákos Pál
tervei alapján. Az elmúlt 66 évben az épület

10
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szinte semmit sem változott. Legfeljebb a felirat.
Az áruház egyik sarkán az ÁPISZ, másikon a
Meinl ház édességboltja és a Nagyközért vonzotta a járókelőket. Az „Arany Horgony” nevű,
vitatható hírű kocsmát, miután lebontották,
hamar elnyelte a feledés. Az Állami előtt minden valamire való villamos és busz megállt. A

Ú J P E S T I N A P L Ó – XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2018. február 8.

10-es, az 55-ös, a 12-es és 14-es villamos,
meg a 43-as busz.
Aki együtt „nőtt fel” az áruházzal, annak
egész életére a valamikori „Állami” jelenti a
bevásárlóközpontot, még akkor is, ha a privatizáció magánstandokra cincálta az épületet.
Csak néhány régi, elmaradt randevú sétálgat az árkádsor alatt.
RÉTI JÁNOS

KULTÉRKÉP

FILMAJÁNLÓ

Fantomszál
Paul Thomas Anderson filmjének bemutatója több
szempontból is eseményszámba megy.
Egyfelől azért, mert az egyik legtehetségesebb amerikai rendezőről
van szó, aki eddig még nem nyúlt mellé, pedig készített már háromórás melodrámát (Magnólia), sajátos romantikus filmet (Kótyagos
szerelem) vagy pikáns karriermozit (Boogie Nights). Hírértéke lenne
annak is, hogy életében először forgatott külföldön, pontosabban
Angliában, de a Fantomszál igazi szenzációja, hogy, ha minden igaz,

itt láthatjuk utoljára filmben korunk egyik legnagyobb színészét,
Daniel Day-Lewist, aki még korábban bejelentette visszavonulását.
A Filmakadémia ennek örömére Oscarra is jelölte az alakítását,
ahogy a legjobb film, rendezés, női mellékszereplő, zene és jelmeztervezés kategóriákban is érdekeltek lesznek majd az alkotók a
február végi gálán. De megérdemelt-e a sok elismerés és kritikusi
hozsanna?
A Fantomszál elsőre jóval egyszerűbb, szerényebb produkciónak
tűnik, mint Anderson korábbi filmjei. Az 50-es évek Angliájában járunk, főszereplőnk a brit divatvilág ünnepelt ruhatervezője, Reynold
Woodcock, aki igazi művészként tekint magára, és úgy is viselkedik. Megrögzött agglegény, mindig az aktuális múzsája a szeretője,
akit ha megun, azonnal eldob. Ez a sors várna Almára, a Kelet-Európából bevándorolt pincérnőre, a Woodcock rezidencia új lakójára
is, de a fiatal lány úgy dönt, megpróbálja magához láncolni a férfit,
kerül, amibe kerül.
Azon már nem lepődünk meg, hogy Daniel Day-Lewis tökéletesen egybeolvad a figurájával (most is hónapokig készült a szerepre,
bújta a vonatkozó könyveket, megtanult varrni, és a forgatási szünetekben is karakterben maradt), de az Almát alakító luxemburgi
Vicky Krieps is felnőtt hozzá. Anderson klasszikus gótikus románcnak nevezte a történetüket, és részben igaza is van, de a Fantomszálban sokkal több felfejtésre váró izgalmas réteg lapul, mint egy
átlagos kosztümös drámában.
BS

A Természet Csodái kiállításon
a következő kiállítókat találhatják meg az érdeklődők:
Első Nyúlmentő Alapítvány (csak szombaton)
Békázoo Kft. – hüllőkiállítás, nyuszisimogató
Deres Nyulászat – madárpókok (csak hétvégén)
Kanga Alapítvány – törpemalacok, törpekecskék, selyemtyúkok (csak hétköznap)
Kiss Károly – dísz- és szobanövények,
kaktuszok, pozsgások, játékok vására
Lali Haloda
Macskavilág Alapítvány (csak szombaton)
Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú
Egyesület (csak hétvégén)
Magyar Ornitológiai Egyesület – díszmadarak
Stone-gem Kft.– ásványkiállítás- és vásár
Óbudai Bonsai Egyesület
Rebarbara Csigaovi – afrikai óriáscsigák








Természet Csodái
kiállítás és vásár
27. alkalommal nyílik meg Újpesten a Természet
Csodái című kiállítás az Ifjúsági Házban. A különleges tárlat február 22–25-ig.
A korábbi évekhez hasonlóan az érdeklődők találkozhatnak itt hüllőkkel, rovarokkal, tengerimalacokkal, macskákkal, vadászgörényekkel,
rágcsálókkal. Az ásvány- és növénykedvelőket gazdag kínálat várja a
kiállítás ideje alatt.
Nyitvatartás: február 22–24. (csütörtök-szombat) 10-18 óra; február
25. (vasárnap) 10-17 óra; február 22-én és 23-án a nagycsoportos
óvodás és az alsó tagozatos iskolás csoportokat ÖKO-kézműves foglalkozással is várják a szervezők.
Belépő felnőtteknek: 700 Ft; gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak: 600 Ft; óvodás és iskolás csoportoknak: 500 Ft/fő (kísérő
pedagógusoknak díjmentes)
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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(csak hétvégén)






Rekusz Brekusz – nyílméregbékák,
bromélia ritkaságok, vas- és mangrove fák,
gyökerek (csak hétvégén)
Rex Kutyaotthon Alapítvány – Tanya Olimpia, ügyességi játékok
Süntenyésztők és Sünbarátok Egyesülete
(minden nap, szombaton 14 óráig)




Újpesti Lepke Múzeum Alapítvány
Vadászgörény-tenyésztők Európai Egyesülete (csak hétvégén)
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Nyitott
SZEM

Nyitott szemmel járnak, figyelnek
egymásra és értékeikre a szomszédok
Káposztásmegyeren.
2015-ben jött létre a SZEM, vagyis
a Szomszédok Egymásért Mozgalom a Káposztásmegyeri Családok
Egyesületének kezdeményezésére.
Tevékenységüket az újpesti rendőrség is támogatja. Buchwald Milánnal, Újpest rendőrkapitányával
beszélgettünk a mozgalomról és a
bűnmegelőzés fontosságáról.
– Igaz a mondás, hogy a szomszéd a legjobb
riasztó?
– Igen, igaz, ezért is tartjuk remek kezdeményezésnek a Szomszédok Egymásért Mozgalmat. Nem lehet elégszer ismételni a bűnmegelőzés jelentőségét. Sok fórumot tartunk ebben
a témában Újpesten, és szerintem már láthatóak ennek eredményei. Régebben a rendőrség
legfontosabb feladata a bűnüldözés volt, de ma
már a bűnmegelőzés legalább annyira fontos,
ha nem fontosabb. Viszont a rendőrség nem
tud mindent megoldani, mindenhol ott lenni, így
azért, hogy megfelelő közbiztonságban éljünk,

az állampolgároknak is tenniük kell. Nagyon találó a mozgalom neve, a SZEM. Ha mindenki
körültekintően, nyitott szemmel jár a saját lakókörnyezetében, akkor sok bűneset megelőzhető, nehezebben válunk áldozattá.
– Ennek nyilván fontos része a megfelelő
kommunikáció a szomszédok között, és a rendőrség felé is.
– Ha tudjuk, hogy mikor kell jeleznünk egy
lehetséges bűnesetet, és ezt a jelzést minél
hamarabb meg tudjuk tenni a rendőrség felé,
akkor megakadályozható a bűncselekmény. Kiváló példa erre a káposztásmegyeri mozgalom,
ahol évek óta jól működik ez a kommunikáció.
Pontosan tudják, hogy mikor kell szólni a rendőrségnek, mikor elég az önkormányzati rendészet felé jelzést tenni, vagy csak egymást figyelmeztetni. Figyelni kell arra is, hogy felelősen
használjuk a különféle internetes csoportokat, a
közösségi médiát. Nem a legjobb ötlet például
mindenki tudtára adni, hogy elment az egész
család nyaralni és két hétig üres lesz a lakás.
Mert elképzelhető, hogy olyan személyhez is
eljut az információ, aki ezt nem jó szándékkal
fogja használni.
– Jellemzőek a felesleges riasztások, esetleg
az egyéni bűnmegelőzési akciók?
– Inkább hívjuk a rendőrséget tízszer feleslegesen, minthogy pont akkor ne hívjuk, amikor kellene. És abban még van mit fejlődnie a
magyar társadalomnak, hogy ne az legyen az
attitűd egy gyanús eset láttán, hogy inkább nem

RENDŐRSÉGI HÍREK

TÍZPERCES BETÖRŐK
Elfogták az újpesti rendőrök azt a budapesti férfit, aki
társaival műszaki cikkeket lopott egy lakásból.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányságának
járőrei január 27-én 22 óra 35 perckor a Jókai utcában egy gyanúsan
viselkedő férfira és két fiatalkorú társára lettek figyelmesek. A férfi a rendőrautót meglátva eldobta a kezében lévő csomagot, és társaival együtt
elfutott, a rendőrök utána szaladtak, és néhány méter megtétele után el is
fogták. Az eldobott csomagban ágyneműbe csavart laptopok, egy televízió
és kisebb műszaki cikkek voltak. A bevezetett nyomozási cselekmények
eredményeként a nyomozók megállapították, hogy a műszaki cikkeket
néhány perccel előtte a IV. kerületben egy Lebstück Mária utcai lakásból
lopták el, ahová az erkélyajtón keresztül jutottak be.
Az 53 éves budapesti B. Lászlót elfogták és előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.
Két fiatalkorú társát az ellenük kiadott elfogató parancs alapján a BRFK
XIV. kerületi Rendőrkapitányság járőrei január 29-én 17 órakor Zuglóban
fogták el, és állították elő az újpesti rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók
gyanúsítottként hallgatták ki őket.
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Buchwald Milán:
„Régebben a rendőrség
legfontosabb feladata a
bűnüldözés volt, de ma
már a bűnmegelőzés
legalább annyira fontos,
ha nem fontosabb.”

teszek semmit, mert jobb kimaradni belőle. Persze fontos, hogy ne személyesen lépjünk közbe.
A hatályos jogszabályok alapján egy bűncselekmény elkövetőjét bárki visszatarthatja, csak
át kell adni a rendőrhatóságnak, de azért jobb
biztonságos távolságban maradni, jelezni az
esetet, és megfigyelni, megjegyezni azokat az
információkat, amelyek fontosak lehetnek, ha
nem sikerülne tetten érni az elkövetőt.
– Mi a következő cél a bűnmegelőzésben Újpesten?
– Szerintem az újpesti lakosság nyitottan áll
ehhez a témához, az önkormányzat is támogatja a bűnmegelőzési törekvéseket, a rendőrség nemkülönben, tehát az összefogás adott.
A Káposztásmegyeri Családok Egyesületének
mozgalma nagyon jó minta, és az a cél, hogy
ezt Újpest más részeire is kiterjesszük. Jó lenne,
ha minél több újpesti lakóközösség követné a
káposztásmegyeri példát.

SPORT

Varga Ádám aranyat,
Szabó László bronzérmet
nyert Zágrábban
Tíz súlycsoportból kettőben is magyar versenyző állhatott fel a dobogó tetejére a 2018. évi felnőtt kötöttfogású zágrábi nagydíjon. Külön
öröm, hogy az újpesti Varga Ádám kitűnő formában, Eb-ezüstérmes
riválisát is legyőzve lett a súlycsoport legjobbja.
A hagyományokhoz híven idén is részt vett
a magyar kötöttfogású válogatott az év eleji
zágrábi nagydíjon. A nemzetközi megmérettetésen évről évre egyre erősebb mezőny
gyűlik össze. Most a teljes horvát mezőny
mellett az osztrák, argentin, brazil, fehérorosz,
bosnyák, cseh, német, orosz, román, amerikai, szerb, török és szlovák birkózók próbáltak
szerencsét.
A selejtező, vigaszági és bronzmérkőzések
után a két 87 kilogrammos kiválóság, Lőrincz
Viktor és Szilvássy Erik jutott a döntőbe, míg
a 2016-os olimpiai kvalifikációs versenyen
remeklő Varga Ádám a 97 kilogrammosok
fináléjába verekedte be magát.
Az UTE világ- és Európa-bajnoki bronzérmese, Szabó László sem maradt medál
nélkül. Első mérkőzésén rögtön török riválisát verte, ám az elődöntőben a világbajnoki
ezüstérmes fehérorosz versenyzővel nem
bírt, végül bronzérmet nyert. A bronzcsatákon még három érem is magyar
gazdára talált, Kecskeméti Krisztián,
Torba Erik és Kozák István is a
dobogó harmaSzabó
dik fokára állhaLászló
tott.

A döntőkre természetesen megtelt a csarnok nézőkkel, akik fantasztikus show közepette szurkolhattak kedvenceiknek. A 87 kilóban magyar házirangadó volt, ahol Lőrincz
Viktor visszavágott Szilvássy Eriknek és lett
aranyérmes. Néhány perc elteltével, a 97-es
súlycsoportban az újpesti Varga Ádám nagyon
kellemetlen fehérorosz birkózót kapott ellenfélül. Többen is féltették Ádámot a mérkőzés
előtt, de akárcsak az Eb-ezüst és bronzérmes
Hrabovik, úgy Sztaradub sem tudott mit kezdeni a parádésan birkózó UTE-s versenyzővel.
– Jól éreztem magam a versenyen – nyilatkozta boldogan a Varga Ádám. – Korábbi
sérülésemnek már nyoma sincs, teljes erőbedobással tudok edzeni és versenyezni.
Szerintem jó úton haladok, remélem, még
sok örömet szerzek magamnak és az újpesti
klubnak egyaránt. Cél a tokiói olimpia!

Varga
Ádám

Éremeső atlétikában

Az atléták fedett pályás újonc magyar
bajnokságán három bajnoki címmel
is gazdagodott az UTE csapata. A
fiú 300 m síkfutásban Földi Gergő
nem talált legyőzőre, és a 2018-as

év első magyar bajnoka lett szakosztályunkban. A második helyet Sánta
Balázs szerezte meg, így a dobogó
első két fokára újpesti atléta állhatott
fel. Földi Gergő 600m-en sem talált

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Berki ősszel
ismét versenyez
Berki Krisztián, az UTE olimpiai, világ- és Európabajnok tornásza szeptemberi vállműtéte után a közelmúltban megkezdte az erősítő edzéseket, és tervei
szerint ősszel ismét versenyezne. A lólengés-specialista elmondta, fontos számára, hogy a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációs versenyeit el tudja kezdeni,
amelyek a novemberi, cottbusi világkupa-fordulóval
indulnak. Krisztián reményét fejezte ki, hogy már októberben, a dohai világbajnokságon is részt vehet.
– Számomra a legfontosabb,
hogy Tokióra meglegyen a kvótám, és oda már egy tökéletes
gyakorlattal érkezzek – nyilatkozta
az olimpiai bajnok. – Tavaly ősszel,
nem sokkal az operációm után
kezdtem a rehabilitációt, amellyel
továbbra is jó ütemben haladok.
Szerencsére a vállam elég jól reagál a gyógytornára és az erősítésekre, úgyhogy nagyon bizakodó
vagyok, mert eddig minden rendben van – fogalmazott.
Berki hozzátette, még vannak úgynevezett „befagyott részei” a vállának, ezeket próbálják nyújtani és kilazítani. Kisebb súlyzókkal már
tréningezhet, de olyan gyakorlatokat egyelőre nem végezhet, amelyek
teljes testsúllyal terhelnék a vállát.
– Nagyon örülök annak, hogy már egyre többet tudok támaszkodni,
ami a lólengésben elengedhetetlen. Edzőmmel, Kovács Istvánnal úgy
tervezzük, hogy márciustól már elindulhatnak a lovas terhelések is,
de siettetni nem fogunk semmit, hiszen a végső szót úgyis a vállam
mondja ki – mondta Berki.

legyőzőre, a klubtárs, Tamás Botond
ezüstérmet nyert.
A harmadik bajnoki címet a fiú
4x200m-es váltófutásban szerezte az
UTE, a Majoros Ádám, Sánta Balázs,
Almási Attila és Módis Martin alkotta
csapat révén. Bán Eszter is csodálato-

san versenyzett, kétszer is felállhatott a
dobogó második fokára, magasugrásban és ötösugrásban is ezüstéremmel
gazdagodott. Bronzérmes lett Máté-Tóth
Boglárka leány 2000m-es futásban, valamint Sánta Balázs 60m-es síkfutásban.
Az oldalt összeállította: GERGELY G.

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

Ingatlant kiad
 Kiadók Attila u. 158-ban 40 és 100 nm-es irodák. Központi fűtés, parketta, kiskonyha, légkondicionáló stb. Bérleti díjak: 80 000 és 200 000 Ft +
áfa/hó + rezsi. Tel.: 06-70-408-2847

Állást kínál
 Építőipari cég keres karbantartói munkákra,
víz-, villanyszerelő, kőműves-burkoló, festő, lakatos szakmunkásokat. Jelentkezni a 061-384-4028
számon hétköznapokon 9-13 óráig.

 Belső postaládás szórólapterjesztésre a kerületben és a környékező kerületekben munkaerőt
keresünk. Tel.: 06-70/513-78-85

Oktatás
 Matematika-korrepetálást vállal középiskolásoknak

nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 6180241

 Matematika-, fizika-, és kémiakorrepetálást vállalok.

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

 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások

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

Eltartás
 Kedves Hölgyem/Uram! Generációk óta Újpesten élő,

dolgozó, fiatal, gyermekes házaspár idősekkel gondozási
vagy eltartási szerződést kötne. Tisztelettel: Szendi-Kósa
család. Szendi Tiborné: 06-20 584-6027, Szendi Tibor:
06-30 301-5000

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. Bp., VI. ker. Andrássy út 16. Tel.: 2664154. Nyitva: H-SZ:10-17 CS: 10-19

 Pappné Szilvia, díjtalan kiszállás, becslés. Minden-

féle régiséget, dísztárgyakat, antik bútorokat, festményeket, órákat, szobrokat, herendiket, ékszereket, bizsukat, régi pénzeket, szőnyeget, könyveket, bélyeget,
érméket, jelvényeket, csillárokat, hagyatékot, kiemelt
áron! Azonnal jövök! Tel.: 06-20 465-1961, 06-70
942-0806

Üdülés
 Bükkfürdőn, Apartman hotel „C” épület, egyszobás,

felszerelt konyha, 3 személyre, 2018. 04. 25–05.01-ig
üdülőjog átadó. Ár: 30 000 Ft, tel.: 06-20 597-4100

• A Bp.-Káposztásmegyeri Református Egyházközség JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓT
rendez a Bőröndös u. 17. sz. alatti Református Templomban 2018. február 12én, hétfőn és 13-án, kedden 9-18 óráig.
Február 11-én du. 16-tól 19-ig vesszük
át a holmikat. Kérjük, előtte ne hozzanak
semmit, mert nem tudjuk tárolni. Mindenkit
szeretettel várunk!
• Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat megfelelő számú jelentkező esetén 40
órás (heti négy óra) német nyelvtanfolyamot
szervez kezdő és/vagy haladó szinten szerdai és pénteki napokon. A tanfolyam 2018.
február 19-én indul. Helyszín: Német Nemzetiségi Önkormányzat (1042 Bp., Nyár utca
40–42. Jelentkezés, beiratkozás személyesen: 2018. február 14-én, 17–19 óra között.
Érdeklődés a következő mobilszámon: 06 30
866-6458, hétköznap: 18- 20 óra között.
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www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük Önöket,
vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk:
1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 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 20 745 9063 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2.
vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés a 06
30 400 9297 számon.
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (március 1.)
13 órától; február 15-én, 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat igénybevételére is lehetőség van! (Képviselői Iroda, Kiss Ernő u. 3.) Előzetes bejelentkezés vagy más időpont egyeztetése 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

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1046 Bp., Homoktövis u. 102.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés,
óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok,
érvényes erkölcsi bizonyítvány, munkakörre
vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
Érdeklődni lehet: Dikácz Attiláné óvodavezetőnél a 061-233-38-14 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Dikácz Attiláné részére a
homoktovisovoda@homoktovisovoda.hu
e-mail címre, vagy személyesen Dikácz Attiláné részére, 1046 Bp., Homoktövis u. 102.
Beküldési határidő: folyamatos

FOGADÓÓRA
Légrádi Péter önkormányzati képviselő (Együtt – A Korszakváltók Pártja) fogadóórája minden
hónap első szerdáján 18 és 19 óra között. Helyszín: az Együtt újpesti frakcióhelyisége (Bp., IV. Árpád
út 162.) E-mail: ujpest@egyuttpart.hu

Újpestért
Egyesület

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.)

Szerelmesek,
Ī

figyelem
Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmeseknek! Örömmel közvetíti február 15-én megjelenő lapszámának oldalain a Bálint-, azaz Valentin-napi üzeneteket.

Meghívó technikusi
találkozóra

14

R

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila február 12-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária,
Bartók Béla önkormányzati képviselők február 14-én, szerdán 18-19 óráig tartanak
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla
önkormányzati képviselő február 26-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

A Homoktövis Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére keres munkavállalót.

A Magyar Pamutipar területére kihelyezett üzemi
technikum volt tanárai szeretettel meghívják az
iskola valamennyi évfolyamának végzett diákját
arra a találkozóra, melyet a Tromos étteremben
(Bp., XIII., Népfürdő utca 18-20.) tartunk.
Kezdési időpont: 2018. március 3.,16 óra.
Kérünk mindenkit a meghívó minél több
helyen való megjelentetésében, a volt osztály- és iskolatársak értesítésében.
Az előzetes létszám felmérése miatt kérjük a találkozó résztvevőinek visszajelzését a
pmezo1@gmail.com címre, vagy SMS-ben a
06-20-517-8759 telefonszámra.
Várunk benneteket kedves tanítványaim!
Jászainé Handzó Mária 1973. évf.,
Mező Péter osztályfőnök, Radványi Róbert
1973. évf.

Á

A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott üzeneteket
a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.
Leveleiket február 12-ig a szerencsi.csilla@ujpestimedia.hu
e-mailre, postán feladva vagy személyesen az Újpesti
Napló címére (1045 Bp., Erzsébet utca 8.) juttassák el.

HELYREIGAZÍTÁS
Az Újpesti Napló 2018. január 18-i számában az „Idén is sportosan” cikkben a Hatha
jóga leírásánál szereplő kép a Lélekforma
Mozgás Stúdióban készült, ahol a Hatha
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jóga és egyéb sportfoglalkozások kerülnek
megtartásra minden hétköznap a 1047 Budapest, Fóti út 59. szám alatt található jóga
stúdióban.
Az érintettektől elnézést kérünk.
UN
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Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk. A képek csak illusztrációul szolgálnak.

Újpesti

2018. február 8–14.

Kamrája Kft.-nél C?
PLACC
PIAC - Vadász
PIA

300 Ft
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1999 Ft
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/kg

BURGONYA

FÜSTÖLT SZÍVSONKA

HÁZI SAVANYÚKÁPOSZTA

Pintér Tihamérnél

Duna-Muhari Bt.-nél

Dóka Erzsikénél

Újpesti
PIAC?-?PLACC
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél csirkemellfilé 1290 Ft/kg | csirkecomb 699 Ft/kg | füstölt oldalasszél 1490 Ft/kg | füstölt hátsócsülök 899 Ft/db.
TOVÁBBI HÚSAKCIÓK

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél bajomi pikáns lángolt kolbász 1700 Ft/kg | füstölt fej 799 Ft/kg | füstölt szívsonka 1999 Ft/kg | kocsonyahúsok nagy választékban.
A Nagycsarnokban a Vadász Kamrájánál vaddisznószalámi 5150 Ft/kg | paprikás vaddisznószalámi 5350 Ft/kg | Vadász szalámi (szarvashús) 5150 Ft/kg | őzszalámi 5090 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Klenovszki Kálmánnál csemege, csípős házi kolbász 2000 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK

Újpesti

A Nagycsarnokban Rozvadszky Tibornál új sárgarépa 150 Ft/cs | banán 398 Ft/kg | kömény 198 Ft/0,5 kg.
A Nagycsarnokban Pintér Tihamérnél burgonya 150 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK

A
PI C

ÚJPESTI

A Nagycsarnokban Dóka Erzsikénél házi savanyúkáposzta 300 Ft/kg.
A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes Sajtműhelynél tejsavó 150 Ft/l | kapuvári sajt 1780 Ft/kg.

PIAC PLACC A SZENT ISTVÁN TÉREN
Szombaton és vasárnap 7.00-14.00 óra között az időjárás függvényében!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT A RÉGI PIAC MINDEN NAP ÜZEMEL.
A FORGALMIREND-VÁLTOZÁST KÖVESSE AZ UJPEST.HU/PIAC OLDALON.

PIAC PLACC REGISZTRÁCIÓ A PIACFELÜGYELŐSÉGEN:
KEDD 9.00–11.00, CSÜTÖRTÖK 13.00–15.00 ÓRA KÖZÖTT.
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GYÁSZJELENTŐ
A szalézi rend és az Újpesti Önkormányzat
mély fájdalommal tudatja, hogy
P. Bíró Lóránt
szalézi szerzetes atya,
Újpest díszpolgára 2018. január 25-én,
életének 90., áldozópapságának
30. évében visszaadta lelkét teremtőjének.
2018. február 9-én (pénteken) 12 órakor
kísérjük utolsó útjára a Megyeri temetőben.
Az engesztelő gyászmise az Újpest-Megyer
Nagyboldogasszony Plébaniatemplomban
(1044 Budapest, Ascher Lipót tér 10.)
lesz a temetés után.
Rokonai és gyászoló hívei

GYÁSZJELENTŐ
Szomorúan tudatom az ismerősökkel,
tanítványokkal, hogy Édesanyám
dr. Horváth Józsefné
sz. Laurencsik Éva,
aki Újpesten született,
élt, dolgozott, szeretett és
szeretve volt, életének
95. évében elhunyt.
Temetése 2018. február 10-én,
10 órakor a Megyeri temetőben lesz
Gyászolják: lánya, unokái, dédunokái,
rokonai és ismerősei

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.
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MOZAIK

Csiribiri
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, énekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Halász
Judit varázsolt fergeteges hangulatot az Ady
Endre Művelődési Házba február 4-én.
A mesedalok királynője igazi játékországot
teremtett az Ady színháztermében. A telt házas koncerten a gyerekek és a felnőttek is
nagyon jól szórakoztak, együtt énekeltek, nevettek és táncoltak.
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