NAGY BERNADETT VILÁGBAJNOKI BRONZÉRMES
A dobogó harmadik fokáig jutott az UTE 70 kilogrammos birkózója az athéni kadet-világbajnokságon. NAGY BERNADETT, az újpestiek
büszkesége egy kazah birkózót múlt felül az első körben, a másodikban viszont kikapott attól a világbajnok japántól, aki Athénban mindenkit
technikai tussal győzött le. Berninek a vigaszágon kellett javítania, 2-1-re sikerült is legyőznie tunéziai ellenfelét. 13. oldal
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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Új központ
Újpest
szívében

FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY

Egyre látványosabb az új Piac,
Vásárcsarnok és Kulturális Rendez3. oldal
vényközpont épülete.

AZ ÚJPESTI TEHETSÉGEKÉRT
Szeptember 30-ig várja a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók pályázatait az Újpesti Önkormányzat.
2. oldal

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Véradás, ingyenes szűrővizsgálatok és egészségügyi programok szeptember 23-án a Karinthy iskolában.
4. oldal

ISMÉT SZÜRETI MULATSÁG!
ULATSÁG!
Szeptember 23-án a Magashegyi Underground
és az Irie Maffia is színpadra lép a Szent István
téren.
6-7. oldal

KÖZTÉR

Még lehet jelentkezni
diákösztöndíjra

Szüreti mese

Egyszer volt, hol nem volt, de ez tényleg
volt, talán többször is, az Óperenciás tengeren bőven innen, az Üveghegyen meg
pláne, hogy kinőtt egy helyre kis szőlőtőke az édes anyaföldből. Sütötte a nap, simogatta a szél, áztatta az eső, kapálgatta a gondos gazda.
Cseperedett a tőke, lepergett róla a világnak minden gondja,
nem törődött semmivel, békés tudatlanságában serdült rendületlenül. Mígnem egy tettre kész őszi reggel, tikkasztóan
meleg nyár után, mikor a már délceg tőke, erőlködve a rajta
burjánzó szőlőfürtök súlya alatt, a létezés nehézségein merengett, a füstölgő tevesárga Skoda elindult utasaival megszabadítani őt kínzó terhétől. A kormánynál a kedvetlen apuka
halkan káromkodott kackiás bajsza alatt, miközben anyuka az
anyósülésen gondosan vigyázta a tálcányi zserbót és a frissen
sütött pogácsát, és hátul a gyerekek kilométerenként kérdezgették, hogy mikor érünk már oda. A nagypapa várta őket a
telken, kissé bepitykézve már, ez volt a szavajárása a kedélyállapotára, mikor iszogatott némileg. Ott volt a falu apraja-nagyja,
vagy még többen, hetedhét határról, enyhén bepitykézve szintúgy, indult a szüret. Vidáman csattogtak a metszőollók, teltek
a puttonyok álló nap. Megkönnyebbült a roskadozó szőlőtőke
az enyhülő súlytól, és nem is gondolta volna, hogy micsoda
társadalmi eseményt szervezett gyümölcsöző létezése. Nagypapa irányított, anyuka tüsténkedett, apuka bajszán csurgott a
veríték, a gyerekek száján a friss must, a szüretelő szomszédok
meg reménykedtek, hogy nem vész kárba a munka, és ezúttal
iható borrá nemesedik majd a hordókba kerülő szőlőlé. Majd
nagy mulatság kerekedett, ki tudja, meddig tartott. Itt a vége,
fuss el véle, mondta később a nagypapa, mielőtt tovább bonyolódna a mese, majd hűs szikvizet spriccelt a savanykás borba,
és jóízűen felhajtotta.
J.M.
Újpest Önkormányzata a Találkozzunk többször! programsorozat keretében 2013 óta rendez Szüreti Mulatságot.
Kezdetben az Ugró Gyula soron, tavaly és idén pedig már a
Szent István téren várnak mindenkit közös mustkészítéssel,
szüreti játékokkal és koncertekkel. Az idei mulatság szeptember 23-án lesz, egy napon a Káposztásmegyeri Sport- és
Egészségnappal, valamint a Futó- és Kerékpáros Fesztivállal.
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Szeptember 30-ig pályázhatnak
diákösztöndíjra a sportban, tanulmányaikban, az alkotó és előadóművészetekben kiemelkedő
eredményeket felmutató újpesti
diákok.
Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat
az iskolai tanulmányok során elért eredmények, a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat a
sportban nyújtott teljesítmény, a Szőnyi István
Alkotóművészeti Diákösztöndíjat és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat pedig a művészetek terén aratott sikerek alapján
lehet elnyerni.
A részletes pályázati feltételek, a kiírás és az
űrlapok beszerezhetők az Újpesti Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján vagy letölthetők
az ujpest.hu oldalról, a Pályázatok menüpont
alatt, a „Pályázati felhívás Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére a 2017/2018. tanévre” linkre kattintva. A kérelmeket 2017. szeptember
30-ig fogadja be a Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztálya.

A 2016. év diákösztöndíjasai

Az ösztöndíj alsó korhatára a tanulmányi
ösztöndíj esetén a középiskola tizenegyedik
osztálya, a többi kiírásban a középiskolai kilencedik évfolyam. Pályázhatnak felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói
is, amennyiben az első képesítésüket szerzik meg tanulmányaik során. A kiválasztott
középiskolásoknak a tanév tíz hónapja alatt
havi 25 500 forintot, felsőoktatási intézmény
hallgatójának pedig 51 ezer forintot biztosít az
önkormányzat.
CsJ

FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012. (II28.) számú rendelete alapján
ebben az évben sor kerül Újpesti Szociális Munkáért Díj adományázására.
A díj annak a személynek adományozható, aki a
szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes
tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest
szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások
fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához. Az Újpesti Szociális Munkáért Díj
indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény
vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely
a tevékenységét kollektívaként fejti ki.
A Díj adományozására javaslatot várunk:
• Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,

• az önkormányzati fenntartású intézmények és az
önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő
gazdasági társaságok vezetőitől
• korábban elismerésben részesített személyektől
• Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati
intézmények, szervek vezetőitől
• egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi
önszerveződő közösségektől
• legalább tíz magánszemélytől együttesen
Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a
Képviselő-testület dönt.
A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített
adatlapon lehet benyújtani 2017. szeptember 29-ig
Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István
út 14. II/68)
Az adatlap letölthető az ujpest.hu lapon, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker. István út 15.), ahol a Díj odaítélését
szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.
NAGY ISTVÁN

MEGHÍVÓ az Időtlen reformáció, a reformáció 500 éves jubileuma tiszteletére
szervezett emlékülésre, a reformációi molinó ünnepélyes kihelyezésére és az eseményt követő fogadásra.
Időpont: 2017. szeptember 21., 16 óra.
Helyszín: Újpest Polgármesteri Hivatal díszterme.
Megnyitja: Dr. Hafenscher Károly, a reformációi emlékév kormánybiztosa.
Köszöntőt mond: Dr. Zsigmond Barna Pál, Újpest
alpolgármestere

Előadások: Solymár Péter: Az újpesti protestáns
felekezetek reformátori üzenetei; Szabó László: A reformáció gyakorlati teológiája; Várady Endre „…de Istenünk
igéje örökre megmarad.” A reformáció bibliai öröksége.
Az előadások között fellépnek a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Erkel
Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Az emlékülést követő áhítat keretében a főtéri református templomnál elhelyezzük az újpesti protestáns
felekezetek reformációi molinóját. Igét hirdet Loránt
Gábor református lelkész.
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Egyre látványosabb a változás
A Szent István tér és a Piac minden újpestinek szívügye, legfőbb
találkozási helye. Nem egészen
két éve, 2015 novemberében kezdődött el az új Piac, Vásárcsarnok
és Kulturális Rendezvényközpont
építése. A változás pedig napról
napra szembetűnőbb.
– A belső munkálatok a befejező szakaszhoz
értek, a nagy épületgépészeti és elektromos
berendezések (felvonók, mozgólépcsők, hűtőfűtő szellőzőrendszer stb.) a helyükre kerültek,
folyik a burkolás, festés, a lakatos szerkezetek
elhelyezése – mondja Péhl Gábor projektmenedzser. – A homlokzat végső képe már
szépen kirajzolódik. Az új épület mentén már
az utcák is megújulnak, jelezve a befejezés
közeledtét. A Károlyi István utcában az épület
előtti járdát napokon belül átadják, és a buszmegálló is visszakerül a régi helyére (a busz
újra terelés nélkül közlekedik). A többi útépítési munkálatoknál is csak az utolsó simítások
hiányoznak. A Vásárcsarnok oldalában, a Liszt

2013. szeptember

Ferenc utca egyik felében néhány nap múlva
már a szépen megújult burkolaton lehet közlekedni, és a másik felében is elkezdődött már
az útépítés. Folyamatban van és szeptember
végére várhatóan lezárul az épület összes
közműcsatlakozásának bekötése (áram, víz,
csatorna, gáz internet).
A KIVITELEZÉSSEL PÁRHUZAMOSAN
FOLYIK AZ ÜZLETEK BÉRBEADÁSA IS
Május végén lezárult az új piac és vásárcsarnok bérlőinek elsőkörös pályáztatása. A helyiségek 40 százaléka akkor el is kelt. A második
kör június végéig tartott. Szeptember második
felétől folyamatosan meghirdetésre kerülnek
a még fennmaradó üzletek, az őstermelői
asztalok és hűtőpultok bérbeadása pedig októberben kezdődik majd.
KÜLÖNLEGES KÍNÁLAT
Széles sajt-és húskínálat, pecsenyék és minden, ami igazán különleges. Az új vásárcsarnokban nyitja meg első bemutatóüzletét a
Salty and Sweet Kft.

A régi piac ismert és
kedvelt árusai közül is
sokan ideális helyet találtak már az új piacon
Lesz
savanyúságos,
magárus, édességbolt,
pékáruüzlet, zöldséges,
hentes, sőt lesz ázsiai
vegyesbolt is.

– Augusztusban írtuk alá a szerződést az
Újpesti Vagyonkezelő Zrt-vel – mondja Radics
Ottó, a cég ügyvezető igazgatója. – Mikor először láttam az új piac terveit, már akkor nagyon
megfogott. Különleges, impozáns épület lesz, és
úgy gondolom, hogy a prémiumkategóriás terméknek mindenképpen lesz helye. Különleges
sajtokat, húsokat kínálunk majd. Rendszeresen
tartani fogunk kóstolókat és hetente lesznek
olyan termékeink, amikhez nagykereskedelmi
áron juthatnak majd hozzá vásárlóink.
D.V.

Színes és
színvonalas kínálat
Az új vásárcsarnok az eddiginél is színvonalasabb kínálattal várja majd a vásárlókat. A Lipóti Pékség és a Cserpes
Sajtműhely is bérleti szerződést írt alá az
Újpesti Vagyonkezelő Zrt-vel. Többek között prémium tejtermékek és füstölt áruk,
távol-keleti fűszerek és lottózó is lesz az új
épületkomplexumban.

2017. szeptember
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EGÉSZSÉG

Egészségvédelmi programok






Újpesten,
egészségesen
Szeptember 23-án, szombaton lesz a már
hagyománnyá vált Káposztásmegyeri
Sport- és Egészségnap és az Újpesti Futó
és Kerékpáros Fesztivál. A Farkas-erdőben reggel kilenckor, a Karinthy iskolában tíz órakor kezdődnek a programok.

A

Káposztásmegyeri Sport- és Egészségnapot tizenkilencedik
alkalommal rendezik meg. A programot a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat, az Újpesti Önkormányzat és az Újpesti Kulturális Központ szervezi. A rendezvény fővédnöke
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.
Az egészségvédelmi programok az Újpesti Karinthy Frigyes MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában lesznek. A szűrővizsgálatok
mellett kézműves-foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők, akik
válogathatnak az egészséges életmódot elősegítő termékek kínálatából is.
Ugyanezen a napon lesz az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivál a
Farkas-erdőben. Az első verseny reggel kilenckor indul.
Cs.J.

VÉRADÁS
A Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnapon
reggel tíztől délután három óráig lehet véradásra
jelentkezni. Feltétel a legalább ötven kilogramm
testsúly és a nagykorúság. A regisztrációhoz
szükség van személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ-kártyára is. Az önkéntesek étkezzenek és fogyasszanak sok folyadékot a véradás
előtt. A gyógyszerszedés önmagában nem számít kizáró oknak, a helyszínen orvos állapítja
meg a jelentkezők alkalmasságát.
4
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Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testsúly- és
magasságmérés 10.00-16.30
EKG-szűrővizsgálat, kardiológiai szakorvosi és diétás
tanácsadás 10.00-16.00
Allergiás, légúti betegségek előszűrése, tanácsadás, inhalációs eszközök bemutatása, dohányzásról leszoktató program 10.00-16.00
Emésztőszervi betegségek szűrése, kérdőíves kikérdezés,
tanácsadás 10.00-16.00
Érszűkület-vizsgálat 10.00-16.00
Ultrahangvizsgálat 10.00-16.30
Csontsűrűség-vizsgálat 10.00-16.30
Memóriaszűrés 10.00-16.00
Felnőttek részére komputeres szemvizsgálat 10.00-16.00
Mozgásszervi tartási rendellenességek megelőzése
gyógytornával 10.00-16.00
Bőrgyógyászati szűrővizsgálat 10.00-16.00
Hallásvizsgálat 10.00-16.00
Urológiai PSA szűrés, helicobaktérium-szűrés 10.00-16.00
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Védőnői Szolgálat és az
Őszi Fény Gondozási Központ tájékoztatója, tanácsadása 10.00-16.00
A BFKH V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály
tanácsadása 10.00-16.00

Helyszín: Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola (Budapest IV. kerület, Hajló u. 2–8.)

Az Újpesti Futó- és Kerékpáros
Fesztivál programjai





9.00 Mini futás
10.15 Maxi futás
11.15 Kerékpározás
13.00 Kutyás futás

Helyszín: Káposztásmegyer,
Farkas-erdő és környéke

Egyéb programok




10.00–16.00 Kézműves-foglalkozások, egészséges életmódot
elősegítő termékek bemutatója, árusítása
10.00–15.00 Véradás

ÚJ HELYSZÍNEN AZ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS
A 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületéből elköltözött a Berda József utca 48. alá (ÚjpestKözpont metrómegállótól 5 perc gyalog.) A telefonszám változatlan
marad! (06-1- 369-2600)

KÖZTÉR

Faápolás
a Nyár utcában
Az önkormányzat éves faápolási programja szerint,
az elmúlt napokban a Nyár utcai sétány fáin végezték
el a szakemberek a szükséges beavatkozásokat. A
szokásos ellenőrzések és a műszeres Fakopp vizsgálat után kiderült, hogy a fák állapotának javítása
érdekében, jelentős mértékű gallyazás indokolt.
– A munkát megelőzte számos vizsgálat, illetve lakossági bejelentések lehulló faágakról, balesetveszélyről – mondja Rádi Attila alpolgármester. – Ahogy minden nagyobb beavatkozást, úgy ezt is szakértői
véleményezés és műszeres Fakopp-vizsgálat után rendeltük meg, végül
a gallyazást is képzett szakemberek végezték. A környéken élők számára túlzó lehet a beavatkozás mértéke, de ez a szükséges és szakszerű
ifjítás a több mint 40 éves fák élettartamának megnövelése érdekében
történt. A most megmetszett egyedek tavasszal könnyített lombkoronával hajthatnak ki, 1-2 éven belül pedig egészségesebb szerkezetű,
terebélyes koronával díszíthetik a sétányt.
Újpest Önkormányzata folyamatosan ellenőrzi városunk fáinak állapotát és továbbra is számít a lakosság támogató észrevételeire, mert a
közös értékeket közösen óvhatjuk igazán.
D.V.

Rádi Attila

Elkezdődik a 3-as metró felújítása
Aláírták a 3-as metróvonal északi, Újpest-Központ és a Dózsa György út közötti 2 szakaszának megállóira és az alagút felújítására vonatkozó vállalkozói szerződéseket hétfőn
Budapesten a BKV és a Strabag Építőipari Zrt., valamint a Swietelsky Vasúttechnika Kft.
képviselői, írja az MTI.
Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti szakaszon várhatóan novembertől egy évig nem közlekedik majd az M3-as
metró, pótlására a BKK – megvizsgálva, hogy várhatóan miként rendeződik majd át a forgalom – lakótérségekre lebontott,
részletes mobilitási tervet dolgozott ki. A belváros elérése érdekében az utasok igénybe vehetik az Újpest-Központ és a
Lehel tér között közlekedő metrópótló autóbuszokat, valamint a belváros gyorsabb elérését biztosító alternatív eljutási
lehetőségeket. A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
További információk: www.bkk.hu

Gázrekonstrukció
az Istvántelki úton
és az Izzó utcában
Szeptembertől várhatóan október közepéig az Istvántelki úton és az Izzó utcában is gázrekonstrukciós munkálatokat végeznek. A felújítások idején forgalomkorlátozással és módosított útvonalú járatokkal kell számolni.
A 121-es autóbusz várhatóan október végéig módosított útvonalon jár az
Istvántelki út Elem utca irányába történő egyirányúsítása miatt. A munkálatok
ideje alatt a 121-es autóbusz Rákospalota-Újpest vasútállomás felé az Elem
utca–Klára utca–Tavasz utca–Istvántelki út módosított útvonalon halad és az
Ősz utca megálló helyett a Klára utcában, az Ősz utca kereszteződése előtt áll
meg. Az Izzó utca az építési ütemekhez igazodva váltakozó egyirányúsításra
kerül. Kérjük, kövessék figyelemmel a forgalmi-rend változásokat!
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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SZÜRETI MULATSÁG

IRIE MAFFIA – SZEPTEMBER 23., 20 ÓRA

Hamarosan
Szüreti
Mulatság!

Még szinte fel sem ocsúdtunk Újpest szülinapi bulijából, máris a következő közös programra készülhetünk. Szeptember 23-án újra vár mindenkit a Szüreti
Mulatság a Szent István téren.

Egyéb programok:
10.00-18.00 Kézműves-foglalkozás
10.00-18.00 Tarzan™ Park játéktára
14.00-18.00 Szüreti játszató szőlővel, préssel, musttal
10.00-18.00 MagicBox játéktára

A színpadi programok sorát 11 órakor a Bem Néptáncegyüttes
hangulatos produkciója nyitja meg, majd 13 órától a Gördülő Tánccsoport következik. A délután folytatásában továbbra is a táncé lesz a
főszerep. Színpadra lépnek a Salsa Mojito Tánciskola és a Bolero Balett növendékei. 14.30-tól a Netz Produkció következik, majd
a BlackTime NewPest HipHop Tánciskola. Az esti buli előtt
még a gyerekek (és persze a gyereklelkű felnőttek) szórakozhatnak jót egy
gólyalábas bohócműsoron. 18 órától a Magashegyi Underground
lép színpadra, 20 órától pedig az Irie Maffia csinál hatalmas bulit.

Szüreti játszó szőlővel és musttal
A Merende műhely a szüreti rituális népszokásokat felelevenítve
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt látványos foglalkoztatóval
készül. 14 és 18 óra között megismerkedhetünk a szőlő feldolgozásával, a prés működésével és a kukoricamorzsolással is. Emellett
az ősz jellegzetes alapanyagait felhasználva kézműves-foglalkozással is várják látogatóikat.

MAGASHEGYI UNDERGROUND – SZEPTEMBER 23., 18 ÓRA
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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DIÁKOK ÍRTÁK

Élménybeszámoló
a magyarországi
utazásomról
Diákok írták rovatunkban ezúttal
egy csíkbánkfalvai diák magyarországi
élménybeszámolójának
részleteit közöljük. A teljes szöveg
az ujpest.hu oldalon olvasható.
Az egyik legnehezebb dolog egy utazó számára, hogy otthonmaradt szeretteinek, barátainak, szomszédjainak, ismerőseinek és más,
számára ismeretlen, de mégis szeretetteljes
és barátságos emberek számára átadja (ahogyan jelenleg én is cselekszem szavaimmal),
másképpen átéltesse azt, amit útja során látott,
amit érzékelt, s mindezeket oly módon, hogy se
unalmas és se érdektelen ne legyen hallgatói,
olvasói számára. Én meg szeretném próbálni mindezt, eddigi életem (egyik) legnagyobb
szabású, és minden téren legérzelmesebb és
legbarátságosabb utazását elmesélni, átadni
mindazoknak, akik ezt olvassák.
Mint minden történetnek, utazásnak vagy
kalandnak, az enyémnek is volt egy izgalmas,
várakozással teli, előzetes időszaka. Ugyanis

azon a napon, amikor osztály- és más diáktársaimmal megtudtuk, hogy Magyarországra
fogunk utazni a nyáron, nagyon izgatottak lettünk, és várakozással eltelve éreztük magunkat.
Minden nap (mondhatni, szinte kivétel nélkül)
az iskolai szünetekben átbeszéltük, átelmélkedtük az egész utazásunkat, hogy: „Vajon milyen
lesz? Ő fog-e hányni? Hál’ istennek nem kell
félnünk nyelvünk miatt, hogy nem tudunk románul! Ti mit hoztok az útra? Tényleg megyünk
a Velencei-tóhoz?”, és még sok más, ehhez
hasonló (olykor költői) kérdést és kijelentést tettünk mindnyájan. Teltek, múltak vágyakozással
és izgalommal a napok, míg végre elérkezett
utazásunk napja. Mindenki feszült, ingerült és
kíváncsi volt, hisz nem egy-néhány kilométerre
leszünk elszakadva szeretett otthonunktól, és
nem akármilyen élményben lesz részünk.
Az úton haladtunk kilométerről kilométerre,
de ez egyelőre még senkinek sem tűnt fel. Mindenki el volt valamivel foglalva: voltak, akik beszélgettek egymással, mások még mindig aludtak,

megint mások kártyáztak és vihorásztak, de voltak
olyanok is, akik csak egyszerűen az utat figyelték.
Az út nem tűnt eleinte oly hosszúnak, csak azután,
miután átléptük a határt. Akkora mindenkinek a
kisördöge „piszkálta” az oldalát kíváncsisággal és
feszült érdeklődéssel, ugyanis már nagyon vártuk, hogy megérkezzünk egyhetes lakóhelyünkre,
Velencére, de mindenekelőtt a programokat vártuk már, amelyek csak másnap kezdődtek meg.
Mikorra megérkeztünk szálláshelyünkre, már
mindenki kezdett kipakolászni, berendezkedni
kénye-kedve szerint. Ekkor kezdődtek a minden
este éjjelig tartó „szomszédszoba-látogatások”,
és nem csak külön programjaink. Az első napunk
sok más, és ehhez hasonló kis „munkákkal” telt el.
(…) A következő napon ellátogattunk Újpest meseszép városába. Meglátogattuk a
Városházát, ahol testvéri szeretettel fogadtak
bennünket, csíkiakat, majd a szívélyes fogadtatás után meglátogattuk Újpest más nevezetességeit, hírességeit is. Mindezek után együtt
moziztunk újpesti diáktársainkkal, amelyre
mindenki örömmel gondol vissza.
(…) Utolsó napunk (leszámítva hazautazásunk
másnapi időpontját) Budapesten fogadott bennünket. Ez a nap is hasonlóképpen hatott rám,
mint amikor Székesfehérvárra látogattunk. Első
megállóhelyünk az újpesti Tarzan™ Park volt,
ahol, habár tizenévesek vagyunk, mégis egy jó
nagyot játszottunk. A legnagyobb, mai napig
emlegetett „ékesszólóbeszédünk” (és tettünk)
a következő volt: „Mi, akik 14 és 15 évesek vagyunk, látván a kisebbeket, jobban elszórakozunk
itten, mint ők, akik 6 és 9 év körüli, gyermekkoruk aranykorát élő gyerekek, akik aligha érnek
fel a csípőnkig!” Megjegyzendő egy másik híres
szavajárásunk is: „Kiélvezzük a gyerekkort, mi
még maradt belőle!”. Hát valóban! Ennyi életre
szóló élmény mellett valóban kijelenthetjük, hogy
gyermekkorunkat ott lezártuk, legalábbis egy
részben: élmények terén. Élményekben már felnőttek vagyunk egy ekkora utazás után.
KOVÁCS NÁNDOR-HUNOR, Csíkbánkfalva

Mentsd a bringádat most!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság beosztottai szeptember 23-án, a Káposztásmegyeri
Sport- és Egészségnap, Futó és Kerékpáros Fesztivál keretei között ismételten kerékpáros
regisztrációt tartanak a „BIKESAFE” országos regisztrációs rendszerében.
A rendőrségi regisztráció ingyenes. A regisztráció során minden olyan adat, fotó és információ rögzítésre kerülhet, amely
egy későbbi felderítés vagy azonosítás során fontos lehet.
A BRFK Bűnmegelőzési Osztály, valamint a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság regisztrációs standját keresse a rendezvény napján 8 és 15 óra között a Halassy Olivér Városi Uszoda főbejáratánál.
Abban az esetben, ha a rendezvényen nem tud jelen lenni, de fontosnak tartja kerékpárja regisztrációját,azt a BRFK IV. kerületi
Rendőrkapitányságon (1042 Bp., Árpád út 87. szám alatt) is megteheti egy előzetesen egyeztetett időpontban. A regisztrációval
kapcsolatban keresse Papiné Mészáros Melinda rendőr zászlós asszonyt a 06-70/489-3479-es telefonszámon.
8
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Táncverseny Újpesten
Október 14-én és 15-én
nemzetközi
táncversenyre várják az érdeklődőket a Jégpalotában. Az újpesti Danza
Táncstúdió
kilencedik
alkalommal rendezi meg
a Danza Kupa táncversenyt. A rendezvényen
először vesznek részt a
hazai táncosok mellett
külföldi versenyzők is.
Az esemény célja bekapcsolni Budapestet a nemzetközi versenytáncélet vérkeringésébe, s hogy mozgásra ösztönözze a fiatalokat és az idősebbeket is az
egyre inkább virtualizálódó világban. A szervezők azt szeretnék, ha a versenytáncról a Szombathely Savaria mellett a Danza Kupa Newpest is sokaknak eszébe jutna.
A kétnapos versenyprogram a Jégpalotában egy szenzációs produkciót is ígér:
bemutatót tart a profi tánc világbajnoka, Yulia Zagoruychenko és Riccardo Cocchi.
Az amerikai páros a WDC profi latin világranglista első helyezettje, és most először
lépnek fel Magyarországon.
A hazai táncosoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy közvetlen közelről lássák táncolni a világbajnokokat, és ellessenek tőlük technikai fogásokat. Yulia Zagoruychenko
és Riccardo Cocchi október 13-án, pénteken este hét órától workshopot tart a Danza
Racing Team Kassai utcai nagytermében. A programra versenytáncosok jelentkezését várják, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
CsJ

2017. OKTÓBER 14-15
JÉGPALOTA – BUDAPEST
(1046 BUDAPEST, HOMOKTÖVIS U. 1.)

NEMZETKÖZI PRO-AM, AMATŐR,
KLUBKÖZI TÁNCVERSENY ÉS SHOW
PROGRAM
OKTÓBER 13. PÉNTEK

• Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko
workshop

OKTÓBER 14. SZOMBAT

• Pro-Am (Szombat Esti Láz jellegű) táncverseny
• Amatőr, tánciskolás táncverseny

• RICCARDO COCCHI
& YULIA ZAGORUYCHENKO
PROFI VILÁGBAJNOK PÁROS SHOWJA

OKTÓBER 15. VASÁRNAP

• MTASZ klubközi táncversenyek

HATÓAK
JEGYEK KAPST
ÚDIÓBAN!
NC

A DANZA TÁ

.

73
ST, ÁRPÁD ÚT

1042 BUDAPE

INFO@DANZA.HU
+36-20-669-6042

WWW.DANZAKUPA.HU

ÚJ MÁRKA A 4KERBEN

Stílusos fiatalok,
fiatalos stílus
Múlt heti lapszámunkban az UPSTYLE arcát, Olajos Martinát mutattuk be, most pedig jöjjön az
UPSTYLE-plakátok másik főszereplője, egy igazi újpesti srác, Kovács Bálint.
– Fotó a Megyeri hídon, a panelek tetején, a Duna-parton és sok emblematikus újpesti helyszínen. Jó érzés ez egy vérbeli újpestinek. Igaz?
– Határozottan. Mindig Újpesten éltem, ide jártam általános iskolába
és középiskolás éveim felét is itt töltöttem. Nagyon kötődöm a városrészhez, mindig itt, vagy a közelben szeretnék élni. Sok korombeli fiatal
a belvárosba jár szórakozni, miközben Újpest is rejt magában izgalmas
kikapcsolódási lehetőségeket. Közel lakom a Farkas-erdőhöz, ezért
amikor csak tehetem, nagyokat sétálunk a kutyámmal, Kirával, akit az
UPSTYLE-fotózásra is elvittem magammal, néhány képen ő is látható.
– Mit szólsz ahhoz, hogy Újpestnek már saját márkája is van, aminek te
is a részese és képviselője lehetsz?
Az UPSTYLE-t nagyon jó ötletnek tartom. Újpest egy különleges városrész. Ezt velem együtt sokan így gondolják és büszkék arra, hogy
itt élnek. Fiatalosnak és divatosnak tartom a márka kollekcióit, de a
legfontosabb, hogy kimutathatjuk vele Újpest iránt érzett kötődésünket
és szeretetünket.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

Az UPSTYLE-termékek megvásárolhatóak az Újpest Márkaboltban, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
Újpest Márkabolt
1042 Budapest, Szent István tér 6. Telefon: 06-70-39-707-29,
Email: ujpestmarkabolt@ujpest.hu, upstyle@ujpest.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10:00-18:00
TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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3.150.000 Ft-tól*

*autócsere vagy finanszírozási kampány keretében
A 2017. december 31-ig leadott és visszaigazolt megrendelésekre vonatkozik kizárólag az akcióban résztvevo Suzuki modellek megvásárlására, bármilyen használt
autó lecserélése esetén, az akciós készlet erejéig. A képen látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A tájékoztatás
nem teljes köru, további információért forduljon márkakereskedéseinkhez. CO2-kibocsátás 90-114 g/km.

Auto-Fort Suzuki Márkakereskedések
1044 Budapest, Váci út 66-72.
T: 1/452-9760
M: 20/842-0306, 20/777-3230
Email: ertekesites.suzuki@autofort.hu

1134 Budapest, Dózsa György út 61-63.
T: 1/450-3250
M: 20/777-3373, 20/777-3261
Email: ertekesites.suzukipest@autofort.hu

Ingyenes szûrôvizsgálatok a

MEDCITY
EGÉSZSÉGKÖZPONTBAN!
2017. szeptember 24-én

9.00 és 16.00 óra
38
f
éle
között szûrôkamion
vizsgá
la
30 per t,
várja önöket
c
a
l
a
t
t
!
intézményünk
A gyermekeknek ingyenes
udvarán!
arcfestés, csillámtetoválás!
Helyszín:
1044 Budapest,
Megyeri út 53.
Telefon:
+36-1-880-6900 és
+36-30-635-3550
Bôvebb információ:
https://www.facebook.com/medcitykozpont
10
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www.autofort.hu

KULTÉRKÉP
részein kívül a dísztermet és a házasságkötő
termet is megmutatják az érdeklődőknek.
BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola
(1041 Bp., Görgey Artúr u. 26.)
Szombaton 11 órától várják a látogatókat. A
tanműhelyek és az iskolamúzeum látogatható.

SZEPTEMBER 16–17.

Kulturális örökség napjai

Rácz Gyöngyi Közösségi Központ
Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjtemény (1043
Budapest, Tél utca 52.)
Az ÚKK és a Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében
Szombaton, vasárnap 10-18 óra között ingyea következő helyszínek lesznek látogathatók Újpesten:
nes tárlatvezetés Magyarország első cigány helytörténeti gyűjteményében, ahol archív fotográfiákon megjelennek a város régmúlt cigánybanÚjpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Városháza
dái, ősi mesterségükkel foglalatoskodó szegkovácsok, kereskedők és
(1043 Bp., Tanoda tér 1.)
(1041 Bp., István út 14.)
Szombaton 14 órakor, 16 órakor és 18 órakor 17-én vasárnap, 10-16 óra között vezetéssel, családjaik, azaz a régi Újpest cigányai.
lesz vezetés épületbejárással, csillagvizsgáló 10, 11, 14, 16 órakor induló csoportokban.
megnézésével és az Öveges-labor bemuta- A városháza 1900 augusztusára épült fel He- BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma
tójával. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! gedűs Ármin és Böhm Henrik tervei szerint. (1041 Bp., Deák Ferenc u. 40.)
Létrehozása újpesti mesterek munkáját dicsé- Szombaton 10-14 óráig várják a látogatókat. Vezetéssel tekinthetők
Újpesti Lepkemúzeum
ri. A valójában eklektikus stílusú, szecessziós meg a tanműhelyek és az iskolamúzeum.
(1041 Bp., Dessewffy u. 26.)
motívumokat is hordozó kétemeletes épület
Szombaton, vasárnap 10-17 óráig
kezdettől fogva Újpest jelképe. Ma is eredeti Helytörténeti Séta: Újpesti Templomok
Egzotikus ízeltlábúak, egzotikus helyen. Elsősor- funkcióját tölti be. Az épület vezetővel történő Indulás: vasárnap 14 órakor az Újpesti Városházától. Az Egek Királynéja
ban az élő állatok bemutatása lesz a program, megtekintése során Újpest történetével és Katolikus Plébániatemplom, az Újpest Belsővárosi Református Templom
illetve tartásukról lesz szó. A preparálás (háttér- jelentős személyiségeivel is megismerkedhet- és az Újpesti zsinagóga megtekintése. Vezeti: Iványi János Podmaniczmunka) fortélyaival is ismerkedhetnek a látogatók. nek a látogatók. A vezetők az épület közösségi ky- és Újpestért díjas építőmérnök.

VÁ J

N

ET AZ ŐSZI ELŐADÁSAINKRA!

T R K TAMÁS

SEJ SZELL K

GROTESZK TT RŐ REV

2017.10.21. 19h

SAUL O HARA

LESZEK AZ ZVE
CLAUDE MAGNIER

OSCAR

ED

KRIMIKOMÉDIA KÉT RÉSZBEN

2017.11.25. 19h
VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

2017.12.16. 19h

BÉKEFFY ISTVÁN - STELLA ADORJÁN

JANIKA

VÍGJÁTÉK HÁROM FELVONÁSBAN

2018.01.20. 19h

Történelmet kézbesítettek
A független Magyar Posta megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendhagyó kiállítás érkezett városunkba
szeptember 11-én.
A hatalmas, 18 tonnás postás teherautó hétfőn reggel érkezett a Szent István
térre, és máris akadtak nézelődők. Egészen délután ötig nagy volt a forgalom a
különleges kiállításon. A tárlat bemutatta a Magyar Posta függetlenné válásának
történetét, valamint a posta egyesítését a távíróval és a távbeszélővel.
D.V.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

újpest színház
rletárak: 1 - 9. sor: 000 FT

10 - 15. sor: 8000 FT
16 - 19. sor: 000 FT

Jegyárak: 1 - 9. sor: 2500 FT

10 - 15. sor: 2200 FT
16 - 19. sor: 1 00 FT

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Jegyértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszíneken.

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

– Miért nehezebb felismernünk a hallásproblémát, mint mondjuk a látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hal‐
lásvizsgálatra jelentkezik, és azt mond‐
ja, hogy „Á, nekem nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket, hiszen hallom, amit mondanak. Igazából csak a
családom unszolására jöttem el hallásvizsgálatra, semmi bajom“. Sajnos ez
azonban a legtöbb esetben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy
érzékeli ugyan, hogy beszélnek hozzá,
de a szavakat nem érti meg pontosan.
A beszédértés ilyen esetben nagyon
rossz is lehet, csupán 40‐50 százalékos
arányban érti meg az érintett a hozzá
intézett szavakat, ez súlyos kommu‐
nikációs problémákat okozhat, és
sürgős segítséget igényel.

– A megoldás akár a hallókészülékek
viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azonban fel‐
hívni a igyelmet arra, hogy a megfelelő
hallókészülék kiválasztása kiemelten
fontos, hisz egy öt‐hat évre szóló komoly
döntésről beszélünk. Szerencsére ma
már számtalan lehetőség áll a rendel‐
kezésre, így érdemes akár több márka
készülékeit is kipróbálni. A jól bejáratott,
kitűnő minőségű, és a nagy múlttal ren‐
delkező márkák különböző típusai
között mindenkinek találunk tökéletes
megoldást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy re‐
mek lehetőség, amit azért is támoga‐
tok, mert a hallókészüléket ott a
legjobb kipróbálni, ahol azt valóban
használni fogják: otthoni, munkahelyi

A hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni,
ahol azt valóban használni fogják.

környezetben vagy baráti társaságban.
Nem is lehet szakmailag megalapozott,
felelős döntést hozni enélkül, hiszen
minden hallókészüléknek van egy op‐
timális hozzászokási ideje. A pró‐
bahordási időszak után érdemes a
tapasztalatok alapján még egyszer i‐
nomhangolni a készüléket, hogy
tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy ingyenes hallásvizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes hallókészülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehetőséget,
és jelentkezzen be az Amplifon Hallás‐
központba a 06 1 951 76 22-es tele‐
fonszámon! – mondta el lapunk nak
Dr. Makó Ádám fül‐orr‐gégész és
audiológus szakorvos.

Fontos!

A törvény is előírja, hogy a hallás‐
vizsgálat után kiválasztott készüléket
ingyenesen hazavihetjük egy úgy‐
nevezett próbahordási időszakra. Ez
azt jelenti, hogy nem csupán a vá‐
sárlás helyszínén, hanem kényelme‐
sen otthoni környezetben is kipró‐
bálhatjuk a kiválasztott eszközt.
Érdemes a próbahordás tapasztalatai‐
ról jegyzeteket készíteni, hogy azokat
később a végleges beállítások során
felhasználhassák, illetve szükség ese‐
tén más készüléket javasoljanak. Ha
erre kerül sor, egyébként ezt az újon‐
nan kiválasztott hallókészüléket
ugyanúgy elvihetjük próbahordásra,
hiszen minden készülék más és más.
Nagyon fontos, hogy próbahordás
nélkül soha ne vásároljunk halló‐
készüléket!

Megbízhat
Vegye
bennünk
komolyan!
INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS
SZAKÉRTELEM

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló
audiológus szakembereinkkel és egyéni
megoldásokkal várjuk Önt ősszel is!
Látogasson el hozzánk!
KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Szent István tér 5.
Bejelentkezés: 06 1 951 76 22
amplifon.hu
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Péni csúcsformában lőtt
az Országos Bajnokságon
A Mexikói úton, mondhatni hazai pályán rendezett Országos Bajnokságon a tavalyi évvel ellentétben ezúttal már csak két olimpiai szám
küzdelmeire került sor, mert a fekvő testhelyzetet kivették az ötkarikás műsorból.
Az 50 méteres viadalok közül így a férfi és női összetett maradt a programban. A férfiaknál éppen ezért fekvőben már csak az alapverseny
döntött, melyben Péni István 624.3 kört ért el, csak úgy, mint a szám
specialistája, Szabián Norbert. Az UTE két sportolója között az utolsó
tízes sorozat döntött, melyben Péni volt a jobb.
A bajnokság csúcsversenyében, a királyszámnak is nevezett 120 lövéses, három testhelyzetű szám alapversenyében Péni nyomasztó fölényben volt a teljes mezőnnyel szemben, pedig Sidi Péter, a szám 2010es világbajnoka, londoni olimpiai hatodikja is nevezett a versenyre. Péni
1179 kört ért el, míg Sidi 1162 körrel lett második a selejtezőben.
A nyolcas fináléban mindenki tiszta lappal indult, ám az UTE lövőjét
ez sem zavarta, és 455,1 körrel győzött, míg Sidi (415,9 kör) csak az
ötödik helyen végzett.

Az OB újpesti
aranyérmesei
Férfi kisöbű szabadpuska, öszszetett: Péni István 455,1 kör
UTE (Péni, Szabián Norbert, Prágai Patrik)
3449
Az ifiben Dénes Eszter 60 fekvő, és a fiú
ificsapat 3x20 összetettben Hammerl Soma,
Simai Márton, Kiss Viktor

Péni István

Férfi kisöbű szabadpuska, fekvő:
Péni István 624,3 kör
UTE (Péni, Szabián, Prágai) 1866,1 kör
Férfi szabadpisztoly: UTE (Papanitz,
Csizmadia András, Kalmár Tamás) 1588 kör
Női kisöbű sportpuska, összetett:
Toma Dorina (UTE) 451,3 kör
Női kisöbű sportpuska, fekvő:
UTE (Toma, Biatovszki Mira, Molnár Anikó)
1834,1 kör

Még kétséges
Berki Krisztián
indulása a vébén
– Remélem, rövidesen kiderül, milyen irányba induljunk, hiszen már
csak három hét van a világbajnokságig – nyilatkozta az UTE olimpiai
bajnok tornásza. – Egyelőre vannak fájdalmaim, és még nem derült ki
teljes mértékben, hogy mi a probléma a vállammal.
Berki hozzátette, a világbajnokságot még nem adta fel, de az egyéni
országos bajnokságot és a szombathelyi nemzetközi viadalt kénytelen
volt lemondani, mert sérülése miatt még nem tart ott a felkészülésben,
ahol kellene.
– Most pihentető időszakban vagyok, de azért készülök a világbajnokságra. Csinálom, amit tudok, hogy szinten tartsam magamat, és
várom, mit mondanak az orvosok.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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A dobogó harmadik fokáig jutott az UTE 70 kilogrammos birkózója az athéni kadet-világbajnokságon. Nagy Bernadett, az újpestiek büszkesége egy
kazah birkózót múlt felül az első körben, a másodikban viszont kikapott attól a világbajnok japántól,
aki Athénban mindenkit technikai tussal győzött le.
Berninek a vigaszágon kellett javítania, 2-1-re sikerült is legyőznie
tunéziai ellenfelét, majd a harmadik helyért való küzdelemben ismét
„eladta” kedvenc akcióját, a lábra támadást, amellyel legyőzte amerikai ellenfelét.
- A bronzmeccsen Bernadett a délelőtti meccsét kopírozta – mondta edzője. – Ismét gyorsan megszerezte a vezetést egy sikeres levitellel. Mivel Berni nem egy kapkodós birkózó, türelemmel fogadta az
ellenfél, a világversenyen újonc amerikai Corbett támadásait.
Az amerikaiak tehetséges versenyzője egyszerűen mindig lepattant
Berniről, akit végül meg is intettek, de ez nem okozott pánikot.
– Számítottunk az intésre, de tudtuk, ezzel az ellenfél csak annyit ér
el, hogy nem nullára kap ki – jelentette ki Martin Gábor.
A magyar válogatott három bronzérmet nyert a világbajnokságon,
és a pontverseny igen értékes hetedik helyét szerezte meg olyan
birkózóhatalmak előtt, mint az azeri, a kazah, a mongol vagy éppen
a török.
FOTÓ: MARTIN GÁBOR

Napokon belül eldől, indulhat-e a vállsérüléssel küzdő Berki Krisztián az október 2. és 8. között Montrealban sorra kerülő torna-világbajnokságon.

Nagy Bernadett
világbajnoki
bronzérmes

Berki Krisztián

Az oldalt
összeállította:
GERGELY GÁBOR

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

P

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

Ingatlan eladó

Könyv

 Vác mellett, Csörögön 720 m²-es közművesített épí-

 Mérnök, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát

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

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

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

korrekt áron megvásároljuk. 40 év tapasztalat,
ingyenes kiszállás. Tel.: +36-1-787-9282, +36-30877-1460

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, aki édesanyám, Ossóné Szabó Etelka búcsúztatásán 2017. 09. 01-én az Újpest-Kertvárosi
templomban részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
Kornackerné Ossó Lilian

Oktatás
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila szeptember 11-én hétfőn 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest,
Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS!
Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők szeptember 13-án, szerdán
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla
önkormányzati képviselő szeptember 25-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék
fel velünk a kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt! Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Tel.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti címen.
Perneczky László önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo
Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!

 Matematikából korrepetálást, felkészítést, valamint

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

 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén
17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig.
Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp. Templom u. 6.). A
fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz SMS-ben a 06 20 466 8426, dr. Trippon Norberthez a 06 30 193 2312 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap
első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés: 06 30 400 9297 számon.

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

 Matematika-korrepetálást vállal középiskolásoknak nagy

gyakorlattal rendelkező tanárnő. Tel.: 06-30 618-0241

Állást kínál

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (okt. 5.) 13 h-tól a
Képviselői Irodában (1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418.) és 2017. szeptember 14-én és 28-án 17 órától
INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is lehetőség van! Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.:
06 30 458 9929

 Római-parti sportcentrumunkba keresünk
munkatársakat: teljes állásban gyakorlott, barátságos, referenciával rendelkező ÚSZÓOKTATÓT,
teljes vagy részmunkaidőben megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem dohányzó BÜFÉS-RECEPCIÓS HÖLGYET. A fényképes önéletrajzát az
rtaoffice@rta.hu címre várjuk.

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

 Óbudai sportlétesítmény munkatársakat keres
a következő munkakörökre: VILLANYSZERELŐ,
FESTŐ, SPORTPÁLYA-KARBANTARTÓ, SEGÉDMUNKÁS, USZODAMESTER, részmunkaidős
TAKARÍTÓ. Jelentkezni +3612409123 telefonon,
vagy az rtaoffice@rta.hu email címen lehet.

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

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

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

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

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.)

Régiség
Batyu Színház bemutatja:

 Készpénzes felvásárlás! Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350

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

VÁLTSON JEGYET AZ ŐSZI
HÉTVÉGI MATINÉ ELŐADÁSAINKRA!
KISPÁRNA MESEZENEKAR

KISPÁRNA MESE

ZENÉS, SZÍNHÁZI GYERMEKKONCERT

(POLGÁR CENTRUM)

2017.10.07. 10h

INVERSEDANCE - FODOR ZOLTÁN TÁRSULAT

VACKOR KALANDJAI

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

Gyűjtemény
 Segítene kibővíteni a focigyűjteményemet?
Készpénzért veszek népstadionos műsorfüzeteket és belépőjegyeket! Tel.: 06-20/480-4556,
e-mail: nepstadion2015@gmail.com

GYERMEK TÁNCJÁTÉK EGY RÉSZBEN

2017.10.14. 15h

MESEERDŐ BÁBSZÍNHÁZ

Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények nappali takarítására, 4, 6, illetve
8 órás munkarendben. Bérezés bruttó
780 Ft/óra. Biztos munkalehetőség,
jó csapat várja a leendő munkatársakat.
Érdeklődés, jelentkezés: 20/462-0838

BRUMI MACI SZÜLETÉSNAPJA
(POLGÁR CENTRUM)

ZENÉS BÁBJÁTÉK EGY RÉSZBEN

2017.11.18. 15h

TURAY IDA SZÍNHÁZ

PINOKKIÓ

BÁBELŐADÁS
ÓVODÁS KORTÓL

MESEJÁTÉK

2017.11.11. 15h

újpest színház
Jegyárak: 1 - 9. sor: 2100 FT
10 - 15. sor: 1800 FT
16 - 19. sor: 1500 FT

Polgár Centrum: 1200-1400 FT

SZEPTEMBER 30. 10 ÓRA

ME

ERI KLUB

Belépő: 1000 Ft/fő

Újpest kártya tulajdonosoknak 10% kedvezményt adunk előzetes jegyvásárlás esetén

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Jegyértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszíneken.

Jegyértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszínen

Szolgáltatás
 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. tel.: 370-4932
 Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-2647752
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„MI A PÁLYA?” címmel MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁLt rendez a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara IV. kerületi Tagcsoportja.
A rendezvény elsődleges célja, hogy élményalapú elven felszínre hozza a pályaválasztás előtt álló gyermekekben lévő érdeklődést a műszaki pálya iránt.
Időpont: 2017. szeptember 26-27., 09:00-15:00 óráig. Helyszín: ELMŰ Sporttelep (1138 Budapest, Népfürdő utca 18-20.)
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 22. A részletes program és a jelentkezés feltételei az ujpest.hu oldalon olvashatóak.

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM, 2017. szeptember 14.

PIAC

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

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. szeptember 14-20.

499 Ft
/kg

CSIRKESZÁRNY

Mátyás-Hús Kft.-nél

380 Ft
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/kg

ÉVA SZŐLŐ

Tóth Zoltánnál

2000 Ft

/kg

SAVANYÚKÁPOSZTA

Dóka Erzsikénél

/kg

GYÜMÖLCSVIRÁGMÉZ

Kálomista Attilánál

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél csirkecomb 599 Ft/kg | csontos csirkemell 999 Ft/kg | csirkemáj 499 Ft/kg |
csirkeszárny 499 Ft/kg | csirke far–hát 99 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál chasselas szőlő 350 Ft/kg | ÉVA szőlő 380 Ft/kg | fokhagyma 800 Ft/kg |
paradicsom 350 Ft/kg | TV paprika 250 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Domozi Imrénél áfonya 2000 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Nagycsarnokban Dóka Erzsikénél savanyúkáposzta (régi) 250 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Kálomista Attilánál gyümölcsvirágméz 2000 Ft/kg | gesztenyeméz 2300 Ft/kg.

MEGÉRKEZTEK AZ ŐSZI VIRÁGOK!
A VIRÁGCSARNOK VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁSSAL ÜZEMEL!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
AZ ÚJPESTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT, A DUNA SÉTÁNYON.
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Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Családés 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)
 sikeresen elvégezte a helyettesszülő-képzést (50 órás tanfolyam)

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

2017. 09. 11. 9:49

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: folyamatos.
A jelentkezések benyújtásának határideje: folyamatos.
További információt Csomortány Judit Réka Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység vezetője nyújt a 06-1-370-41-07 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1046 Budapest, Deák Ferenc utca 93.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: bizottság útján.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan.

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

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Petőfi utca

Jókai utca

HIRDETÉS

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A SZENT ISTVÁN TÉREN

2017. szeptember 1-től

István út

István út

Má

dy

A PIAC
MEGKÖZELÍTÉSE
a József Attila
utca felől,
a Kemény Gusztáv
utcán keresztül
lehetséges és
biztosított!

La

jos

ut
ca

Polgármesteri
Hivatal

Egek Királynéja
Nagytemplom

FIZETŐ
Szent István tér

HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700
SZOMBAT: 600-1400
VASÁRNAP: 700-1400

KISCSARNOK

AZ ÉPÍTKEZÉS
IDEJE ALATT
A RÉGI PIAC
MINDEN NAP ÜZEMEL!

Szent István tér

Szent István tér

FIZETŐ

Kem

NAGYCSARNOK

ény

Virágcsarnok

Gu

szt

áv
u

tca

Templom utca

Fizetőkapu

Időszakosan
részleges lezárás,
forgalomkorlátozás
várható a Liszt
Ferenc és a Károlyi
utcában.

Liszt Ferenc utca

A 147-ES BUSZ
ISMÉT MEGÁLL
A PIAC MELLETT!

Károlyi István utca

Lőrinc utca

állandó
építési terület

FIZETŐ

Zsákutca.
A Szent István térre
a Kemény Gusztáv
utcán át
lehet bejutni.

A VIRÁGCSARNOK
változatlan
nyitvatartással,
zavartalanul
üzemel!

József Attila utca

ÚJ PIAC

Gábor László utca

Szent István tér

Venetianer utca

Aktuális információk: ujpest.hu/piac
Az építkezés ideje alatt a gépkocsiforgalomban időszakos torlódásokra, sávzárásokra,
félpályás útlezárásokra lehet számítani. Kérjük, figyelje a közlekedési táblákat!
Kérjük, a piac megközelítéséhez vegyék igénybe a BKK tömegközlekedési járatait:
Metró: M3 Busz: 30, 30A, 230, 120, 220, 96, 104, 104A, 204,
Villamos: 12, 14
16piac_terkep_20170901-tol01v.indd
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