PÉNI VEZETI A VILÁGRANGLISTÁT
Az indiai felnőtt világkupadöntőn aratott sikere után az UTE sportlövője, PÉNI ISTVÁN a felnőtt sportlövő-világranglista élére állt.
Most, levezetésképpen, kisebb nemzetközi versenyeken indul, ahol új dolgokat próbál ki, teszteléseket végez. 13. oldal
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Téli sportok
Újpesten
Télen is a legsportosabb város

SPORTOS
ÚJPEST!

ÖSZTÖNDÍJ A LEGJOBBAKNAK
A kiváló eredményt elérő újpesti diákok támogatására írt ki idén is pályázatot Újpest Önkormányzata négy kategóriában. Ezúttal huszonhat
diák kapta meg az önkormányzat diákösztöndíjainak valamelyikét.
3. oldal

ELKEZDŐDÖTT A METRÓFELÚJÍTÁS
Zökkenőmentesebb az M3-as metró nélküli közlekedés, mint amire a legtöbben számítottak.
Természetesen a földfelszíni járatok nem tudják
teljesen kiváltani a földalattit, de a gyakorlat azt
mutatja, hogy helyettesíteni tudják.
5. oldal

ÚJPESTI KARÁCSONY
November 25-én megnyílik az Újpesti Karácsonyi
Vásár és az ingyenes jégpálya is a Szent István
téren. December 2-ától három héten át folyamatos programokkal és koncertekkel vár mindenkit
Újpest Önkormányzata.
6-7. oldal

KÖZTÉR

Menő

Tanulj, fiam, mert a tudást senki sem
veheti el tőled! És ugye scientia potentia
est, vagyis a tudás hatalom, csak hogy te is megértsd. A
szellem kiválósága előtt meg kell hajolni, mondta tán Babits
Mihály, de ha nem ő, akkor is így van. Mindig rendesen készülj fel, és a megszerzett ismeretanyaggal felvértezve menj
a következő órára, hogy legyen táptalaja az új tudás magvának. Szorgalom nélkül a tehetség mit sem ér! Hogy a tudás
megszerzésére irányuló elmés lenini instrukciót, miszerint
tanulni, tanulni, tanulni, ne is említsem, igaz, valószínűleg ő
teljesen másra értette, de végül is a megállapítása jogosnak
mondható, mert ha nem tanulsz, akkor bizony hülye maradsz. Hallgattam gyakran az ilyen és ehhez hasonló, motivációs erejüket illetően erősen megkérdőjelezhető szentenciákat értetlenkedve akkor, mikor a leckeírásnál, magolásnál
rengeteg sokkal, de sokkal érdekesebbnek látszó dolog
volt körülöttem. Lásd például: barátok, csajok, filmek, zenék, bulik, foci, (nem kötelező) könyvek, miegymás. És bár
ezek, még ha nem is akadémiai formában, de kétségtelenül
fontos részei a tanulás és okosodás hasznos folyamatának,
viszont most már, hogy kissé szilárdabb a fejem lágya, be
kell lássam, van némi alapja az akkor teljes blődségnek
tűnő, lelkesítőnek szánt gondolatoknak. Mert ugyan a tanulás iránti lelkesedést meghatározza a nebuló tehetsége és
érdeklődése az adott diszciplína iránt, tanárának megfelelő
hozzáállása és tudása szintén, de azért némi szorgalom és
kitartás egy bizonyos szintig pótolhatja ezek hiányát. Képesség híján belőlem semmiképpen sem válhatott volna a természettudományok doktora, jeles orvos vagy híres vegyész,
ha megszakadok, akkor sem, de azért már bánom, hogy
nem treníroztam jobban magam tanulásra bizonyos tantárgyak esetén. Vagy legalább az órán figyelhettem volna olykor
a kedvenc focicsapatom aktuális összeállításának elemzése,
a pad alatt olvasás, vagy az unott snóblizás helyett. Na igen,
mert ma már pontosan tisztában vagyok vele, hogy az akkor
fel nem szedett tudás később csak nehezen, vagy egyáltalán nem pótolható, hiánya pedig néha
igen fájó. És ha egyszer fordul a kocka, és nekem kell majd tanulásra serkentenem valakit, semmiképpen nem
citálom a fenti bölcsességeket, de
azt elmondom azért, hogy a
tanulás nem stréberség,
a tanulás menő. A tudás pedig iszonyatosan
menő.
JUHÁSZ
MÁTYÁS
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Összefogással
a boldogságért
Gyönyörűen felújított lakásba költözhetett egy háromtagú, rászoruló
család az újpesti önkormányzat, a Habitat for Humanity és az egyik
legnagyobb Magyarországon működő nemzetközi kereskedelmi vállalat segítségével.
A család a Habitat for Humanity Magyarország Második Esély programjának keretében kapott
új lehetőséget az élettől. Adrienn és két kisgyermeke a családfő szenvedélybetegsége miatt
veszítette el otthonát. Egy ideig albérletben húzták meg magukat, majd rokonoknál laktak, de
onnan menniük kellett. A házaspár végül elvált, az anyuka gyermekeivel az SOS Családok Átmeneti Otthonába került.
A példaértékű vállalati, önkormányzati és civil összefogás eredményeként egy önkormányzati
bérlakást újítottak fel, ami megfizethető és hosszútávú megoldást jelent a család számára. Újpest önkormányzata a lakás átadása mellett olyan bérleti konstrukciót biztosít a használóknak,
mellyel a tisztességes munka mellett biztos körülmények között megélhetnek.
– Ez egy példaértékű együttműködés eredménye, amiben benne volt az újpesti önkormányzat,
ők adták a lakást, amit mi újítottunk fel, illetve a Penny Market, amely a felújításhoz szükséges
anyagi fedezetet biztosította, valamint az SOS Krízis Alapítvány – mondta az átadón Szegfalvi
Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója. – Hazai és amerikai önkéntesek, illetve irodánk dolgozói vettek részt a felújításban. Újpest önkormányzatával együttműködve
szeretnénk még három hasonló lakást használatba adni rászorulóknak.
Dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester az ünnepi átadáson kifejtette: Újpest ebben az öszszefogásban is elől jár, hiszen nem túl sok önkormányzat vesz részt a programban. Ez esélyt
kínál azok számára, akik elvesztették korábban az otthonukat, hogy visszatérjenek az életbe. Ha
van lakás, akkor általában munkalehetőség is kerül, és akkor az illető, aki részt vesz ebben a
programban, teljes életet tud élni. A program része, hogy bérleti díjat kell fizetni, vannak jogok
és kötelezettségek is. Nálunk olyan emberek kerülnek a rendszerbe, akik kötődnek Újpesthez,
hiszen fontos számunkra, hogy leginkább rajtuk segítsünk. Ma egy olyan család költözött be,
amelynek komoly esélye van az újrakezdésre, hisz az anyuka eddig is dolgozott, próbált megtakarítani, s megadni mindent gyermekeinek.
A kereskedelmi vállalat 6 millió forintos támogatását jelképező házikót Jens Thilo Krieger, a
Penny Market divízió ügyvezető igazgatója, a ház kulcsait dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester adta át a kis családnak.
A család nagy örömmel vette birtokba új, másfél szobás, összkomfortos otthonukat.
PRÓFUSZ JÓZSEF
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KÖZTÉR
Önkormányzatunk 1997 óta működteti
az Újpesti Diákösztöndíj pályázati rendszert a kiváló eredményt elérő újpesti diákok támogatására. A Diákösztöndíj rendelet 2011. évi módosítása óta már négy
kategóriában pályázhatnak a diákok, az
Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjra,
a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjra, a
Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjra és a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjra. Az Újpesti
Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a
kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén
kiemelkedően tehetséges tanulókat és
hallgatókat a középiskola sikeres folytatásában, elősegítve ezáltal felkészüléseket a felsőfokú tanulmányok megkezdésére, valamint segítséget nyújtson az
eredményes befejezésben.

Ösztöndíj
a legjobbaknak
A kiváló eredményt elérő újpesti diákok támogatására írt ki idén is pályázatot Újpest Önkormányzata négy kategóriában. Ezúttal huszonhat
diák kapta meg az önkormányzat saját alapítású diákösztöndíjainak
valamelyikét. Az ösztöndíj nyertesei idén is dr. Molnár Szabolcs alpolgármestertől vehették át az elismerést, november 6-án a Városházán.
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a díjak átadása előtt azt mondta, egy közösségnek az
egyik legfontosabb szerepe az, hogy kiemelje,
megtisztelje és támogassa azokat, akik a közösségért tesznek, a közösség érdekeit, jövőjét
szolgálják. Újpest Önkormányzatának fontos,
hogy városának kiválóságairól gondoskodjon,
megemlékezzen, elismerje azoknak az érdemét, akik sokat tettek a városért és támogassa
azokat, akikről azt gondolja, hogy eddigi eredményeik és a tehetségük folytán sokat fognak
tenni ezért a közösségért. Ennek a célnak az
egyik fő része az újpesti diákösztöndíjak rendszere.
Tizenegyen Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban, tizenegyen Bene Ferenc Sport
Diákösztöndíjban részesültek, hárman nyerték
el a Házy Erzsébet Előadó-művészeti diákösztöndíjat, egy tanuló pedig Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjat kapott.
D. V.

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA
ÖSZTÖNDÍJTÍPUSONKÉNT:
UGRÓ GYULA TANULMÁNYI
DIÁKÖSZTÖNDÍJASOK:
• Bükki Dániel
• Frivaldszky Donát Fülöp
• Hladony Károly Máté
• Nemes Borbála Dorottya
• Patai Gergely György
• Szigeti Panka Boglárka
• Borsos Bence
• Bottlik Judit Krisztina
• Csahók Tímea
• Magyar Márton
• Szepesi Gabriella

Idén huszonhat diák
nyert ösztöndíjat

Az első három havi
összeget és az
okleveleket idén is
dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester adta
át a diákoknak

• Maucha Levente
• Mauks Ákos Rudolf
• Pokornyi Villő
• Radványi Fanni
• Urbán Tamás Etele
• Biró Péter
• Kuron Bence
• Nguyen Anasztázia
HÁZY ERZSÉBET ELŐADÓ-MŰVÉSZETI
DIÁKÖSZTÖNDÍJASOK:
• Braun Bianka Andrea
• Vörösváry Ibolya
• Vörösváry Márton
SZŐNYI ISTVÁN ALKOTÓMŰVÉSZETI
DIÁKÖSZTÖNDÍJAS
• Ősz-Varga Lilla

BENE FERENC SPORT DIÁKÖSZTÖNDÍJASOK:
• Bérczy Dorottya
• Faragó Richárd
• Fogarasi Dorina Zsófia
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SPORTOS
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Télen is sportosan
Néhány vagy sok-sok évvel ezelőtt, mikor gyerekkorunkban a suli börtönéből
kiszabadulva elmentünk korcsolyázni
barátokkal, szerelmekkel... Kinek ne lennének hasonló emlékei?

M

egtapasztaltuk, hogy is kell elesni. A mostani gyerekek
akár direkt is nekifutnak az Újpesti Jégpálya falának. Miért is ne? Mikor jégre lép az ember, valami varázslatos
dolog történik, semmihez nem hasonlítható. Hogy miért is éri meg télen
is sportolni? Hasonló felejthetetlen élményekért és persze a mozgás pozitív egészségügyi hatásai miatt.
Tavasztól kezdve egészen őszig tudunk hódolni a foci, kézilabda, kosárlabda, atlétika, biciklizés, deszkázás, futás és a többi sport élvezetének. Ez teljesen rendben van, de mit csináljunk télen? Nem kell aggódni,
ilyenkor is remek sportágak várják a mozgás szerelmeseit. Síelés, korcsolyázás, jégkorong, sífutás, sílesiklás, snowboardozás stb.
M. G.
MIÉRT FONTOS, HOGY TÉLEN IS
SPORTOLJUNK, MILYEN POZITÍV
HATÁSAI VANNAK A TÉLI SPORTOKNAK?
A korcsolyázás alapjait nem nehéz elsajátítani, viszont télen egy tökéletes mozgás
lehet számunkra. Pozitív hatásai: fejleszti az
egyensúlyt, a gyorsaságot és a mozgékonyságot, illetve sok kalóriát tudunk elégetni
vele. A kezdőknek már az is nagy kihívás,
hogy állva maradjanak a jégen, nem hogy
körbe-körbe cikázzanak a pályán. Az állóképesség fejlesztésére pedig a sífutás az egyik
legjobb sport, több kalóriát éget el, mint bármilyen más mozgás.
4
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ÚJPESTI TÉL
November 25-én nyitja meg kapuit a szabadtéri jégpálya a Szent
István téren. A Városháza melletti terület egészen február 18-ig
várja ingyenesen a jégkori szerelmeseit. A belépés ingyenes, a
pálya melletti kölcsönzőből jelképes összegért bárki bérelhet
korcsolyacipőt. Kesztyűről azonban mindenkinek saját magának
kell gondoskodnia, amelynek használata kötelező a pályán. A jégpályával kapcsolatos további információk az ujpest.hu oldalon a
Programok fül alatt találhatók.

KÖZTÉR

Elkezdődött
a metrófelújítás

Sokkal zökkenőmentesebb az M3-as metró nélküli
közlekedés, mint amire a legtöbben számítottak. Természetesen a földfelszíni járatok nem tudják teljesen
kiváltani a földalattit, de a gyakorlat azt mutatja, hogy
helyettesíteni tudják.

A

z M3-as metró munkanapokon az
első hajnali járatindulástól 20.30ig csak rövidített útvonalon, Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik,
Lehet tér és Újpest között pótlóbuszok járnak.
Este fél kilenc után a teljes vonalon leáll a
metró, pótlóbuszok közlekednek Újpesttől
Kőbánya-Kispestig, akárcsak szombaton és
vasárnap egész nap.
Bár a gyakorlat azt mutatja, hogy a metrópótlás jól működik, azért ne feledkezzünk meg
az alternatív útvonalakról sem, amik tehermentesíteni tudják a pótlóbuszokat.

A 12-es villamos hétköznap 12B jelzéssel
a Lehel térig meghosszabbítva, háromkocsis
szerelvényekkel közlekedik majd. A 14-es villamos a szokásosnál sűrűbben és hétvégén
is nagyobb befogadóképességű szerelvényekkel jár. A villamosok menetideje pedig – lámpaprogramja áthangolásának köszönhetően
– két perccel csökken majd a Lehel tér és
Újpest-Központ közötti szakaszon. Mindennek
köszönhetően Észak-Pest felől a 12-14-es
villamosvonalon csúcsidőben 3-4 perces közös
járatsűrűséget kínálva jelentősen javul a belvárosba vezető utazás ideje. Szintén fontos, hogy

a Keleti pályaudvarig közlekedő (az M1-es, M2es és az M4-es metróra is közvetlen átszállási
lehetőséget nyújtó) 20E és a 30-as járatcsalád
gyakrabban, 5 helyett 3-4 percenként indul.
Mind a metrópótló busszal közlekedőknek,
mind az alternatív útirányt választóknak hoszszabb, 10-15 perccel megnövekedő utazási
időre kell számítaniuk.
A közlekedéssel kapcsolatos aktuális változások a http://www.bkk.hu/bkk_info/ oldalon
olvashatóak.

Jó hír az újpestieknek!

A Pozsonyi utcai villamosátjárónál zajló munkálatokkal kapcsolatos kérdésünkre a BKK Zrt. elmondta, a tárgyi beruházás befejezése december 3-ra várható, és előreláthatóan november 15-től majd két sávon keresztül lehet elhagyni Újpestet a belváros irányába.

EGY KÉP, EGY MONDAT
Megújulás
a Farkas-erdőben
Az Erdőmentők Alapítvány jóvoltából megkezdődött és egészen az
ünnepekig tart a Farkas-erdő Szilas patak felőli oldalán a tereprendezés, a körülbelül egy hektárnyi
területet tavasszal fel is újítják.
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ÚJPESTI KARÁCSONY
sásokon, kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt. Idén asztal-, ajtóés karácsonyfadíszeket készíthetünk. A kicsik mellett a felnőttek sem
unatkoznak majd, ugyanis lesznek családi programok és koncertek is.
Az eddigi évekhez hasonlóan szombatonként 15 órától gyermekszínház
is várja a legkisebbeket.
A gyerekek megírhatják kívánságaikat a Mikulásnak, és bedobhatják
a templomkertben elhelyezett postaládába. A Karácsonyi Vásáron résztvevő gyermekek személyesen is találkozhatnak a Télapóval. December
6-án, szerdán is kinyit a Meseváros, ahol a nagyszakállú lesz a sztárvendég.
M.G.

Minden kisgyereknek,
felnőttnek, ﬁatalnak,
s idősnek!
Az egész országot egy varázslatos, megmagyarázhatatlan, csodálatos érzés árasztja el karácsony éjjelén. Ilyenkor fahéj, szegfűszeg, forralt bor, fenyő,
kürtös- és mézeskalács illata lepi el Újpestet is.
Az ünnepi hetekben korcsolyázhatunk a Jégpályán, hiszen már november 25-én megnyit, vagy körbesétálhatjuk a Karácsonyi Vásár különböző standjait, felfedezhetünk újdonságokat, és örülhetünk a már
hagyományosnak számító kedvenceinknek.
A gyerekeket megint szeretettel várja a Meseváros varázslatos világa.
December 2-án újra megnyitja képzeletbeli kapuit a Meseváros a Szent
István téri meseváros
templomkertben.
A kisgyerekek
diavetítéseken, meseolvafekvő_féloldal.pdf
1 2017. 11. 08. 12:21:05
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Az Újpesti Cseriti, mint minden évben, idén is kihelyez egy ajándékgyűjtő ládát a Mesevárosba, ahol az otthon feleslegessé vált,
használt, de jó minőségű játékunkat rakhatjuk le. Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete a játékokon túl továbbra
is köszönettel fogad a vásár helyszínén, illetve banki átutalással
(számlaszám: 12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, amellyel a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek
felkarolását szolgáló programját segíthetjük.

ÚJPESTI KARÁCSONY
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Adventi koszorúkötés
idén is!
Az Ifjúsági Caritas Egyesület november 23-án, csütörtökön
15 óra és 19 óra között várja mindazokat, akik idén is saját
maguk szeretnék elkészíteni adventi koszorújukat.
A hagyományosan, immár tizennyolc éve megtartott rendezvényt a megszokott
feltételekkel – koszorúalapot, drótot, gyertyát, szalagot adnak, ollót, fogót, szerszámot mindenki vigyen – szervezik.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Budapest, Tavasz utca 4.
Jelentkezni 2017. november 16-ig (név, cím, telefonszám) megadásával az
alábbi telefonszámokon 06-1-231-6000, 06-302-509-539 illetve a pettko2@
freemail.hu címen 8 és 17 óra között lehet.
A programot Újpest Önkormányzata, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatja. Mindenkit várnak a szervezők.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Összefogás,
fáklyás felvonulás

A

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
az Újpest-Újvárosi Református Egyházközséggel összefogva, a többi református, evangélikus és baptista gyülekezet
lelkipásztoraival egyetértésben, 26-ára fáklyás felvonulásra és megemlékezésre hívta az újpesti protestáns egyházakat, valamint minden
újpesti polgárt, hogy együtt emlékezzenek meg az 500 évvel ezelőtti

Magyarország legnagyobb
és legmodernebb íves
digitális nyomdája

jó műszaki érzékkel
rendelkező,
betanulásra nyitott

GÉPKEZELŐ
munkatársakat keres
nyomdaipari gépek
üzemeltetésére
budapesti és gödöllői
telephelyére
azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzát
a jövedelemigény
megjelölésével a
karrier.palyazat@primerate.hu
címre várjuk.
8
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reformációról, ezzel is kifejezve a protestáns egységet. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Újpest alpolgármestere, dr. Zsigmond Barna
Pál, aki beszédében kiemelte, mekkora jelentőséggel bír ez az összefogás. Az alkalom megnyitóján Böszörményi Gergely köszöntötte az
egybegyűlteket, és Bay Zoltán életén keresztül emelte ki a reformáció fontosságát a tudományok aspektusából. Iskolánk igazgatónője,
Pavletitsné Egressy Mária megköszönte mindazok támogatását, akik
hozzájárultak az esemény szervezéséhez és jelen voltak a felvonuláson. Szigethy János, az Újpest-Újvárosi Református gyülekezet lelkipásztora arra hívott minket, hogy legyünk a világ világossága, mint
ahogy a fáklyák mutatják az utat a sötétben. „Gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok” (Ef. 2,23) – mondta Csoportné Fekésházy
Márta, iskolánk vallástanára.
A megnyitó után a menet elindult – fúvósokkal az élén –, érintve az
újpesti evangélikus templomot és baptista imaházat. Utunk az ÚjpestBelsővárosi Református Templomban ért véget. A tömeg – több száz
gyermek és felnőtt, kis fáklyákkal a kézben – énekelve járta be Újpest
utcáit. Iskolánkból a teljes tanári kar és valamennyi osztály képviseltette magát. Solymár Péter az evangélikus templom előtt a reformáció
és a művészetek közötti kapcsolatra hívta fel figyelmünket. Mészáros Kornél, az Újpesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora az „európai
baptizmus atyját”, Johann Gerhald Onckent idézte, miszerint „minden
baptista misszionárius”. Ezen a felvonuláson egy kicsit mi is azok lehettünk valamennyien.
Az est lezárásaként az Újpest-Belsővárosi Református Gyülekezetben
Lóránt Gábor nagytiszteletű úr beszélt arról, mit jelent hitből, hit által és
hitben élni.
NAGY BÁLINT Benkő Iskola, 12.a

KÖZTÉR

Segítségnyújtás
Újpesti megemlékezés és érdekképviselet
a háborús hősökről
Az Újpesti Városvédő Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak október 31-én a Megyeri temetőben, a II. Világháborús hősök sírjainál. Részt vett az eseményen dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester is.
A hősök tiszteletére először mécseseket gyújtottak az egybegyűltek, majd
Halassy Olivér sírjánál helyezte el dr. Zsigmond Barna Pál és Fericsán Kálmán az
emlékezés virágait. A szovjet emlékműnél Iványi János az Újpest Városvédő Egyesület képviseletében és Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője rótta le tiszteletét. A megemlékezés a II. világháború újpesti áldozatainak
emlékművénél koszorúzással ért véget.
A megemlékezésen részt vett többek között Jozefka Antal újpesti festőművész,
Hladony Sándor és Jánszkyné Ulman Mária önkormányzati képviselő.
MG

Szavalóverseny
az Adyban

Arany János születésének
200. évfordulója tiszteletére az Újpesti Kulturális
Központ az Ady Endre Művelődési Házzal karöltve
szavalóversenyt
rendez
november 14-én.
A verseny szervezői várnak minden
olyan diákot, aki 1-12. évfolyamra jár,
és szeret verset mondani. A verseny
öt korcsoportban zajlik majd: 1–2.

osztályosok, 3–4. osztályosok, 5–6.
osztályosok, 7–8. osztályosok, 9–12.
osztályosok.
Az alsó tagozatos gyerekek Arany
János vagy Petőfi Sándor, a felső tagozatosok és a középiskolások Arany
János egy versével indulhatnak (ballada nem lehet).
Az első és második korcsoportban az elmondásra kiválasztott vers
1 perc körül, a harmadik és negyedik korcsoportban 2 és 3 perc között
legyen, az ötödik korcsoportban se
haladja meg a 4 percet.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Káposztásmegyeri Szervezete október 27-én megnyitotta irodáját Káposztásmegyeren, a Nádasdy Kálmán utca 17. szám alatt.
Az irodában működik telefonos és személyes ügyfélszolgálat, sorstársi tanácsadás és a fogyatékos emberek jogaira és kötelességeire vonatkozó információnyújtás. A találkozási pontként és klubként is funkcionáló irodának meghatározó
közösségformáló ereje is van.
A megnyitóünnepségen Újpest Önkormányzata nevében dr. Zsigmond Barna Pál
alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Az alpolgármester köszöntőbeszédében
azt mondta, Újpest Önkormányzata a jövőben is minden segítséget megad és támogatja a szervezet kezdeményezéseit.
Az iroda tábláját Földesi Erzsébet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének
elnöke, Koller Sándor, a Káposztásmegyeri Szervezet vezetője, valamint dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester közösen leplezték le.

A verseny ideje: 2017. november
14. kedd 14 óra
A verseny helyszíne: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Budapest, Tavasz utca 4.)
Felkészült, versmondásban
már bizonyított gyerekek jelentkezésére számítanak.
Jelentkezés és információ: Katona Gyöngyi, katona.gyongyi@
ujkk.hu címen.
Fellépnek: az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei és az Újpesti
Károlyi István Általános Iskola
és Gimnázium alsó tagozatos
tanulói
Köszöntőt mond: Dr. Zsigmond
Barna Pál, Újpest alpolgármestere

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER

|

9

MOZAIK
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT

A mozi háza

A mozi háza az Apolló ház, mivel a
kerületben más mozi épületében nem
voltak lakások. Vagyis a mozi igazodott a házhoz és nem fordítva. Ez
így volt még akkor is, ha a földszint
az Apolló házban tulajdonképpen
a mozi beépült tetőszerkezete volt.
Olyan másfél méter magas oldalfallal
és fémkeretbe illesztett üvegtetővel.
Fölötte három emelet gang.
Igaz, a ház neve mindig megegyezett mozi
éppen aktuális nevével, így lett a köztudatban –
és közhasználatban – Apolló ház, majd később
Fény mozi ház. Lux ház már nem lett.
Ott teltek a gyermekéveim, ezért nyugodt
szívvel állítom, hogy Újpest legtitokzatosabb, ha
úgy tetszik, legsejtelmesebb épülete volt, mert
a történelem jócskán átjárta a falait. Központi
fekvésénél fogva minden korszak megtalálta
magának az Apolló házat. Szerepe a város életében éppen ezért, finoman fogalmazva, nem volt
egyértelmű, inkább kalandos.

A Kassai (majd Bán Tibor) utcára néző oldalán a lakások a módosabbaké voltak, cselédszobával, a másik oldalán a szegényebbek
laktak félkomfortos lakásokban. Természetesen mi azon az oldalban laktunk, a 3. emeleten.
A ház amúgy Újpest első háromemeletes lakóháza volt, 1910–1911 fordulóján épült, szecessziós stílusban az Árpád út és Kassai utca
saroktelkére, és ez is a történelem viharainak
kitett ház sorsát mutatja: a Bán Tibor péksegédből lett partizánnak a ház elleni akció során,
az épület mellett állítólag nem jutott eszébe az
aktuális jelszó, és társai lelőtték.
Aztán földig lerobbantották a ház Árpád út
felöli oldalát. Sokáig úgy maradt, majd helyreállítása után katonatisztek és családjaik költöztek bele.Valamikor ott volt a vigadó, még a
mozi előtt, a háború alatt az újpesti nyilas párt
székházának szerepét töltötte be, a pincében
fogdával. A háború után működött benne ügyvédi iroda, váltóüzlet és különböző biztosítók
irodái, és kínai áruház. Most gyógyszertár van a
mozi helyén, de a neve nem lesz a ház neve is.
A gyermekkorom szép volt, ahogy minden
gyerekkor szép! A házban egyik-másik lányba
szerelmes voltam, de azok a szerelmek elmúltak, és sajnos az ott kialakult haverságokat,

HÉTVÉGI MATINÉ GYEREKEKNEK

újpest színház

AR

I

PINOKKIÓ
MESEJÁTÉK

NOVEMBER 11. 15 óra

Jegyek:
1 - 9. sor: 2100 Ft
10 - 15. sor: 1800 Ft
16 - 19. sor: 1500 Ft

Újpest Színház, Nagyszínpad

Jegyértékesítés:
jegy.ujkk.hu,
illetve a helyszíneken
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barátságokat is elmosta az idő. Sokáig elkísért
viszont az ott tanult, ott ránk ragadt gombfoci!
Mert a lépcsőházban, a soha nem volt jó lift
előtt, meg az első emeleten, a társbérlő Gyuriék
és Diniék közös konyhájában játszott világbajnokságokon tanultuk egymástól a gombfocit.
És velem maradt a negyedikről (ami már
nem is volt emelet), Horváth Gyurka, a vice
Gyurka emléke, aki nekem adta a gombcsapatát. Nagyon jó gombokkal.
Ami „mutatványt” be lehetett mutatni a házban,
azt Gyurka bemutatta. Gyakran korlátokon kívül,
a mélység fölött közlekedett, és a napozóterasz
méteres zárófalán is kilógatta magát négy emelet
magasságban, a grund fölé, amitől mindnyájunknak nyakunkba szaladt majdani férfiasságunk.
Ezek a veszélyek jelentették neki az életet. Aztán a
házmester Sankóval elhagyta az országot.
Évek múlva hallottam, hogy Németországban, egy kis robogóval belerohant az előtte
haladó kamionba. Nyomorék lett örökre.
Aztán elköltöztünk 1956 nyár végén a Tavasz utcába. Megsirattam az Apolló házat!
Amikor legutóbb Újpesten éltem rövid ideig,
nem mertem elmenni, hogy megnézzem belülről. Féltem az emlékektől, vagy az emlékeket
féltettem magamtól.
RÉTI JÁNOS

MOZAIK

Tánccal a felejtés ellen!
Hallott már a Szenior Örömtáncról? Hazánkban viszonylag új mozgásformának számít, ám a nagyvilág már jól ismeri. És most az Önkormányzat támogatásával eljött a lehetőség, hogy Újpestiek is hódolhassanak
ennek a különleges mozgásformának. Beszélgetés Radvánszki Edittel.
– Mesélne arról, mi is ez a szenior örömtánc?
– Egy kifejezetten könnyed mozgásforma,
ami kíméletes sporttevékenységet is jelent. És
a kulcsszó a nevében is benne van: örömtánc,
a foglalkozás idejére kívül hagyjuk a mindennapi gondokat, csak a táncra figyelünk.
– Miben különbözik ez a mozgásforma a
többi tánctól?
– Abban mindenképpen különbözik a
szokványos társastánctanfolyamoktól, hogy
ide nem szükséges partnerrel jönni. A tanfolyam résztvevői egyaránt táncolnak páros táncokat, körtáncokat, kontratáncokat,
vagy a ma oly népszerű blokktáncokat is. Az
örömtánckurzuson annyira egyszerűek a lépéskombinációk, amik tulajdonképpen sétalépések, apró variációkkal, hogy a részvétel
nem igényel semmilyen előképzettséget.

– Kiknek ajánlja?
Azoknak ajánlom, akik szeretnének mozogni, közösségbe járni, és jól érezni magukat,
ám esetleg a jelenlegi kondíciójuk nem olyan,
hogy komplett és bonyolult tánckoreográfiákat
sajátítsanak el.
Azokat is várom, akik sosem tanultak táncolni, de nagyon szeretnének, mivel a táncok
lépései egyszerűek és könnyen megtanulhatók.
Aki szeretik a változatosságot, mert a repertoárunkban a világ minden tájáról, különböző korokból és kultúrákból származó
táncok szerepelnek. Klasszikus és rock and
roll, swing vagy latin, görög vagy szerb táncok egyaránt.
Aki kíméletes mozgásra vágyik, mert mozdulatainkban nincsenek akrobatikus elemek,
gyors forgások, bonyolult lépéssorok.

Hang-Színpad újratöltve
Decembertől folytatódik a tavaly elkezdett komolyzenei program a Polgár Centrumban.
A Hang-Színpad előadásai különleges művészi élménnyel várják
a nézőket. Nem hangversenyek a szó általános értelmében, ahol a
hallgató figyelmesen ül, majd hazamegy. Beavató előadások ezek,
ahol a műsorvezető segítségével megismerjük a zeneszerzők életét,
lelkivilágát, valamint az előadók kapcsolatát hangszereikkel és a zeneművészettel.
Műsorvezető: Székely Edit

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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„Ha elmúltál már
ennyi meg ennyi, nem
kell úgy a szívedre
venni!”

Radvánszki Edit

– A tánc egészségre gyakorolt hatásáról se
feledkezzünk meg.
Ennek a mozgásformának valóban rengeteg előnye van, amit tudatosan dolgoztak
ki a szakemberek. Jó kondicionáló gyakorlatot jelent, hiszen megmozgatja az izmokat, a szívet, a tüdőt. Kitűnő ellenszere lehet a csontritkulásnak, hiszen köztudott, a
mozgással megelőzhető, csökkenthető az.
Emellett tornáztatja az agyat is, hiszen el kell
sajátítanunk újabb és újabb koreográfiákat.
Az egyes mozdulatoknak sorrendje van, esetenként külön-külön mozog a kéz és a láb,
ami koncentrációt igényel, az ilyen gyakorlatok pedig kétségtelenül hatással vannak a
mentális állapotunkra, jól karbantartja azt. És
mindemellett pedig ott a zene, ami lehet vérpezsdítő, andalító vagy lélekemelő. A tánccal
még akár az Alzheimer-kór ellen is felvehetjük a küzdelmet, hiszen tudományosan
kimutatott tény, hogy a tánc késlelteti annak
kialakulását.
– Aki most felkapja a fejét, és érdeklődik, hol
jelentkezhet erre a foglalkozásra?
– A tanfolyami foglalkozásokat az Ady Endre
Művelődési Házban (1043 Budapest, Tavasz u.
4.) hetente egyszer, hétfőnként 9 órától tartom.
A későbbiekben tervezek délutáni foglalkozást
is, hogy azok is el tudjanak ide járni, akik az
egész napos fárasztó elfoglaltságuk után vágynak egy kis üdítő, könnyed testmozgásra. Az
sem gond, ha valaki nem tud rendszeren jönni, mert a tematika úgy épül fel, hogy egy-egy
foglalkozás egy önálló táncegység, így akinek
kimarad esetleg egy-egy alkalom, az sem lesz
elmaradva a többiektől.
Bővebb felvilágosítás: szeniororomtanc.
edit@gmail.com email címen kérhető.
Facebook-oldal: Tánccal a felejtés ellen.
Szenior örömtánc Edittel.

1. előadás: 2017. december 2. szombat 15.00
ADVENTI KONCERT
Brahms: H-moll klarinétötös
Brahms időskori kamarazenéje mély érzelmekkel, szép hangzással
szól a hallgatósághoz. A mester már nem szándékozott több művet írni,
befejezettnek tekintette életművét, amikor 1891-ben megismerkedett
a meiningeni zenekar kiváló klarinétosával, Richard Mülhlfelddel, aki
még négy kamaramű megírására inspirálta. Ezek közül hallhatják a
négy vonósra és klarinétra írt kvintettet. Előadja: Sólyomi Pál klarinétművész és a MÁV Szimfonikus Zenekar vonósnégyese.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

ELFOGTÁK AZ ÚJPESTI TOLVAJT
A 32 éves budapesti G. József megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2017. szeptember 1-jén 12 óra és 12 óra 15 perc között egy
Budapest IV., Árpád úti üzletházból ellopott egy
pénztárcát, majd három órával később egy
szintén újpesti, Váci úti műhelyből tulajdonított
el egy mobiltelefont.
Ezt követően, 2017. szeptember 28-án 19
óra 30 perc körül egy Budapest V., Váci utcában található hotel recepciójából ellopott egy
mobiltelefont, illetve egy pénztárcát.

Közel egy hónappal később, 2017. október
26-án 20 óra 25 perc és 20 óra 45 perc között egy Budapest VIII., Rákóczi úti filmszínház
ruhatárába surrant be és lopott el egy fotóstáskát a benne lévő fényképezőgéppel és annak tartozékaival.
Az újpesti rendőrök széleskörű nyomozás
során, felhasználva a helyszínen talált nyomokat, a tanúkihallgatások és a helyszínen
készült videofelvételek elemzése eredményeképpen azonosították az elkövetőt és újpesti
tartózkodási helyén 2017. október 31-én a
reggeli órákban elfogták.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV.
kerületi Rendőrkapitánysága lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
eljárást indított G. Józseffel szemben és
őrizetbe vétele mellett előterjesztést tesz
előzetes letartóztatásának indítványozására.
NÉGY ÉVIG BUJKÁLT A TRÜKKÖS CSALÓ
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
a 46 éves budapesti N. József 2013. június
10. és 2013. július 31. között egy újpesti lakásban ellopta ismerőse két mobiltelefonját
és egy táblagépét. Egy korábban kölcsönkért

Hogy
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táblagépet és két mobiltelefont a tulajdonos
kérése ellenére sem adott vissza.
A férfi a nyomozás adatai szerint 2014. december 17-én 16 óra körüli időben a Budapest
IV., Rózsa utcában lévő lakóház egyik lakásába becsengetett, majd magát kábelszolgáltató
szakembernek kiadva jutott be a lakásba. A
férfi a TV-hez tartozó készülék cseréjére hivatkozva átvett százezer forint előleget az ott lakó
idős sértettől, azzal az ígérettel, hogy pár nap
múlva hozza az új készüléket.
A bevezetett nyomozati cselekmények
eredményeként az újpesti rendőrök beazonosították az elkövetőt, majd elfogatóparancsot
adtak ki ellene.
A készenléti rendőrség járőrei 2017. október 28-án egy csepeli munkásszállóban történt ellenőrzés során igazoltatták N. Józsefet,
aki ellen addigra már öt elfogatóparancs volt
érvényben. A járőrök a férfit elfogták, és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi
Rendőrkapitányságra előállították.
A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitánysága
lopás vétség és csalás bűntett megalapozott
gyanúja miatt folytatja a büntetőeljárást. N.
Józseffel szemben a bíróság lakhelyelhagyási
tilalmat rendelt el.

2017. 08. 18. 11:18
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Magasabb osztályba
léptek a birkózók
Tökölön, a városi sportcsarnokban dőlt el a 2017. évi felnőtt NB I-es csapatbajnokság bajnoki címének sorsa, ahol a Martin Gábor vezette Újpesti
TE bizonyult a legjobbnak, miután a döntőben legyőzték a rendező Sziget
SC-t. A lila-fehérek álma ezzel valóra vált, a csapat feljutott az extraligába.
Amint arról az edző korábban beszámolt az ÚKTV műsorában, az idei első osztályú csapatbajnokság odavágó csoportmérkőzéseit már szeptember végén lebonyolították Tatabányán, valamint Kecskeméten. A visszavágókra került sor Tökölön. A verseny előtti mérlegelésnél dőlt el,
hogy a szombathelyi Haladás VSE nem indulhat, ugyanis nem tudtak legalább hat kategóriában
versenyzőt nevezni. Ezért csak három gárda mérkőzött a csoportjukban. Az UTE selejtezőcsoportjában négy klub csapott össze, és az odavágó győztesei bizonyítottak, most sem hibáztak,
megtartották elsőségüket. A fináléba így az UTE és a Sziget SC került.
A bajnoki címért folyó csata első felvonásában 4-4 mérkőzést nyertek a felek, majd a visszavágóra a lila-fehérek két válogatott birkózóval, Szabó Lászlóval és Varga Ádámmal erősítettek.
Bár a nemzetközi porondon is elismert versenyzők korántsem voltak bombaformában – Szabó
betegen, Varga pedig térdműtét után vállalta a csapatbajnoki szereplést – de azért mindketten
hozták mérkőzésüket, míg Vilhelm Richárd, Antal Dániel és Máté Ádám is győztesen hagyta el a
szőnyeget. 5-3-ra győzött az UTE és bajnok lett.
A bajnokcsapat: Vilhelm Zoltán, Vilhelm Richárd, Antal Dániel, Turcsányi Tibor, Német István,
Máté Ádám, Demény Attila, Boros Barnabás, Szabó László, Rögler Gábor, Ciráki Csaba, Simon
Arnold, Varga Ádám. Edzők: Martin Gábor, Boros Károly

Boldog születésnapot!

Marosi Paula

November 3-án ünnepelte 81. születésnapját az Újpest olimpiai
bajnok tőrvívója. Marosi Paula 1936. november 3-án, Budapesten
született, fivére példáját követve kezdett el vívni. A Budapesti Haladásban kezdte pályafutását, nevelőedzője Ganzmann Ferenc és
Forró Sándor volt. 1956-ban a Budapesti Honvédhoz igazolt majd
1960-tól 1972-ig a Budapesti Dózsa nyolcszoros csapatbajnok
versenyzőjeként osztotta a tusokat edzője, Hatz József irányításával. 1970-ben tagja volt a Bajnokcsapatok Európa Kupája győztes
lila-fehér gárdának.
Marosi Paula válogatott versenyzőként 1962-ben Buenos Airesben csapat-világbajnokságot nyert, 1964-ben Tokióban felért a
csúcsra, olimpiai aranyérmes lett csapatban. Az 1968-as mexikói
olimpián újabb éremmel gazdagította kollekcióját, ezüsttel térhetett haza az ötkarikás játékokról.
Az olimpiai bajnok aktív pályafutását követően 1972-től 1980-ig
az Újpesti Dózsa elnökségi tagja volt, és a vívószakosztály gazdasági
felelőseként dolgozott az 1990-es nyugdíjba vonulásáig.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Péni vezeti a
világranglistát
Az indiai felnőtt világkupadöntőn aratott sikere
után az UTE sportlövője, Péni István a felnőtt sportlövő-világranglista élére állt. Most, levezetésképpen, kisebb nemzetközi versenyeken indul, ahol új
dolgokat próbál ki, teszteléseket végez.
A legfrissebb nyilvánosságra hozott sportlövő-világranglista nagy
örömet okozott a versenyzőnek és az egyesületének egyaránt. Az év
végéig még juniorkorú Péni a felnőtt férfiak 10 méteres légpuskaszámában pillanatnyilag a világ legjobbja a pontszámítás alapján. Másik kedvenc számában, az 50 méteres 3x40 lövéses összetettben a
második helyre jött fel az indiai világkupadöntőn aratott győzelmével.
S bár a sportlövők számára ez a pozíció nem jár olyan előnyökkel,
mint például a teniszezőknek, ahol jobb kiemelés alapjául szolgálhat,
a sportágon belül mégis igen nagy rangja van annak, ha valaki a
legjobbak közé kerülhet ezen a listán. Ha pedig vezetheti is azt, akár
rövid időre is, az már csak tényleg keveseknek adatik meg.
– Eddigi pályafutásom szerint egyszer voltam negyedik, de az nem
tartott sokáig – nyilatkozta a hír hallatán az újpesti olimpikon. – Legutóbb az ötödik és a hetedik helyen álltam. Remélem, nagyon sokáig
a ranglista élén maradhatok, az biztos, mindent megteszek ennek
érdekében.
Péni István a lövészberkekben arról is ismert, hogy mindent jól
megtervez, a váratlan eshetőségekre is felkészül. Az idei szezonja
pedig olyan jól sikerült, hogy nem is volt olyan nagy meglepetés számára az elsőség.
– Az indiai világkupadöntő előtt is számolgattam már, abban reménykedtem, hogy jó eredménnyel a dobogón zárhatom az évet. A
pontszámításban azonban nemcsak azt vették figyelembe, hogy első
lettem tíz méteren és harmadik az összetettben, hanem azt is, hogy
az alapszakaszból mindkétszer első helyen jutottam a döntőbe. Nagyon sok pontot hozott ez a konyhára, így az ottani eredményeim
alapján már számítottam a világelsőségre. Jó érzés, hogy világelsőként kezdhetem a hivatalos felnőtt karrieremet – összegzett.
Az idei világversenyek sorozata véget ért, Istók csak kisebb viadalokon vesz részt, ahol teszteléseket végez, új dolgokat próbál ki. Most
például az új ruháját, hiszen a megterhelő sorozatok alatt a szinte
támasztó vázként szolgáló öltözet legalább olyan fontos, mint az éles
szem vagy a rezzenéstelen kéz.
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, ideiglenesen a IV., ker., Erzsébet utca 8. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn,
szerdán, csütörtökön: 10-től 17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen
veszünk fel! Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.
Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu.
Részletes információ: www.ujpest.hu

Ingatlan eladó
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila november 13-án, hétfőn 17–18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária és
Bartók Béla önkormányzati képviselők november 15-én, szerdán 18–19 óráig tartanak
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369–09–05. Dr. Szabó
Béla önkormányzati képviselő november 27-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

 Matematika-, fizika- és kémia-korrepetálást vállalok.

www.ujpestifidesz.hu

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

 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások

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.

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

 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja

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

Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő fogadóórái: szombat délelőttönként, 9 és 10 óra között,
az Újpesti Piacon, a Jobbik standnál.

Állást kínál

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!

 Tapasztalt takarítókat keresünk újpesti intézmények nappali takarítására, 4, 6, illetve 8 órás
munkarendben. Bérezés 120.000 Ft/nettó. Biztos
munkalehetőség, jó csapat várja a leendő munkatársakat. Érdeklődés, jelentkezés: 20/462-0838

 Betanított munkásokat keresünk Vácon!
3 műszak, kedves csapat, barátias légkör.
Cafetériával, utazási támogatással és számos
dolgozói kedvezménnyel várjuk a jelentkezőket!
Jelentkezni a 06-70-984-0021-es számon lehet!

HÉTVÉGI MATINÉ GYEREKEKNEK

újpest színház

Szolgáltatás

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén
17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp., Templom
u. 6.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz SMS-ben a 06 20 466 8426, dr.
Trippon Norberthez a 06 20 745 9063 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2.
vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés: 06
30 400 9297 számon.

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

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökén (december 7.)
13 h-tól, november 9-én és 23-án 17 órától INGYENES JOGSEGYÉLSZOLGÁLAT igénybevételére is van
lehetőség! Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 30 458 9929 számon!

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

KÉPVISELŐI KLUB, „NYITOTT IRODA – FOGADÓÓRA MÁSKÉPP” november 24-én, pénteken 14 órától.
Várom azokat az érdeklődőket, akik szeretnének beszélgetni, véleményt mondani, javaslatot tenni, politizálni, a
kerület, a világ dolgairól társalogni. Helyszín: Képviselői Iroda, 1046 Bp., Kiss Ernő u. 3. 4/418. (a P+P Irodaházban). Barátsággal, Horváth Imre országgyűlési képviselő

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

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

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

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

 VEZÉR ANTIK! Készpénzért vásárolunk régi
és modern festményeket, porcelánokat, kerámiát. Herendi, Zsolnai, Gorka Géza, Kovács Margit,
keleti tárgyakat, katonai kitüntetéseket, képeslapokat, varró gépeket. Életjáradékot is kötök. XIV.
Vezér út 148-150., Tel.: 06-20-807-2906, 06-70398-8851, vezerantik@hotmail.com

Gyűjtemény

NOVEMBER 18. 15 óra
Jegyár: 1200 Ft

Polgár Centrum

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 2017. november 18-án
tartandó Nemzetiségi néptánc találkozóra, amely 16 órától 21 óráig tart.
Helye: Újpesti Kulturális Központ
(1042 Bp., István út 17–19.)
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a német, szlovák és a lengyel
nemzetiségi önkormányzatok.

 Segítsen kibővíteni a focigyűjteményemet!
Meccs-, műsorfüzeteket és belépőjegyeket veszek minden korszakból, készpénzért! Tel.: 0620-480-4556, nepstadion2015@gmail.com

 Gyűjteményem kiegészítésére keresek hanglemezeket

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

Eltartás
 Kedves Hölgyem/Uram! Ötgyermekes, generációk óta

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

ZENÉS BÁBJÁTÉK

Megemlékezés
A Politikai Foglyok Országos Szövetségének Újpesti Szervezete 2017.
november 13-án, hétfőn 15 órától
megemlékezést tart a Megyeri temető (IV., Megyeri út 49.) ravatalozójának falán lévő ’56-os mártírok
emléktáblájánál.

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

Újpestért
Egyesület

FOGADÓÓRA
Dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második
hétfőjén, 17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp.,
Hajló u. 42-44.)

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

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

Tel.: 06-20-433-8147

Helyreigazítás Október 26-án megjelent lapszámunk 11. oldalán az „Ars Pannonica
jó helyre került” című tudósításunkban tévedés történt. P. Szabó Ernő művészettörténész mondott
köszöntőbeszédet az eseményen. A hibáért elnézést kérünk.

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM, 2017. november 9.

PIAC

SZOMBATON MÁRTON-NAP A PIACON!
10 ÓRÁTÓL LIBAMÁJAS ÉS TÖPÖRTYŰKRÉMES KENYÉRREL KÍNÁLJUK VENDÉGEINKET.
LÁSZLÓ MÁRIA ZENÉS-DALOS BARÁTI KÖRÉVEL MAGYAR NÓTÁKAT ÉNEKEL.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai

3490 Ft

250 Ft

/kg

LIBACOMB

Te-So Bt.-nél

MINDEN SERTÉSHÚS

/kg

Mátyás-Hús Kft.-nél

690 Ft

580 Ft
CITROM

/kg

/kg

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

2017. november 9–15.

MAGYAR PARADICSOM

Tóth Zoltánnál

Dream Come True Kft.-nél

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Virágcsarnokban a Kedves Hentesnél lecsókolbász 780 Ft/kg | hajdúsági parasztkolbász 1099 Ft/kg | füstölt csemegeszalonna 1099 Ft/kg | véres-, májashurka 1099 Ft/kg |
házi parasztmájas 1380 Ft/kg.
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél minden sertéshús 1199 Ft/kg | csirkecomb 599 Ft/kg | csontos csirkemell 999 Ft/kg | csirkemellfilé 1199 Ft/kg |
csirkeszárny, máj és zúza 499 Ft/kg | csirke far-hát 99 Ft/kg | házi zsír 499 Ft/kg | házi parasztkolbász 1399 Ft/kg | felvágottak széles választékban!
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél bőrös libaháj 1090 Ft/kg | libaaprólék 698 Ft/kg | libacomb 3490 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Nagycsarnokban Tóth Zoltánnál paprika 280 Ft/kg | paradicsom 399 Ft/kg | szőlő (import) 580 Ft/kg | citrom 580 Ft/kg | kápia paprika 398 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Dream Come True Kft.-nél jonatán alma 298 Ft/kg | magyar paradicsom 690 Ft/kg | mézédes mandarin 598 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Nagycsarnokban Kálomista Attilánál gesztenyeméz 2300 Ft/kg | aranyvesszőméz 2100 Ft/kg.
A Nagycsarnokban a Fuchs-Tej Kft.-nél gyümölcsjoghurtok 490 Ft/0,5 l | zacskós tej 150 Ft/l | nyers tej 170 Ft/l.
A Kiscsarnokban a templom felőli oldalon a Cserpes Sajtműhelynél kapuvári sajt 1650 Ft/kg.

VASÁRNAP VÁRJA A GYEREKEKET A LUFIHAJTOGATÓ PEPPINO BOHÓC!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
PIAC PLACC SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
AZ ÚJPESTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT, A DUNA SÉTÁNYON.

20171106_piaci_hirdetes_B3_01v.indd 1

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

ÚJPESTI NAPLÓ

2017.11.07. 10:52:31
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GALÉRIA

Így jó lesz,
Anya?

A Kockásfülű

Az őszi szünetben
sem unatkoztunk
Az Újpesti Kulturális Központ szervezésében idén is megrendezték az Őszi
Ügyeskedőt a Lóverseny Téri Közösségi Házban. A gyerekek és szüleik kézműves-foglalkozáson vehettek részt, ahol közösen fűztek, vágtak, ragasztottak. Ruzsinszki Ilona gondoskodó támogatásával sikeresen elkészültek
az őszi ajtódíszek. A remekműveknek csak a gyerekek saját elképzelése
szabhatott határt. A programon november 2-3-a között lehetett részt venni.

Készülőben

Sziasztok! Brumi
vagyok, a medve

A jelenlévők aprajanagyja dolgozott

Minden adott volt egy
kis arcfestéshez

Gyurma,
kifestő,
arcfestés
November 4-én Rajzfilmünnep volt az Ady Endre Művelődési Házban. A program 10 órától
kezdődött klasszikus mesesorozatok vetítésével, ezután a gyerekek összeállítást tekinthettek meg a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
2017-es díjnyertes filmjeiből, később pedig
családi mozizás következett, ahol megnézhették a Messzi Évszak és a Vuk című animációs
filmeket. Eközben az aulában a legkisebbek
gyurmázhattak, rajzolhattak, kifestőzhettek és
még az arcukat is kifesthették.
MG

Ti melyik színt
választanátok?

Szerencsére közel volt a segítség
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