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SZEBB LESZ 
A KARÁCSONYUK
Háromezer nehéz sorsú újpestinek 
adott karácsonyi étkezési utalvá-
nyokat az önkormányzat, összesen 
tizenötmillió forint értékben. 
 – 5. oldal 

MUNKAHELYEKET TEREMT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
Munkahelyteremtésben aktívan ve-
szi ki részét az önkormányzathoz 
tartozó Városgondnokság és a Köz-
hasznú foglalkoztatási csoport. 
 – 2-3. oldal 

MIKULÁS JÖTT A GYEREKEKHEZ
Egymást érik az Újpesti Cseriti akci-
ói: nehéz sorsú gyerekeket vitt az Új-
pest FC-be, az Aquaworldbe, miköz-
ben ajándékokat gyűjt és szállít ki a 
rászorulóknak. 
 – 6. oldal 

JÉGPÁLYA LÉTESÜLT
HELYI ÖSSZEFOGÁSSAL
Jégpályát avattak a Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium udva-
rán az önkormányzat, az UTE és a 
Sportország Egyesület összefogásá-
val.  – 13. oldal 

A forró hangulatot teremtő Desperado december 10-én, 17 órakor 
lép fel az Újpesti Karácsonyi Vásáron. 
 (A Karácsonyi Vásárról részletesen, 6-9, 16. oldal)
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Az újpesti foglalkoztatást tekintve 
az önkormányzati tulajdonú Újpesti 
Városgondnokság Kft. végezte 2011-
ben a legnagyobb merítést a helyi 
munkaerőpiacon. Amellett, hogy ki-
bővítette a foglalkoztatottak számát, 
a közhasznú foglalkoztatási csoport-
tal is együttműködött.  

– A dolgozóink több mint 80 százaléka a városrész-
ben is lakik – mondja a kezdetekről Vasa Zoltán, az 
Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezetője. – Új-
pest Önkormányzata februárban határozott arról, 
hogy a Szent István tér kialakításával megbízott Fő-
tér Kft. tevékenységét jelentős mértékben átalakít-
ja. Az átszervezés nyomán létrejövő, röviden csak 
Városgondnokságként emlegetett Kft. végzi az ön-
kormányzati bérlakások karbantartását, zöldterületi 

ágazata az önkormányzat zöldterületeinek gondo-
zását, a közterületek rendjének, tisztaságának fenn-
tartását, a parképítés kisgépes munkálatait. 

– Szükségszerű volt tehát, hogy a munkaerőpia-
con is kopogtassanak…

– Haladéktalanul meg is tettük. Jelenleg 14 kar-
bantartó és 26 kertész szakmunkás, betanított- és 
segédmunkás dolgozik nálunk, akiknek zöme új 
kolléga. Mára már összecsiszolódtunk, megismer-
tük egymást. 

– Miként találtak egymásra?
– Hirdettünk, például az Újpesti Naplóban. Ker-

tészeket, betanított munkásokat egyaránt keres-
tünk. Aki jártas a mezőgazdasági munkában, vagy 
kiskertje van, tudja, tavasztól őszig nincs megállás. 
Együttműködtünk a közhasznú foglalkoztatási cso-
porttal is, vannak kollégáink, akik foglalkoztatá-
si idejük lejárta után nálunk találtak munkát. Már 
nem munkanélküliek.

– A foglalkoztatás is idényjellegű?
– Korántsem. Kollégáink munkaviszonya független 

az évszakok váltakozásától. Készenlétben állunk pél-
dául a síkosság-mentesítésre. Tart az őszi lombgyűj-
tés. Gépi komposztálást is végzünk, a közterületeken 
pedig mindig lehet feladatot találni, mindehhez szük-
ség van a kollégákra. Nem beszélve arról, egyszer a 
szabadságot is ki kell venni, ki kell adni.  – B. K.

Több mint másfél évtizede alakult 
meg az önkormányzat Szociális Osz-
tályának Közhasznú foglalkoztatási 
csoportja. A cél az első perctől válto-
zatlan: a foglalkoztatás legyen mind-
két félnek – a munkanélkülinek és az 
önkormányzatnak is – hasznos, erről 
Török Gáborral, a csoport vezetőjé-
vel beszélgettünk. 

– Hányan dolgoznak jelenleg Újpesten közhasznú 
program során?

– A létszám az erre a célra felhasználható, állami 
forrásból valamint az önkormányzat kiegészítésé-
ből kikerekedő pénzösszegtől függ. Korábban a Fő-
városi Munkaügyi Központ helyi kirendeltségéhez 
benyújtott pályázat, jelenleg, újabb változást köve-
tően, kérelem alapján alakul a létszámkeret. Év vé-
géhez közeledve százan dolgoznak nálunk. Negy-
venkilencen négy órában, tizenkilencen nyolc órá-
ban, de állományunkban van még sofőr, éjjeliőr, rak-
táros, brigádvezető. A nyolc órában foglalkoztatot-
tak 8-12 hónapnyi időre kapnak Újpesten munkát, 
a négy órás munkavállalók gyakran cserélődnek, ál-
talában 3 hónaponként új dolgozók érkeznek. 

– Milyen esetekben és feladattal alkalmazhatók? 
– Közismert, hogy nem kaphat szociális jutta-

tást, úgynevezett bérpótló támogatást az a munka-
nélküli, aki nem teljesít közmunkát. Azon vagyunk, 
hogy mindenki a tanult szakmáját megtarthassa, is-
kolai végzettségnek, képességeinek megfelelő fel-
adatot kapjon. Visszatérjen a munka világába. 

– Mit tudnak ajánlani?
– A feladatok az önkormányzat intézményeiben, 

illetve Újpest területén folynak. A nyolc órában dol-
gozó lakatos szakmunkások kerítést készítenek, ja-
vítanak, a kutyafuttatókon nemrégiben kihelyezett 
kutya ürülék tárolókat készítették, helyezték ki. A 
szobafestők az önkormányzat intézményeiben töb-
bek között a nyári karbantartási munkálatokat vé-
gezték. Dolgoztak a káposztásmegyeri rendőrőrsön, 
a kerületi kapitányságon. 

Vannak egyéb önkormányzati feladataink: lakás-
kiürítések, selejt bútorok elszállítása. A csoportban 
dolgoznak segédmunkások, akik naponta több ton-
na szemetet szednek össze a közterületeken. Van, 
hogy érettségizett, diplomás ember kopogtat nálunk. 
Igyekszünk adminisztrációs, számítógépes munkát 
adni számukra.  Minden feladat elvégzése komoly 
anyagi megtakarítást jelent az önkormányzatnak. 
Hogy csak az említett kutyafuttatóra kerülő eszközö-
ket említsem, több mint egy millió forint megtakarí-
tást jelentett az önkormányzatnak, hogy nem külső 
cégnél, drágán kellett megrendelni. – B. K.

A Városgondnokság munka-
társainak 80 százaléka újpesti

Több tucatnyi 
munkahelyet 
teremtettek

Festenek, javítanak, szemetet gyűjtenek, eszközöket telepítenek

Százan a közhasznúaknál
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A mikroelektronikában nincs recesszió

Bővítik a telephelyet
Kevesen tudják, hogy Újpesten működik a Contrinex 
nevű svájci cégcsoport leghatékonyabb és legfontosabb 
termelő leányvállalata. A cég épp most bővíti kapacitá-
sát 11 új munkaerővel. 

Érzékelhetően növeli a cégcsoporton belüli súlyát az újpesti Contrinex – 
mondta Kozák László ügyvezető a cég terveiről. A hazai leányvállalat eddig 
is a teljes cégháló termelésének mintegy 50-60 százalékát adta, most ezt igye-
keznek tovább bővíteni. Ennek jele, hogy – amint az Újpesti Napló legutób-
bi számában is megjelent hirdetésük tanúsítja – 11 új munkaerőt vesznek fel. 

A munkahelyteremtés nem áll meg – tudtuk meg az ügyvezetőtől. Éppen egy 
új telephely létesítésén dolgoznak, amely szintén Újpesten, az Ipari Parkban kap 
majd helyet. A 800 millió forintos beruházás eredményeként további 30-50 új 
munkatársat tudnak majd foglalkoztatni. Ennek révén a hatékonyság további 
növelése, és ezáltal a cégcsoporton belüli súlyuk növelésére vonatkozó erőfeszí-
téseik is eredménnyel zárulhatnak. „A megrendelésekért Kínával, Brazíliával kell 
versenyeznünk” – magyarázza Kozák László. Hozzátette: az önkormányzat ál-
tal életre hívott Újpesti Gazdasági Találkozó fontosabb és komolyabb segítséget 
jelenthet hosszú távon a vállalkozásoknak, mint a hagyományos megoldások. 

Álláshirdetés ingyen
Az Újpesti Gazdasági Találkozón jelentette be a polgár-
mester, hogy az újpesti vállalkozások ingyenesen adhat-
ják fel állást kínáló hirdetéseiket az Újpesti Naplóban. 

A – mások mellett – induktív és optikai érzékelők, fényhullámvezetők gyár-
tásával foglalkozó Contrinex ezzel a lehetőséggel élt.

Fővárosi sulik fi gyelmét is felkeltette a kezdeményezés

Iskolából színházba
Újpest Önkormányzata jóvoltából két 
alkalommal, közel hatszáz diák járt 
nemrégiben az Újpest Színházban. A 
színházi előadás az élményen túl a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint a tör-
ténelem órákon tanultak elmélyíté-
sét szolgálta. Minderről dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármestert kérdeztük. 

– Miként talált egymásra az Újpest Színház és az iskolás korosztály?
– Az önkormányzat segítségével. A színház, amely közismerten a mai magyar 

dráma fellegvára, több olyan darabot tart műsoron, amely az érzelmekre hatva 
nyújt egyfajta korképet, s ezzel ismereteket. Sarkadi Imre drámája, az Elveszett 
paradicsom, valamint Gyurkovics Tibor Nagyvizit című műve, nem sokkal a be-
mutató után, egyaránt ajánlható volt az újpesti középiskolásoknak. Az ötletet 
tárt karokkal fogadta az Újpest Színház művészeti vezetése, támogatták a Polgár-
mesteri Hivatalban a Művelődési és Oktatási Osztály szakemberei. A két matiné 
előadást követően jó visszajelzést kaptunk az iskoláktól. Az előadásokat az önkor-
mányzat fi nanszírozta az erre a célra elkülönített forrásból. 

– A színházlátogatás folytatódik?
– Reményeink szerint igen. Bővíteni fogjuk a repertoárt. A következő lépés-

ben a Pesti srácok musicalt tekinthetik meg azok a diákok, akik szeretnék. Ta-
pasztalataim szerint a színház legújabb darabja esetében tiszteletben kell tar-
tanunk az 1956-os téma iránti érzékenységet. A matiné tehát folytatódik, sőt 
a fővárosi és a szomszédos kerületek középiskoláinak érdeklődését is felkeltet-
te az Újpest Színház nyújtotta lehetőség.  – B. K. 

1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház főbejáratánál. www.ujpest.hu/ajandekbolt

Közeleg a karácsony!
Szeretteinek, ismeró́seinek, távol éló́ rokonainak, 

barátainak ajándékozzon Újpesthez köthetó́ 
relikviákat, használati tárgyakat! 

A fotókon az Újpest Arca 2011 
győztesei szerepelnek.

Az újpesti Markovics György, egyé-
ni vállalkozó, három és félmillió
 forint támogatást nyert az Új 
Széchényi Terv keretében. Az ösz-
szesen csaknem 12 
milliós beruházás 
az uniós támogatás-
sal lehetővé teszi az 
1985-ben alapított 
cég gyártási techno-
lógiájának korszerű-
sítését egy új CNC 

megmunkáló központ beszerzé-
sével. A vállalkozás célja, hogy az 
alkalmazottak számára hosszú tá-
von biztos munkalehetőséget biz-

tosítson, a megren-
delők számára pe-
dig pontos, precíz 
alkatrészeket tud-
jon gyártani. A be-
ruházással 4 mun-
kahelyet tudnak 
megtartani.

Munkahelymentés



Nagyon jók az új hinták, a fáknak is nagyon örü-
lünk – mondta a két gyerekét terelgető anyuka a 
polgármesternek, aki péntek délelőtt látogatott 
Káposztásmegyer II.-n található játszótérre. A Haj-

rá Újpest! Városfejlesztési Program részeként az Új-
pesti Városgondnokság Kft. munkatársai nemrégi-
ben új játszóeszközöket – két bébihintát, egy csúsz-
dát – továbbá egy csapot helyeztek ki. Ezen kívül 

hét szomorú fűzfát is ültetettek, amelyek nyáron 
már árnyékot fognak adni.

Mint arról korábban beszámoltunk, október elején 
Wintermantel Zsolt a Káposztásmegyer II-n találha-
tó játszótéren találkozott a Káposztásmegyeri Csalá-
dosok Egyesületének képviselőivel. A szülők a játszó-
tér felszereltségét kifogásolták, illetve azt, hogy a kör-
nyékbeli tinédzserek találkozó helyként használják, 
ahol italoznak, cigarettáznak, szemetelnek, egyaránt 
zavarják a gyerekeket és az anyukákat, apukákat. 

Az önkormányzat az utóbbi problémára is ta-
lált megoldást, a játszótér környezetében két 
„randiparkot” alakított ki padokkal cserjékkel – 
köztük portugál babérmeggyfa bokrokkal – rejte-
ket adó fákkal. – U. N.

Randiparkot kaptak a tinédzserek

Új hinták 
a játszótéren
Helyszíni bejáráson tekintette meg a polgármes-
ter a Káposztásmegyer II. játszótéren és környé-
kén elvégzett fejlesztéseket.
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Szódás a lovát
Erre mondják: nagy hagyományokkal rendel-
kező vállalkozás. Merthogy a piacnál, a Liszt 
Ferenc utca elején lévő szódaüzem buborékos 
vizét már a régi újpestiek is fogyasztották. Az 
ezüstgyűrűs mester szakmáját fi a, Schmiedt 
Gábor vitte tovább, aki persze ma már nem 
lovaskocsin szállítja a palackokat.

Már fél évszázaddal ezelőtt is itt állt a kis üzem, 
amely fi nom szódával látta el az újpestieket. Az 
idősebbek még emlékeznek a telt üvegekre, a 
lovaskocsikra, és a bakon ülő, szódát üvöltve kínáló 
emberekre. Innen ered a mondás is: Veri, mint szódás 
a lovát. Ezt persze nem kell véresen komolyan venni, 
mert a szódások köztudottan jámbor lelkű emberek.

A fi ú állandóan a műhelyben sertepertélt, fi -
gyelte, hogy készül a szóda, aztán, ahogy felcse-
peredett, maga is részt vett a különböző munka-
folyamatokban. Ki is tanulta rendesen a szakmát, 
úgyhogy természetesnek tűnt, hogy felnőttként 
tovább viszi a mesterséget. Ám, mivel fi atal korá-
ban magas szinten vízilabdázott, kicsit megingott, 
de végül visszahúzta a szíve az ősi mesterséghez. A 
sportolással megszerzett állóképesség jól jött, hi-
szen a rekeszek emelése komoly erőt igényel.

Azt mondja Gábor, a jó szóda készítéséhez kivá-
ló minőségű víz és profi  gép szükséges. Azt szeré-

nyen elhallgatja: a szakértelem is elengedhetetlen. 
Folyamatosan készül a szóda, két alkalmazott se-
gédkezik a gyártásban, illetve a szállításban. 

Az ötven literes tartály és a műanyag fl ako-
nok mellett népszerűek a retro üvegek is. Ilyene-
ket rendel sok étterem, mert az igazi fröccshöz a 
„fíling” is hozzátartozik.  – Á.T.

Made in 
Újpest

Hagyományosan no-
vemberben rende-
zik meg a Babits-na-
pokat, a költőről el-
nevezett újpesti gim-
náziumban. Ezúttal 
is így történt, azon-
ban a mostani ese-
mény több okból kü-

lönleges: 25 éves lett az intézmény, és miniszteri elis-
merés is érkezett. A színes programsorozat központi 
rendezvénye november 25-ére, péntekre esett.  

A programok már november közepén megkezdődtek, 
az általános iskolások tanulmányi versenyével. Novem-
ber 22-én, a tanárok és a diákok képviselői megkoszo-
rúzták Babits Mihály sírját, a Kerepesi temetőben. Há-

rom kiállítás is nyílt a közelmúltban: az egyik a költő éle-
tét kísérte végig, egy másik a gimnázium elmúlt huszon-
öt évét dokumentálta, a harmadik pedig a Babitsból in-
dult festőművészek alkotásait reprezentálta. 

November 25-én egymást követték az előadások. Tíz 
óra után néhány perccel lépett az aula színpadára dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester, aki elismerő oklevelet 
hozott, melyet Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás minisz-
ter írt alá. A felterjesztő az önkormányzat volt. 

– Az elvégzett munka érezhetően, mérhetően hozzá-
járult Újpest közösségének szellemi fejlődéséhez, a ma-
gasabb szintű képzéséhez – mondta többek között az 
alpolgármester.  

A miniszteri elismerő oklevelet dr. Kövesdi István, a 
gimnázium igazgatója vette át, és köszönte meg. Ezután 
következett egy Babits-mű, A második ének színpadi vál-
tozata, melyet a Bodó Anna tanárnő vezette színjátszó 
kör tagjai mutattak be. Késő délután adták át a nevelő-
testület által adományozott Babits-díjat; az idei díjazott 
Molnár Sándor matematika–fi zika szakos tanár lett, aki 
25. tanévét kezdte meg a gimnáziumban. A Babits-nap 
az iskola jelenlegi dolgozóinak és az alapítók találkozójá-
val zárult. – ÁDÁM T. 

Sikeres pályázat
Megkezdődött a Testnevelés Tagozatos 
Általános Iskola sportpályájának felújí-
tása. Felbontották az aszfaltot, a lelá-
tót, kialakítják a labdajátékokra alkal-
mas pályát. Kézilabdázni, röplabdázni, 
focizni is lehet majd az új sportpályán. 
A fejlesztésre sikeres uniós pályázati 
forrásból kerülhet sor, amelyet az új-
pesti önkormányzat egészített ki több 
millió forinttal. A 25 millió forintból 
megújuló pályát tavasszal vehetik bir-
tokba az iskola diákjai. 

Miniszteri elismerés a Babits gimnáziumnak

Negyedszázados 
jubileum 



December 6-án reggel sorok kígyóztak 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Osz-
tálya előtt, ugyanis ekkor kezdődött az 
ajándékutalványok osztása, melynek 
köszönhetően háromezer nehéz sorsú 
embernek lesz szebb karácsonya.

Noha kedden 9 órakor kezdődött hivatalosan az 
utalványok átadása, már másfél órával korábban 
elkezdtek gyülekezni az emberek az épület előtt. 
Mint Somogyi Évától, a Szociális Osztály főosztály-
vezetőjétől megtudtuk: a támogatottakat egyik 
fele most, kedden, a többiek december 8-án juthat-
nak hozzá az utalványokhoz. A helyszínen megje-
lent Wintermantel Zsolt is, aki hosszú idő után lá-
togatott el az intézménybe. A polgármester elbe-
szélgetett az emberekkel, ahogy Nagy István népjó-

léti alpolgármester is. Nyolc ablaknál osztották az 
utalványokat az osztály munkatársai. A távozók azt 
mondták: jól jött a segítség, hiszen minden forintra 
égetően szükségük van.  Kép és szöveg: Ádám T. 

KINEK JÁR
Átmeneti segélyben részesülő személyek ün-
nepekhez kapcsolódó támogatásként egyszeri 
kiegészítő, pénzben vagy természetben nyúj-
tott segélyben részesíthetők. A Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottság 15 millió forintban hatá-
rozta meg a támogatás mértékét. Elsősorban 
az átmeneti segélyben részesült, több gyerme-
kes családok, egyedül álló, alacsony jövedel-
mű, nyugdíjszerű ellátásban részesülők kapják, 
összesen 2 940-en. A korábbi években több-
nyire csomagot kaptak az újpestiek, most 
utalványt osztottak a rászorulóknak.  

Megszigorítják az ellenőrzéseket a piacnál
Fél éve új forgalmi rend lépett életbe az újpesti piac 
környékén, amelyet kedvezően fogadtak a közleke-
dők. Most, a karácsony közeledtével, a vásár idején, 
a megnövekedett forgalom magával hozott egy kelle-
metlen jelenséget: egyre többen szabálytalankodnak. 

A piac működéséhez szükséges rakodási területeket a 
csarnokok mögötti útszakaszokon jelölték ki, míg a vá-
sárlók részére a parkolást a központi parkolóban bizto-

sítják, amely egy óra (ha az autós számlával igazolja az aznapi piaci vásárlást, akkor 2 óra) időtarta-
mig ingyenes. A legfontosabb változások egyike, hogy a Nagycsarnok és a Virágpiac mögötti útsza-
kaszon, valamint a Kiscsarnok mellett a Károlyi István utcában, rakodási övezet jött létre. Ezeken a 
szakaszokon végig jelzőtáblák mutatják, hogy itt csak teherautók várakozhatnak, kizárólag rakodási 
céllal. A érvénybe lépett szabály szerint itt vásárlók nem parkolhatnak.

A forgalmi rend változás kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében, jobb lett a piac megköze-
lítése, könnyebbé vált az árufeltöltés, és számtalan egyéb előny származott az átszabásból. 

A legtöbben alkalmazkodtak az új rendhez, persze akadtak és akadnak szabálysértők, őket a közte-
rület-felügyelők fi gyelmeztették, csak végső esetben büntették. A humánus bánásmód alkalmazását 
kérte a polgármester is. Így működött ez mostanáig, azonban egyre több bejelentés érkezik a közte-
rület-felügyelőkhöz, ami arra készteti őket, hogy megszigorítsák az ellenőrzéseket. Egyúttal mindenkit 
arra kérnek, hogy a rend és a piac zavartalan működése érdekében tartsák be a szabályokat. – Á. T.
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Két posta is kinyit 
szombatonként

Két újpesti posta-
hivatal változtat-
ta nyitva tartási ide-
jét Újpesten az ön-
kormányzat kérésére 

és közbenjárására. Az Újpesti Párbeszédben na-
gyon sokan jelezték, lakóhelyük közelében műkö-
dő postahivatalok szombatonként zárva vannak, 
küldeményeiket a hétköznapokon nem tudják 
minden esetben 19 óráig, a posta nyitva tartási 
idejéig átvenni. Újpest Önkormányzata felkarolta 
az Újpesti Párbeszédben jelzett kérést és a szom-
bati nyitva tartást szorgalmazó javaslattal keres-
te meg a Magyar Posta Központi Területi Igaz-
gatóságát. A minap kedvező válasz érkezett: Új-
pest 5-ös posta (Árpád út 112.) szombatonként 
8-12 óráig, az Újpest 6-os 
posta (Galopp u. 8.) 8-11 
óráig tart nyitva. Ezáltal a 
lakók a postai szolgálta-
tásokat rugalmasabban 
tudják igénybe venni.  

Így bánunk az állatokkal
A humánum, az állatok szeretete szőtte át azt az 
előadást, amelyre november 2-án pénteken este 
került sor, az Újpesti Polgár Centrumban. Az Új-
pesti Közművelődési Kör vendége ezúttal dr. Ki-
rály Péter, a Rex Kutyaotthon Alapítvány alapító-
ja, az országosan ismert Újpestért-díjas állatvé-
dő volt, aki színes történetekkel mutatta be, mi-
ként bánik az ember az állatokkal. A vendéglátó 
Dr. Kőrös András, Újpest díszpolgára, a bevezetőt 
Jozefka Antal Újpestért-díjas festőművész mond-
ta, aki átnyújtott egy saját illusztrálással megjelent 
Madách-albumot az előadónak. A kör tagjai meg-
nézték azt a rögtönzött kiállítást, amely dr. Király 
Péter festményeiből, fotóiból nyílt. (részletes tudó-
sítás: www.ujpest.hu) Kép és szöveg: Ádám T.

Az utalvány jól jött 
karácsony előtt

Támogatás nehéz sorsúaknak



ülönleges meglepetéssel kedveskedett az Új-
pest FC a nehéz sorsú, focikedvelő újpesti kis-
iskolásoknak az Újpesti Cseritivel karöltve. 

Mikulás-ünnepségre, játékra hívott meg a klub ötven 
gyereket a Szusza Ferenc Stadionba december 6-án, 
ahol a gyerekek megismerkedhettek az épület legrej-
tettebb zugaival is. Az Aquaworldben verssel, dallal fo-
gadták a gyerekek a Lappföldről érkezett igazi Mikulást, 
aki szakálla alatt somolyogva hallgatta a produkciókat. 
Persze ő sem érkezett üres kézzel: a megszeppent cse-
metéknek Joulopukki egyenként adta át a gyümölcs-
csel, édességgel és játékokkal teli piros csomagocská-
kat. Az Újpesti Cseriti szervezésében tizenöt hátrányos 
helyzetű újpesti gyermeknek is megadatott a lehető-
ség, hogy találkozzon az igazi Mikulással.  – T. T.

Hogyan segíthetek?
Adománygyűjtő bankszámla-
számunk: ÚJPESTI CSERITI 
12010422-00208592-04500005

Adományok befi zethetők csekken is, melyek 
átvehetők az Újpesti Ajándékboltban 
(István út 17-19. UGYIH).

Támogatóink nevét az Újpesti Naplóban meg-
jelentetjük. Amennyiben nem kíván élni a meg-
jelenéssel, kérjük a közlemény rovatba mind két 
esetben beírni az „ANONIM” szót.

Urnás adománygyűjtő pontok: 
�   Újpesti Okmányiroda Információs pultjánál  

(István  út 15.)
�   Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodában

(Hajló u. 42-44.)
�   Újpesti Ajándékboltban 

(István út 17-19. UGYIH)
�    Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálatán

(Munkásotthon u. 66-68.)
�     Újpest FC Recepció 

(1044 Budapest, Megyeri út 13.) H-P: 9-18h
�     Újpesti Karácsonyi Vásár, Újpesti Cseriti Ado-

mánygyűjtő Ház (10. faház)

Gyűlnek a játékok
Várunk jó állapotú, otthon megunt gyermek-

játékokat! Használt játék gyűjtőpont: Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban (István út 17-19.), 
Újpest FC Recepció (1044 Bp., Megyeri út 13.) 

H-P: 9-18h. Köszönjük!

„Akkor élsz, ha másokért élsz.” 
(Széchenyi István)
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Az Újpesti Cseriti kezdeményezésére több találkozón meglepetéssel várták a 
szerény körülmények között élő gyerekeket. Az Újpest FC ötven kisiskolást 
látott vendégül a Szusza Ferenc Stadionban, az Aquaworldben tizenöt kis-
gyermek is találkozhatott az igazi Mikulással.

A stadionban és a hullámmedencénél is megállt

Megérkezett a Cseriti Mikulása

Kiscsoportosok is behozták a játékaikat
Az Aradi utcai óvodások két hét alatt több mint kétszáz játé-
kot gyűjtöttek össze a nehéz sorsú újpesti gyermekeknek. Az 
Aradi és a Csányi óvodába is olyan sok adomány érkezett, hogy 
kisbusszal kellett átszállítani azokat az Újpesti Gyermek- és If-
júsági Házba. Szaitzné Gregorits Anna, az Aradi Óvoda- Csányi 
Tagóvoda intézményvezetője lapunknak azt mondta, már a 
négy éves gyerekek is átérzik szegényebb társaik sorsát és szí-
vesen segítenek. 

Curtis egyedi pólót ajánlott fel
Curtis a Karácsonyi Vásáron adott koncertjén arra kérte rajon-
góit, támogassák az Újpesti Cseriti jótékonysági kezdeménye-
zését. Ennek szellemében pólót ajánlott fel a Cseritinek: autog-
ramja mellett ott van BLR, Lupo, valamint Széles Iza aláírása is. 
A pólóra december 9-ig lehet licitálni a licit@ujpestimedia.hu 
e-mail címen, illetve a 06-70-398-9508 telefonszámon. Kikiáltá-
si ára 5000 forint. Az újpesti labdarúgók által felajánlott dedi-
kált labda 25 ezer forintért talált gazdára, Móring József Attila 
országgyűlési képviselő (Fidesz) vásárolta meg. A futballcsapat 
által aláírt pólókra még lehet licitálni. 

A szociális bolt is adakozott
Kármán Béla, a Káposztásmegyeri Szociális Bolt tulajdono-
sa egy megkímélt play stationt és több játék DVD-t adott át 
Wintermantel Adriennek, az Újpesti Cseriti háziasszonyának a 
Karácsonyi Vásár Adományozó Házánál. 

K
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Koriparti Cuurtrtisisszszelell
A koncert végén Curtirtis is is ks kkorcorcsolsolo yátyátyátyá h húhúh -
zott, és úgy folytatttta aa a bubulititlit. A. A MiMiMi Mikulkukuulásás-
napi Korio party vene dégei ei ei ei ee egyegyegygygyüttttüütt ko ko kok rcsrcso-o
lyázhattak CCk CCCCCurturturturrtrturturtissiissississzelzelzelzezel és ésés ésé  eg egeg egy vy vy valalóódi d Mi-Mi-

kulkulkk ássással al iiiis,  aki kkkét ét ét t kedkedkedke vesvves kr krampmpmpususzuszlánlány y
kískískísséreéreérér tttébtében en n nnn rótrótrótrrótrótrórótta ta ta a ka ka ka köröörööröö ketket  a jégjéggen.
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A Karácsonyi Vásár második hét-
végéje is sok újpestit vonzott 
a Szent István téri és városházi  
programokra, reggeltől estig.
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A harmadik hétvége műsora
december 9-10-ig:

December 9., péntek:
Városháza, díszterem:
19.00: Kemenes András zongoramű-
vész Bach-estje. Térítésmentes kon-
cert az újpesti Városháza dísztermé-
ben

December 10., szombat
Városháza:
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás az 
újpesti Városháza épületében.
11.00-13.00, 14.00-16.00: Fénykép a 
Mikulással a Városházán.
Szent István téri nagyszínpad:
10.00-11.00: Betlehemi történet. A 
Görömbő Kompánia zenés előadása.
16.00: Adventi gyertyagyújtás és ün-
nepi műsor a katolikus egyházak rész-
vételével. Fellépnek a Szent János 
Apostol Katolikus Általános Iskola di-
ákjai. Köszöntőt mond: Käfer György 
igazgató.
17.00: Sztárfellépő: Desperado

8

Újpesti 
Karácsonyi 
Vásár 

JÉZUSKA POSTALÁDÁJA
Jézuska ezen az ünnepen külön postaládát nyitott az Újpesti Ka-
rácsonyi Vásárban, az Újpesti Cseriti adományozó ház mellett. Itt 
dobhatók be, írhatók meg, de otthonról is hozhatók a karácsonyi 
vágyakat, kívánságlistát tartalmazó levelek. A legkisebbeket raj-
zos kívánságlistára kéri lapunk segítségével a Jézuska. A nagyob-
bacskák pár soros levelet is írhatnak, de bátran rajzoljanak is! 

Kézműves foglalkozás 
a Városházán
Harmadik alkalommal várják a családokat, kis és nagy 
gyermekeket kézműves foglalkozásra az újpesti Város-
házára. A Karácsonyi Vásár népszerű programja során 
játékos keretek között készültek már Városházát díszítő 
dekorációk, majd méhviasz gyertyák. December 10-én, 
szombaton szintén a Karinthy Frigyes Általános Műve-
lődés Központ Általános Iskola ügyes kezű tanárai se-
gítségével, fi lcből tölcsér alakú karácsonyfadíszt készít-
hetnek a gyerekek, amelyben elfér kisszarvas, a Mikulás 
és egy szem szaloncukor is. A kézműves foglalkozás té-
rítésmentes, 9.00-12.00-ig tart. Szeretettel várnak min-
den alkotó kedvű érdeklődőt.

Hazai 
pályán
Újpesti születésű és város-
részünkben élő zongoramű-
vész, Kemenes András kon-
certezik december 9-én a Vá-
rosháza dísztermében. A 19 
órakor kezdődő koncert az 
Újpesti Karácsonyi Vásár im-
már harmadik, térítésmen-
tes, komolyzenei programja. 

– Milyen műsorral készül? 
– Keresni is nehéz jobbat 

ilyen alkalomra, mint Johann 
Sebastian Bach zenéjét. Szá-

momra Bach Karácsonyi orató-
riuma, amely a leghíresebb az 
oratóriumok közül, nem csu-
pán egy kiváló zenemű, hanem 
a hangulathoz illő, fényes, ün-
nepélyes örömzene. Szép mu-

zsikát, a közelgő ünnep élmé-
nyét szeretném átadni a hallga-
tóságnak.

– Ön a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem művésztanára. 
Milyen gyakran tud időt szakí-
tani a koncertekre?

– Időmet heti harminc órá-
ban elsősorban a tanítás fog-
lalja le. Sok a tehetséges fi atal 
és kiváltképpen örömteli, ami-
kor újpesti tanítványom van. 
Mivel kevesebb idő jut a kon-
certekre, felértékelődnek ezek 
az alkalmak. Tavasszal példá-
ul Csalog Gáborral a spirituá-
lis Liszt Ferencet idéztem meg 
a Müpában. Ugyanilyen öröm-
mel és várakozással tekintek a 
városházi fellépés elé.  – B. K.

Kemenes András Kadosa Pál, Rados Ferenc és Kurtág György tanítványa volt a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemen. Tanult a Csajkovszkij Konzervatóriumban, Moszkvában. 1991-óta a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára. Mesterkurzusokat tart itthon és külföldön, Ausztriában, Németor-
szágban, Spanyolországban, Finnország és Japán különböző városaiban. Számos lemezen közremű-
ködött Gyöngyössy Zoltán – újpesti – fuvolistával. Több kotta közreadója a Könemann Kiadónál.

FÉNYES TÁMOGATÁS
A városháza mellett működő négy évszakos koripálya világítását a General 
Electric Hungary Kft. biztosítja az újpestiek számára.

CuCuCuCurtrtisis k kono ceceertrtrtjejeeje mmmmm mmúlú t t szzzzszzomomomoooo bababatotooooon.nn.n.
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Karácsonyi 
misztérium
Térszínház: december 17-én, szombaton, 15 órakor a Szent 
István téri nagyszínpadon.

Magyar népi betlehemesekből és karácsonyi népénekekből szerkesztettük játékunkat. 
A színre állításának módját a középkori misztériumjátékok körmenetekben és búcsúkban 
máig tetten érhető szemlélete és játékstílusa alapján alakítottuk ki. Szabadtéren és temp-
lomban egyaránt játszuk, mert a profán és szakrális mozzanatok kontrasztja a menny-föld-
pokol hármas tagozódású misztériumszínpadán nagy hatókörű cselekménnyé ötvöződik. 
Szereplői Mária és József, Heródes és a katona, hét angyal és a pásztorok a népi betleheme-
sekből ismerős alakok.

Ajándékok 
az újpestieknek
Újpest Önkormányzatának köszönhetően 
ajándék karácsonyi CD-vel és hűtőmágnes-
sel térhetnek haza azok az újpestiek, akik a 
Karácsonyi Vásár idején regisztrálnak. Re-
gisztrálni és az ajándékokat azonnal átven-
ni szombaton és vasárnap az önkormány-
zat 9-es, illetve az Újpesti Cseriti 10-es szá-
mú faházában, hétköznap pedig az Újpesti 
Ajándékboltban lehet.

Az Újpesti Karácsonyi Vásár program 
előzetese december 16-17-ig:

December 16., péntek:
18.00: Az Adorate Művészeti Egyesület adventi fel-
lépése. Térítésmentes koncert. Városháza, díszterem

December 17., szombat
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás. Újpesti Városháza
10.00-11.00: Betlehemi történet. A Maszk Bábszín-
pad előadása. Szent István tér, nagyszínpad
15.00: Térszínház. Karácsonyi misztérium. Szent Ist-
ván tér, nagyszínpad
16.00: Babaszínház: Szivárványhinta. A Bóbita Báb-
színház előadása. Ingyenes regisztrációs jeggyel láto-
gatható. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
16.00: Adventi gyertyagyújtás és egyházi műsor a 
baptista és evangélikus felekezetek részvételével. 
Szent István tér, nagyszínpad
17.00: Sztárfellépő: Fiesta. Szent István tér, nagyszín-
pad

December 23-án, pénteken:
19.00: Vásáry André koncertje. Az Egek Királynéja Ka-
tolikus Főplébánia templomban

FÉNYKÉP A MIKULÁSSAL!
December 10-én, 11.00 és 13.00 óra, illetve 14.00 
és 16.00 óra között a Városházán ingyenesen 
fényképezkedhetnek az újpesti gyerekek a Mikulás-
sal. Fontos, hogy a fényképezésen csak a lakcímkártya 
bemutatása, és a helyszínen osztott regisztrációs lap 
kitöltése után vehetnek részt a gyermekek! A fotókat 
az új Városházán az ügyfélszolgálat recepcióján lehet 
átvenni (IV. ker., István út 15.) nyitva tartási időben.

BABASZÍNHÁZ – SZIVÁRVÁNYHINTA 
December 17-én, 16 órától a Bóbita Bábszínház Szivárványhinta című csecsemőszínházi 
előadása látható, az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban. A program 0-3 éves korosztály ap-
róságainak ígér felhőtlen szórakozást ismert mondókák és dalocskák kíséretében. Az előadás 
időtartama 20 perc játékidő + 20 perc kötetlen játék. Az előadásra minden jegy elfogyott.

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Ünnepeljünk együtt!

Újpest Öy

Wintermantel Zsolt az 
önkormányzat nevében 
a Mikulással együtt cso-
magokat adott át az új-
pesti Gyermekek Átmene-
ti Otthonában. Az aján-
dékok között egy 28 csa-
tornát befogó digitális tv 
tuner is helyett kapott, 
amelyre már régóta vágy-
tak az otthon lakói.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. decem-
ber 15-én, csütörtökön 16-17 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Bejelentkezés H-P: 11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila; Koronka Lajos önkormányzati kép-
viselők december 12-én, hétfőn 17-18 óráig tar-

tanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel.: 369-09-05. Bartók Béla önkormányzati képviselő 
december 13-án, kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel: 369-09-05.

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Pa jor Ti bor ön kor mány za ti kép vi se lő fo ga dó órá-
ja: min den hó nap el ső hét fő jén, 18-19 óra 

kö zött, a Szent Lász ló tér 7. alatt.

Kedves Honfitársaink!
Az Újpesti Jobbik Ifjúsági Tagozata karácsonyi adomány-
gyűjtést kezdett,  melynek keretein belül nehéz sorsú csa-
ládokon szeretnénk segíteni. Jó állapotban lévő ruhákat, 
játékokat és tartósélelmiszereket várunk az alábbi gyűjtő-
helyeken december 5-től 19-ig: Újpest-központ aluljáró 
(stand): minden hétfőn és szerdán 16:00-tól 19:00-ig. 
Újpesti Jobbik Iroda (Szent László tér 7.): minden pénte-
ken 17:00-től-19:00-ig. Reméljük, hogy minél több csalá-

don tudunk közösen segíteni. Adjon az Isten, áldott 
ünnepeket!  Újpesti Jobbik Ifjúsági Tagozata

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióveze-
tő (KDNP) fogadóórája, minden hónap első hétfő-
jén, 18 órától 19 óráig kerül megtartásra a Karinthy 

Frigyes ÁMK Közösségi Házában (Lóverseny tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 

(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga dó órá ja: elő-
ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze tes 
te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 06 20 518 

7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at rix ön kor-
mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te kén 17 órá tól, 
Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szer ve ze té nél (1046 Bp., Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. 
Hor váth Im re ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
szer dá ján 17 órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 
12 Év fo lya mos Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.). 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladó-
kat, érdeklődőket – akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, 

a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefon-
számon lehet H-SZ-P: 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. A 
következő klubnap dátuma: 2011. december 9., 17 óra.

KARÁCSONYI KLUBDÉLELŐTT
Szeretettel várunk minden klubtagot karácsonyi összejövete-
lünkre december 20-án, 10 órára az Újpesti Polgár 
Centrumba (IV. Árpád út 66.). Klubunkhoz bárki csatlakozhat, 
aki szeretne egy baráti közösséghez tartozni (tagdíj nincs). A 
rendezvény fővédnökei: dr. Trippon Norbert az MSZP kerüle-
ti elnöke, Kiss Péter országgyűlési képviselő. Várjuk Önöket!
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

KARÁCSONYVÁRÓ
A Societas Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és ked-
ves családját hagyományos karácsonyi kézműves rendezvényé-
re. Lehetőség szerint kisebb dobozt vagy üveget hozzon magá-
val. A rendezvény december 16-án 16-18 óráig. Helyszín: 1046 
Bp., Nádor u. 1. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi se lő i nek 
fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor mány za-
ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri Te le pü lés ré szi 

Ön kor mány zat elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő jén, 17-18-
ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK 
he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor mány za ti kép vi se lő, 
min den hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. 
Hely szín: Bp., IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Kezdődik 
a fenyőfa árusítás
December 8-án megkezdődik a fenyőfa árusítás, 
amely december 24-ig tart ebben az évben is. Ki-
lenc őstermelő és egy kereskedő kínálja az idei ka-
rácsonyra a fenyőfát az Újpesti Piacon. A fenyő-
árusok közül hatan a nyári dinnyevásár helyszíné-
re, a keramitos parkoló virágpavilonhoz közeli te-
rületére pakolják ki az árut. Hárman a virágcsar-
nok szomszédságába költöznek. Az új helyszín jel-
zi: ismét egyetlen egységet képez a fenyőfa vásár 
a piac életével, sőt a Szent István téri Újpesti Ka-
rácsonyi Vásár forgatagával is. Ez volt az árusok és 
a vásárlók javaslata is – tájékoztat Balogh Angéla, 
az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok vezetője. Az őster-
melők Zala megyéből jönnek, visszajáró családok, 
többségük két évtizede kínálja Újpesten a család 
megélhetését biztosító fenyőfát. A vásárlók isme-
rik, s nem túlzás, visszavárják őket.  – B. K.

Jó tanácsok karácsonyi szarkák ellen
Az ünnepek, a karácsony közeledte mindig jó lehetőség azoknak, akik nem 
becsületes úton szeretnének ajándékhoz jutni. Igaz a mondás ma is: alkalom 
szüli a tolvajt – mondja Cserna Sándor, a Polgármesteri Hivatal közbiztonsá-
gi referense, akitől hasznos és feltétlenül megszívlelendő tanácsokat kaptunk.

– Karácsony idején változnak vásárlási szokásaink, több pénzt hordunk magunknál, olykor hangulat-
fénnyel megvilágított pavilonokban, utcai árusoknál vásárolunk – mondja Cserna Sándor. – Ha már el-
kerülhetetlen, hogy több pénz van nálunk, soha ne egy összegben tegyük a pénztárcánkba, hanem osz-
szuk meg a pénzt! Értékeinket soha ne külső zsebekbe, vagy nyitott táskába, szatyorba tegyük!

Ügyeljünk a bankkártyánkra, ne helyezzük mellé tárcánkban a PIN kódját! Fizetéskor ügyeljünk arra, a 
kódot ne lássa más! Ha elhagytuk a bankkártyánkat mielőbb jelezzük a banknak, tiltsuk le, mielőtt még 
használni kezdi, aki ellopta, vagy megtalálta. A bank elérhetőségét tehát jegyezzük meg!

Nem csak pénzünk van veszélyben, hanem a már megvásárolt áru is, amit a csomagtartóba helyezünk. 
Csak a legszükségesebb esetekben tároljuk a csomagtartóban a portékákat – int bennünket Cserna Sándor. 
Nagyon sokszor furfangos módját választják az elkövetők annak, hogy megszabadítsanak bennünket érté-
keinktől. Kiszúrják az autónk gumiját, majd azonnal segítséget ajánlanak, amíg az emelő és a pótkerék elő-
kerül. Sajnos sok táska hever az első ülésen, amelynek ilyenkor, érdekes módon, minden esetben nyoma vész. 

Szintén trükkös pénzszerzési lehetőség, hogy szerelőt, ellenőrt mímelve próbálnak rossz 
szándékkal bejönni lakásunkba. Ne hagyjuk! Minden esetben kérjünk igazolványt, 
ellenőrizzük a „küldő” cégnél, avagy a közös képviselőt felhívva, valóban tör-
ténik-e készülék ellenőrzés a lakásban. 

Ha elővigyázatosak vagyunk, ügyelünk értékeinkre, 
még a legzsúfoltabb, rohanós ünnepek előtti napok-
ban is megelőzhetjük, hogy tanulópénzt fi zessünk fe-
lelőtlenségünkért.  – B. K



Újpesti műsortükör
December 8–14-ig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 18.00: Az Újpesti Művészek Társasága 
közös kiállítása. Megnyitó: December 
9-én, 18 órakor. Megtekinthető december 
25-ig, 11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Kobolderdő. Pleszkán Écska 
koboldos bábkiállítása. 2012. január 5-ig. 
KFÁMK Főépület Galéria
� 10.00-18.00: Az öröm városa. Olasz 
Tamás fotókiállítása. Az Ezer Szín Egyesület 
szervezésében. December 31-ig. Karinthy 
Frigyes ÁMK Közösségi Ház
� 9.00-18.00: Az Erdők Nemzetközi Éve 
2011. Fotókiállítás. December 23-ig. 
Újpesti Gyermek Galéria 

ELŐZETES
SZÍNHÁZ, PÓDIUM
� December 17. 19.00: Katona Imre: 
Csíksomlyói magyar passió. Újpest Színház 
bérlet 4. előadás. Jegyár: 2500, 2200 Ft. Ady 
Endre Művelődési Központ, Újpest Színház
� December 18., 17.00: Boldog békeidők. 
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor nosztalgia 
estje. Jegyár: 1500 Ft. Újpesti Polgár Centrum
� December 29., 19.00: Harsányi-Gyarmati-
Siliga: Pesti srácok. Musical. Jegyár: 2500, 
2200 Ft. Ady MK, Újpest Színház

KARÁCSONYVÁRÓ 
December 15., 16.00-18.30: Káposztásmegyeri 
karácsonyváró. Süti verseny, műsor, kézműves-
kedés, karácsonyi vásár. KFÁMK Főépület

HETI ÚJDONSÁG
December 9., péntek
SZÍNHÁZ
� 14.30: Megjött a Mikulás. Hevesi Imre és 
zenekarának műsora. Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Ház

December 10., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 17.00-18.30: Szederinda. Aprók tánchá-
za. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

December 14., szerda
KONCERT
� 18.00: Karácsonyi koncert. Harai 
Erzsébet művésztanár és növendékei. 
Újpesti Polgár Centrum

VÉRADÁS
Véradó nap lesz az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Házban 14-18 óra között decem-
ber 12-én. A regisztrációhoz fényképes 
igazolvány, lakcímkártya, valamint TAJ-
kártya szükséges.

ELMARAD!
Betegség miatt elmarad az Újpesti Polgár-
centrumban december 11-ére tervezett  
Latinovits Zoltán emlékest.

Az ajánlat csak a legújabb kínálatot tartalmaz-
za. Kérjük, tájékozódjon az intézményeknél is!

Karácsonyi koncert
Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola művészta-
nára, Harai Erzsébet, növendékeivel lép fel 
december 14-én, az Újpesti Polgár 
Centrumban. A 18 órakor kezdődő karácso-
nyi koncerten részleteket hallhat a közönség 
a Szépség és a Szörnyeteg című mesefilm 
dalaiból, elénekelik a Szent karácsony eljött 
című dalt, az Angyalok énekét és több 
ismert melódiát is. A növendékek Pergolesi, 
Bach, Schumann, Chopin, Debussy műveivel 
hozzák közel hozzánk a karácsony hangula-
tát. Harai Erzsébet és közel száz növendéke 
szeretettel várja az újpestieket a térítésmen-
tes koncertre, amelyen adományokat köszö-
nettel fogadnak a zeneiskola javára.

Újpesti művészek tárlata
Ebben az esztendőben is az Újpesti 
Művészek Társasága közös kiállítása vezeti 
fel a városrészben a karácsonyhoz vezető 
időszakot. Az Újpest Galériában december 
9-én, 18 órakor nyíló tárlaton a szakmáju-
kat szerető és művészetükért már számtalan 
formában elismerést kapó művészek állíta-
nak ki. A decemberi tárlat egyben évösszeg-
ző is, festők, grafikusok, fotósok, keramiku-
sok, szobrászok újbóli találkozója. A kiállí-
tás december 25-ig várja a nagyérdeműt.

Ünnepváró, sütiversennyel 
Az ünnepvárás hangulatával, mesejáték-
kal, kézműves játékok vásárával és készíté-
sével, illatos süteményekkel, teával várja a 

kicsiket és a nagyokat a Karinthy Frigyes 
ÁMK. A december 15-én, csütörtökön 
16.00-18.30-ig zajló programon kerül sor a 
hagyományos sütiversenyre, amelyre vár-
ják a nevezéseket a közművelődési cso-
port 380-6163 telefonszámán. Műsor is 
lesz, fellép a Liliom gyermek néptánccso-
port valamint a Nefelejcs Bábszínház. A 
karácsonyi vásárban sok-sok meglepetés 
várja a látogatót. A belépés ingyenes.

Téli vakáció
A téli szünet ünnepeket megelőző két 
napján az ajándékkészítés jegyében prog-
rammal várja a Karinthy Frigyes ÁMK a 
Főépületébe a gyermekeket. December 
22-én, csütörtökön, üvegmécses festés lesz, 
másnap, pénteken, csuhéangyalka készítés. 
A programok 10-12 óráig tartanak, a belé-
pődíj mindkét alkalomra 500 Ft/fő. 

Karácsonyi Labdarúgó Kupa
Az ünnepek alatti kalóriabombák hatásta-
lanítását, a sportolást egyaránt szolgálja a 
hagyományos Karácsonyi Káposztásmegyeri 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság, melyet a 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési 
Központ rendez a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat támogatásá-
val. A kupát serdülő, ifjúsági, felnőtt vala-
mint öregfiúk korcsoportban rendezik, 
december 27-30. között. Nevezni decem-
ber 22-én 13.00-19.00, december 23-án, 
9.00-16.00 óráig lehet. A részletes program-
ról, a nevezési díjakról Tóthné Ruzsinszki 
Ilona ad tájékoztatást a 380-6163, illetve a 
06-70-560-1743 telefonszámokon. (A rész-
letes kiírás elérhető az ÁMK-ban, valamint 
az ujpest.hu-n.)

BÚÉK 2012!
Óévbúcsúztató bálra hívja az újpestieket 
az Ady Endre Művelődési Központ decem-
ber 31-én. A szilveszteri bál este nyolckor 
veszi kezdetét és hajnali négyig tart. A 
szervezők fergeteges báli hangulatot ígér-

nek a Szilver zenekar, újévi kabaré show 
műsort Harsányi Gábor színművész közre-
működésével. Éjfél után tombola, értékes 
nyereményekkel. A jó hangulathoz kitűnő 
étel társul, kétféle menü (borjúpaprikás 
vagy malacsült), almás rétes, forró virsli 
szerepel a kínálatban. Az asztalfoglalás 
megkezdődött, a belépőjegy ára: 9500 Ft 
személyenként.

Amit én is megtehetek
Környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. Az álta-
lános és középiskolás gyermekek figyelmé-
be ajánlott pályázat célkitűzése, hogy a 
környezetvédelem, valamint az energiata-
karékosság jegyében szülessenek rajzok, 
festmények, mégpedig szabadon válasz-
tott technikával. A beküldési határidő 
2012. január 31. Az elkészült alkotások-
ból kiállítást rendez az UGYIH az Újpesti 
Gyermek Galériában.
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AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 – 
Magazinműsor, 19.50 – Pódium 

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 22.00 
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00, 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00

A műsorok közötti időszakban csator-
nánkon képújság látható. Az adás anya-

gai megtalálhatók a Facebookon is.



– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

A D V E N T I  A KC I Ó
Az ÚJPESTI MASSZÁZS szeretettel várja Önt egy 

kis kikapcsolódásra,felfrissülésre az Advent 

alkalmából még olcsóbban, minden vasárnap 

07:00-22:00 közt. Áraink: 30 perc = 1000 Ft, 

60 perc = 2000 Ft, 90 perc = 3000 Ft. Címünk: 

IV. kerület Rózsa utca 7. Bejelentkezés: 

06-20-233-76-96, www.ujpestimasszazs.com

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
Normál és hőszigetelt üvegek eladása,

szerelése a helyszínen, akár egy napon belül!

Igényes képkeretek!

Újpest, Templom u. 5., Nádor u. 2.

Tel.: 369-8689, 370-1526

06-30-253-7351

Szeretettel várjuk Káposztásmegyeri 
Szépségszalonunkban IV. Pácoló u. 7. sz. alatt.
A hirdetés bemutatójának az alábbi szolgálta-

tásaink árából 10% kedvezményt adunk:
– műkörömépítés, kéz- és lábápolás 

tel.: 06-20-318-9940
– álló- és fekvő szolárium

– fekvő infraszauna
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen 

06-20-292-7876
Internetes elérhetőségünk: 

www.yellowsunshine.hu

Egymilliárd forintba kerül 
évente a fennntartása

Igazságtalan 
a bérlakás 
rendszer
Évente 30 ezer forintjába kerül a 
nem bérlakásban élő újpestieknek 
az igazságtalan, rugalmatlan bérla-
kás rendszer fenntartása.

Olyanok is kapnak támogatást, akik 
nem szorulnak rá, miközben sokan nem 
tudnak bekerülni a programba, akik vi-
szont nélkülöznek – foglalta össze a tart-
hatatlanná vált bérlakás rendszer prob-
lémáját Telek Zoltán. Az Újpesti Vagyon-
kezelő Zrt. elnök-stratégiai igazgatója ki-
jelentette: nyilvánvaló igazságtalanság 
áron alul biztosítani lakást olyanoknak, 
akik megtehetnék, hogy piaci áron bé-
reljenek ingatlant. Ráadásul az UV Zrt. 
a bérleti díjakból még a lakásfenntartás 
önköltségét sem tudja kigazdálkodni, 
nem beszélve a karbantartás fedezetéről. 

Telek Zoltán elkerülhetetlennek nevez-
te, hogy a rendszerváltozás óta érintetlen 
bérlakás rendszeren jelentős változtatáso-
kat végezzenek. Példaként említette, hogy 
öt év helyett évente kell vizsgálni a rászo-
rultságot, mivel ennyi idő alatt is gyökeres 
változások történhetnek egy család életé-
ben. „Jelenleg a szerződéskötéstől kezdve 
öt éven át senki se kérdezi a bérlőtől, mi-
lyen a szociális helyzete” – idézte fel. 

Az elmaradt befi zetések száma minden 
hónapban növekszik. Az UV Zrt. adatai 
szerint csak októberig a kiszámlázott 449 
millió forint bérleti díjból 428 millió fo-
rint érkezett a társaság számlájára. Számos 
esetben szintén az UV Zrt. kasszáját terhe-
lik a be nem fi zetett közműdíjak, ami eléri 
a több tízmillió forintot. A bérlők által be 
nem fi zetett távhődíjak miatt a társaság-
nak és az önkormányzatnak tavaly több 
mint 130 millió forintot kellett kifi zetnije.

Az igazságtalan rendszer fenntartása 
évente körülbelül egymilliárd forintot visz el 
Újpest költségvetéséből. Ez azt jelenti, hogy 
a nem bérlakásban élő újpestiek háztartá-
sonként 30 ezer forintot fi zetnek ki. Az ön-
kormányzat felmérést végzett a bérlakásban 
élők körében, mert olyan optimális megol-
dást akarnak találni, amely hosszú időre át-
látható, önfenntartó és igazságos lakásrend-
szert biztosít Újpest számára. A felmérés 
eredményei alapján hamarosan várható az 
új bérlakás-rendszer bevezetése. – U. N.

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar tanárai (és hallgatói) az Újpesti Önkormányzattal 
folytatott együttműködés keretében ingyenes jogsegélyszolgálatot tarta-
nak (ügyviteli megoldások, panaszok megfogalmazása, tanácsadás min-
den területen) Időpont: 2011. december 15., 10 órától 12 óráig, a régi 
Városháza épületében, a földszint 27-es szobában. Előzetes bejelentke-
zésre nincsen szükség! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az eddig megszokott hétfő délelőt-
ti, a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa által tartott ingyenes jogi tanács-
adás továbbra is megmarad!   Dr. Vitáris Edit jegyző

NÉMET KÖZMEGHALLGATÁS
Értesítjük Újpest polgárait, hogy a Budapest IV. ker. Újpesti Német Kisebbségi 
Önkormányzat testülete 2011. december 14-én, 17-18 óra között közmeghall-
gatást tart, a Kisebbségek Házában, 1042 Nyár u. 40-42. A közmeghallgatáson a 
német kisebbséget érintő közérdekű kérdéseket és javaslatokat lehet tenni, me-
lyeket lehetőség szerint, előzetesen írásban kérjük eljuttatni, legkésőbb 2011. de-
cember 12-ig a fenti címre. Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete

LENGYEL KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 9-én 18 órakor 
közmeghallgatást tart a IV. Nyár utca 40-43. szám alatti helyiségében.  Szeretettel 
várunk minden újpesti lakost, aki érdeklődik kisebbségünk munkája iránt.
 Priszler Györgyné elnök

KIADÓ HELYISÉGEK
Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. meghirdette a megüresedett helyiségeket. A pá-
lyázat az ÚV Zrt honlapján (uvzrt.hu), a Vagyonkezelő ügyfélszolgálatán, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal okmányirodájában tekinthető meg.  ÚV Zrt.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Könyves Kálmán Gimnázium 6 évfolyamos képzésére jelentkező ta-
nulók és szüleik fi gyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgákra a jelentkezési la-
pok leadásának határideje: 2011. december 10. A 4 évfolyamos képzésre jelent-
kezőknek is ugyanerre az időpontra kell leadni az írásbeli vizsgára jelentkezést. 
 Sömjén Gábor igazgató

BABGULYÁS A PIACON
Hódolva a hagyományoknak, az Újpesti Karácsonyi Vásár ideje alatt, szombati 
napokon a Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezetői és kereskedői minden 
héten más és más ételekkel várják a vásárlókat, nézelődőket. December 10-én 
babgulyást kínálnak, egy szelet kenyérrel 900 Ft/adag. December 17-én szé-
kelykáposztát árusítanak, kenyérrel 800 Ft/adag. 

A PIAC VENDÉGE LESZ A MIKULÁS
December 10-én, szombaton ellátogat a Mikulás két krampusz kíséretével a piac-
ra, a gyerekek nagy örömére. Zsákjában csokit, cukrot, gyümölcsöt hoz magával. 

Mindenkit szeretettel vár az Újpesti Masszázs
Május óta várja rendkívül kedvező áraival szíves vendégeit az Újpesti Masszázs szalon. 
A Lepkeháló Közhasznú Egyesület által működtetett szalon olcsó áraival teszi lehető-

vé az érdeklődők számára, hogy minőségi szolgáltatásban részesüljenek, 
nyugodt környezetben élvezhessék a masszázs áldásos, pihentető hatá-
sát a gyógymasszőr képesítéssel rendelkező Demeter Viktor értő kezei 

alatt. A Rózsa utca 7. szám alatt található szalon szolgáltatási között 
frissítő masszázs és kényeztető csokoládé masszázs is helyet kapott 

a vendégek nagy megelégedésére. Egyéb akciók mellett, az Ad-
vent alkalmából most még olcsóbban várja az érdeklődőket 

egy kis felfrissülésre minden vasárnap 7 és 22 óra között. 
Bővebb információt a www.ujpestimasszazs.com cí-

men találhatnak, bejelentkezni és érdeklődni pedig az 
alábbi telefonszámon lehet: 06-20-233-76-96.  (x)
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Fantasztikus magyar győzelem született 
Las Vegasban az éjszakai maratoni fu-
tóversenyen. Erdélyi Zsófi a első magyar 
nőként nyert, 2:48:59 idővel. A délutáni 
rajtnál még 11 fokot mutatott a hőmé-
rő, de a befutónál este már a nulla fok-
hoz közelített a levegő hőmérséklete. 
A világ legnagyobb éjszakai versenyén 
közel 44 000 futó állt rajthoz a maratoni 
és félmaratoni távon. Ötvennégy ország-
ból érkeztek a futók és legalább százezer 
néző drukkolt a pálya mellett.

Erdélyi Zsófi a jelenleg a Kaliforniai Egyetem tanulója és 
versenyzője. Korábban, még újpesti színekben, számos 
versenyen szerzett aranyérmet, itthon a stadionokban, 
a futópályákon kamatoztatta tehetségét. Amióta a ten-
gerentúlon él, elsősorban mezei- és terepfutó versenye-
ken indul, de bemerészkedett a nagy utcai futóversenyek 
világába is. Legutóbb októberben nyerte meg a „Long 
Beach” fél maratoni versenyt. (g)

A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium udvarán átadták  az UTE, a gim-
názium és a Sportország Egyesület közös összefogásával készült jégpályát.

Közönségkorcsolyázással vette kezdetét de-
cember 3-án a Károlyi gimnázium udva-
ri kosárlabda palánkjai közt kialakított jég-
pálya felavatása. Bár az esős idő nem ked-
vezett a jégen siklásnak, a jelenlévőknek ez 
korántsem szegte kedvét. Az ünnepélyes 
megnyitón Dr. Selmeciné Dr. Csordás Má-
ria a Sportország Egyesület elnöke, valamint 
Wintermantel Zsolt köszöntötte a megjelen-

teket. A polgármester hangsúlyozta, a pálya létrejötte jól mutatja az együttműködést az UTE, a 
Sportország Egyesület, valamint a Károlyi gimnázium között.

A pálya felépítése ennek az összefogásnak köszönhető, mellyel a tehetségeket, az utánpótlás ne-
velést kívánják támogatni. Mivel az újpesti oktatási intézménybe is számos kiváló versenyző jár, 
nem volt kérdéses, hová épüljön a korcsolyapálya. Az újpesti sport színéhez igazodó lila szalagot 
Wintermantel Zsolt polgármester és Őze István, az UTE klubigazgatója vágta át. A köszöntők so-
rát Hirmann László, a gimnázium igazgatója zárta, aki örömét fejezte ki a kezdeményezéssel kap-
csolatban. A frissen felavatott pályán ezután a Károlyi-s diákok csodálatos produkcióikkal: jégtánc-
cal, szinkronkorcsolyával kápráztatták el a közönséget.  (antosa)

Meghódította Las Vegas utcáit 
az újpesti futónő

Erdélyi Zsófi a 
éjszakai sikere

Tavaszig várják a korisokat a gimnázium udvarán

Összefogásból jégpálya
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Már otthon lábadozik 
a legendás focista

Törő jobban van
Törőcsik András, az Újpest legen-
dás focistája közelmúltban el-
esett az utcán, megsérült, mentő 
vitte az Árpád kórházba.

– Elestem, bevertem a bokám és a fejem, de ezt 
is túl fogom élni – mondta Törőcsik.  – Az esést 
követően kisebb agyrázkódásom volt, a dokto-
rok ezért tartottak néhány napig a kórházban. 

Az futballista társak közül Szokolai László, a 
Fradi egykori klasszisa volt, aki elsőként láto-
gatta meg barátját. 

– Azonnal rohantam a kórházba, vittem 
neki üdítőt, kérdeztem mire van esetleg szük-

sége. Én nem va-
gyok orvos, de 
már akkor úgy 
láttam, hogy a sé-
rülései nem túl 
komolyak. Szeren-
csés ember, ap-
róbb zúzódások-
kal megúszta a 
történteket.

Valószínűleg Szokolainak igaza lehetett, hi-
szen az egykor volt világklasszis futballistát ki-
engedték a kórházból és már otthon lábado-
zik. 

Törőcsik András az utóbbi években több-
ször feküdt kórházban. 2008 tavaszán például 
egy autóbalesetben eltört a karja, de a legsú-
lyosabb állapotba 2010 nyarán került. Akkor 
egy vérrögöt távolítottak el az agyából, majd 
nem sokkal később egy csípőműtéten esett át.

  (gg)
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Nyaralót elad
� Eladó Balatonfűzfőn, 500 m2-es telken, egy örök-
panorámás, riasztóval és klímával felszerelt nyara-
ló, komfortos faházzal, nagy terasszal és mellék-
épülettel, a parttól gyalog 10 percre. A parkosított 
kertben 27 m3-es fedett, gépesített medence, ker-
ti kiülő, grillsütő. Befektetésnek is ajánlott. Irányár: 
9,2 MFt Tel.: 06-30-281-0297; 06-30-252-0762

Üzletet elad
� A IV. kerületben, főútvonalon, eladó egy 59 
m2-es, elegáns szépségszalon. Vendéglátásra is 
alkalmas. Tel.: 06-20-920-4050

Kocsibeálló
� Izzó lakótelepen, Izzó utca 8/c alatt, december 1-től 
garázsban, gépkocsi beálló kiadó, tel.: 06-70-932-9898

� József Attila utca 18. alatti mélygarázsban 1 db 
személygépkocsi beálló kiadó. Érdeklődni a 06-
30951-4679 telefonszámon lehet.

� Keresek kiadó kocsi beállót Sporttelep utca kör-
nyékén decembertől, tel.: 06-20-481-3188 

Szolgáltatás
� Tetőszigetelés, tetőfedés és palatetők bon-
tás nélküli felújítását vállalja TMR szigetelő Kft. 
Tel.: 06-70-554-6341

� Káposztásmegyer I-en, tízemeletes, Farkaserdő 
utcai, 160 lakásos társasház pályázatot hirdet kö-
zös képviselet ellátására. Pályázatokat várjuk. Ér-
deklődni 15-18-ig, 06-30-277-7917, leadási ha-
táridő: 2011.12.31.

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig Tel.: 06-20-206-5088

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készíté-
se. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fűtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, vízórák 
cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 
06-20-959-7581

� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik 
javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel: 06-30-932-8305

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel.: 
06-1-306-2023, 06-70-234-7759

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

Régiség
� Veszek készpénzért bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyat, porcelánokat, csillárt, könyvet, 
hangszert, kitüntetést, csipkét, bizsut, szobrokat, 
szőrmét, aranyat 5000 Ft/gr, ezüstöket, teljes ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással, tel.: 06-30-308-9148

Vegyes
� Használt könyveket vásárolok készpénzért, ma-
gánszemélyként. Porcelánokat, bútorokat, régisége-
ket, műszaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. Hív-
jon bizalommal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-234-2523

Tanfolyamok, képzések
A kereskedelmi és Iparkamara Újpesti 
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út 
56.) folyamatosan induló tanfolyamai.
BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK:
– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr) 
„EUROPASS bizonyítvány” karácsonyi akció: 
tanfolyam díja 21 500 Ft+20 000 Ft vizsgadíj
– Fegyvervizsga
– Rendezvénybiztosító (12 000 Ft + vizsgadíj)
Oktatásszervező: 06-30-552-3938

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános 
iskolát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó

SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

In gat lan el adó
� Újpesten a Megyer lakóparkban, kétemeletes 
téglaépületben földszinti, 90 m2-es még nem la-
kott, igényesen kialakított öröklakás teremgarázs-
zsal eladó, tel.: 06-20-476-1414

� Újpest kertvárosában, kulturált utcában 4 szo-
bás családi ház eladó. A telek 430 m2. I.á.: 33 MFt. 
A ház felújítandó, tel.: 06-30-233-9051

� Kassai utcában, metróhoz közel, csendes, 
2+2 félszobás, duplakomfortos, 86 m2-es kör-
benapozott, emeleti lakás, téglaépítésű, liftes 
házban eladó, és hozzá 17 m2-es zárható ga-
rázs, teremgarázsban, tel.: 06-20-235-4397, 06-
30-667-9907

� Sződön, Újpesthez 22 km-re lévő 300 négyszög-
öles telken összkomfortos, 120 m2-es családi ház 
csöndes, nyugodt környezetben 13 MFt-ért eladó, 
tel.: 06-20-476-1414

� Budapesttől 35 km-re Hévízgyörkön (az M3-
as autópályáról Gödöllő után Bagnál kell letér-
ni) összközműves építési telek olcsón eladó, tel.: 
06-20-968-2448

� Tulajdonostól, Újpesten az Irányi Dániel utcá-
ban tehermentes, azonnal költözhető, 23 m2-es 
téglalakás eladó. I. á.: 3,9 MFt, tel.: 06-70-318-6359

� Eladó tulajdonostól 100 m2-es, gépkocsi beállós, 
családi ház Újpesten a Szérűskert utcában. 646 m2-
es összközműves telken. Azonnal költözhető, te-
hermentes, előkertes, cirkófűtéses, bővíthető ház, 
melléképülettel, csendes utcában. I. á.: 29 MFt, tel.: 
06-70-512-4108

� Értéke alatt XV. Késmárk utcánál 54 m2-es felújí-
tott, napfényes, fűtésmérős, vízórás, erkélyes pa-
nellakás, beépített bútorokkal minden szolgálta-
táshoz közel 9,3 MFt-ért eladó, ez évi foglalózással, 
tel.: 06-30-298-3221

� Erdőkertesen eladó 720 m2-es hétvégi telek, vil-
lannyal, vezetékes vízzel, 15 m2-es házzal, plusz 6 
m2-es szerszámossal. I.á.: 3,2 MFt, érdeklődni: Fo-
dor István tel.: 06-30-954-4596

� Téglaépítésű, 80 m2-es magasföldszinti la-
kás, tulajdonostól eladó. Kertkapcsolat, jó köz-
lekedés, Újpest csendes részén. I. á.: 13,7 MFt. 
Hévízgyörkön, 4301 m2-es zártkerti telek eladó 3 
fázisú árammal Budapesttől 40 km-re, tel.: 06-30-
378-7341

Ingatlant kiad
� Újpesten a Megyer lakóparkban 66 m2-es 1+2 
félszobás, bútorozott, egyedi fűtésű lakás, udvari 
beállóval, magánembertől, számlaképesen 70 000 
Ft/hó + rezsiért bérbeadó, kaució kéthavi, tel.: 06-
20-481-3352

� Külön épületben, családi ház udvarán, bútoro-
zott garzon 1 vagy 2 személy részére kiadó. Újpest-
Megyeren, nagyon jó közlekedés, 1 havi kauci-
ót kérek. Beköltözhető, raktárnak is alkalmas, tel.: 
06-1-233-1702

� IV. Újpesten a Lórántffy Zsuzsanna utcában, 
800 m2-es, földszinti helyiség irodának, üzlet-
nek, bemutató teremnek olcsón kiadó! A helyi-
ség szeparálható, akár 400 m2-es blokkokban is 
bérelhető! Ugyanitt 200 m2-es földszinti helyi-
ség és 180 m2-es emeleti iroda bérbeadó. Tel.: 
06-1-878-2700, 06-30-240-7000

� Újpest, Széchenyi téri üzletházban IRODÁK, 
RAKTÁRAK, üzletek kedvező áron kiadók. Tel.: 
06-30-9217-817

Ingatlant cserél
� Újpesti 71 m2-es, 2+1 fél szobás + hall, nagy er-
kélyes, III. emeleti panel, önkormányzati lakáso-
mat elcserélném 2 szobásra, fűtés távfűtés, mé-
rőóra van felszerelve. Különbözetet kérek. Tel.: 
06-20-263-0086

� Pentium 4-es számítógép monitorral, komplet-
ten, szép állapotban eladó. Internetezéshez, iro-
dai munkára, játékokhoz kitűnően használható. 
Igény esetén házhoz szállítom és beüzemelem. Ár: 
20 000 Ft, tel.: 06-20-374-6616

� 16 részes, új rozsdamentes, svájci edénykész-
let, 30 év jótállással olcsón eladó. Érdeklődni a 
06-1-379-1595-ös telefonszámon lehet az esti 
órákban

Gyermekfelügyelet
� Megbízható magánszemély vállal takarítást, 
ablakpucolást, vasalást, gyermek-idősember fel-
ügyeletét, hétfőtől-csütörtökig 15 órától, pén-
tek, szombat, vasárnap egész nap, tel.: 06-20-
968-2448

Bútor
� Egyszerű bútorok, fotel, rekamié, asztal, székek, 
konyhabútorok, stb. olcsón eladó Újpesten, tel.: 
06-30-233-9051  

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). 
Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: bruttó 1000 Ft/25 szó. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakossági hirdetés felvétel 2011. évben – telítettség miatt – már nem lehetséges. 
2012. évben az első lakossági hirdetés felvételi nap: január 9., hétfő.

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

Nagy kedvezménnyel
foglalhat helyet 2012-re!

Áraink nem változnak! 
Vállalkozói és méretes 

hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
Részletes információt 

a www.ujpest.hu 
weboldalon olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Zeller Zoltánné látszerész mester
1046 Bp., Fóti út 81/d. 

Karácsonyi szemüvegkeret
A K C I Ó !

-50%
A készlet erejéig!

Látásvizsgálat: 
Hétfő, csütörtök: 15-18 óráig, szombaton: 9 órától gyer-

mek, felnőtt, csak bejelentkezéssel.
Tel.: 233-0404

Cím: 1046 Bp., Fóti út 81/d (Diegó udvar)
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Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Sütőtök     98 Ft-tól         150 Ft-tól
Körte   298 Ft-tól         300 Ft-tól
Gesztenye   900 Ft-tól       1000 Ft-tól
Csipkebogyó  400 Ft-tól         500 Ft-tól
Banán  348 Ft-tól               –
Grapefruit  398 Ft-tól               –
Narancs    398 Ft-tól               –
Mandarin    298 Ft-tól               –
Citrom    348 Ft-tól               –
Kiwi    298 Ft-tól               –
Avokádó /db 200 Ft-tól               –
Swity /kg  600 Ft-tól               –
Pecsenyekacsa egész  1099 Ft-tól               –
Kacsacomb /kg        1899 Ft-tól               –
Kacsamell /kg          2999 Ft-tól               –
Liba /kg                1699 Ft-tól               –
Libacomb /kg          2199 Ft-tól               –
Libamell /kg            3299 Ft-tól               –
Tyúk /kg                  600 Ft-tól               –
Aprólék /kg 599 Ft-tól               –

Termék                Kereskedői ár   

Füstölt csülök          1200 Ft-tól         
Füstölt köröm 600 Ft-tól        
Füstölt oldalas 950 Ft-tól       
Füstölt kolbász        1200 Ft-tól         
Véres hurka 998 Ft-tól             
Májas hurka 998 Ft-tól        
Sütő kolbász            1000 Ft-tól         
Ponty /kg                1100 Ft-tól        
Pontyfilé /kg           1598 Ft-tól           
Harcsa /kg               2300 Ft-tól        
Harcsafilé /kg          3490 Ft-tól          
Keszeg /kg                 698 Ft-tól           
Csuka /kg               2000 Ft-tól         
Süllő /kg               3000 Ft-tól      
Pisztráng /kg           2098 Ft-tól         
Belsőség /kg              598 Ft-tól 
Dísztök    80 Ft-tól         
Karácsonyi asztaldísz 500 Ft-tól          
Ajtódísz                 350 Ft-tól              
Adventi koszorú        850 Ft-tól          
    Fo
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
ünnepi árai

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2011.december 19-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady End-
re Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 41. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfej-
tést beküldő Olvasói között újpesti emblémával ellátott ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Berta Sándorné, Cseresznye József, Gallen Anna, Nagyné Tatai Klára. A nyeremények átvételéről postai úton küldünk tájékoztatást. 



Az egész országot táncra buzdító ze-
nészekkel épp egy koncert előtt be-
szélgettünk az UGYIH-ban. Ők is 
hallottak az Újpesti Cseritiről, így 
nem érkeztek üres kézzel. Még az 
Ajándékboltban is szétnéztek egy 
kicsit. – Én műfenyő párti vagyok – 
mondja Zoy!, akit Zsolti gyorsan ki-
egészít – Igen, és fenyőfa alakú illato-
sítókat akasztgat rá, hogy a hangu-
lat meglegyen – közben persze har-
sányan nevetnek, egy szót sem kell 
komolyan venni a mindig vidám tár-
saság szavaiból. 

– Egész évben klubokba, koncertek-
re járunk, mozgalmas az életünk – ve-
szi át a szót az énekesnő Betty – még 
ilyenkor, karácsonykor is. Persze az 
ünnep szigorúan a családé nálunk is. 

Annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy Újpesten a Karácsonyi Vásá-
ron fellépnek. Zséda és Curtis után 
a Desperado lesz a harmadik sztár-
fellépője az egyhónapos rendezvény 
programjának. Az egyórás műsor 
egészen biztosan mindenkit meg-
mozgat majd, aki kilátogat a kon-
certre.  – D. ZS.

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

Újpest 
a kezünkben
Újpest ezernyi arcát 
adja vissza az az irat-
gyűjtőmappa, ame-
lyet azok az újpesti-
ek kaphatnak kézhez, 
akik ügyet intéznek 
az okmányirodában.

Desperado koncert Újpesten

Akarjuk őket
„Akarom őt”. Ez volt a címe annak a slágernek, amivel a 
Desperado egy évtizede berobbant hazai pop világába. 
A népszerű együttes 5 albumot és 18 kislemezt adott 
ki. A rajongók nagy örömére december 10-én Újpesten 
is fellépnek a Karácsonyi Vásár nagyszínpadán. 


