ÚJPESTI SIKER A GOKARTVILÁGDÖNTŐN
Az újpesti Top-Motorsport Egyesület gokartosa, NAGY SÁNDOR eredményesen szerepelt a Rotax Max Challlange
Grand Finals versenyen. A fiatal versenyzőt Szép Ferenc csapatvezető és Szombathelyi Bence versenymérnök
kísérte el Portugáliába, akik egész évben együtt dolgoztak a tehetséges sportolóval. 13. oldal
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INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

Mikulás
a jégen
ADOMÁNYÉRT AJÁNDÉK
Mindenkit vár az Újpesti Cseriti a Karácsonyi Vásárban. Az Adományozó Ház mellett egy adventi
kalendárium várja az adakozni vágyókat, melynek
minden ablaka értékes ajándékot rejt. 2. oldal

Ünnepi hangulatban Újpest – 5., 7., 16. oldal

VIGYÁZZ, KÉSZ, HÓ!
A Városgondnokság munkatársai egész novemberben azon dolgoztak, hogy városunkat
felkészítsék az évszakváltásra.
3. oldal

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPJA
Újpest az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek folyamatos támogatására és mindennapjaik
megkönnyítésére.
4. oldal

KÖZTÉR

A gyerek
Nyolcan egy lakásban, közel a Víztoronyhoz. Jó, a kutyával együtt nyolcan, de ő mindig családtagnak számított. Szetti, a kövér tacskó. Ödönnek
hívtuk.
Duci mama, hűen az egész lakótelep által ismert becenevéhez, az ünnepi vacsorán logisztikázott, nagynéném
kockás cetlikre költségvetést csinált, papa a gardróbban
kialakított műhelyében szerelte a megviselt díszeket,
dédnagymama pedig nagyot hallott, így rohadt hangosan
nézte a karácsonyi filmeket. Anya és apa velem volt elfoglalva. Jobb karácsonyi készülődést el sem tudok képzelni. Mire eljött a 24-e, mindenki mindenkivel legalább
háromszor összeveszett és kibékült.
Biztos, hogy nem volt minden évben hó, de ez most
nem is számít.
24-én délután apa levitt szánkózni. Árpád suli, Károlyi kórház, Viola ovi. Ez volt az útvonalunk. Mire bejártuk
és visszaértünk, a Jézuska meghozta a karcsifát. (Nem
nagyon kellett kapkodnia a Jézuskának, mert általában
az overálba fűzött kesztyűimet is elhagytuk, így legalább
egyszer vissza kellett fordulnunk.)
Az egész szoba világított a karácsonyfaégőktől, és mindenki engem nézett. Heten, plusz ugye Ödön. Betömörültünk a fa alá. Színes papírba csomagolt dobozok, cérnával kötözött vagy vaskampóval felaggatott szaloncukrok
és kőkemény habcsókok. Terített asztal. Duci mamának
és nekem külön kisasztal, mert csak Duci mama merte
hallal etetni a gyereket.
D. V.
LEGYEN KÖZÖS ÉLMÉNY AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS!
Karácsonyi Vásár Újpesten, a Szent István téren.
Ezüst és arany hétvégén is koncertekkel, Mesevárossal és igazi karácsonyi hangulattal vár mindenkit
a Szent István tér és a jégpálya.

Adományért
ajándék

Ahogy az eddigi években, idén is vár mindenkit az
Újpesti Cseriti a Karácsonyi Vásárban. Az Adományozó Házban mindenki számára lehetőség nyílik
arra, hogy támogassa a jótékonysági csoport karitatív tevékenységét.
Az Adományozó Ház
mellett egy adventi
kalendárium várja az
adakozni vágyókat,
melynek minden ablaka
értékes ajándékot rejt.
A kalendáriumot újpesti
cégek, valamint híres
emberek felajánlásaival
töltötte meg a Cseriti.

Használt, de jó minőségű
játékokat is vár a jótékonysági csoport, ezeket
a Meseváros gyűjtőpontján vagy az Adományozó
Házban lehet leadni.

Az egész éven át tartó
lelkes kupakgyűjtés
az ünnepek alatt is
folytatódik, a szokásos
gyűjtőpontok mellett
az Adományozó Házban is le lehet adni a
PET-tetőket.

Az Újpesti Karácsonyi Vásáron minden évben jelen van a Cseriti is, most sincs ez másként. Idén a teán és süteményen kívül az adományozók ismert emberek kedvenc karácsonyi receptjeit is hazavihetik, és akár el is készíthetik
a család ünnepi asztalára.
Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete továbbra is köszönettel fogad a vásár helyszínén, illetve banki
átutalással (számlaszám: 12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, amellyel a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek felkarolását szolgáló programját segíthetjük.
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Vigyázz, kész, hó!
– Újpest felkészült az évszakváltásra
A Városgondnokság munkatársai egész
novemberben azon dolgoztak, hogy városunkat felkészítsék az évszakváltásra.
Munkában
a hókotróvá
alakított
traktorok

Ősz végén a
lehullott falevelek
eltakarítása
az egyik
legfontosabb
munka
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z első fagyoknál megkezdték a muskátlik beszedését, a
rózsabokrok metszését. Ősz végén a legfontosabb feladat
a lombgyűjtés és a gallyazás volt, valamint felkészíteni a
traktorokat a télre. Elöl hótoló, hátul sószóró adapterrel lettek felszerelve, hogy szükség esetén egyből munkába állhassanak. Az eddigi
fűnyírás helyett a hó eltakarítása lesz a feladatuk.
A Városgondnoksághoz a Szent István tér, a Király sétány, valamint
a zöld területeken, parkokon átvezető utak megtisztítása tartozik. Az
úttest és egyéb területek takarítását, síkosság-mentesítését pedig az
FKF Zrt. végzi.
D. V.
LAKÓKÖZÖSSÉGEK FIGYELEM!
A lakóházak, magántulajdonok előtti terület megtisztítása minden
esetben az ott élők, tulajdonosok, lakóközösségek feladata és felelősége.

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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EGÉSZSÉG
Az Újpesti Cseriti kupakgyűjtő-akcióján
keresztül már több
fogyatékkal élő kisgyermek és családjuk
életét tehettük könynyebbé.

A fogyatékkal élők
nemzetközi napja
1992-ben az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira.
Újpest az elmúlt években kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők és a
hátrányos helyzetűek folyamatos támogatására és mindennapjaik megkönnyítésére. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újpesti Szervezte 2011 óta szervez ingyenes, úgynevezett „nyitott programokat”.
Ezek lényege, hogy elősegítsék a társadalmi integrációt. A szervezők
szeretnének erőt adni és utat mutatni a hátrányos helyzetű embereknek,
hogy hogyan tehetnek a diszkrimináció ellen. Újpest Önkormányzata támogatja a kezdeményezéseket, így az elmúlt években számos érzékenyítő programon vehettek részt már egészen kicsi gyerekek is.

A világon mintegy 650 millió ember él fogyatékkal. Az ő jogaik védelméről az ENSZ 2006
decemberében fogadott el egyezményt, amelytől azt remélik, segítséget nyújt ahhoz,
hogy ne szoruljanak a társadalom perifériájára.
4
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A Cri Du Chat Baráti Társaság 2015 ősze óta
szervez programokat az Ady Endre Művelődési
Házban az Újpesti Kulturális Központ támogatásával. Az előadásoknak az az alapvető céljuk,
hogy fogyatékossággal élő gyereket nevelő
szülők kikapcsolódjanak, illetve a sérültséggel
élők akadálymentesen tudjanak részt venni
kulturális programokon. Gyerekfelügyeletet biztosítanak az esti előadásoknál, és tartanak teljesen akadálymentesített műsort is, jelnyelvi
tolmáccsal és audionarrációval.
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének
Káposztásmegyeri
Szervezete október 27én megnyitotta irodáját
Káposztásmegyeren a
Nádasdy Kálmán utca
17. szám alatt.
Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
szervezésében idén is megrendezték az integrált sportversenyt. A hagyományteremtő
rendezvény azzal a küldetéssel jött létre, hogy
megmutassa, a sportban (is) képesek vagyunk
a közös munkára.
Hetedik alkalommal rendezik meg a Jótékonysági Mikulás Futást és Adventi Vásárt a
Homoktövis Általános Iskolában és környékén.
A Közös Sport Egyesület és a Káposztási Családok Egyesülete december 10-i programját
több újpesti intézmény és Újpest Önkormányzata is támogatja. Idén a különböző korosztályok versenyei mellett váltóversenyt is rendeznek, így az osztályok és
családok együtt is sportolhatnak. A nevezésii díjakat Beni, egy újpesti
kisfiú és családja kapja majd, akikhez az Újpesti Cseritin keresztül jutottak el a Mikulás Futás szervezői.
December 4-én, hétfőn az újpesti székhelyű ITK
Holding Zrt elnök-vezérigazgatója, Kossa György
egy Opel Movano típusú gépjárművet ajándékozott a Károlyi Sándor Kórháznak. Az ajándék és a
köszönetnyilvánítás apropója egy váratlan tragédia volt. A cég egyik dolgozója ez év áprilisában
eszméletét vesztette, kómába esett, novemberben pedig meghalt. A Károlyi kórházban ápolták. A cég ezzel az ajándékkal
igyekszik meghálálni és elismerni a kórház dolgozóinak munkáját. D. V.

ÚJPESTI KARÁCSONY

Nejlondzsörzé
és rock’n’roll
December 9-én este fél 9-kor újra elefántdübörgés tölti majd be Újpest főterét. Ekkor lép fel ugyanis a Karácsonyi Vásárban a Karthago zenekar. Az
együttes énekesével, legifjabb tagjával,
Takáts Tamással beszélgettünk.
– Nem unalmas ezredszerre is elénekelni,
hogy „ugye eljössz még, ha hallod majd az elefántdübörgést”?
– Hát, én abszolút jól elvagyok ezzel. Mick
Jagger már 24 évesen azt mondta, hogy ha
30 lesz, és még mindig az (I can’t Get No)
Satisfactiont kell énekelnie, megöli magát. Aztán hetvennégy évesen is ugrándozik a színpadon, és lelkesen énekli. Szóval ennél nagyobb
bajom ne legyen, hogy minden koncerten eldalolom: volt egy fiú, és volt egy lány, és a fiú elindult az álmok… bocs, prózában nem tudom
a szövegét, kell hozzá a dallam. (nevet)
– Úgy tűnik, hogy egymást sem unjátok,
mert 1979-ben alakultatok, és még mindig
ugyanabban a felállásban játszotok. Pedig nem
egy baráti társaságból jött létre a zenekar, hanem válogatás útján.
– Így igaz, én is voltam próbaéneklésen. Ott
ült a Szigeti Feri meg a Gidófalvy, és mondták, hogy Takáts úr, énekeljen valamit. Na jó,
azért nyilván tegeződtünk. Elnyomtam nekik
a Béres legény jól megrakd a szekered című
népdalt, ők meg mondták, hogy ez a csáONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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– Annyiban azért kilógtatok a 80-as évek
hardrockzenekarai közül, hogy ötszólamú
vokálok voltak a dalaitokban. És külcsínben
is eltértetek, mert elhagytátok a rockerekre
jellemző bőrszerkókat, és elképesztően furcsa
ruhákat öltöttetek magatokra.
– Ez a többszólamúság valóban nem megszokott a rockzenében, de nálunk mindenki jól
énekel, és kihasználtuk ezt az adottságunkat.
Öltözködésben meg elmentünk ebbe a kicsit
feminin „glamrockos” irányba, és tényleg hihetetlen göncöket szedtek össze a srácok, ez
volt a koncepció. De ennyi év után már bevallhatom, hogy én nagyon utáltam ezt a stílust, megmaradtam underground figurának.
KARTHAGO
Egyszer csináltattak nekem a többiek egy
december 9.
nejlondzsörzé fellépőruhát, amiből kilógott a
20.30
fél vállam. Amikor láttam, hogy nem néz oda
senki, akkor gyorsan kidobtam egy kukába,
vó teljesen hülye, úgyhogy jöhet. Már az is és mondtam, hogy elvesztettem valahol. De
isteni csoda, hogy még élünk, hát még az, sajnos kilógott a kukából, a Gidó meg észrehogy már majdnem negyven éve együtt ze- vette, és utánamhozta, így kénytelen voltam
nélünk. Én vagyok a csapat legfiatalabbja, a hordani.
hatvan évemmel, én maradtam még mindig
– Ha már említetted az interjú elején Mick
a „kiscsávó”, szóval nem vagyunk már ifjak. Jaggert, a te színpadi mozgásod és jelenléted
Szerintem az a titkunk, hogy mindenkinek jó eléggé hasonlít az övéhez.
humora van a zenekarban. Ha egy kicsit is
– Talán mert mindkettőnknek nagy a szája,
összevesztünk, akkor biztosan jött valakitől és szaladgálunk a színpadon, meg kapálóegy vicc, és két perc múlva mindenki dőlt a zunk a kezünkkel. Anyám mondta egyébként,
röhögéstől. És ha az ember nem veszi túl ko- hogy fiam, ha valaki lekötözné a kezedet,
molyan magát, akkor nagyon sokáig el lehet akkor nem tudnál beszélni. De ez a hasonlenni. Az meg a másik alappillérünk,
lóság teljesen véletlen. Tizenévesen
hogy nálunk mindenki kiváló
énekeltem a Balatonnál egy
zenész. Szakmailag is anyhelyen, és odajött egy
Egyszer csináltattak
nyira becsüljük egymást,
holland házaspár, hogy
nekem a többiek egy nejlonhogy egyszerűen nem
elvisznek Hollandiába,
lehet senkit sem ledzsörzé fellépőruhát, amiből
mert ilyen Jaggercserélni. Nem akarok
show-t ők még
kilógott a fél vállam. Amikor
beképzelt lenni, de
nem láttak. Pedig
láttam, hogy nem néz oda senki,
mit tegyek, marha jók
én csak évekkel kéakkor gyorsan kidobtam egy
vagyunk. (nevet)
sőbb láttam először a
– 1985-től pár évig
Jaggert a tévében, és
kukába, és mondtam, hogy
szünetelt a Karthago. Ez
amúgy is sokkal többre
elvesztettem valahol.
is kellett ahhoz, hogy máig
becsültem a Beatles tiszta
együtt zenéljetek?
többszólamúságát a Rolling
– Talán igen, mert a 80-as évek
Stones hamisságánál. Persze kéelső felében olyan sokat koncerteztünk, hogy sőbb beláttam, hogy a Stones maga az igazi
besokalltunk egy kicsit. És egyikünknek sem rock’n’roll!
ártott, hogy kipróbáltunk más zenekarokat,
– Azért a karácsonyi vásárban is igazi
más műfajokat is. Én is kirándultam például rock’n’rollt láthatnak majd az újpestiek…
a progresszív rockba, és eltöltöttem három
– Bizony ám! Nyilván játsszuk majd a tuti
gyönyörű évet az East zenekarban. Aztán fet- nótáinkat, de azért igyekszünk valami újjal is
rengtem a blues sarában, és magalapítottam a előrukkolni a két legújabb lemezünkről. Mert
Takáts Tamás Dirty Blues Bandet, szerencsére vannak ám huszonegyedik századi Karthago
a Pocsolyába léptemet még mindig üvölti a fél lemezek is! December 9-én jöjjön ki mindenki
ország. De aztán ismét szükség lett a rocke- a főtérre, ha hallja az elefántdübörgést.
rekre, és a 90-es évek elején visszatértünk.
JUHÁSZ MÁTYÁS

„
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hogy 2018-ban is győzelemre váltsam a bizalmat. Baloldali politikusként semmilyen más pártnak nem kívánok jelöltje lenni.
Kilép a frakcióból?
– Független indulóként át kell ülnöm a függetlenek közé. Továbbra is
baloldali ember vagyok, ezt fogom képviselni és így fogok politizálni a jövőben is. Nem történt változás abban sem, hogy ezentúl is a Magyar Szocialista Párt frakciójában dolgozom a választókerületemért és az országért.
Mit üzen az újpestieknek?
– Az mindenki előtt egyértelmű immár, hogy az MSZP akkor került
lejtőre, amikor Gyurcsány Ferenc feltűnt, azóta nem képes magára találni. A mostani választási együttműködés a DK-val, ez a választási hercehurca mindennek a betetőzése, amelynek nyilvánvaló következménye, hogy a Magyar Szocialista Párt és vele a magyar baloldal lassan
eltűnik. Ehhez én nem vagyok hajlandó asszisztálni. Ahogy ahhoz sem,
hogy Újpesten olyan jelöltet indítsanak, aki nem él itt, és így semmi
köze a városunkhoz. Tudom, hogy Újpesten sok igaz baloldali választó
Kilépett a pártból Horváth Imre MSZP-s parlamenti él ma is, sőt az elmúlt években sokszor bebizonyosodott, hogy az újképviselő. Az Újpesti Napló továbbra sem foglalkozik pestiek többsége ma is az igazi baloldali értékeket vallja. Megérdemlik,
hogy olyan ember képviselje őket, aki erős újpesti kötődéssel bír és
politikai kérdésekkel, Horváth Imrét kizárólag közéleti nem fordított hátat a baloldaliságnak. Ezért vállalom, hogy az ő képszempontból kérdeztük.
viseletükben független jelöltként indulok a jövő tavaszi országgyűlési
választásokon. Nem hagyom, hogy az újpesti baloldal képviselet nélkül
Miután kilépett a pártból, Újpest országgyűlési
maradjon a jobboldali és szélsőjobboldali politikának kiszolgáltatva.
képviselet nélkül marad?
Világéletemben Újpestet és az itteni embereket szolgáltam. Őket
– Én az újpestiek jelöltje vagyok, és az is leszek. Ha az újpesti válasz- képviselem, értük dolgozom legjobb tudásom és erőm szerint. Ez így
tópolgárok kívánják, hogy folytassam a munkát, megteszek mindent, volt a múltban, így van ma, és erre törekszem a jövőben is.

Újpest nem marad
képviselet nélkül

Újpesti részvétel
nemzetközi versenyen
A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének újpesti és országos
Békeposzter-rajzpályázatán a zsűri az első helyezést Agócs Noémi Eszter tanuló pályaművének ítélte oda. Eszter a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója,
felkészítő tanára Kadocsa Gyula.
Ekképpen Eszter rajza fogja képviselni Magyarországot az Oak Brookban rendezendő nemzetközi versenyen, melyre jövő év elején kerül sor. A nemzetközi döntőben az első 24 pályaművet
díjazzák. A díjátadó ünnepségre 2018 márciusában kerül sor a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének központjában, ahol kiállítás nyílik a magyarországi pályaművekből.
MG

EGY KÉP,
EGY MONDAT
Évek óta húzódik a statikailag és rossz állapotban
lévő menthetelen épület
bontása, de most végre
elkezdődött.
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Még, még, még, még…
Tény, hogy a decemberi cudar időjárás nem könnyíti meg a dolgunkat, ennek ellenére rengetegen látogattak ki a Szent István térre a
bronz hétvégén. A gyerekeket várta a Meseváros, felülhettek a télapó
szánjára is, a jégpályán csúszhattak egy jót barátaikkal, szüleikkel. A
felnőttek sem unatkoztak, ugyanis rengeteg finomság, édesség, forró
csoki, kürtöskalács, meleg tea és forralt bor várta őket a Karácsonyi
Vásárban. A fesztiválhangulatról pedig a színpadi produkciók, fellépők gondoskodtak.
Krisz Rudolf „Rudi” Ki ne emlékezne a 2000-es évek jófiújára,
akibe minden lány szerelmes volt? A mai napig énekeljük többek között
a Keresem a szót, Homokba rajzolt szerelem, Egy pillanat itt maradt
című számait. Sokak örömére az énekes újra zenei karrierjére koncentrál, nemrégiben megjelent Kimentünk a divatból, Társasjáték, Körforgás
számai is erről tanúskodnak.

A KFT most is egy
óriási bulit csinált

Koncertek három
hétvégén át
Meseváros, jégpálya, kürtöskalács, forralt bor. Újpest kedvenc
karácsonyi vására már november végén elkezdődött, december első hétvégéjén pedig már a sztárok is megérkeztek a
Szent István téren felállított színpadra.

BON-BON
december 16.
20.30

KRISZ
RUDOLF

Meseolvasás a Mesevárosban

december 16.
19.00

A 90-es évek egyik legmeghatározóbb együttese a Bon-Bon.
Az együttes 1995-ben alakult, tagjai: Szolnoki Péter, Török Tamás. Az
együttes 17 éve játszik igényes magyar rockzenét. Reméljük, együtt
énekelhetjük velük a Holnaptól, Cukipofa, Köszönöm, hogy vagy nekem,
A Sexepilem című számokat.
Advent harmadik hétvégéjének hangulatáról az Artistjus-díjas énekes,
dalszerző, Szekeres Adrien gondoskodik. Adrien számára a zene
mindig egyfajta terápia volt, és már gyermekkorában megfogalmazódott
benne, hogy a zene útján kell elindulnia. Reméljük, Újpestre is elhozza az
Olyan, mint te, Kicsi szív, Szeretet ünnepén című, mindenki által ismert
és szeretett számait.
M.G.
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December 17-én, 20:30kor egy különleges meglepetésfellépő érkezik a
Szent István tér színpadára!
Hogy melyik énekesről vagy
bandáról van szó? December 10-én az Újpest-Káposztásmegyer Facebookoldalon felfedjük a rejtélyt!

Ez így jó lesz?

SZEKERES
ADRIEN
december 17.
19.00
|

Zoltán Erika magával hozta a táncosait is
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DIÁKOK ÍRTÁK

Felvidéki kirándulás

A Határtalanul pályázat célja, hogy a szomszéd országok magyarságának történelmi, irodalmi emlékhelyeit, épületeit, szokásait megismertesse a diákokkal. Lehetőség van felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és
délvidéki tanulmányi kirándulások közül választani.
Mi Felvidék mellett döntöttünk, amely Szlovákiához tartozik. 2017 októberében oda indultunk
el 44 hetedikes tanulóval.A pályázatnak volt
egy előkészítő szakasza. Ennek során a gyerekeket 4 fős csoportba osztottuk, és Felvidék
történelméből, irodalmából, hagyományaiból,
népszokásaiból kellett nekik kiselőadást készíteniük, és megosztaniuk egymással.
A kirándulás során légkondicionált busszal
utaztunk, és egy idegenvezető mesélte el a tudnivalókat. Kokova Linián egy ifjúsági szállóban
volt a szállásunk, onnan indultunk el mindennap.
Megnéztük a bányavárosokat, ahol a középkorban az aranyat, ezüstöt, rezet bányászták,
s készítették belőle a pénzt. A körmöcbányai

pénzverdében az első Mátyás-érmék egyikét
is megtekinthettük. Másnap Alsósztregovára
kirándultunk, Madách Imre kúriájába. Életének bemutatása mellett egy interaktív kiállítás
segítette Az ember tragédiája című művének
megértését. A napot a füleki várban zártuk,
mely a Thököly-féle felkelés fontos helyszíne
volt. A Tátra hófödte csúcsaiban is gyönyörködhettünk, majd Lőcsére indultunk. A városháza számos filmben szerepel, de ezek
nem adhatják vissza teljesen a szépségét.
A mellette álló szégyenketrecbe főleg bűnös
asszonyokat zártak. Ezután a szepesi várban,
Szlovákia legnagyobb várromában tettünk sétát, ahol Mátyás király korabeli fegyverek, kínzókamra, fürdőhelyiségek tették érdekesebbé
a látogatást.
Az utolsó napunkon meglátogattunk egy
szlovákiai magyar iskolát Rimaszombatban. Az igazgatóhelyettes asszony mesélt az
oktatásuk érdekességeiről. Tanulóinkra az
volt a legnagyobb hatással, hogy ott az ötös
osztályzat az egyes, és az egyes az ötös. Bemehettünk két osztály órájára, a felsősökkel
meg is ismerkedhettünk, beszélgethettünk.
Majd Kassára indultunk. Ott a legtöbb időt
a Rodostó-házban töltöttük, mely II. Rákóczi

Ferenc rodostói házának mása. A fejedelem
ebédlőjét, számos, saját kezűleg faragott tárgyát, trónszékét is megcsodálhattuk. Az esti
órákban érkeztünk vissza Budapestre.
A pályázat lezárásaként megosztottuk élményeinket a hatodikos diákokkal, rendeztünk egy kiállítást a gyerekek által útközben
megoldott feladatokból, az idegenvezetőtől
hallott történeteket meséltük el nekik. Nagy
hatással volt ez rájuk, és remélik, hogy nekik
is sikerül jövőre nyerni a pályázaton.
Élménybeszámoló a 7. b-s
Koltai Laura tollából: Az egész
kirándulásunk nagyon jó volt, de a legjobb
résznek az Ótátrafüreden tett látogatásunk bizonyult. Mikor a buszból kiszálltunk, olyan volt, mintha egy mesevilágban
lennénk. Mosolyogva néztem a hósapkás
óriást, a Tátrát, és az is mintha mosolyogva nézett volna vissza rám. Megnéztük a
Grand Hotelt. A falu szintén szép volt, számos hotellé alakított házat néztünk meg.
A hotel mellől elengedtek minket kicsit
vásárolgatni és járkálni a környéken. Én
és pár barátnőm a cukrászda felé vettük
az irányt. Ezután teli hassal indultunk
el felkutatni az összes szuvenírboltot.
A vásárlás után a busz kikanyarodott a
parkolóból, de még az elindulás után is
az előttünk tornyosuló magaslatot bámultam, s közben megpróbáltam odafigyelni
az idegenvezető történeteire is. Az óriási
hegység egyre kisebb és kisebb lett, majd
végül teljesen eltűnt a házak között.

Tehetséges művészek
Az Újpesti Kulturális Központ Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpontjának szervezésében rendezték meg az „Élet falun és városban” című rajzpályázatot. Az ünnepélyes megnyitóra és eredményhirdetésre november 30-án került sor Káposztásmegyeren, a Lóverseny
téri Közösségi Házban.
A kiállításon megtekinthető pályaművekben a falusi és városi élet jellemzői elevenednek meg.
A rajzok kiválóan bemutatják a kétféle életforma különbségeit, kihangsúlyozzák a nagyvárosi
rohanás és a falusi nyugalom ellentétét.A rajzpályázatra tizenegy újpesti iskolából több mint
300 db pályamű érkezett. Hét kategóriában, korosztályonként kerültek díjazásra az alkotások.
A helyezettek mellett különdíjakat kaptak a különleges és érdekes témák, egyedi technikák.
A kiállítás megtekinthető 2018. április 15-ig a Lóverseny téri Közösségi Házban, hétköznaponként 9-18 óráig.
M.G.
Résztvevő újpesti iskolák: Újpesti Bajza József Általános Iskola, Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola,
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Újpesti Homoktövis Általános Iskola, Újpesti Karinthy
Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium,
Lázár Ervin Általános Iskola, Megyeri Úti Általános Iskola, Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola, Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
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ÚJPESTI KARÁCSONY

Pásztorjáték Újpesten
Újpesten, a Városháza dísztermében is fellépett az állami gondozott gyerekekből
álló csíksomlyói Árvácska együttes egy különleges adventi pásztorjátékkal. Az
együttes a csíksomlyói gyermekotthon lakóiból alakult 20 évvel ezelőtt, azóta újabb
tagokkal bővülve énekelnek, zenélnek, viszik a magyar népi és egyházi kultúrát és
vele a szeretetüket szerte a Kárpát-medencébe.

Ribiszke
December 5-én a Majorka Színház
a Ribiszke című előadással kedveskedett a gyerekeknek a Megyeri
Klubban. Ahogyan az utóbbi években,
idén is teltház volt, az előadás után
a gyerekek a Mikulással is találkozhattak.

ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Karácsonyi
készülodés
A karácsonyi készülődés egyik
legfontosabb része az ünnepi
menü tervezése. A hagyományos
ételek mellett, a megszokottól eltérő új ételek is szerepelhetnek
az ünnepi étlapon.
MENÜ 1
Céklakrémleves mascarponéval: A felkockázott céklát sóval, római köménnyel megfőzzük bő vízben. 2 dl zabtejszínt, 1 evőkanál
cukorral, 2 evőkanál tormakrémmel, 20 dkg
mascarponéval elkeverünk, ezzel a levest behabarjuk. Az egészet leturmixoljuk.
Cukkinibe göngyölt csirkemell: A cukkinit
héjával együtt hámozóval vékony csíkokra
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vágjuk. A csirkét is akkorára vágjuk. Sóval,
borssal ízesítjük. A cukkiniszeletekre ráteszszük a csirkeszeleteket, és felcsavarjuk. Egy
kis tepsibe tesszük szorosan egymás mellé,
és kevés olajon megsütjük.
Gombás rizibizi: Kevés olajon a szeletelt
gombát átpirítjuk, majd rátesszük a mirelit
zöldborsót. Sóval, borssal, petrezselyemmel,
majorannával ízesítjük. A rizst megpároljuk,
és hozzákeverjük a zöldségeket. Tálaláskor
reszelt sajttal szórjuk meg.

Ú J P E S T I N A P L Ó – XI. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM, 2017. december 7.

Zellersaláta burgonyával: A zellert és a
burgonyát felkockázzuk, sós vízben megfőzzük. 1 db lilahagymát vékonyra karikázunk, besózzuk. Páclevet készítünk
ecet, só, cukor hozzáadásával. A leszűrt
zöldségekre és a hagymára öntjük. Friss
zellerzölddel díszítjük.
Mandarinos diós rétes: A darált diót porcukorral, kevés tejjel, 1 db reszelt almával felfőzzük. Mazsolával, citromhéjával ízesítjük.
Végül a mandaringerezdeket felaprítjuk, és a
töltelékhez keverjük. A réteslapra búzacsírát
hintünk, majd a tölteléket. Felcsavarjuk, olajjal megkenjük. Tepsiben pirosra sütjük.
MENÜ 2
Paradicsomleves bazsalikomos zsemlegombóccal, sütőtökkel töltött egyben sült fasírt,
fűszeres édesburgonya, franciasaláta szezámkrémmel, aszaltszilvás máktorta.
LETTNER ANNAMÁRIA
dietetikus

KULTÉRKÉP

FILMAJÁNLÓ

Rögtönzött
szerelem

Lány és fiú találkoznak, randevúznak, járnak, összevesznek, szakítanak, kibékülnek. Átlagos történet,
minden második romantikus film erről szól. A Rögtönzött szerelem is ilyen, egy apró, de annál lényegesebb
különbséggel: a párosnak itt csak az egyik fele van végig jelen, a másik a játékidő nagy részét kómában tölti.

Már megint egy életszerűtlen hollywoodi marhaság, méltatlankodhatna a néző, és nem lenne igaza. A főszerepet alakító Kumail
Nanjiani (eredeti hivatását tekintve stand-up komikus) a feleségével közösen jegyezett forgatókönyvben ugyanis a megismerkedésük igaz történetét meséli el. Emily (a filmben Zoe) egy ritka
betegség miatt valóban kómába esett (a valóságban az első randi
után, a moziverzióban egy szakítást követően) miközben Kumail
az ágyánál virrasztott a lány szüleivel együtt, akiket addig nem is
ismert.
Ha azt gondolnánk, hogy a film elsősorban a könnycsatornáinkat akarja megdolgozni, kiaknázva a giccsveszélyes alaphelyzetet,
akkor gondoljuk újra. A Rögtönzött szerelem a komolytalan címe
ellenére komoly dolgokkal foglalkozik, például az előítéletekkel és
a kulturális különbségekkel (a páros első körben azért szakít, mert
a fiú szülei csak pakisztáni lányt tudnak elképzelni a csemetéjük
oldalán), mégis tele van viccesnél viccesebb pillanatokkal. Szórakoztatóak a stand-up műfaját itt még csak tanuló Kumail színpadi
leégései, de mulatságosak azok a családi ebédek is, ahol az anyja
mindig egy újabb feleségjelöltet akar rásózni. A humor még a kórházi jelenetekben is oldja a feszültséget, a jó ízlés határait azonban
nem lépik át az alkotók. A Rögtönzött szerelem olyan komédia,
amely nem a poénok ellenére hiteles, őszinte és megható, hanem
miattuk (is).
BS

Újpest regénye
November 30-án a Károlyi István Általános Iskola és
Gimnáziumban mutatták be Nemere István A hűség
horgonya című regényét. A rendezvényen Kapa Mátyás, a Történelmi-regényírók Társaságának elnöke, az
ELTE oktatója és a szerző, Nemere István beszélgetett
a kötetről és Újpest történetének érdekességeiről.
Dr. Zsigmond Barna Pál, Újpest alpolgármestere üdvözölte a vendégeket és a szerzőt, megköszönve, hogy Újpest történetét megörökítette
legújabb regényében. A kötetről és Újpest történetének érdekességeiről
Kapa Mátyás, az ELTE oktatója és Nemere István beszélgetett.
Nemere István már 15 éves korában eldöntötte, hogy írni szeretne,
de csak 30 évesen, 1974-ben jelent meg első könyve A rémület irányítószáma címmel, azóta pedig közel 700 kötete jelent meg. Az utóbbi
évtizedben főleg a történelmi témák felé irányult az érdeklődése.
Legújabb regénye 1830-tól 1852-53-ig foglalja össze Újpest kialakulásának történetét és életét. Megtudhatjuk, hogy Újpest 1830-ban
gyarmat volt, új település, amit csak nemes birtokolhatott. Újpest felépí-

tése a semmiből indult, az ideérkező és összefogó emberek tették sikeres településsé. „Nem tudok olyan városról, amely hasonlóképpen jött
volna létre” – mondta Nemere István. A kötet egyik főszereplője, Gróf
Károlyi István, aki óriási szerepet játszott Újpest létrejöttében, pénzadománnyal segítve és támogatva városunk fejlődését.
M.G.
A külső borítót Kapa Mátyás tervezte, eredetileg a korai Újpestet szerette volna szemléltetni, azonban nem talált fotót a fiatal
Újpestről. A borítón ezért az újpesti katolikus és református templom, illetve a zsinagóga látható 1880-ból.

Csing-ling-ling száncsengő
December 5-én tartották az Újpesti Magyardal és Zenebarátkör már
hagyományosnak számító karácsonyi rendezvényét az Ady Endre Művelődési Házban. A program Újpest Önkormányzata támogatásával jöhetett létre, László Marika szervezésében. Dr. Zsigmond Barna Pál és
dr. Molnár Szabolcs alpolgármesterek nyitották meg a nótadélutánt.
Az előadáson László Marika mellett fellépett Gyulai Erzsi előadóművész, Csikós Márta, a Nemzeti Filharmónia énekművésze, Páva János
nótaénekes és az Újpesti Cigányzenekar tagjai.
M.G.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU
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Ingyenes jogsegélyszolgálat 2018-ban is

RENDŐRSÉGI HÍREK

Gyanúsan parkoló
autó lett a vesztük

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – a korábbi évekhez
hasonlóan – 2018-ban is gondoskodik ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításáról Budapest Főváros IV. kerületének (Újpest) lakosai részére.
Minderre tekintettel jelzem, hogy a 2017. évben az utolsó jogi tanácsadás időpontja 2017.
december 11. napján (9:00 – 11:00) lesz. Előbbieket követően már csak 2018. január 8. napjától, minden második héten hétfőn, 9:00-11:00 között biztosított lehetőség jogsegélyszolgálat
igénybevételére. A jogsegélyszolgálat helye: 1041 Budapest, István út 14., földszint 27. számú
iroda („régi” Városháza épülete.)
A részvételhez továbbra is előzetes bejelentkezés szükséges, ezért kérem, hogy előzetesen dr.
Kocsis László ügyvédnél, a 06 30 55 77 864-es telefonszámon szíveskedjenek időpontot foglalni.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
DR. TAHON RÓBERT jegyző

Az újpesti rendőrök egy gyanús gépkocsira lettek figyelmesek, amiről kiderült, hogy
a benne ülő nő két férfi társára várt, akik épp egy családi házba törtek be.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 44 éves budapesti R. Tamás társával,
a 42 éves, szintén budapesti B. Krisztiánnal 2017. december 3-án 20 óra körül
Budapest XV. kerületében, egy Gábor Áron utcai ház udvarába bementek és ott egy
tárolót feltörtek. Amíg a két elkövető több szerszámgépet pakolt össze, a 43 éves
R. Andrea a ház előtt egy autóban figyelt és várta társait. A rendőrök felfigyeltek a
gyanús autóra, majd 20 óra 20 perckor mindhárom elkövetőt a ház előtt elfogták, a
betörők autójának átvizsgálásakor megtalálták az ellopott szerszámgépeket.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói R.
Tamást, B. Krisztiánt és R. Andreát dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett
miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és – őrizetbe vételük mellett – előterjesztést
tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására.
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ÚJPESTI

VAGYONŐR

TÁVFELÜGYELET
AZ ÁLLANDÓ FIGYELEM

RIASZTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE
LAKÁSOKBA, IRODÁKBA

Újpest
Kártyával
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TÁVFELÜGYELET

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

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

SPORT

Kapás Boglárka: Újra
magamra találtam!
Gőzerővel készül a rövidpályás úszó-Európa-bajnokságra Kapás Boglárka. Az UTE versenyzője a novemberi világkupa-sorozat kapcsán
körbeutazta Ázsiát, Pekingben, Szingapúrban és Tokióban is rajtkőre
állt, végül összesítésben a 16. helyen zárta a 2017-es sorozatot.
– Nagyon élveztem a versenyzést, és úgy
érzem, végre újra magamra találtam – nyilatkozta az M4 műsorában Bogi, akinek a
budapesti világbajnokság nem úgy sikerült,
ahogyan szerette volna.
Kapás a versenysorozatban nemcsak
gyorsúszásban állt rajthoz, hanem kipróbálta
magát 200 méter pillangón és 400 vegyesen
is. Nagy örömére mindkét számban sokat javított egyéni legjobbján.
– Virth Balázzsal, az edzőmmel azt beszéltük meg a világbajnokságot követően, hogy
jó lenne egy kicsit változtatni a programon,
változatosabbá kellene tenni. Ezért is mérettem meg magam 200 pillangón és 400
vegyesen is. Régóta gyorson versenyzem, és
arra készülök, de jól jött ez a kis változatosság.

Bogi hat érmet szerzett az idei világkupán.
Kijelentette, nem érmekben gondolkodott a
versenyek előtt, hanem a saját időeredményeit szerette volna túlszárnyalni.
A világkupával nem ért véget az esztendő
az Európa-bajnoknak, hiszen rohamléptekkel közeledik a dániai kontinensviadal. Mint
mondta, a versenyek jól illettek a felkészülési
programjába, ráadásul nagyon jót tesz neki ez
a sok megmérettetés.
Dániában a két saját száma mellett (400
és 800 gyors) elindul a világkupán kipróbált
futamokban is.
– Mindent megteszek azért, hogy a gyorsúszó számokban lehetőleg a legfényesebb
érmet szerezzem meg, a másik két számban
az a célom, hogy tovább javítsam az időeredményeimet – jelentette ki Kapás Boglárka.

Újpesti siker
a gokartvilágdöntőn

Az újpesti Top-Motorsport Egyesület gokartosa,
Nagy Sándor eredményesen szerepelt a Rotax Max
Challange Grand Finals versenyen. A fiatal versenyzőt Szép Ferenc csapatvezető és Szombathelyi Bence versenymérnök kísérte el Portugáliába, akik egész
évben együtt dolgoztak a tehetséges sportolóval.
Sándor az országos bajnokság junior kategóriájának megnyerésével kvalifikálta magát a világdöntőre. A 72 fős nemzetközi mezőny
nagy kihívás elé állította, mivel külföldi vetélytársai rendszeresen vesznek részt a hasonlóan magas színvonalú versenyeken. A magyar fiú
ebben az esztendőben hétszer rajtolhatott, a többség húsznál is több
hétvégén próbálhatta ki gépét és önmagát.
Sándor a szabadedzések alatt végig gyors volt, de sajnos az időmérőn csak a 41. helyen végzett a sorsolt motorral problémái miatt. A
selejtező futamokban érett versenyzéssel, számos előzést bemutatva
haladt előre, és összetettben a tizedik helyről várhatta a döntő futamot. Az izgalmas fináléban ötödikként ért célba, amely a magyar csapat legjobb eredményét jelentette. Nagy Sándor portugáliai eredményének, valamint az idei évben nyújtott kiemelkedő teljesítményének
köszönhetően érdemelte ki az „év gokartversenyzője”-díjat.
Jövőre már feljebb lép egy kategóriát, és a felnőttek között versenyezhet az ifjú titán. A tervek szerint az országos bajnokságban és a
vele párhuzamosan haladó Közép- és Kelet-Európa bajnokságban indul.

Alpolgármesteri látogatás
a Madárfészekben
Múlt heti lapszámunkban megviccelt bennünket a „technika ördöge”.
Fotós kollégánk a Madárfészek Ökölvívó Akadémián járt, ahol dr. Zsigmond Barna Pál alpolgármester és Tahon Róbert jegyző vizitált. Erdei
Zsolt világbajnok fogadta őket és vezette körbe a vendégeket az egyre
szépülő, átalakított intézményben. Munkatársunk felvétele azonban nem
úgy jelent meg lapunkban, ahogyan azt elterveztük. Ezért most megmutatjuk kedves olvasóinknak a hibátlan képet.
ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW.UJPEST.HU

|

Az oldalt
összeállította:
GERGELY GÁBOR

TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER
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HIRDETÉS
Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket ideiglenesen az Újpesti Napló Szerkesztőségében vesszük fel, a IV., ker., Erzsébet utca 8. szám alatt. Hirdetésfelvételi
napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-től 17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak
személyesen veszünk fel! Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó.
Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu.
Részletes információ: www.ujpest.hu
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila december 11-én, hétfőn 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu

Ingatlant kiad

Gyűjtemény

 Kiadók Attila u. 1258-ban 40 és 100 m2-es iro-

 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

dák. Központi fűtés, parketta, kiskonyha, légkondicionáló stb. Bérleti díjak: 80.000 és 200.000 Ft +
áfa/hó + rezsi. Tel.: 06-70-408-2847

Oktatás

Eltartás

 Matematika-korrepetálás, a matek nem nehéz!

 Életjáradéki és eltartási szerződések, ügyvédi

Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg
példacentrikusan a diák nyelvén. Felvételire korábbi példasorokkal gyakorolunk. Tel.: 06-20 927-0270
 Matematika-, fizika- és kémia-korrepetálást vállalok.
Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395
 Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások
részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134
 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja
matematikus egyetemi hallgató. Házhoz megyek! Tel.:
06-30 572-7416, E-mail: matek@zrob.hu
 Matematikából érettségire felkészítés, 30 év gyakorlattal házhoz megyek. Telefon: 06-30 297-4207 vagy
370-0674

Állást kínál
 Káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumba takarítót keresünk, azonnali kezdéssel. Fényképes
önéletrajzot az info@kertrend.eu e-mail címre
várjuk. Tel.: 06-20-973-7199

Szolgáltatás
 REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. tel.: 370-4932
 Szabó Balázs vállalja kémények belső mará-

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

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

Vegyes
 Bármilyen Népstadion-belépőjegyet és műsorfüzetet veszek, készpénzért! Tel.: 06-20-480-4556

 Keresek használt Zepter Bioptron lámpát, színterápiát, légterápiát és ceragem ágyat készpénzért! Tel.: 06-20-529-9861

KÖZMEGHALLGATÁS
Az újpesti ruszin nemzetiségi önkormányzat 2017. december 18-án 18
órától közmeghallgatást szervez, melyre
minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Cím: 1048 Budapest, Külső-Szilágyi
út 104.
Az újpesti lengyel nemzetiségi
önkormányzat 2017. december 7-én,
18 órakor tartja meg ez évi közmeghallgatását a Nyár utca 40–42. sz. alatti
irodájában. Terveik szerint az önkormányzat
feladatairól és a végzett munkáról lesz szó.
Várnak minden érdeklődőt.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén
17 órától, Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisége (1041 Bp., Templom
u. 6.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges; Belán Beatrixhoz SMS-ben a 06 20 466 8426,
dr. Trippon Norberthez a 06 20 745 9063 telefonszámon. Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő
(2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-18 óráig. Előzetes bejelentkezés, helyszín és időpont-egyeztetés:
06 30 400 9297 számon.
Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart minden hónap első csütörtökjén (dec. 7.; jan.
4.) 13 órától; december 14-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat igénybevételére is van lehetőség!
Előzetes bejelentkezés a 30-458-9929-es számon!
Rendhagyó fogadóórára várom Önöket december 14-én (csütörtökön) 14 órától az Ady Endre Művelődési
Központba. Itt adhatják le adományaikat tartós élelmiszergyűjtési akciónkhoz is.
Horváth Imre országgyűlési képviselő
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
Varju László országgyűlési képviselő minden szombaton 9 és 10 óra között fogadóórát tart az Újpesti Piacon
a Demokratikus Koalíció pultjánál.

sát, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20264-7752

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

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

 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

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

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

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.)

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

NYÍRI GALÉRIA
ÉS RÉGISÉGBOLT

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

 Megnyitottunk a XIV. kerület THÖKÖLY ÚT
100/B-ben! HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-,
zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni
stb, porcelánokat, Kovács Margit,- Hummel-, Gorka-kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 100Ft-tól
600Ft-ig/gramm, háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat,
borostyán és koráll ékszereket, 10 ezertől akár
300 ezer Ft-ig. Tört arany 6 ezer Ft-tól, fazonarany
22 ezer Ft-ig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A
Hungária körúttól 1 percre. Tel.: 06-20-358-8217
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Festmények, bútorok,
dísztárgyak, porcelánok,
bizományosi értékesítés,
becslés

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

Tel.: 06-20-433-8147
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Az Újpesti Városgondnokság Kft. keres
erdész/kertész szakmunkás
végzettséggel munkatársakat.
Kezdő nettó jövedelem 170.000 Ft.
B kategóriás jogosítvány és
motorfűrész-kezelői engedély szükséges.
Jelentkezés:
info@varosgondnoksag.ujpest.hu
1044 Bp., Óradna u. 2/a

PIAC

A Mikulás édességgel, mandarinnal
várja a gyerekeket a piacon
december 9-én szombaton, 10-től 12 óráig !
A rendezvény ingyenes.

Az ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC
és VÁSÁRCSARNOK ajánlatai
2017. december 7–13.
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk. A képek csak illusztrációul szolgálnak.

1790 Ft

PULYKAMELLFILÉ

/kg

Te-So Bt.-nél

990 Ft

300 Ft

/kg

KACSAMÁJ

Báncs Ferencnél

/kg

CÉKLA

Hajdú Vendel András őstermelőnél

MERLOT

330 Ft
/l

Lics Borászatnál a Hordóban

TOVÁBBI HÚSAKCIÓK
A Nagycsarnokban a Duna Muhari Bt.-nél füstölt fej 800 Ft/kg | liba-, kacsatepertő 2800 Ft/kg | sertéstepertő 1999 Ft/kg | füstölt karajcsont 499 Ft/kg |
zsírszalonna bőrös, vagy bőr nélküli 799 Ft/kg | kocsonyahús nagy választékban.
A Kiscsarnokban a Te-So Bt.-nél kacsacomb 2490 Ft/kg | pulykamellfilé 1790 Ft/kg | kacsamellfilé 3490 Ft/kg | Erzsébet-utalványt elfogadunk!
A Kiscsarnokban Báncs Ferencnél bébipulyka 990 Ft/kg | kacsamáj 990 Ft/kg.

TOVÁBBI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
A Nagycsarnokban Hajdú Vendel András őstermelőnél nagydobosi sütőtök 300 Ft/kg | kanadai sütőtök 300 Ft/kg | cékla 300 Ft/kg.
A Nagycsarnokban Tóth Zoltán őstermelőnél tisztított zöldség 250 Ft/0,5 kg | paradicsom 300 Ft/kg | paprika 200 Ft/kg | idei dió 2600 Ft/kg.

EGYÉB AKCIÓK
A Kiscsarnok templom felőli oldalában a Cserpes Sajtműhelynél laktózmentes joghurt 300 Ft/250 g.
A Lics Borászatnál a Hordóban Kékfrankos 310 Ft/l | Olaszrizling 300 Ft/l | Merlot 330 Ft/l.

INDUL A FENYŐVÁSÁR!

AZ ŐSTERMELŐK SZEBBNÉL SZEBB FÁKKAL VÁRJÁK
AZ ÜNNEPRE KÉSZÜLŐKET DECEMBER 10-TŐL!
ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!
ÚJPESTI KARÁCSONYI VÁSÁR A SZENT ISTVÁN TÉREN.
Ünnepi hangulattal és finomságokkal várunk mindenkit december 24-ig!

20171201_piaci_hirdetes_B3_03v.indd 1

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

ÚJPESTI NAPLÓ

2017. 12. 05. 11:29

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  Ügyvezető igazgató: Kovács Bence  Főszerkesztő: Tallér Edina  Felelős szerkesztő: Domján Vivien,  Munkatársak: Baski Sándor, Gergely Gábor,
Juhász Mátyás, Prófusz József  Fotó: Berki Bea, Domján Vivien, Várai Mihály  Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla  Szerkesztőség: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8. Titkárság: 785-0366.
Újpesti Napló: 06-70-398-8229. ÚKTV: 06-70-398-4206, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu  Lapterv, nyomdai előkészítés: K8  Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.
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 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
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