
BOLDOG ÚJ ÉVET, ÚJPEST! 
A hagyományokhoz hűen idén is újévi foga-

dáson köszöntötte Újpest jeles személyiségeit 

Wintermantel Zsolt polgármester.   3. oldal

A VÁROSGONDNOKSÁG
FELKÉSZÜLT A HAVAZÁSRA
Hóeséssel indult az év, a Városgondnokság 

munkatársai készen álltak a munkára. Fejér Já-

nost, a Városgondnokság zöldterületi üzletágve-

zetőjét kérdeztük a részletekről.  4. oldal

EGY LEÁNYKÉRÉS TÖRTÉNETE
Megható pillanatoknak lehetett részese az, aki 

az Újpesti Karácsonyi Vásárban végignézte a 

Starlight Dance Company fellépését. Bianka és 

Krisztián történetét a 9. oldalon olvashatják. 

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2016. január 14., X. évf., 1. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

EGYMÁS ELLEN VERSENYEZNEK A SIKEREKÉRT
Olimpiai bajnoki aranyérmekért utazhat majd Rióba augusztusban Szabó Gabriella és Kozák Danuta. A két kajakozó 

Londonban már sikerrel járt, és az elmúlt években is remekelt, tavaly pedig párosban is együtt szerzett világbajnoki címet Milánóban. 

A közelmúltban egymásról is nyilatkoztak. 13. oldal
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Légi felvételek újpesti 

szemmel – 16. oldal
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K Ö Z T É R

Fogadjunk 
Holnaptól kevesebb kávét iszom. Négy 

helyett csak kettőt egy nap. Nem eszem 

zsíros ételeket. A fehércukrot leváltom 

nyírfacukorra, így megmarad az élmény, de sokkal egész-

ségesebb lesz. Minden jobb lesz. Egészségesebb, szebb, 

fi ttebb leszek! Edzeni is fogok járni. Nem úgy, mint tavaly, 

most komolyan veszem. Legalább egy héten kétszer elme-

gyek futni, vagy biciklizni, és sétálok munkába menet. Meg 

kell újulnom.  

Eljött az újév, a fogadalmak beteljesítésének ideje. Min-

denki eldöntött valamit, mindenki elhatározott valamit. Va-

lami jót. Jobbat, mint tavaly. Az egyik ismerősöm nyelvet 

fog tanulni, egy másik főzőtanfolyamra megy. Rengeteg 

új, modern tanfolyam van a városban, kedvére válogathat. 

Nem tud főzni, de szeretne megtanulni a párja miatt. Sze-

retné meglepni. A volt kolléganőm mesélte, hogy ő megtanul 

megváltozni. Ez lett az újévi fogadalma. Már elmondhatja, 

hiszen már 2016 van. Elgondolkodtam. Jó ötlet. Az élet csu-

pa változás.

Megkérdeztem, hogy tervezi, hogyan kell megtanul-

ni megváltozni. Azt mondta, egyszerű. Semmi sem marad 

ugyanúgy. Minden változó. Minden pillanat változás.  Ha ezt 

elhiszem, nem érhet baj. Nem lesz több rossz szokás, mert 

elhiszem, hogy megváltozhat. Hogy sikerülhet. 

Újév, új gondolatok, új energiák. Van viszont, amit jó meg-

tartani. A jó szokásokat erősíteni, emlegetni, jó példát hozni. 

Az újpesti összefogás híres. Újpest Önkormányzatának jóté-

konysági szervezete, az Újpesti Cseriti minden évben hoz-

zájárul a rászoruló gyermekek karácsonyához. A rengeteg 

ajándék, az adományok, a törődés és a személyes segítség-

nyújtás mindig hatalmas mosolyt csal a kicsik arcára.

A hagyományokhoz hűen idén is újévi fogadáson köszön-

tötte Újpest jeles személyiségeit Wintermantel Zsolt polgár-

mester. Az ünnepséget január 7-én a Polgár Centrumban 

tartották. 

A polgármester köszöntőjében kiemelte az újpesti közös-

ség erejét és jó hírét. A jó szokásokat jó megerősíteni, emle-

getni, jó példát hozni.  V.G.

Köszönet a Cseriti 
támogatóinak!
Az újpestiek összefogásának köszönhetően tavaly is na-

gyon sok gyermek arcára csalt mosolyt Újpest Önkor-

mányzatának jótékonysági szervezete, az Újpesti Cseriti.  

Egész évben folyamatosan érkeztek a támogatások. 

Pénzadományok, jó minőségű játékok, ruhák, köny-

vek.  Ennek a több éve tartó összefogásnak köszön-

hető az is, hogy hagyománnyá váltak a karácsony 

előtti meglepetésprogramok. Tavaly decemberben 

száz gyermek kívánságlistája teljesült, és ötszázan 

vehettek részt Gáspár Laci kifejezetten a cseritis 

gyerekeknek szervezett koncertjén. Szintén hatalmas 

örömöt okozott a kicsiknek a Lázár Ervin Általános Is-

kola gyűjtése, ami őszinte mosolyt csalt az arcokra az 

„Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában.

Az Újpesti Cseriti mindemellett három hétvégén keresztül folyamatosan jelen volt a vásárban, 

és önkéntesek bevonásával, meleg teával, süteménnyel kínálta az adományozókat.

Egész évben zajlott és természetesen idén is folytatódik a kupakgyűjtési akció is, amivel 

jelenleg Balázskának segíthetünk.  D. V.

Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete szívből köszöni a segítséget, amellyel 

szebbé tehette rengeteg gyerek karácsonyát, és továbbra is köszönettel fogad banki át-

utalással történő (számlaszám: 12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, 

amellyel a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek felkarolását szolgáló szabadidős 

és kulturális programokat segíthet!

AZ ÚJPESTI CSERITI TÁMOGATÓI: 

OTP Bank XIII. ker. Babér utcai dolgozók, Gasztrológus Kft.,Kakukk Vendéglő, Édes Gyömbér Cukrászda, Újpesti 

Torna Egylet, Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület, Madi Kft., Awila Kft. Csupacsibe-Falatozó

Balogh Angéla, Budánszky Péter Gusztávné, Dr. Estók János, Dr. Kató Balázs Árpád, Dr. Kőrös András és neje, Dr. 

Küttel Péter, Dr. Somos András, Dr. Szabó Béla és Sz. Éva, Dr.Székely Tímea, Dunai Antal, Farkas Tibor Györgyné, 

Green Etilen Kft. Helmeci Imre, Kecskés Mária, Keszthelyi Ilona, Klacsán Csaba, Kolozs Mária, Kovács Mihályné, 

Levantex Kft., Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Muha Istvánné, Pásztor Erzsébet, Pintér Éva, Szabó Szilvia, 

Szabó Zsolt, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Szokira Anikó, Szöllősy Marianne Ivette, Gábriel Tibor, Vadgeszte-

nye Cukrászda, Valiczek József, Vasáné Almási Zsuzsanna és Vasa Zoltán, Visnyovszky Áron, Vitek Ferenc. Mellet-

tük sok névtelen támogató és önkéntes is segítette a Cseriti munkáját. 

Illés Natália mozgás-
sérült kislány, akit 
karácsony alkalmából 
egy UTE-melegítővel 
és fenyőfával lepett 
meg az Újpesti Cseriti. 
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A polgármester arról is szólt, büszke, hogy 

egyre többször érzi megnyilvánulni a csapat-

szellemet. Az elmúlt évek mindenki számára 

látható újpesti eredményei, fejlesztései csa-

patmunkával jöttek létre, nem csak a város-

vezetés részéről, hanem az újpesti polgárok 

részéről is, különösen azok részéről, akik 

részt vettek az Újpesti Párbeszédben és vé-

leményükkel, javaslatukkal segítették elérni a 

közös célokat. 

A köszöntő után a Kormorán együttes három 

tagja lépett színpadra, előadásuk nagy sikert 

aratott a közönség körében. A koncert után 

fogadással és ünnepélyes koccintással köszön-

tötték az új évet az egybegyűltek.

Boldog új évet, Újpest!  
Írta: Domján Vivien

A hagyományokhoz hűen idén is újévi fogadáson kö-

szöntötte Újpest jeles személyiségeit Wintermantel 

Zsolt. Az ünnepséget január 7-én a Polgár Centrum-

ban tartották. 

fogadás a polgármester köszön-

tőjével indult, amelyben az újpesti 

közösség erejét és jó hírét méltatta. 

Beszédében kiemelte, Újpesten a legkisebb 

közösségekben és város szinten is rendkívül 

példaértékű az összefogás.

„Miközben azon tűnődtem, mit is mondjak 

majd itt a szokásos polgármesteri köszöntő 

keretében, újra és újra összecsengett a fü-

lemben a Régi idők focija című fi lmből Minarik 

Ede szállóigévé vált mondata: Kell egy csapat! 

Ahogy jobban végiggondoltam, arra jöttem rá, 

hogy gyerekkorom óta ez az érzés dolgozik 

bennem is. Kell egy csapat! Ez hajtott arra is, 

hogy az iskolában programokat szervezzek, 

ez vitt el sportolni, nem véletlen, hogy csapat-

sportokat űztem. Ez vitt a politikai pályára is 

közel huszonöt éve, és ez az érzés hajt ma 

is minden reggel, amikor elindulok otthonról. 

Azt gondolom, azért szeretek annyira Újpesten 

élni és azért ragaszkodom ehhez a városhoz, 

mert mindig van csapat, mindig lehet csapatot 

építeni. Erős a csapatszellem, közösségi érzés 

a helyi politikai közösségünkben, a képvise-

lőtestület is képes jó csapatként együttmű-

ködni, a hivatalban is benne van a csapatjá-

ték képessége, de még tágabb értelemben 

is, az Újpesten élők közösségében is benne 

van ez a képesség, ez az adottság – mondta 

Wintermantel Zsolt.

A polgármester 
teljes beszédét 
elolvashatják az 
ujpest. hu oldalon. 

A polgármesterrel 
újévi interjút 
készített az Újpesti 
Közéleti Televízió. 
A beszélgetés a 
YouTube csatornán 
is elérhető.

A
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A Városgondnoksághoz – bár tett már kivé-

telt, például mozgáskorlátozott lakosok estén 

– a Szent István tér, a Király sétány, valamint a 

zöld területeken, parkokon átvezető utak meg-

tisztítása tartozik. Az úttest és egyéb területek 

takarítását, síkosság-mentesítését pedig a 

FKF Zrt. végzi.

Ami bennünket, lakosokat érint, nem szabad 

elfelejteni, hogy a lakóházak, magántulajdonok 

előtti terület megtisztítása minden esetben az 

ott élők, tulajdonosok, lakóközösségek felada-

ta. Ezt pedig a balesetek elkerülése érdekében 

soha ne feledjük, ne hagyjuk fi gyelmen kívül!

A Városgondnokság 
felkészült a havazásra  
Írta: Rácz Zsuzsanna

Hóeséssel indult az új év, azonban a Városgondnok-

ság munkatársainak ez nem okozott gondot. Az előké-

születekről és a munkálatokról a zöldterületi üzletág-

vezetőt kérdeztük.

„Idén már megérkezett a régen várt hó, sze-

rencsére nem ért felkészületlenül bennünket, 

a gépeink elő voltak készítve, és a betárolt 

só mennyisége is a rendelkezésünkre állt” – 

mondta el megkeresésünkre Fejér János, a 

Városgondnokság zöldterületi üzletágvezetője, 

akitől megtudtuk azt is, hogy milyen eszközök-

kel végzik munkájukat az utakon. „Két trakto-

runk van, leginkább ezeket használjuk. A jár-

művek tolólappal, valamint sószóró adapterrel 

vannak felszerelve. Ezeken kívül van három 

utcaseprőgépünk, melyek átalakíthatóak, és 

szóró adapterrel, tolólappal szintén felszerel-

hetőek.”

A hideg időjárás okán nagyobb odafi gye-

lésre kér mindenkit az újpesti rendőrség is. A 

tartós hidegben többeket, nem csak hajlékta-

lanokat fenyeget a kihűlés. Amennyiben utcán 

találkoznak láthatóan segítségre szoruló, a 

kihűlés által fenyegetett fedél nélküli ember-

rel, vagy lakásukban, házukban – bármilyen 

okból – fűteni nem tudó, főleg egyedül élő, 

idősekről, betegekről van tudomásuk, kérjük 

haladéktalanul jelentsék be az ingyenesen 

hívható 112-es segélyhívó telefonszámon. 

A Menhely alapítvány diszpécser-szolgálata 

(Tel.: +36-1/338-4186) is éjjel-nappal fogad-

ja a bejelentéseket.

A rendőrség, illetve a mentőszolgálat gon-

doskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben 

lévő hajléktalan elszállításáról.

Újpesten két szálló is működik. Egyik a 

BMSZKI Váci úti intézménye (1045 Buda-

pest, Váci út 102. (Rév u. 1.) tel.: 06-1/232-

1135), a másik pedig a Twist Olivér Hajlék-

talanszálló (1044 Budapest, Fóti út 4. tel.: 

06-1/2331191). Ezen felül a fedél nélküliek 

számára hasznos elérhetőségeket (címmel, 

telefonszámmal) Újpest-Központ aluljárójában 

is kihelyezték.

A rendőrség végül fi gyelmeztet arra, hogy a 

bejelentőknek is szerepük lehet abban, hogy 

a tragédiák megelőzhetőek legyenek. Így min-

denki aktívan segítséget nyújthat a hideg idő 

beköszöntével, azzal, ha az eddigieknél jobban 

fi gyel a környezetében élőkre. A legveszélyez-

tetettebbek a magányosan élő idős emberek 

és az utcára szorult fedél nélküliek. MOA

A TRAGÉDIÁK MEGELŐZHETŐEK 

Nagyobb odafi gyelést 
kér a rendőrség
A kemény hidegben nem ritka, hogy tartósan fagy-

pont alatt marad a hőmérséklet, amely komoly próba 

elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásuk-

ban egyedül élő idős embereket. Mindannyiunk fe-

lelőssége, hogy jobban odafi gyeljünk a nehéz körül-

mények között élőkre és a fedél nélküliekre.

A Városgondnokság 

kétféle környezetba-

rát anyaggal végzi a 

síkosság-mentesítést. 

Az egyik a kalcium-

klorid, amely a vízzel 

való reakciójakor hőt 

termel, ezáltal olvaszt. 

A növények jól tűrik és 

alacsonyabb hőmér-

sékleten is eredmé-

nyesen alkalmazható. 

A másik bazaltliszt, 

kalcium-karbonát és 

kalcium-klorid keveré-

ke. Ez a környezetba-

rát anyag jégolvasztó 

hatásán túl mechani-

kai síkosság-mentesí-

tésre is alkalmas.

Néhányan jelezték az önkormányzat felé, hogy nagyobb méretű tócsákat észleltek 

a parkokban. Ez a legtöbb helyen természetes jelenség, a fagyos földbe ugyanis 

nehezebben, lassabban tud beszivárogni a víz. Az önkormányzat ezért az újpestiek 

türelmét kéri. Amennyiben valaki túlzottan nagynak ítéli meg egy tócsa méretét 

és napokkal később sem tapasztal változást, kérjük, küldjön fotót a pontos cím 

megjelölésével a varosuzemeltetes.oszt@ujpest.hu email címre. 

K Ö Z T É R

A Városgondnokság
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KÉPEKBEN AZ ÉVEK 
– TOVÁBBRA IS VÁRJUK A FOTÓKAT

Téli estéken  előkerülnek a tit-

kos, régi fotókat rejtő dobozok

„Nézd csak, ezt az overált nagyon szeret-

ted. Nem is szerettem, csak mindig ezt 

adtátok rám, ha a játszóra mentünk, és 

megszoktam.” 

Milyen volt az élet régen az Ugró Gyula 

parkban és a játszótéren? Erre vagyunk 

most kíváncsiak. Akik oda jártak, különö-

sen legyenek szemfülesek a fényképek 

nézegetésekor. A retrófotókat elektro-

nikus formában várjuk az ugrogyula@

ujpestimedia.hu e-mail címre.  

Már látszik az út vége
Közel egy éve, hogy elkezdődött a Görgey út felújítá-

sa. Már javában dolgoztak a munkagépek, amikor még 

mindig sokan kételkedtek, hogy valaha megvalósulnak 

a tervek. Még az utolsó simítások hátra vannak, de 

február végére teljesen új lesz a Görgey út. 

Újpest egyik legforgalmasabb útjának burkolata szinte már teljesen elkészült. Az elkövetkezendő 

egy hónapban a Rózsa utca és a Görgey út találkozásánál kialakult csomópontból is eltűnnek a 

forgalmat akadályozó betonelemek. 

A kivitelező elmondta: még a felsővezeték-hálózat befejezése, a tervekben meghatározott végleges 

forgalomtechnika telepítése, a próbaüzemek lebonyolítása és a zöldfelületek rendezése van hátra. Ez 

utóbbi végleges kialakítása az időjárás miatt leghamarabb tavasszal történhet meg.  D.V.

Bővebb információ: http://www.bkk.hu/gorgey/julius28,  ujpest.hu/gorgey

Képgaléria a felújításról: https://www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program

 

Elkészült 
az Ugró 
Gyula 
park is
Sok lenne a dolga egy ka-

méleonnak a teljesen fel-

újított Ugró Gyula parkban, 

amely vidám színeivel, 

modern sportpályával és 

„retro játszótérrel” várja 

az újpestieket.

Tavaly szeptemberben elindult a harminc éve 

érintetlen Ugró Gyula park felújítása. Mostanra 

már azok sem ismernek rá a területre, akik a 

környező házakban nőttek fel és minden délután 

ott hintáztak. A szép, természetesen lila burkola-

tú sportpálya mellett egy zárt, „retro játszótér” is 

épült, amely a 70-80-as évek hangulatát idézi. 

A játékokat modernizálták és bővítették, a ját-

szótér közepén pedig újra a sokak által kedvelt 

és hiányolt rakéta áll. Jelenleg a park műszaki 

átadás-átvételi eljárása zajlik, amely várhatóan 

rövidesen lezárul. D. V.

Tavasszal az Erdősor 26. szám előtt egy, a 

virágos rétek hangulatát idéző teret alakíta-

nak ki, ahol a családok, baráti társaságok 

átélhetik a szabadtéri piknikezés örömét.
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M O Z A I K

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakkö-

zépiskolája és Szakiskolája 10/C osztályos 

tanulója vagyok.

Amikor idejöttem a 9. előkészítő osztályba, 

elsősorban angol tanóráim voltak, mivel két 

tanítási nyelvű osztályba járok, így nagyon 

fontosnak tartják tanáraink, szüleink, illetve 

tartjuk mi is, diákok, hogy legyen nyelvvizs-

gánk. Osztályfőnökömnek, egyben angolta-

náromnak, Sebőkné Szabó Emőkének hála, 

lehetőségem volt már az előkészítő évében, 

decemberben elmenni BME próbavizsgára, 

így megtudhattam, milyen szinten is vagyok 

pontosan angolból. Majd a próbavizsga után a 

tanárnő megbeszélte velem a vizsga eredmé-

nyét, felhívta a fi gyelmemet azokra a hibákra, 

illetve nyelvtani hiányosságokra, amelyeknek 

megtanulása szükséges volt a sikeres nyelv-

vizsgához. Típusfeladatokat csinálhattam, így 

készülve a tényleges nyelvvizsgára tavasszal.

Amikor elérkezett az igazi, éles nyelvvizsga, 

már egyáltalán nem ütköztem problémába, 

teljesen könnyeden csináltam végig a szóbe-

lit, majd az írásbelit, és sikerült is a középfokú 

nyelvvizsgám, ráadásul nagyon magas száza-

lékkal, amire külön büszke voltam. 

Nyár végén, augusztus utolsó hetében 

iskolánk mindig szervez nyelvi tábort, így, 

mint minden évben, akkor is jelentkeztem, 

DIÁKOK ÍRTÁK

és már ott elkezdhettem készülni a felsőfokú 

nyelvvizsgára, annak nehezebb feladataira, 

több szóbeli témájára és hallott szövegértési 

feladataira. Egész tanévben foglalkoztam a 

felsőfokú vizsgával, osztályfőnököm, Sebők 

tanárnő rendszeresen hozott nekem BME-s 

feladatsorokat, szóbeli témákat gyakoroltam 

vele és felmondtam azokat. Majd jött az azévi 

próbavizsga, megbeszéltük a tanárnővel, hogy 

kipróbálom, megmérettetem a tudásomat fel-

sőfokon is. Sajnos ekkor még nem sikerült át-

mennem a próbavizsgán, de érezhettem, hogy 

ez pontosan milyen is, mennyivel nehezebb a 

középfokúnál, és már tudtam, mire számítsak 

majd. Sok nehézségbeli különbség van a két 

szint között, és erre ott a próbavizsgán jöttem 

rá igazán, amikor láttam, hogy ez mennyire 

nehéz. De nagy előny, hogy nem a tényleges 

vizsgán buktam meg, így nem ért akkora csa-

lódás, csak megmutatta a próbavizsga, mivel 

foglakozzak többet, és nem mellékesen ingye-

nes volt. Így továbbra is a megszokott ütem-

mel készültem, és tavasszal sikerült is a fel-

sőfokú nyelvvizsgám élesben, jóval nehezebb 

ugyan, mint a középfokú, de szükség is volt a 

sok készülésre, próbavizsgára, és mint látszik, 

megérte.

Összességében, hasznosak a próbavizsgák. 

Vizsgahelyzetet szimulálnak, így felkészítve 

arra, amivel ilyen korban még jóformán nem 

is találkoztunk, és képet alkot a nyelvtudá-

sunkról, ami alapján el tudjuk dönteni, merre 

tovább. Köszönöm, hogy mi, UMSZKI-s diákok 

élhetünk ezzel a lehetőséggel.   

 Karácsony Xavér 10.C

A BME 
próbavizsga 
előnyei 
diákszemmel

Idén is folytatódik a „Házhoz megyünk” a rendőrség 

által szervezett bűnmegelőző, tanácsadó sorozat. 

Január első hetében az Újpesti Áruház bejáratához 

települtek a rendőrök, és ugyanitt lesznek megtalál-

hatók február első hetében is, keddtől szombatig.

Idén is házhoz jönnek

Tavaly novemberben indult útjára az az országos bűnmegelőző 

programsorozat, amelyhez Újpest az elsők között csatlakozott. A jó 

együttműködésnek köszönhetően közterület-felügyelő, polgárőr és 

vagyonvédelmi szakember segít a rendőröknek a helyszínválasztás 

alapján már-már tényleg házhoz menő tanácsadásban. A hatékony 

informálást szóróanyagok, és a standnál megtekinthető vagyon-

védelmi eszközök teszik teljessé. Sőt, azt, aki a Házhoz megyünk 

standjánál ezt kéri, külön időpontban felkeresik, és felmérik, hogy 

otthona kellően biztonságos-e, és mit tehet annak érdekében, hogy 

biztonságát fokozza.

Újpesten láthatóan jó helyszínt választottak a rendőrök. A piacon és 

az áruházban is több idősebb ember fordult meg, akik közül sokan 

nyitottnak bizonyultak a bűn-

megelőzés eme formájára. 

Sőt, akadt olyan, aki hallott is 

a főként egyedül élő időseket 

érintő csalásfajtáról, és mond-

ta is a rendőröknek, hogy is-

meri a trükköt és nem dől be 

neki. Kép és szöveg: MOA

Tájékoztató kiad-
ványokkal, vagyon-
védelmi eszközök 
bemutatásával teszik 
teljessé a szinte szó 
szerint házhoz menő 
tanácsadást
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M O Z A I K

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat 

nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban meg-

ismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Egy lakástrendekkel foglalkozó blogon olvasom, hogy a CSOK 

hatására majd biztosan megnő az új építésű ingatlanok száma, 

így aki a régit szereti, kedvére válogathat. A Lebstück Mária 

utcán sétálok. Nézem a házakat. Panelek és egy bérház. Életek.

Életek mindegyikben. Régi házak, új házak, közepesen régi házak. Újpesten közel tizen-

hétezer panellakás van. Ezzel a számmal a budapesti, sőt az országos listát is vezeti. 

Itt van a legtöbb élet. 

A város a lakótelep építése előtt nagyrészt földszintes épületekből és egyszobás 

lakásokból állt. 1950. január elsején Budapesthez csatolták, 1960-ban pedig tervbe 

vették a terület fejlesztését. A Fővárosi Tanács 1973-ban elfogadta a városközpont re-

konstrukciós tervét, a munkálatok megkezdése előtt pedig felmérték a kerület elhanya-

golt épületeit. Az 1974-ben megkezdődött rekonstrukció során majdnem ötezer lakást 

szanáltak, de az Árpád utat csak részben változtatták meg, több helyen meghagyták az 

eredeti épületeket. Itt kezdődött az építkezés, a déli oldalon. 

Az első ütemben 9588 házgyári lakás készült el öt és tizenegy szintes panelépü-

letekben. A lakások mellett 88 általános iskolai tanteremmel, 1000 gyermek részére 

óvodával, 500 gyermek részére bölcsődével és több mint 10 000 négyzetméter alapte-

rületű kereskedelmi- és szolgáltató létesítménnyel gazdagodott a kerület. Az első ütem-

mel párhuzamosan 1980-ban az Árpád út északi oldalán a második ütem tömbjeinek 

összeállítása is megindult. 5682 összkomfortos lakás, 48 általános iskolai tanterem, 

500 gyermek részére óvoda, 240 gyermek részére bölcsőde, 5000 négyzetméter ke-

reskedelmi- és szolgáltató létesítmény, orvosi rendelő, gyógyszertár és üzletház épült. 

Felnézek a panelházra, hatalmas. Apró kockák választják el egymástól az embere-

ket, az életeket. Az egyikben társasoznak esténként, a másikban tévéznek, játszanak, 

hazajönnek, elmennek. Orvosok, pékek, táncosnők, nyugdíjasok, színészek, tanárok, 

eladók, ügyintézők, emberek. Lehet, hogy veszekedés is van, az is lehet, hogy áthallat-

szik. Vagy egy óriásnevetés. A lépcsőházban összefutnak, néha beszélgetnek, muskátlit 

locsolnak az erkélyeken, átadnak egymásnak egy-két jól sikerült receptet. Lemennek a 

játszótérre, nyári estéken hosszasan beszélgetnek a padokon, beülnek a lenti sörözőbe, 

citromfagyit választanak, susmutolnak a kisboltossal, csattognak a lépcsőkön, ordíta-

nak a focipályán, összemosolyognak a központban, együtt vásárolnak, ruhát cserélnek, 

esznek, vitatkoznak. Élik az életüket. 

A szocializmus alatti építkezési stílusról és az összképről az emberek eltérően véle-

kednek. Romantikus, lehangoló, izgalmas, unalmas, szürke, színes, ronda, szép. Pane-

lekben gondolkodunk.  VILAND GABRIELLA

ÚJPESTI SÉTA

Panelekben

A második világháború 
újpesti lezárásának emlékére

1945. január 10-én ért véget Újpes-

ten a második világháború, az évfor-

dulóra minden évben koszorúzással 

emlékezik az önkormányzat. 

Az akkor még önálló városban 

nem folytak utcai harcok, emiatt 

kevés lakóház sérült meg vagy vált 

lakhatatlanná. Nagyobb károk szinte 

csak a Duna-part mentén keletkez-

tek. Újpesten hamar újraindult az 

élet, amit jól mutat az is, hogy az 

egykori Munkásotthonban (amely a 

mai, azonos nevet viselő utcában 

állt) 1945 februárjában már színi-

előadást szerveztek.

A második világháborús emlék-

mű, amely egyben a január 10-i he-

lyi lezárásra emlékeztet, a Megyeri 

temetőben található. MOA

Nyilvános ajánlattételi felhívás
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata nyilvános pályázat 

keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

I. Helyrajzi szám: 70459/2, Ingatlan címe: Bp. IV. Csányi László 

u. 4-6., Művelési ág: kivett irodaház, Terület (m2): 1908 m2, Építési 

övezet: VK/IV-3, VK/IV-5, Kínálati ár (Ft): 120.000.000 Ft + áfa

II. Helyrajzi szám: 76334/138, Ingatlan címe: Bp. IV. Erdősor u. 62., 

Művelési ág: kivett beépítetlen terület, Terület (m2): 5650 m2, Építé-

si övezet: I-IV-7, L2/A/IV-5, Kínálati ár (Ft): 90.600.000 Ft + áfa

III. Helyrajzi szám: 74098/2, Ingatlan címe: Bp. IV. Perényi Zsig-

mond u 19., Művelési ág: kivett beépítetlen terület, Terület (m2): 

706 m2, Építési övezet: L2/A-IV-2, Kínálati ár (Ft): 24.900.000 Ft + áfa

IV. Helyrajzi szám: 76298/8, Ingatlan címe: Bp. IV. Fóti út – Ká-

posztásmegyeri u. sarok, Művelési ág: kivett beépítetlen 

terület, Terület (m2): 1808 m2, Építési övezet: I-IV-2, Kínálati ár (Ft): 

80.190.000 Ft + áfa

A pályázat részletes kiírása a http://ujpest.hu/hivatal_palyazatok cím 

alatt tekinthető meg.

Újpesten az első
Újpesten Wagner Attila (az Újpesti 

Városvédő Egyesület ügyvezető alel-

nöke) vette át elsőként az új típusú 

elektronikus személyazonosító iga-

zolványt. 

Az okmányt elektronikus aláírásra is lehet használni, a taj-kártya 

és az adóazonosító igazolvány funkcióit is ellátja.
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H I R D E T M É N Y

Adózási 
tudnivalók 2016
Az építmény és telekadó, valamint a magánsze-

mélyek kommunális adója bevallási kötelezett-

ség teljesítésének határideje: 2016. január 15.

Kérjük azokat, akik:

–  2015 évben vagy korábban szereztek adóköteles építményt 

(gépjárműtároló, teremgarázs, kereskedelmi egység, egyéb 

nem lakás céljára szolgáló építmény stb.) vagy

– telek tulajdont / vagyoni értékű jogot, illetve 

–  magánszemélyek kommunális adója szerint adóköteles la-

kás tulajdonosai/ bérleti jog jogosultjai

 és még nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, szí-

veskedjenek azt mielőbb teljesíteni! 

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a bevallás késedelmes telje-

sítése, vagy elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonja 

maga után!

Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtat-

ványt, elektronikus űrlapot rendszeresített, melyek a www.ujpest.

hu honlapról letölthetők és azok segítségével az adózó bevallását 

teljesítheti:

•  a közzétett nyomtatvány egyéni kitöltésével és benyújtásá-

val, vagy

•  az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes prog-

ram segítségével kitöltött, kinyomtatott, papíralapú bevallás 

adóhatósághoz történő benyújtásával, vagy

•  az Önkormányzat honlapján közzétett számítógépes prog-

ram segítségével kitöltött bevallás elektronikus úton (ügyfél-

kapu) történő benyújtásával. 

•  A bevallási formanyomtatványok ügyfélfogadási időben osz-

tályunkon is beszerezhetők, valamint kérésre a megadott 

címre is készséggel postázzuk!

Az I. félévi adófi zetési kötelezettségek pótlékmen-

tes beérkezési határideje: 2016. március 16. (szerda)

Az általunk nyilvántartott alanyok részére a 2016. évi adófi zetési kö-

telezettséget előíró határozatokat, a befi zetésére szolgáló csekkeket 

és számlaegyenleg értesítőt várhatóan február végén postázzuk.

A helyi adók mértékei 2016. január 1-től:

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ 

–  az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény 

esetében, az összesített hasznos alapterület minden négy-

zetmétere után 1587 Ft /m2/év

–  az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény eseté-

ben az egész építmény vonatkozásában az összesített hasz-

nos alapterület minden négyzetmétere után 1842 Ft/m2

–  a magánszemély tulajdonában álló garázs adója: 614 Ft/m2

–  magánszemély teremgarázs tulajdonának adója: 360 Ft/m2

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog meg-

szerzését – új építmény esetében a használatbavételi engedély 

kiadását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az építményadó alól magánszemély (magánszemé-

lyek) tulajdonában álló lakás. 

Az adózónak nem kell bevallást, illetve nyilatkozatot tennie 

azon lakástulajdona után, amely mentes az építményadó alól.

A telekadó évi mértéke a tavalyi évhez képest változatlan:

a) külterületi telek esetében 320 Ft/m2

b)  belterületi telek esetében – a c) pontban meghatározott ki-

vétellel – 328 Ft/m2

c)  a településrendezési szabályok szerint VK (városközponti 

területek) keretövezetben lévő belterületi telek esetében 

336 Ft/m2

Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában lévő 

lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig. Ezen adómen-

tesség az építési engedély kiadásának évétől kezdődik és csak 

abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési 

engedély érvényességi ideje alatt megkezdik, továbbá a magán-

személy tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke 2016. január 1.-től lakásonként, lakásbérleti jo-

gonként: 28 000 Ft /év

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, 

amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az 

egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi 

területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

–  amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó 

székhelye, telephelye vagy fi óktelepe és

– amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és

–  amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggés-

ben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme.

Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében:

–  a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vál-

lalkozó székhelye, telephelye vagy fi óktelepe és

– a bérelt lakást nem adják albérletbe és 

–  a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával össze-

függésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.

Felhívjuk a szíves fi gyelmüket, hogy a felsorolt 

együttes feltételek bármelyikének fennállása 

esetén a lakás tulajdonosának kommunális adó 

bevallási és fi zetési kötelezettsége keletkezik!

Az adómentes lakásokról NEM kell bevallást benyújtani!

TELEPÜLÉSI ADÓ

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterü-

leten fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümöl-

csös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó mű-

velési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: ingatlan).

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (a továb-

biakban: év) első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos 

esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

Mentes az adó alól 

a) az az ingatlan, amelyet az adóév első napján és az adó-

év egészében, annak teljes területére vonatkozóan tényleges 

mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt az ingatlan fekvése 

szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja, azzal, 

hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon 

kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének 

megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, ka-

szálás) végeznek,

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg 

az 50 m2-t.

Az adó alapja az ingatlan m2-ben számított területe.

A települési adó évi mértéke 

a)  az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 

300 Ft/m2,

b)  az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 320 

Ft/m2.

Az adózónak első alkalommal 2016. január 31. napjáig kell 

bevallást tennie az adóköteles ingatlanáról.

GÉPJÁRMŰADÓ 

Az adó alapja:

–  személyszállító gépjármű esetében annak teljesítménye, ki-

lowattban kifejezve. 

–  az autóbusz, a lakókocsi, és a lakópótkocsi esetében hatósá-

gi nyilvántartásban feltüntetett saját tömege. 

–  tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban fel-

tüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 

50%-ával.

–  nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének 

kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átme-

nőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb 

össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív kü-

lönbözetének felével.

A személyszállító gépjármű adómértéke a következő:

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,

– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,

– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,

–  gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő nap-

tári években 140 Ft/kW.

Az adó mértéke az autóbusz, a lakókocsi, lakópótkocsi, a te-

hergépjármű és a nyergesvontató esetében az adóalap minden 

megkezdett 100 kilogrammja után:

–  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyer-

ges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft 

–  az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik 

esetén 1.380 Ft.

Fontos, hogy a gépjármű eladása esetében a 

gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó 

korábbi tulajdonosnak legkésőbb az átruházás évének utolsó 

napjától számított 15 napon belül be kell jelentenie, mert ha a 

tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a be-

jelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos (eladó) 

marad az adó alanya!

A tulajdonjog-változásról készült külön jogszabályban megha-

tározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratot (adásvételi 

szerződés) vagy annak másolatát annak keltétől számított 8 na-

pon belül be kell nyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala IV. 

kerületi Hivatala Hatósági Osztályának Ügyfélszolgálatán (István 

út 15. fszt.)

A gépjárműadó fi zetési kötelezettség megállapítása a kor-

mányhivatalok okmányirodái által kezelt közhiteles gépjármű-nyil-

vántartás adatai alapján történik. A gépjárműadó alanya az, aki az 

év első napján a gépjármű tulajdonosaként, üzembentartójaként 

szerepel e hatósági nyilvántartásban.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű 

utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának 

utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel

Továbbra is kell bevallást benyújtani, ha a gépjármű vagy 

annak tulajdonosa adómentes (pl: súlyos mozgáskorlátozott sze-

mély, egyesület, alapítvány)

Magánfőző által előállított magánfőzött párlat 

utáni jövedéki adó

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést 

valamint a bejelentett adatokban történt változást 15 napon be kell 

jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A ma-

gánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 

desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A 2015 évben történt magánfőzés utáni adóbevallást – az 

1000 Ft átalányadó-fi zetési kötelezettséggel együtt – 2016. 

január 15-éig kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati 

adóhatósághoz!

2016 évtől fontos változás, hogy a magánfőzött párlat előállítá-

sához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a 

vámhatóságtól, mely 700 forint és egy liter 42 térfogatszázalékos 

tényleges alkoholtartalmú párlat előállítására jogosít. Az első 

beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet és a tárgyévben leg-

feljebb 86 darab párlat adójegyet lehet beszerezni és legfeljebb 

ennek megfelelő mennyiségű párlat állítható elő. Párlat adójegy 

beszerzésére csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált 

magánfőző jogosult!

Talajterhelési díj

Terheli azt, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 

és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tar-

tozó szennyvízelhelyezést (egyedi szennyvíztározót) alkalmaz. A 

talajterhelési díjat önadózás útján kell megállapítani és megfi zetni 

március 31-ig.

Adóigazgatási Osztály (1042 Bp. István út 15. III. emelet)

Telefon: 231-32-72, fax: 231-32-30, adougyek@ujpest.hu      
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K Ö Z T É R

Különös és megható pillanatoknak 

lehetett részese az, aki december 

13 -án az Újpesti Karácsonyi Vásár-

ban végignézte délután a Starlight 

Dance Company fellépését, a mű-

sor végén ugyanis egy nem min-

dennapi eseménynek voltunk ta-

núi. Lánykérés a színpadon.

Bianka és Krisztián egy közös versenyes 

táncedzés alatt ismerkedtek össze. Kezdetben 

csak csapattársak, és idővel barátok voltak.

– Sosem gondoltam volna rá eleinte más-

hogy, csak mint csoporttársra, vagy mint egy 

jó barátra.

Igazából ő volt a kezdeményező – mesélte 

Bianka. 

Ez a kezdeményezés viszont sokáig váratott 

magára. Többéves ismeretség után, 2013 -ban 

egy közös fellépésen, a közönségtáncoltatás 

alkalmával, a közös lépéseknél érezték először, 

hogy ez talán több mint barátság.

– Én akkor úgy mentem haza, hogy elbi-

zonytalanodtam. Éreztem, hogy itt valami van 

kettőnk között, de akkor még benne voltam 

egy másik kapcsolatban, ami a végéhez kö-

zeledett. Először azt zártam le, és Biankánál 

csak akkor kezdeményeztem, mikor már a 

múltat teljesen lerendeztem – mondta Krisz-

tián. Bianka szerint az ő fejében ekkor már 

nem fordult meg, hogy ellenálljon, hiszen már 

rég ismerte a fi út, és saját elmondása szerint, 

pontosan tudta, milyen ember. A fi atalok a kö-

zös fellépésekkel és csodás nyaralásokkal teli 

együtt töltött két évet követően döntöttek úgy, 

hogy szorosabbra fűzik kapcsolatukat.

Azaz Krisztián döntött így, csupán a megfele-

lő égi jelre várt, hogy a nagy lépést megtegye.  

Amikor kiderült, hogy az Újpesti Karácsonyi 

Vásárban december 13 -ra esik a fellépésük, 

Krisztián úgy gondolta, ez az a pillanat, ami a 

megfelelő lesz a lánykérésre, hiszen a 13-as 

szám kettőjük életében mindig szerencsét hozott.

A tánciskola vezetője volt az a beavatott sze-

mély, aki segédkezett, hogy titokban maradjon 

a terv, elterelte a fi gyelmet, hogy a lány ne sejt-

sen meg semmit az egészből.

Krisztián Justin Timberlake Mirror című szá-

mát – amely a közös daluk – költötte át saját 

kapcsolatuk történetére, és adta elő a fellépés 

végén a tapsrendnél. A terv szerint a szöveg 

vége lett volna maga a nagy kérdés, de a meg-

hatottságtól Krisztián nem tudta végigmondani, 

így pár sor eléneklése után térdre ereszkedett 

és feltette Biankának a nagy kérdést. A lány ter-

mészetesen igent mondott, nekünk pedig pont 

így tetszett: nem végigmondva. 

A fi atalok azóta az esküvő dátumát is kinéz-

ték, még ebben az évben, augusztusban lesz, 

és mikor máskor, mint 13 -án. Lapunk nevében 

is sok boldogságot kívánunk nekik!  R. Zs.

Egy leánykérés története

Két módon is gyűjthetjük fenyőfáinkat az ün-

nepek után, attól függően, hogy a karácsony-

fánknak mekkora a magassága. Amennyiben 

a fenyő a két métert nem éri el, elegendő a 

kukák mellett, egy kupacba gyűjteni, hiszen 

a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. ebben az 

évben is szervezett módon fogja ezeket el-

szállítani. A teendőnk így egyszerű, mindössze 

arra kell odafi gyelnünk, hogy a gyűjtéssel ne 

akadályozzuk sem a gyalogosok, sem az autó-

sok közlekedését!

Amennyiben két méternél magasabb fenyő-

fát választottunk, úgy az alábbi gyűjtőhelyeken 

tudjuk leadni azokat Újpesten:

•  Szigeti József utca (parkoló, Árpád úti 

víztorony mögött),

• Erzsébet utca - Tél utca (parkoló sarka),

• Rózsa utca – Elem utca (parkoló vége)

• Ványoló utca – Lakkozó utca sarok,

• Kordován tér – Bőröndös utca parkoló,

• Hajló utca – Nádasdy utca parkoló,

• Sárpatak utca – Hargita utca parkoló,

•  Csíkszentiván utca - Homoktövis parkoló,

•  Hajló utca – Pácoló utcával szembeni 

parkoló.

Amennyiben a felsorolt helyszínek bármi-

lyen okból nem megfelelőek valaki számára, a 

főváros összes, kerületi lebontású gyűjtőpont 

listáját megtalálhatja az alábbi linkre kattint-

va, ahol a témával kapcsolatosan egyéb fon-

tos és hasznos információk is megtalálhatóak:

www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/ 

koztiszt/fenyofa_gyujtohelyek

Szintén fontos megjegyezni, hogy foko-

zottan fi gyeljünk arra, hogy a fa eltávolítása 

ne járjon személyi vagy vagyoni sérüléssel, 

kárral! Felhívjuk mindenki fi gyelmét, hogy a 

feleslegessé vált karácsonyfákat senki ne az 

ablakon dobja ki a lakásból! Járjunk el az ün-

nep végén is azzal a szeretettel és tisztelettel, 

ahogyan az első pillanatban megpillantottuk a 

frissen feldíszített karácsonyfánkat szenteste.

 R. Zs.

Fenyőgyűjtés 
ünnep után
Újév beköszönte után pár nappal 

rendszerint fejtörést okoz, hogy 

hová tegyük a lebontott kará-

csonyfát, hogy helyesen járjunk el. 

Utánajártunk!
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közölte, hogy ő is bejön.  Ne gyere be – igye-

kezett leállítani Juli a nagyapai lelkesedést, de 

nem lehetett. Márpedig ő bejön! Erre a lánya: 

akkor én nem megyek be! Jó variáció: a nagy-

papa bemegy a szülőotthonba, a várandós, a 

lánya nem. Filmbe illő jelenetnek sem lett vol-

na rossz. De aztán elrendeződtek a dolgok.

Reggel megnéztem a fi am. Hát… mintha 

egy pofonosztó verekedésből jött volna, de 

mindenki állította, hogy szép. Két órával vol-

tunk a szülés után.

És szép? – kérdezték az irodában. – Hát 

persze, nagyon, de határozottság nem volt a 

hangomban…

Most Újpestnek nincs kórháza! Felfoghatatlan. 

Nincs meg az Árpád, ahol anya hagyott el bennün-

ket, nincs a Károlyi, ahonnan apa indult el hosszú 

útjára, amiből nincs visszatérés, és nincs szülőott-

hon se, pedig szerintem minden újpesti a szülő-

otthonban született generációkra visszamenőleg. 

Megérne egyszer csinálni nekik egy nagy 

találkozót, hogy lássuk, tényleg mindenki a 

szülőotthonban született?

Mert most itt vagyunk kórház nélkül. 

Hátha még lehetne valamit menteni a ment-

hetőből…    RÉTI JÁNOS

Kisfi ú! – hallottam anyám hangját, még 7 óra 

előtt, az udvar felől, sok éve, azon az áprilisi 

napfényes reggelen, amikor ő sírva-nevetve 

hozta a hírt a Tavasz utcai ház nagy, otromba 

kapuja felől. A kapu túloldalán, az utcán ott állt 

az apósom vezette leharcolt IFA, amivel ő járta 

a várost az elektromos művek fl ottájában. De 

addig hosszú volt az út előző estétől, amikor 

feleségemet bevittük szülni a szülőotthonba, 

és egy hosszú éjszaka után napvilágot látott a 

kisfi ú, aki a Zsolt nevet kapta.

Akkor még nem volt apás szülés, csak apát-

lan, hosszú vajúdással és ránk törő örömmel. 

Én egész éjjel szüleim szobájában ültem az 

egyik fotelben, félig ébren, félig alva, és vártam 

a jövevényt. Felöltözve, hogy azonnal indulni 

lehessen, ha világra jött. 

Kisfi ús 
reggel   

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

A felújított szülő-
otthon épülete

Na, ez az a pillanat volt, és már indultunk is! 

Pedig bejutásunk előző este nem volt zavartalan!

A riadólánc úgy volt kitalálva, hogy ha eljön a 

szülés ideje, mondjuk kezdődnek a fájások, én 

rohanok apósomért az Újpesti Erőműbe, hogy 

jöjjön, mert mehetünk! Vele, az ő IFA-jában 

irány hozzánk, beültetni Julit, a feleségemet a 

kocsiba, és hajtás a szülőotthonba! Ott a váran-

dós bemegy szülni, mi pedig jövünk haza, mert 

mit tudni, mi meddig tart, és várjuk a gyereket.

Így lett, sima volt: fájások, riadó, IFA. Bevit-

tük. Csakhogy apósom is makacs volt – Isten 

nyugosztalja – és a lánya is. A szülőotthon előtt 

A cékla gyógyhatását a benne 

lévő sok vitaminnak, ásványi 

anyagnak köszönheti: bővelkedik 

C-, illetve B-vitaminokban, béta-

karotinban, sok vasat, rezet, fol-

savat, magnéziumot, kalciumot 

tartalmaz. 

A rubinvörös növény erős vér-

képző hatású, ez annak köszön-

hető, hogy sok vas van benne, 

és a benne lévő nyomelemeket 

a test jobban tudja hasznosítani. 

A vörösvérsejtek regeneráló-

dását és képződését egyaránt 

serkenti. A cékla segíti a vér-

nyomás, stroke, szívroham és 

a csontritkulás kialakulásának 

kockázatát csökkenteni. A cékla 

magas nitrát tartalma a vérben 

nitrogén-monoxid gázzá alakul, 

ami tágítja a vérereket és így 

csökkenti a vérnyomást.

A cékla méregtelenítő hatása 

erős, naponta 2-3 dl fogyasz-

tása ajánlott. A frissen készített 

céklalé alkalmas a különféle 

fertőző betegségek – nátha, inf-

luenza – megelőzésére is. Más 

zöldség- vagy gyümölcslével 

ízesítve készíthetünk friss és 

egészséges koktélt.

Rákellenes csodanövény 

A cékla vörös festékanyaga, 

a betain rákellenes hatású. A 

test legfontosabb méregtelenítő 

szervére a májra különösen jó 

hatással van. A májban a méreg-

anyagok lebontása során sza-

badgyökök képződnek, melyeket 

a cékla antioxidáns hatóanyagai 

semlegesítenek.

A folsav minden sejtosztó-

dással járó folyamathoz nél-

külözhetetlen, a várandós 

anyáknak is ajánlott. Segíti 

a sebgyógyulást, az izom-

szövet épülését, de alapvető 

fontosságú az RNS- és DNS-

szintézis során is.

A cékla gyökere és levele is 

fogyasztható, mindkettő 

sok hasznos tápanya-

got tartalmaz. A cék-

lalevél egészséges, 

és rendkívül jól mutat 

a salátákban vagy a 

köretek díszítésénél.

A céklát nyersen, reszelve 

salátának készíthetjük reszelt 

tormával, vagy főzhetünk levest, 

főzeléket, vagy rakott zöldsé-

gekhez tehetjük. 

 LETTNER ANNANMÁRIA

dietetikus

A hónap zöldsége a cékla
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Vannak fi lmek, amelyeknek nincs szükségük 

óriási marketingkampányra, mert mire eljut-

nak a mozikba, már mindenki róluk beszél. 

Vagy a téma, vagy az alkotók miatt, vagy, mert 

a készítésük is majdnem olyan izgalmas, mint 

egy fi lm. És néha mindhárom okból.

A visszatérőt is már jó előre megelőzte 

a híre, a forgatás elhúzódott, a stáb láza-

dozott, ami nem csoda, hiszen a túlélőtör-

ténetet Észak- és Dél-Amerika civilizáció-

tól elzárt erdőségeiben és hegységeiben 

vették fel. A rendező, Alejandro G. Iñárritu 

ragaszkodott hozzá, hogy számítógépes 

trükkök helyett a szűretlen valóság köszön-

jön vissza a fi lmből, és mindent ennek a 

célnak rendelt alá. Operatőre, Emmanuel 

Lubezki olyan döbbenetesen szép és zsi-

geri képeket varázsol a vászonra, hogy az 

sem lenne meglepő, ha a Gravitáció és a 

Birdman után zsinórban harmadszor is ő 

kapná meg az Oscart.

Erős történet és emberi dráma nélkül 

persze csak mozgó képeslap lenne a fi lm. 

Az alaphelyzet szerencsére pont annyira 

izgalmas, amennyire egyszerű: Hugh Glass 

prémvadászt szétmarcangolja egy medve, 

társai nem látnak esélyt az életben ma-

radására, ezért sorsára hagyják a semmi 

közepén. A halottnak hitt férfi  azonban nem 

adja fel, és miután jobban lesz, elindul, 

hogy bosszút álljon. 

Mindez úgy hangzik, mint egy forgató-

könyvíró agyszüleménye, pedig valós ese-

ményen alapul, sőt számtalan regény- és 

fi lmadaptációt ihletett már meg ez az 1823-

as expedíció. Hatásosabban, átélhetőbben 

viszont még nem dolgozták fel, a korábbi 

verzióknak ráadásul volt egy jelentős hiá-

nyosságuk: egyikben sem Leonardo DiCaprio 

alakította a főszerepet. A rendkívül hitelesen 

szenvedő színészt megérdemelten díjazták az 

idei Golden Globe-gálán, ahogy a legjobb fi lm 

és rendező elismerése is jó helyre került.  BS

A visszatérő
FILMAJÁNLÓ

Kibédi Varga Sándor íróként és tanárként hite-

lesen ábrázolja elbeszélőjét. A lány nem mene-

kül a diszkrimináció elől, erősen és határozot-

tan áll bele a helyzetekbe. Hiszi, hogy másként 

is lehet. „Kíméletlen gerillaháborúba kezd”. A 

szöveg élőbeszédszerű stílusa és a szlengek 

remek környezetet teremtenek, hogy az olva-

só beleélje magát egy tizenéves lány sorsába. 

A történet az eseményeken keresztül hívja 

fel a fi gyelmet különböző, társadalmat érintő 

globális problémára. A hátrányos helyzetre, a 

megkülönböztetésre, a kirekesztésre. Ezek az 

események hangsúlyozzák a társadalmi befo-

gadás fontosságát, az esélyegyenlőség meg-

teremtését és a modern európai gondolkodást. 

A tizenöt éves gerilla különleges, izgalmas 

és egy igazán mai olvasmány, amelyet még 

érdekesebbé az újpesti helyszínek tesznek. Jó 

köztük bolyongani.  VG.

Olympia
Az Újpest Színház nagyszín-

padán  január 15-én 19 óra-

kor Molnár Ferenc Olympia 

című darabját láthatják az 

újpestiek. A vígjáték telt 

házas, a nagysikerű dara-

bot három felvonásban nézi 

majd a közönség. 

A gyö nyö rű  Orsolini hercegné , a 

gő gö s Olympia é s egy Ková cs nevű  

magyar huszá rkapitá ny kö zö tti kap-

csolat miatt tűrhetetlen é s sajná latos 

botrá ny szele é rinti meg a fi nom 

fü rdő vá ros elő kelő  levegő jé t. Megin-

dul a Molná rná l mindig oly bravú ros 

elté rí tő  hadmű velet. A szerelmeseknek 

vá lniuk kell. Mé gpedig a legbrutá lisabb 

mó don. A hercegné  tová bbra is 

hercegné  marad, a magyar paraszt 

pedig visszatakarodik oda, ahonné t 

jö tt, a fajtá já hoz. Vajon elkerü lhető  az 

egé sz Monarchiá t megrengető  botrá ny, 

vagy Plata-Ettingen Eugenia hercegné  

tervei szerint legalá bb a lá tszat 

megmenthető ?  V.G.

A tizenöt éves gerilla
Kiss Virág Santál szókimondó, egyenes, csípős nyel-

vű, magabiztos. „Nem roma, cigány! A roma szót utá-

lom, mert úgy érzem, az csak egy máz, egy maszk, 

én pedig nem akarom eltakarni a pofámat.” Megírta a 

diákéveit, a szenvedéseket, a megaláztatást, a jó pil-

lanatokat. A történetét.
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M O Z A I K

Papiné Mészáros Melinda r. főtörzsőrmester személyé-

ben újpesti lett az év egyik iskolarendőre. Az elismerést 

megyénként adományozták a bűnmegelőzésben legak-

tívabbnak bizonyuló egyenruhásoknak még tavaly nov-

emberben. Budapesten ketten kapták meg ezt a címet. 

A sikernek nemcsak a kiváló munka a titka, hanem a kö-

zösség szolgálata, építése is.

Mészáros Melinda 1999-ben szerelt fel a rendőrséghez. Első szolgá-

lati helyén, a nyolcadik kerületben is lehetősége nyílt arra, hogy gyerekek 

biztonságos közlekedésre nevelésével foglalkozzon. A bűnmegelőzési és 

közbiztonsági tevékenység az utóbbi egy évben már munkája nagy ré-

szét teszi ki. Számos gyerekekkel, idősekkel kapcsolatos baleset-meg-

előzési, bűnmegelőzési látogatásnak szervezője, aktív résztvevője, lebo-

nyolítója. Ezekről az alkalmakról az Újpesti Naplóban rendszeresen hírt 

adtunk-adunk. Szinte nem telt el olyan nap az elmúlt évben, amikor 

kollégáival ne látogatott volna el valamely bölcsődébe, 

óvodába, iskolába vagy idősklubba, vagy éppen ne fo-

gadtak volna látogatókat a kapitányságon. Rengeteg 

óvodás járt náluk, de a felnőttek úgyszintén rendsze-

resen járnak hozzájuk: iskolaigazgatókkal például 

rendszeresen tartanak megbeszélést.

– Több közlekedési versenyen indítottunk tanu-

lókat. Nem csupán elkísértük, fel is készítettük 

őket. A kerékpározókat például újpesti tanpá-

Az év újpesti 
iskolarendőre

lyán, a kicsik pedig mini KRESZ-pályával ismerkedhetnek az óvodában, 

iskolában – sorolja Mészáros Melinda r. főtörzsőrmester. Hozzáteszi, 

ez a sok alkalom köszönhető az intézmények nyitottságának is, ahol a 

baleset-megelőzést, bűnmegelőzést fontosnak tartják.

Szerinte a biztonságra nevelést azért jó minél kisebb korban elkez-

deni, mert így már olyan generáció nőhet fel, akiknek természetes a 

közlekedési szabályok ismerete és azok betartása, valamint nagyobb 

bizalommal vannak a rendőrök iránt. Hitelességét pedig mi sem tá-

masztja jobban alá, hogy ő maga egy két és fél éves kisfi ú édesanyja.

Prevenciós tevékenységének legszebb és egyben legmeghatóbb 

élménye, amikor a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola ötö-

dikesei készültek karácsonyi műsorral és közös fadíszítéssel. A jeles 

alkalom különlegessége, hogy az iskola (ahol visszatérő vendégek a 

rendőrök és közlekedési versenyre is készítettek fel tanulókat) kereste 

meg az egyenruhásokat a fi gyelmesség ötletével.

– Minden korosztály másért szerethető, nincs kifejezett kedvenc 

korcsoportom. Nem ritka, hogy a különböző alkalmaknak köszönhe-

tően az egész családot ismerem. A kisebbeket óvodából, iskolából, az 

anyukákat például baba-mama klubból, és olyan is van, ahol az apuka 

polgárőr – mondja Mészáros Melinda r. főtörzsőrmester.

Tevékenysége nehezen mérhető statisztikákban, azonban tény, hogy 

idősek mesélték neki, azért nem dőltek be csalóknak, mert már koráb-

ban hallottak róluk. Az év újpesti iskolarendőrét emellett kisebbek-na-

gyobbak Újpest-szerte felismerik, munkája nagyban hozzájárul ahhoz, 

hogy a gyerekek növekvő bizalommal vannak a rendőrök iránt. Sőt, a 

Házhoz megyünk standjainál is rendre megismerik, ami ennek a prog-

ramnak a hatékonyságát növeli. Mindez Újpesten, mint közösségben 

jól megvalósítható, amelyet Mészáros Melinda r. főtörzsőrmester az 

újpesti rendőrség szemléletével összhangban egyszerre szolgál és épít.

 Kép és szöveg: M. Orbán András

nek kell lennie. Ha ennél szélesebb, ott nem 

éghető, nem füstkeltő és a mentést sem aka-

dályozó tárgyak elhelyezhetők. Leggyakrabban 

zöldnövények, amelyek akár embermagasság 

fölé felakasztva is tarthatók. Könnyebbséget 

jelent, hogy a tárolásra vonatkozó információk 

ma már táblázatból is kikereshetők.

Peredi Krisztián szerint sok esetben nem is 

kell új szabályzatot alkotniuk a társasházaknak, 

elegendő a meglévőt kiegészíteni, frissíteni. 

Azonban úgy véli, akkor van igazán értelme, ha 

a lakók minél többet megfogadnak-betartanak 

belőle. Éppen ezért célszerű, ha az érintettek-

nek saját példányuk is van.  M. Orbán András

A több mint háromezer lakást tömörítő Berda József Lakásfenntartó 

Szövetkezettől megtudtuk, a lakóknak kiküldtek saját példányt a há-

zirendből, ami tartalmazza többek között a tűzvédelmi szabályzatot is. 

Az újonnan beköltözők szintén kapnak saját példányt, illetve kérésre 

azok is, akik elvesztették vagy nem találják a sajátjukat, az esedékes 

ellenőrzésekről pedig a lépcsőházak faliújságjain tájékoztatják a la-

kókat. Ezzel együtt sajnos nem mindig bizonyul elegendőnek a gon-

dosság, ugyanis a házakban kifüggesztett hirdetményeket – többek 

között akár azt is, ami folyamatosan aktuális – akár néhány nap alatt 

eltávolíthatja egy-egy lakó…

Tűzvédelmi szabályzatot kell ki-

függeszteniük a társasházaknak 

március 31-ig. A biztonsági előírá-

sok országosan egységesek, az 

adott társasház üzemeltetőjének 

ezek alapján kell összeállítania az 

épület sajátosságait fi gyelembe 

vevő szabályzatot. A korábbiakhoz 

képest egyértelműbb az előírás a 

zöldnövényekre vonatkozóan.

Társasháznak a három szintnél magasabb, 

legalább tízlakásos épületek számítanak, 

ezekben kell kifüggeszteni a tűzvédelmi sza-

bályzatot. Peredi Krisztián tű. alezredes, az 

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Hatósági Osztályvezetője szerint ez nem új-

donság, csupán visszakerült az országos szin-

ten szabályozott teendők közé.

A szabályozásnak tartalmaznia kell a lakók 

tűzvédelmi szempontú kötelezettségeit, amelye-

ket az országos előírások alapján a társasházra 

vonatkozóan kell közzétennie a közös képviselő-

nek, a lakószövetkezetnek vagy a tulajdonosnak.

– Az országos szabályzat kitér a 

menekülőútvonalakra, a menekülés módszer-

tanára (pl. tűz esetén a lift nem használható), 

riasztásra és a tűzoltóság értesítésére is – so-

rolja Peredi Krisztián. 

Szól arról is, milyen tárgyak helyezhetők el 

a folyosókon. Általában a folyosó-menekülőút 

szélességének faltól falig legalább 1,1 méter-

Társasházak 
kötelező 
tűzvédelme
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Olimpiai bajnoki aranyérmekért utazhat 

majd Rióba augusztusban Szabó Gabriella 

és Kozák Danuta. A két kajakozó London-

ban már sikerrel járt, és az elmúlt években 

is remekelt, tavaly pedig párosban is együtt 

szerzett világbajnoki címet Milánóban. 

A közelmúltban egymásról is nyilatkoztak.

– Nem tudok csak sportolóként tekinteni Danára, hiszen 9 éves kora 

óta ismerem, de amit leginkább lehetne róla mondani, az a rendkívü-

li megbízhatóság – jellemezte sporttársát Szabó Gabriella. – Danuta 

szinte egész kicsi kora óta nem változott, talán az elmúlt pár évben 

határozottabb lett – fűzte hozzá.

– Gabi lobbanékony – kezdte Újpest olimpiai bajnoka, Kozák Danuta. – 

Ez a versenypályán és az edzéseken sokszor jó, de előfordul, amikor ezt 

egy kicsit vissza kell fogni. Persze, amikor a versenyen kell teljesíteni, ez 

jól jön. Hatalmas erő van Gabiban, amiből én is tudok meríteni. Sikereink 

egyik titka lehet, hogy mindig megpróbáltam Gabinál egy kicsit jobb len-

ni, ő pedig próbált követni. Így húzzuk egymást – mondta Danuta.

Egymás ellen 
versenyeznek 
a sikerekért

Elmesélték, előfordult, amikor Danuta tíz húzódzkodással Gabi előtt 

járt egy edzésen, Gabi szerette volna befogni társát, aki persze ezt 

nem hagyta.

– Ebből az lett, hogy valami irgalmatlan nagy számot csináltunk, 

mert egyikőnk sem engedett. Ez cseppet sem különleges nálunk. Da-

nuta próbál előttem lenni, én pedig foggal-körömmel kapaszkodok, 

hogy menjek vele – ismerte el Szabó Gabi. inforádio.hu/gg

Dunai Antal 
a halhatatlanok 
között
Beiktatták a Halhatatlan Magyar 

Sportolók Egyesületébe az Új-

pesti Dózsa egykori labdarúgóját, 

az olimpiai arany- és ezüstérmes, 

Eb-negyedik Dunai Antalt.

Keleti Ágnes, Újpest 
olimpiai bajnoka 95 éves

Az Olimpiai Bajnokok Klubja szer-

vezésében a magyar sportélet egy-

kori nagyságai köszöntötték a 95. 

születésnapját ünneplő Keleti Ág-

nes ötszörös olimpiai bajnok tor-

nászt, a Nemzet Sportolóját.

Az eseményen a „Nemcsak a húszéveseké a világ” sláger zenéjére, a 

megjelentek vastapsa mellett vonult be az ünnepelt, akit elsőként Szabó 

Tünde sportért felelős államtitkár köszöntött. Keleti Ágnes pályafutásá-

nak felidézésekor kiemelte a tíz olimpiai érmet, melyből öt arany volt.

– Ági néni méltán lett a Nemzet Sportolója és kapta meg a Prima 

Primissima-díjat. Élete során sokszor volt része szerencsétlenségben, 

ám ekkor is mindig szerencséje volt, így lehet köztünk 95 évesen is. 

Eredményei, munkássága példaértékű, nemcsak a sport terén tanulha-

tunk tőle, hanem azt is, hogyan lehet újra és újra talpra állni az életben 

– mondta Szabó Tünde.

Magyar Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, egyben a Ma-

gyar Torna Szövetség elnöke a sportág legnagyobb ajándékának nevez-

te Keleti Ágnest.

– Az élők közül ő a legeredményesebb sportolónk. Olyan mozgást vitt 

a tornába, ami megváltoztatta a sportágat. Példát mutat nekünk, hogy 

ilyen életszeretettel kell élnünk – mondta a sportvezető. (mti/g)

A Magyar Labdarúgó Szövetség képvi-

seletében Berzi Sándor alelnök tartotta a 

laudációt, majd Kárpáti György elnök gra-

tulált az új „halhatatlannak”.

A társaság, amelyet Halhatatlanok Klubja 

néven 1991-ben a Magyar Sportújságírók 

Szövetsége hívott életre, húsztagú, ha valaki 

eltávozik közülük, a közgyűlés titkos szavazás-

sal dönt az utódlásról. Ezúttal Fenyvesi Csaba 

háromszoros olimpiai bajnok párbajtőrvívó 

novemberi halálával üresedett meg egy hely.

A 72 éves Dunai Antal „halhatatlanná” 

választásával ismét van képviselője a leg-

népszerűbb magyar sportágnak, a labda-

rúgásnak a magyar sportolók legjobbjainak 

klubjában.  GG

A JELENLEGI HALHATATLANOK:

Darnyi Tamás, Dunai Antal, Egerszegi 

Krisztina, Faragó Tamás, Földi Imre, 

Gyulay Zsolt, Hegedűs Csaba, Kamuti 

Jenő, Kárpáti György, Kásás Tamás, Ke-

leti Ágnes, Kulcsár Győző, Magyar Zol-

tán, Nagy Tímea, Polgár Judit, Rejtő Il-

dikó, Székely Éva, Török Ferenc, Vaskuti 

István, Wichmann Tamás. 

S P O R T

n é v j e g y

KOZÁK DANUTA

1987. január 11-

én született Buda-

pesten. 

Legjobb ered-

ményei: kétsze-

res olimpiai bajnok, 

ötszörös világbaj-

nok, és hétszeres 

Európa-bajnok 
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtö-

kön: 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők február 

1-jén, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán kép-

viselők február 1-jén, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 

Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő  február 8-án, hétfőn 17-18 

óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, 

Bartók Béla önkormányzati képviselők február 9-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Dr. 

Szabó Béla önkormányzati képviselő január 25-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 

Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.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. 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

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 a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében. A fenti fogadóórákra előzetes bejelentke-

zés szükséges a 06 1 369 4205 vagy a 06 20 419 7869 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (február 4-én) 

13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 418-as szobában. Bejelentkezés 

vagy más időpont megbeszélése a 06-30-458-9929-es telefonszámon.

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. január 28-án 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat – tanácsadás – igénybevételére van lehetőség 

előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. Helyszín: Képviselői Iro-

da; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház).  Horváth Imre országgyűlési képviselő

A NÉPRAJZI MÚZEUMBA LÁTOGATUNK

Január 22-én a Néprajzi Múzeumba (V. Kossuth L. tér 12.) megyünk – Kézimunka Szakkör kihelyezett fog-

lalkozása – megnézzük az Élő Népművészet című időszaki kiállítást. Találkozó 10.15-kor a múzeum bejáratánál. 

A belépődíj ingyenes ezen a napon! A programsorozat védnöke: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth 

Imre országgyűlési képviselő

LÁTOGATÁS A ZENEAKADÉMIÁN

Művészetbarát Klubunk keretében január 21-én két csoportban (első csoportnak: 13 órától, a második 

csoportnak: 14 órától kezdődik az épületlátogatás) elmegyünk megnézni idegenvezetővel a felújított Zeneaka-

démiát. A kedvezményes jegy nyugdíjasoknak 750 Ft, a teljesárú jegy 1500 Ft. A látogatás kötött létszáma és a 

csoportbeosztás miatt a részvételt előzetesen jelezni kell a 30/458-9929-es telefonszámon. Az első csoportnak 

a találkozó 12.45-kor a VI. ker. Liszt Ferenc tér 8-nál a főbejáratnál, a második csoportnak szintén itt van a 

találkozó 13.45-kor.  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16-

19 óra között fogadóórát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

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.)

Ingatlan eladó
� Ingatlan kiadó nyugdíjas hölgy részére, konyha és für-

dőszoba használattal. Albérleti díj: 40 000 Ft/hó rezsivel 

együtt. Tel.: 06-70 881-0993

Ing. Kiad, bérel

� Szoba kiadó Újpesten nyugdíjas hölgy részére. Kony-

ha- és fürdőszoba-használattal. Albérleti díj: 40 000 Ft/hó, 

rezsivel együtt. Tel.: 06-70 881-0993

Oktatás 

� Matematika-korrepetálás. A matek nem nehéz! 

Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg 

példacentrikusan a tanítvány nyelvén. Tel.: 06-1 360-

1657, 06-20 927-0270

� Matematika-korrepetálást vállal nagy gyakorlattal 

rendelkező, középiskolásokat tanító tanárnő. Tel.: 06-30 

618-0241

Régiség

� Vásárolok régi könyveket, képeslapot, jelvényt, kitün-

tetést, iratot, fémpénzt, papírpénzt, játékot, bármilyen régi 

vagy retró, antik tárgyat. Ezüst, porcelán, festmény, ékszer, 

bútor is érdekel. Hagyaték felvásárlás lomtalanítással. In-

gyenes kiszállás, azonnal fi zetek. Tel.: 06-20 924-4123

� Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 

Készpénzért bútort, festményt, csillárt, porcelánt, órákat, 

kerámiát, szőnyeget, könyvet, kitüntetést, jelvényt, katonai 

és háborús tárgyakat, bizsut, borostyánt, híradástechnikát, 

CD-DVD-t, hanglemezt, ezüst tárgyakat, ékszert alpakkát. 

Pintér Nikoletta, tel.: 06-1 466-8321, 06-30 973-4949

Szolgáltatás

� ABLAKJAVÍTÁS. 22 éve vállalom kedvező 

árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 

zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üve-

gezését és szigetelését 1 év garanciával. 

Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 

550-0269. WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

� Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny 

felszerelése, javítása garanciával! Ajándék szúnyogháló 

minden megrendeléshez!!! Díjtalan kiszállás és felmérés! 

Újpesti redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489; 0620-341-0043

� Nyugdíjas asztalos munkát vállal, javítást is. Fiók cse-

réje, szekrénypántok cseréje. Tel.: 06-70 234-7759, 06-1 

306-2023

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosz-

széria-munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, 

alvázvédelmét, fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

Állást Keres

� Nyugdíjas nő közgazdasági érettségivel adminisztratív 

munkát vállal. Tel.: 06-70 881-0993

Állást kínál

� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerületi 

irodájába ingatlanreferenst keresünk. A be-

tanulási idő alatt fi zetést biztosítunk. Ha fel-

keltettük érdeklődését, fényképes önélet-

rajzát az allas@csic.hu e-mail címre várjuk. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

A legaktívabb 
polgárőr emlékére
Egyik legaktívabb tagját veszí-

tette el hirtelen az Újpesti Pol-

gárőrség és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Dubán Tibor minden 

feladatból kivette a részét, idén 

lett volna hatvanhét éves.

Dubán Tibort a legmegbízhatóbb emberek 

között tartották számon. Polgárőr-egyesü-

letének öt éve, belépése óta rendkívül aktív 

tagja volt. Ha kellett, önkéntes tűzoltóként 

működött közre, mérkőzések, rendezvények 

biztosításán vett részt, de közrendvédelmi 

feladatait is ugyanúgy ellátta. Bárki, bármivel 

fordulhatott hozzá, az újpesti rendőrkapitány-

ságon is szerették, elismerték munkáját. Az 

újpesti egyenruhások hagyománya, hogy 

nagyrabecsülésük jeléül tiszteletbeli rendőrré 

fogadnak polgárőröket. A névsorból Dubán 

Tibor neve sem hiányozhatott, ő is megkapta 

a megtisztelő címet. 

Sajnos egy súlyos betegség hirtelen emel-

te ki az élők sorából. Idén lett volna hatvanhét 

éves. moa

SVÁB FARSANG

Tisztelt Újpesti Polgárok, az Újpesti Német Nemze-

tiségi Önkormányzat sváb farsangot rendez. Idő-

pontja: 2016. február 5., péntek 19 óra. Helyszíne: 

Újpesti Polgárcentrum Budapest IV. Árpád út 66.

A programban kórus és tánccsoport is szerepel. 

Emellett a  Solymári Zwickli zenekar biztosítja a jó 

hangulatot! A rendezvény ingyenes, minden érdek-

lődőt szeretettel várunk.

Pappné Windt Zsuzsanna elnök és képviselő társai

ÁLLÁSHIRDETÉS
Újpest Önkormányzat 

Szociális Intézménye

Őszi Fény Integrált Gondozási Központban 

Házi Segítségnyújtás (1046 Budapest, 

Tungsram utca 9.) alkalmazna gondo-

zót határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, heti 40 órában.

Illetmény megállapítása a Kjt.1992.évi 

XXXIII. tv rendelkezései szerint.

Feltételek: • Középfokú képesítés, 

1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján: 

szociális gondozó, szociális segítő, szo-

ciális szakgondozó, OKJ ápoló. Büntetlen 

előélet, cselekvőképesség, magyar állam-

polgárság.

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 

Időskorúak Gondozóházába (1046 Bu-

dapest, Tungsram utca 9.) alkalmazna 

gondozót határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszonyban, megszakítás 

nélküli munkarendben, 12 órás előre 

elkészített beosztás szerint.

Illetmény megállapítása a Kjt.1992.évi 

XXXIII. tv rendelkezései szerint.

Feltételek: • Középfokú képesítés, 

1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján: 

szociális gondozó, szociális szakgondozó, 

OKJ ápoló

Benyújtandó iratok, igazolá-

sok: önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány, az erkölcsi 

bizonyítvány igényléséről szóló igazolás, elfo-

gatható, érvényes kreditpontos igazolás má-

solata, melyet kérjük, juttasson el postai úton 

Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye 

címére (1042 Bp. Deák F.u.93.) vagy elekt-

ronikus úton Hollai Zsigmondné részére: 

oszifeny@ujpestszi.hu e-mail címre.

FELHÍVÁS

Az Újpesti Civil Kórus énekelni szerető ifjú és 

örökifjú lányok, asszonyok jelentkezését várja.

Karmesterünk Drexler Vajk fi atal zenetanár, aki jó 

hangulatú próbákat tart hétfőnként 17 órától az 

Ady Endre Művelődési Ház 1. emelet 7. termében.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 Újpesti Városvédő Egyesület, Civil Kórus

A Diego Újpesti Áruháza felvételt 

hirdet lakástextil osztályára: 

lakástextil eladó-varrónő 

munkakörbe.

Jelentkezni önéletrajzzal

 az alábbi e-mail címen: 

ujpest@diego.hu



ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!

A Nagycsarnokban Tomahatsch Bélánál kaliforniai paprika 399 Ft/kg, cékla  
120 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél édes alma 200 Ft/kg, burgonya 160 Ft/kg, 
hegyes erős paprika 40 Ft/db. 

A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye KKT.-nél mandarin 298 Ft/kg, jonatán 
alma 298 FT/kg, spenót 980 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a köszörűs nyitva tartása: péntek 8.30-14.30,  
szombat 8.00-13.00.

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

HÚS AKCIÓK ZÖLDSÉG AKCIÓK
A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft.-nél csak kedden füstölt cseme-
geszalonna 999 Ft/kg, hajdú kolbász 999 Ft/kg, sertésmáj 500 Ft/kg, sertés-
tüdő 400 Ft/kg, bőrös abált szalonna 449 Ft/kg. 

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft.-nél csak szerdán sertéskaraj, 
-comb, -oldalas és -dagadó 999 Ft/kg, sertéslapocka és tarja 899 Ft/kg, hátsó 
sertéscsülök 799 Ft/kg, darált sertéshús 899 Ft/kg, csirkemáj 499 Ft/kg, csir-
keszárny 399 Ft/kg, házi parasztkolbász 1199 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft,  
csirkecomb 599 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfilé 1199 Ft/kg. 

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél csak vasárnap, január 17-én puly-
kaszárny 849 Ft/kg helyett 749 Ft/kg, pulykanyak 899 Ft/kg helyett 699 Ft/kg, 
felső pulykacomb 1369 Ft/kg helyett 1299 Ft/kg, pulykamell apróhús 1499 Ft/kg 
helyett 1299 Ft/kg, pulykacomb apróhús 1199 Ft/kg helyett 1099 Ft/kg, félki-
lós Pick mangalicazsír 749 Ft/db helyett 449 Ft/db, Pick sertészsír fél kg-os  
470 Ft/db helyett 299 Ft/db, friss csirkeszárny 699 Ft/kg helyett 579 Ft/kg, csir-
kecomb 799 Ft/kg helyett 729 Ft/kg, csirkecomb farrésszel  649 Ft/kg helyett 
599 Ft/kg, tisztított láb 399 Ft/kg helyett 329 Ft/kg. 

2016-ban is PIAC PLACC! 
A jelentkezés január 14-én, csütörtökön indul.  
Internetes jelentkezés: ujpest.hu/piac - a Piac Placc feliratra kattintva. 
Ügyfélfogadás: kedden 9 és 12 óra között és csütörtökön 12 és 15 óra között.

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok továbbra is széles választékkal várja vasárnap 
is kedves vásárlóit, 7 és 14 óra között.

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

P I A C
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Mindenhol gyönyörű
Kévés Tamás Újpesten él. Hivatása szerint informati-

kus, rendszergazda. A fotózás nála hobbi. Szerelem.

Lenyűgöző képeiből mutatunk néhányat olvasóinknak. Mindenhol gyönyörű.

„15 éve kezdtem el fotózni hobbi szinten. A légifelvétel-készítés is így indult. Modellezéssel 

kezdtem. A technikát fejlesztettem, multirotoros eszközöket használok a légi felvételekhez. Több 

fotót megosztottam az Újpest-Káposztásmegyer Facebook-oldalon, ahol a szerkesztők felfi gyel-

tek rám. A panorámakészítés a kedvencem.” (Kévés Tamás)
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