
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJ JÁTSZÓESZKÖZÖK
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL
Az önkormányzat játszótér fejlesz-
tési programja részeként a Város-
gondnokság új játszóeszközöket 
telepít, és fákat ültet környeztük-
ben.  – 4. oldal 

ÚJPEST ÚJ 
UTAKAT KAP
Az autósok már birtokba vehették 
a felújított Erdősor utcát, napokon 
belül további három másik útfelújí-
tás is befejeződik.  

– 4. oldal 

VIRÁGOK EZREI
AZ ÚJPESTIEKNEK
Tizenötezer növényt, virágot, cser-
jét osztott ki ezekben a napokban 
az önkormányzat azoknak az újpes-
tieknek, akik jelentkeztek a felhívás-
ra.  – 5. oldal 

A FOCISTÁK IS
JÓTÉKONYKODNAK
Az Újpest FC labdarúgói is csatla-
koztak az Újpesti Cseriti jótékonysá-
gi kezdeményezéshez, amely a nehéz 
sorsú gyerekeknek gyűjt adományo-
kat.  – 9., 13. oldal

Zséda november 26-án, szombaton 18 óra-
kor lép fel a Karácsonyi Vásár színpadán, a 
programok azonban már péntek délben 
kezdetüket veszik. 
(A Karácsonyi Vásárról részletesen, 3., 8-10., 16. oldal) 

Kezdődik 
a Karácsonyi 
Vásár!
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Tizenöt újpesti fi atal részesül ebben 
a tanévben az újpesti diákösztöndíj 
valamely formájában. 

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadását november 
16-án tartották a Városházán., ahol dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester köszöntötte az ösztöndí-
jasokat, majd átadta számukra az erről szóló ok-
leveleket.

Az önkormányzat már több mint tíz éve működ-
teti sikeresen saját alapítású diákösztöndíj rendsze-
rét, melynek célja, hogy ily módon is támogassa azo-
kat az újpesti tehetséges fi atalokat, akik a tanulás-
ban, a sportban, a tudományos munkában, a sport-
ban, vagy a művészetek valamely ágában kiemelkedő 
eredményeket érnek el, s ezáltal Újpest hírét viszik. 

A diákösztöndíj feltételrendszerét a képvise-
lő-testület idén jelentősen átalakította, amelynek 

eredményeként minden eddiginél nagyobb számú, 
összesen harmincöt érvényes pályázat érkezett a 
felhívásra. Az Újpesti Diákösztöndíjakat 10 hónap-
ra nyerték el a pályázók, a 2011/2012. tanévre, 2011. 
szeptember 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő idő-
tartamra.  – P. M.

Átadták az Újpesti Diákösztöndíjakat 

A tehetséges 
fi atalok Újpest 
hírét viszik

A magyar tudományt ünnepelték
November 17-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából Újpest vezetői, díszpolgárai, a kulturális 
és szellemi, gazdasági élet, a sport – valamit a közélet szereplői találkoztak az Újpesti Két Tanítási 
Nyelvű Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium kertjében, hogy fejet hajtsanak az újpesti, emlé-
kezetünkben élő akadémikusok emléktáblája előtt.

Urbán Kornél, a középiskola tanára azt emelte ki, hogy az akadémikusok szellemiségén, példaértékű élet-
útjukon keresztül a mai kor oktató-nevelő munkáját is erősítik. A köszöntőt követően Újpest Önkormány-
zata nevében Wintermantel Zsolt koszorúzott, és elhelyezték a koszorúikat az emlékezők. Éppen egy éve an-
nak, hogy a polgármester kezdeményezésére a Városházán írásos megállapodásba foglalták az önkormányzat 
csatlakozását, szerepvállalását a civil szervezetek, cégek kezdeményezte megemlékezés folytatása érdekében.

Pohárköszöntőjében Dr. Kovács Ivánné, az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke az összefogás, a szeretet 
és a közösség csodákra képes erejét hangsúlyozta.  (Bővebben: ujpest.hu)

Bővül az egyházi óvoda
Ingatlan használati szerződést módosító okiratot írt alá november 18-án délután 
a Városházán Wintermantel Zsolt és Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye érseki általános helynöke. A megállapodás nyomán arra kap lehetőséget 
a Szent Anna Katolikus Óvoda, hogy a jövő tanévet az önkormányzat segítségével 
egy nagyobb és korszerű épületben kezdhesse. A megállapodás aláírásán jelen volt 
Sergőné Egedi Katalin óvodavezető, valamint Pályi László, az Újpest-Kertvárosi Plé-
bánia templom plébánosa, Újpest díszpolgára is.  (Bővebben: ujpest.hu)

Teljesült a kívánság
Kétméteres ezüstfenyő „bújt ki” a 
földből november 21-én délelőtt a 
Homoktövis utcában, éppen az ál-
talános iskola és az óvoda között. 
A karácsonyi ünnepek közeledté-
vel született a gondolat: az utcá-
ban szépen mutatna egy fenyőfa, 
amely feldíszítve a lakóközösség, 
kicsik, nagyok örömére szolgál-
na. A kérést a Káposztási Családok 
Egyesülete közvetítette az önkor-
mányzat felé. Teljesült a karácso-
nyi kívánság, készülhetnek a díszek. 
A Káposztási Családok Egyesüle-
te november 27-én, 15-19 óra kö-
zött adventi koszorúkötésre is vár-
ja a környék lakóit a Homoktövis 
Általános Iskolába, amelynek ide-
jén gyermek programok, bábszín-
ház, kézműves foglalkozás is lesz.

A díjazottak
Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban 
részesült: Dobos Elvira Gitta, Gyarmati Emese, 
Hornyai Zsófi a, Keszthelyi Márton, Nagy Bálint, 
Resch Liliána, Rossu Renáta, Sárospataki Bálint 
és Vörös Krisztina. Bene Ferenc Sport Diák-
ösztöndíjban részesült: Dóczy Noémi, Dósa 
Krisztián Dániel és Nguyen Anasztázia. Szőnyi 
István Alkotóművészeti Diákösztöndíjban 
részesült: Törő Gábor. Házy Erzsébet Előadó-
művészeti Diákösztöndíjban részesült: Bra-
un Bianka és Márton Emese Fruzsina.



Adventi 
gyertyagyújtás
– Kezdődik a Karácsonyi Vásár 

Helyszín: Szent István tér, nagyszínpad

A történelmi egyházak képviselői szombat este 
közösen gyújtják meg az első adventi gyertyát, 
amivel kezdetét veszi a 2011-es Újpesti Kará-
csonyi Vásár. Minden szombaton más felekezet 
gyújtja lángra a gyertyákat.

November 26.:, szombat 17.45: 
Advent első hétvégéjére készülve, az Újpesti Kará-
csonyi Vásár megnyitóján, Wintermantel Zsolt pol-
gármesterrel együtt az újpesti egyházak képviselői 
köszöntik a látogatókat. Pályi László az Újpest – Kert-
városi Plébánia templom plébánosa, Loránt Gábor, az 
Újpest – Belsővárosi Református Egyházközség lelké-
sze, Mészáros Kornél, az Újpesti Baptista Gyülekezet 
lelkipásztora valamint Solymár Péter, az Újpesti Evan-
gélikus Gyülekezet lelkésze mond köszöntőt. 

December 3.,szombat, 16.00:
Az adventi koszorú második gyertyáját az újpesti re-
formátus felekezet gyújtja meg. Egyházi műsorral vár-
ják a látogatókat. Köszöntőt mond Neuwirth Tibor, a 
Káposztásmegyeri Református Egyház lelkipásztora.

December 10., szombat, 16.00:
Az adventi koszorú harmadik gyertyáját a katolikus 
felekezetek gyújtják meg. Egyházi műsorral várják 
a látogatókat. A Betlehemes műsort a Szent János 
Apostol Katolikus Általános Iskola diákjai adják elő. 
Köszöntőt mond Käfer György, az iskola igazgatója.

December 17., szombat, 16.00:
Az adventi koszorú utolsó gyertyájának meggyúj-
tására az újpesti baptista és evangélikus gyülekeze-
tek várják egyházi műsorral, valamint rövid medi-
tációra és az egyházi énekkar fellépésére a látoga-
tókat. Köszöntőt mond Solymár Péter, az Újpesti 
Evangélikus Gyülekezet lelkésze. 
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Koripálya
meglepetésekkel
Műjégpálya nyílik lapunk megjelené-
sének napján a Városháza szomszéd-
ságában. Az Újpesti Karácsonyi Vásár 
ideje alatt nyitva tartó, úgynevezett 
négy évszakos műjégen éles korcso-
lyával könnyű lesz a siklás. A házhoz 
jövő téli sportról dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármestertől érdeklődtünk. 

– Újpestnek két fedett 
jégcsarnoka is van, mi-
ként született az ötlet, 
hogy legyen jégpálya a 
karácsonyi vásárban? 

– Tapasztalatunk sze-
rint Újpest sportos vá-
ros, kézenfekvő volt, 
hogy a karácsonyi vásár 

programjait egészítsük ki az idén sporttal is.  Hi-
ába van ugyanis két fedett jégcsarnoka a város-

résznek, az élsportot is szolgálják. Joggal remél-
jük, hogy az Újpest szívében lévő Szent István té-
ren, ahol több ezer látogató fordul meg, sportle-
hetőségnek, látványnak sem lesz utolsó a jégpá-
lya. A pályára minden korosztályt várunk, hasz-
nálata az újpesti, vagy Újpesten tanuló diákok-
nak ingyenes. 

– Különleges jég érkezik, mire számítsunk, ha 
felöltjük a koricipőt?

– Élménnyel teli kikapcsolódásra. Újpesten ed-
dig még nem debütált ilyen műjégpálya. A szö-
kőkút felületét megfelelő védelemmel látják el, 
ezen történik az építés. Puzzle-hoz hasonló mó-
don illeszkednek össze az elemek. Éles korival 
bátran lehet rajta siklani. A pályán kisebb a bal-
esetveszély, az ízületeknek kíméletesebb a terhe-
lés. A pályához kölcsönző, korcsolya élező egy-
aránt tartozik majd.  Gondoltunk azokra is, akik 
éppen most szeretnének megismerkedni a kor-
csolyázással, vagy nincs éppen felszerelésük, vagy 
hirtelen jött ötlettől vezérelve lépnének jégre.  

– Meddig üzemel a műjégpálya?
– A karácsony előtti napon, december 23-án 

zár. De addig hosszú még az idő, készüljünk az él-
ményekre! A műjégpályát december 3-án példá-
ul a Nagyszakállú is meglátogatja, a Mikulás-napi 
koriparty 18 órától 22 óráig tart.  – B. K.

Károlyi-évfordulós esztendő

Egy család, két 
település
A Károly-emlékév kapcsán a család 
három tagjának személyén, csele-
kedetein több évszázadnyi vissza-
tekintésre, az összefüggések meg-
ismerésére nyújtott lehetőséget az 
Újpest Önkormányzata és az Új-
pesti Helytörténeti Gyűjtemény ál-
tal szervezett konferencia. 

A november 18-i délutánon az Újpesti Városhá-
za dísztermében megtartott találkozó egyúttal a 
Károlyi-emlékév lezárását is jelentette. A konfe-
rencián Ritoók Pál (Magyar Építészeti Múzeum) 
a fóti kastély és templom történetét ismertet-
te meg a hallgatósággal. Pintér Alexandra (Buda-
pesti Corvinus Egyetem) a fóti kastélykert védett 
értékeiről beszélt. Buda Attila (Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem) személyesen nem lehetett jelen, 
így Hirmann László felolvasta a városalapító gróf 

Károlyi Istvánról írt tanulmányát. Dr. Estók János 
(ELTE BTK) Újpest díszpolgára, a városalapító gróf 
fi áról, a gazdaságpolitikus Sándorról szólt.

Dr. Hollósi Antal, (a Károlyi Kórház orvos-igaz-
gatója) Károlyi Sándor egészségügyet támoga-
tó tevékenységéről, a kórház történetéről be-
szélt sok-sok anekdotával. Krizsán Sándor (Ma-
gyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) Károlyi 
Sándort, mint lóvasút építőt mutatta be. Iványi 
János Újpestért-díjas helytörténész mecénásként 
és nagyvonalú építőként jelenítette meg a csalá-
dot, ilyen szemszögből mutatta be a Károlyiak új-
pesti épületeit is.  – B. K.

 (Bővebben: www.ujpest.hu)

Ismét vetítik a portréfi lmet
„A birtok nem a tiéd!” című, gróf Károlyi Lászlóról című fi lmet elsőként az Újpesti Közéleti Tele-
vízió mutatta be, de hamarosan a Hír TV tűzi műsorra. Vetítési időpontok: november 27., vasár-
nap: 22.05, november 30., szerda: 14.05, december 3., szombat: 22.05.



jra a megszokott útvonalán, az Erdő-
sor utcán keresztül közlekedik a 220-as 
busz, miután lezajlott a felújított útsza-

kasz műszaki átadás-átvétele. Itt 780 méternyi út-
szakaszt építettek újra a kivitelezők, a Sporttelep 
utca és a Szérűskert utca közötti szakaszon, vala-
mint hatszáz négyzetméternyi járdát.  

Az Erdősor utcával meggyűlt a kivitelezők baja, 
mert az elmúlt évtizedekben elmaradt útfelújítások 
miatt annyira el volt használódva az útpálya, hogy 
a teljes pályaszerkezetet fel kellett bontaniuk és újra 

kellett építeniük. Erre csak itt az Erdősor utcában volt 
szükség, a többi őszi útfelújításnál csak az aszfaltréte-
get kellett lemarni, az alapzathoz nem nyúltak hoz-
zá a kivitelezők. Közben még egy csőtörés is lassítot-
ta a munkát, ami az Erdősor út szervizútján történt.

Mostanra azonban kijavították a hibát és már 
az útburkolati jeleket is felfestették az utcában, így 
megindulhatott a felújított Erdősor utcában a tö-
megközlekedés. Az Erdősor és a Sporttelep utca ke-
reszteződésében 2012-ben folytatódik a munka, itt 
egy új körforgalom épül.  – T. T.

Friss aszfaltszőnyeg borítja Megyert

Visszaállt a rend az Erdősoron
Jól haladnak az útfelújítási munkálatok: az Erdősor utcában visszaállt a régi 
forgalmi rend, a Farkaserdő és a Homoktövis utcában pedig már az utolsó si-
mításokat végzik a kivitelezők. A Sporttelep utcára a hét közepén fektették 
le az új aszfaltszőnyeget.

Ú
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Az utolsó simítások Új járda készült

A Sporttelep még gőzölög
A Sporttelep utcában még gőzerővel megy a 
munka: az elhasználódott aszfaltot még a múlt 
héten lemarták két rétegben, most a betonréte-
gen haladhat a forgalom mindkét irányban. Ott 
jártunk idején a kivitelezők a vízelvezető aszfalt-
réteget fektették le az útpálya két szélére, ezt 
másnap a teljes pályaszakasz aszfaltozása követ-
te. A Sporttelep utcában két réteg új aszfaltot 
fektetnek le a sóder és beton alapzatra, megerő-
sített szegélyköveket tesznek az útszélekre, új jár-
dát és buszmegállót építenek. A Sporttelep utca 
átadásának határideje november 25.

Kész a Farkaserdő és a Homoktövis 
A Farkaserdő és a Homoktövis utcában ott 
jártunkkor az utolsó simításokat végezték. A 
Farkaserdő utcában épp az autófelhajtók és a 
parkolók kialakításán dolgoztak, a Homoktövis 
utcában pedig éppen az útburkolati jelek felfes-
tése zajlott. A két útszakasz átadását november 
23-ára ígérték. 

Reszkessetek, 
szemetelők!
Fokozottan ellenőrzik az év végéig a közterü-
let-felügyelők az illegális újpesti hulladéklera-
kó-helyeket. Elsősorban az újpesti Duna-part 
szakaszon, a Farkaserdő területén valamint az 
Ugró Gyula soron számíthatnak novemberben 
és decemberben gyakori el-
lenőrzésekre a háztartási 
hulladékot közterületen il-
legálisan lerakók. 

– A közterület-felügye-
lők folyamatosan takarítják 
a Duna-part, a Farkaserdő és 
az Ugró Gyula sor területét 
és megpróbálják felszámol-
ni az illegális szemétlerakato-
kat. A tettenérés nem egysze-

rű feladat, egy közterületi ügyeleti központ kialakí-
tásával azonban jelentősen növelni lehetne a tet-
tenérések hatékonyságát. Az ügyeleti központ lét-
rehozása az önkormányzat jövő évi tervei között 
szerepel – magyarázta Rádi Attila alpolgármester.

50-150 ezer forintig
A jelenlegi szabályozás szerint, aki közterületen 
szemetel, legfeljebb 50 ezer forintos pénzbírsággal 
sújtható. Százezer forintra büntethető az, aki te-
lepülési hulladékot engedély nélkül rak le, és 150 
ezer forintra az, aki a természetben szemetel, vagy 

szennyezi a környezetet. A 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um tervei szerint a jövőben 
szigorúbban, a környezet-
terheléssel arányosan bün-
tetnék az illegális hulladék-
lerakást.  – U. N.
Mint az a felvételünkön lát-
szik háztartási, ipari hulla-
dék is borítja a Duna-part 
menti területet. 

Kicsik örömére
Új játszóeszközöket telepített az 
önkormányzat a Rózsa utcában. 

  
Újpest!
 Hajrá 



Tizenötezer növény 
az újpestieknek

Lila orgona 
a télben
Az önkormányzat a kerület köz-
tereinek szépítése érdekében nö-
vényakciót hirdetett, amely talál-
kozott a lakosság elképzeléseivel. 
Sok magánszemély, társasház, la-
kóközösség jelezte igényét, végül 
tizenötezer növény talált gazdára. 

Az igények felmérése után megtörtént a növé-
nyek beszerzése, és november 15-én elkezdődött 
a szétosztás. Három napon át, folyamatosan ér-
keztek a polgárok az Újpesti Városgondnokság 
Kft. Káposztásmegyeren lévő telephelyére, ahol 
rengeteg növény várt sorsára: tuják, rózsák, ár-
vácskák. Mosolyogtak a virágok és az emberek is, 
hiszen szebb lesz majd a környezetük. 

– Örülök a lehetőségnek, hogy a házunk előt-
ti területet szebbé tehetjük – mondta lapunknak 
Ádám Orsolya, aki a Külső Szilágyi út egyik négy-
emeletes épületében lakik. – Egyedül jöttem, de 
gondnokként és magánemberként, kettős sze-
repben vagyok jelen. A lakóközösség biztos örül 

majd a virágoknak, hiszen szebb lesz a zöldterü-
letünk. Csodának számítanak a november köze-
pén virágozó árvácskák.

Egyre csak jöttek az emberek, és válogattak a 
növények között. Volt, aki a helyszínen döbbent 
rá: mást is kérhetett volna, mert nem gondolta, 
hogy ilyen bőséges a választék. 

– Több évtizede élek a Lakkozó utcában, ha 
szabadidőm engedi, lemegyek a házunk elé és 
gyomlálgatom a kertet – mesélte Balogh Eme-
se. – Úgy döntöttünk, olyan növényeket válasz-
tunk, amelyek nem túl sok gondozást igényelnek, 
mert rohanó világunkban bizony kevés a szabad-
idő. Előbb rózsára gondoltam, de végül a szívem 
a lila orgonához húzott. Remek ötletnek tartom 
az önkormányzat akcióját. Az ellenőrzésre is fel-
hívnám a fi gyelmet, mert mindannyiunk érdeke, 
hogy valóban jó helyre kerüljenek a virágok, bok-
rok. Kép és szöveg: Ádám T.

Évelő virágokat kértek
A növényakciót a kerület közterületeinek 
szépítése érdekében hirdette meg Újpest 
Önkormányzata, a felhívásra 215 pályázat 
érkezett. A pályázók között 15 000 növényt 
osztottak ki, többségében cserjéket, éve-
lő virágokat. Örvendetes, hogy társasházak 
is nagy számban jelentkeztek, főként az elő-
kertek szépítését vállalva. A lakótelepeken, 
a sűrűn beépített városrészben, a közterü-
leteken található növények szerepe különö-
sen fontos. 

Zebra és sárga csík 
fi gyelmeztet
Az Újpesti Párbeszéd során számos jelzést ka-
pott az önkormányzat, mit, hol kellene kijaví-
tani, megcsinálni, bővíteni. A nagyobb horde-
rejű ügyek (uszoda, szakrendelő stb) mellett 
az aprónak tűnő kérésekre is komoly hangsúlyt 
fektet a kerület vezetése. Ennek újabb eredmé-
nyei már most is láthatók.

Zebrát festettek
Jó hír a gyalogosoknak: a piac szomszédságában, a 
Károlyi utca valamint a Szent István tér és a Temp-
lom utca találkozásánál, mind a négy oldalon, zeb-
ra segíti a gyalogosok áthaladását. Most már bizton-
ságosan, több perces várakozás nélkül át lehet kelni a 
forgalmas és rosszul belátható útkereszteződésben. A 
biztonságos közlekedést a feljavított világítás is segíti.

Többszörös védelem
A Nádor utca és a Türr István utca kereszteződésé-
hez közelítve, mindkét irányból közlekedési jelző-
tábla fi gyelmeztet az útszakasz balesetveszélyessé-
gére. Régóta sebességkorlátozás is inti a járműve-
zetőket. A rosszul belátható, nagy forgalmú keresz-
teződésben ennek ellenére többször fordul elő bal-
eset. Most sárga fi gyelmeztető csíkokat is felfestet-
tek, bízva a többszörös fi gyelmeztetés hatásában.

Három teli doboz
Az Újpesti Gyermek- és Ifjú-
sági Házban szépen gyülekez-
nek az Újpesti Cseriti karácso-
nyi játékgyűjtésére felajánlott 
játékok. Az Újpesti Sajtó Kft. 
munkatársai három, csordultig 
teli doboz játékot vittek be az 
UGYIH-ba.
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Rajzoljatok karácsonyt!
Az Újpesti Sajtó Kft. rajzpályázatot hirdet kis- és nagy 
gyerekek számára. Pályázni három korcsoportban le-
het: óvoda nagycsoportos, általános iskola alsós és fel-
sős kategóriában. Rajzold le nekünk, mit jelent számod-
ra a karácsony, az ünnepvárás, az Advent. Rajzodat 
küldd el a rajzpalyazat@ujpestimedia.hu e-mail címre, 
jpg formátumban. A levélben tüntesd fel a neved, az 
életkorod, az iskolát, vagy óvodát, ahová jársz! Bekül-
dési határidő: december 6. A pályaműveket az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalra töltjük fel. A győz-
tes az lesz, aki a legtöbb lájkot kapja a rajzára. Minden 
kategóriában egy győztest hirdetünk, és közönségdíja-
sunk is lesz. A győzteseknek értékes nyereményeket osz-
tunk december 17-én, 17.00-kor a Szent István téren, az 
Újpesti Karácsonyi Vásáron, a Fiesta koncert előtt. 
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Éva néni mosolya
Ahogy belépünk Etele Imréné Templom utcai 
üzletébe, azonnal valami megfoghatatlan érzés 
keríti hatalmába az embert. Gyorsan kiderül, 
hogy a szeretet, a kedvesség az, ami hatással 
van a vevőkre. Na és a szakértelem, a minőségi 
munka, a szabás-varrás magas szintű művelése.

Etele Imréné sokáig vásározott a férjével, ruhá-
kat árultak, hogy kiegészítsék a keresetüket. Kellett a 

pénz, mivel a fi uk meghalt, az unoka felnevelése rá-
juk maradt. Mária angoltanár lett, s ha ideje engedi, 
ott ül a ruházati boltban, és segédkezik a nagyszü-
lő mellett. A vásári élet nem hozott túl sokat, ezért 

a család úgy határozott, hogy nyitnak egy ruházati 
boltot a Lőrinc utcában. Hét éve váltottak, amikor 
az önkormányzattól kibérelték a Templom utcai he-
lyiséget, amiben máig ténykednek. 

Éva néni korábban az Izzóban, különböző beosz-
tásokban dolgozott. Mivel ügyes keze volt, gyorsan 
beletanult új szakmájába, a varrásba. Közben egy-
re nagyobb igény mutatkozott az egyéb szolgáltatá-
sok iránt, kibővült a tevékenységi kör. Továbbra is ké-
szültek ruhák, s emellett cipzárt cseréltek, nadrágot, 
szoknyát, kosztümöt alakítottak. Ekkor már új alkal-
mazott után kellett nézni. Ella lett a kiválasztott, akit 
kiváló munkájáért, kedvességéért egyre csak dicsér 
az üzletvezető. Mindenkit kedvesen fogad Éva néni, 
aki hetvenhét évesen is hihetetlen energiával bír. Mo-
solyog, érdeklődik a megrendelő sorsa iránt, miköz-
ben az próbálja az átalakított ruhadarabot. Mert 
fontos számára, hogy jól érezze magát a vevő. 

Ne csodálkozzon senki hát, hogy egymásnak adják 
a kilincset az újpestiek.  – Á. T.

Made in 
Újpest

Ömlik a panasz az 55 éves asszonyból: 
Betegsége miatt már régen leszázalé-
kolták. Áprilistól hajléktalan. Hajlék-
talan szállóra nem megy. Adjanak neki 
egy házat kovácsoltvas kerítéssel, ha 
nem, akkor inkább meghal, minthogy 
a szabadsága odalegyen. Abból, amit 
mond, nehéz kibogozni az igazságot.

Ami tény, hogy mindenki kezdet-
től próbál segíteni, megoldást kínál-
ni, de akarata ellenére senkin sem le-
het segíteni. A hivatalos szervek, sőt 
magánemberek sem nézik tétlenül az 
asszony vergődését, mindent meg-
próbálnak, hogy jobb belátásra bír-
ják, mert a fagyban tényleg kihűlhet, 
s tragédia lehet a makacsságából.  

– Utcai szolgálatunk rendszeresen 
látogatja, és mivel korábban kórhá-
zi kezelés alatt állt, az ottani szociális 
munkásokkal is felvettük a kapcsola-
tot – mondja Surányi Ákos, a Twist 
Olivér Alapítvány vezetője. – Ők is 
eljutottak odáig, hogy mivel nem 
hajlandó semmiféle intézményes se-

gítséget igénybe venni, esetleg a 
pszichiátriai betegsége miatt gond-
nokság alá lehetne venni. Megtör-
tént a kivizsgálás, ám az orvosi véle-
mény szerint ez nem járható út. Te-
hát, amit ő dönt, azt nekünk tiszte-
letben kell tartani. 

Az alapítvány munkatársai több 
menedékhelyre elvitték őt, ám saját 
felelősségére rendre eltávozott. A Fóti 
úti szállóról is elmenekült, az élelmet 
sem fogadta el. A szociális munkások 
rendszeresen látogatják a hölgyet, el-
beszélgetnek vele, forró teával kínál-
ják. Senkit nem lehet kényszeríteni 
arra, hogy igénybe vegye a felajánlott 
segítséget. Egyetlen kivétel van ez alól: 
ha az élete, például a hideg miatt, már 
közvetlen veszélyben forog.      

Bernáth Andrea, az újpesti Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztályának 
ügyintézője is tud a hajléktalan asz-
szonyról, aki rendszeres szociális el-
látásban részesül, a segélyhez min-
dig hozzájut. Az osztály munkatársai 
többször felkeresték őt a téren, és kér-
dezgették, miben segíthetnek neki, 
ám a hölgy elzárkózott.

Petruska Jenőné, a Gyámhivatal 
vezetője már vagy tíz éve ismeri az 
asszonyt, régebben és mostanában is 
beszélt vele. Szociális otthoni elhelye-
zést szorgalmazott, személyesen sze-
rezte be a szükséges nyomtatványo-
kat, jogászokat kérdezett meg. Tette 
ezt annak ellenére, hogy a gyámható-
ságnak ez nem kifejezetten a felada-
ta.  Az asszony ezt a lehetőséget is el-
hárította. 

Módos Márta, a SZEI Családsegítő 
Szolgálat munkatársa is azt mondja: 
minden létező segítséget megadtak 
Júliának. Intézték az ügyeit, segédkez-
tek az adósságkezelésben, felhívták a 

testvérét, a tarcali rokonokat, hogy 
fogadják be, de az asszony senkivel, 
velük sem működött együtt.  

Dr. Rozner László, az Újpesti Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat tagja 
szintén arról beszél, hogy támogatják 
az asszonyt. Megpróbálják összeszedni 
a munkaviszonyban eltöltött éveket, 
mert egy kis nyugdíj sokat segíthetne. 
Jelenleg intézik az elveszett hivatalos 
iratok beszerzését is. Rozner úr a pél-
dás összefogást hangsúlyozza, és remé-
li, a hölgy is partner lesz a későbbiek-
ben, s akkor jobbra fordulhat a sorsa.

  – ÁDÁM TAMÁS  

Papírok nélkül
Cserna Sándor, közbiztonsági re-
ferens: A közterületről, ha azt va-
laki rendeltetésszerűen használja, 
senkit nem lehet erőszakkal elvin-
ni.  Nem fekszik a padon, nem sze-
metel, csak ül. Közterületen a köz-
terület felügyelet és a rendőrség hi-
vatott intézkedésekre. A rendőrök 
volt, hogy mentőt hívtak, akik 
megvizsgálták az asszony egészségi 
állapotát, ellátták sebét. A vagyon-
őrök, akik szolgálatot teljesítenek 
a piac környékén, rendszeresen el-
lenőrzik, állapotában bekövetke-
zett-e romlás. Sajnos személyi iga-
zolványa, egyéb papírja nincs, iga-
zolás miatt előállítható lenne, de az 
újpesti rendőrök ezt nem teszik, 
mert már ismerik őt.  – B. K.
 

Számos szálláshelyet felajánlottak neki, nem fogadta el

A pokrócos asszony 
a padon akar meghalni  
Feltűnő jelenség az a pokrócba burkolódzó asszony, aki a 
Szent István téren tengeti napjait. Hiába akarnak segíteni 
neki a hivatalos szervek, magánszemélyek, nem hajlandó 
elfogadni a kinyújtott kezet. 



Programnaptár
November 24–30-ig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 11.00-18.00: Káplár Éva festőművész 
kiállítása. December 4-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: A Papp-csoport. Tervező-
grafikai kiállítás. A Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. December 4-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
� Élet a reformkorban. Kiállítás a kerületi 
képzőművészeti pályázat anyagából. 
November 28-ig látogatható az iskola 
nyitvatartási idejében. Károlyi Galéria 

SZÍNHÁZI ELŐZETES, PÓDIUM
� December 1., 18.00: Különleges Eleven 
Zenészek. Jótékonysági koncert a speciális 
képességű gyermekek tanulmányainak 
segítésére. Ady Endre Művelődési Központ
� December 4., 10.00: Vasárnapi Színház: 
Megjött a Mikulás. A Tihanyi Vándor-
színpad előadása. UGYIH
� December 5., 17.00: A Kolompos Együttes 
Mikulásváró műsora. KFÁMK Főépület 

HETI ÚJDONSÁG
November 26., szombat
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.00-13.00: Babruha- és játékbörze. UGYIH
� 10.00-12.00: Szeleburdi Meseszínház: Mese 
az elgurult varázstallérról. KFÁMK KH

BÁL
� 19.00: Katalin-bál. Az Újpest-Kertvárosi 
Szent István Plébánia ifjúsági közössége 
szervezésében. Újpesti Katolikus Kultúrház

KÓRUSTALÁLKOZÓ
� 16.00: Kórusok, határok nélkül. A 
Német-, a Lengyel-, valamint a Szlovák 
Újpesti Kisebbségi Önkormányzat szerve-
zésében. Térítésmentes. Ady MK

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
� 14.00-17.00: Adventi koszorút készí-
tünk. KFÁMK KH 

November 27., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-től: Minifamília. Program: 10.00. A 
Halhatatlanság országa c. népmese, bábok-
kal. 11.00: Táncház a Bem Néptáncegyüttes-
sel. Belépő a Minifamíliára: 500 Ft. Ady MK

November 29., kedd
SZÍNHÁZ
19.00: Harsányi-Gyarmati-Siliga: Pesti srá-
cok. Musical két részben. Jegyár: 2500, 
2200 Ft. Ady MK, Újpest Színház.

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

Az Újpest Színházban
Az ünnepvárás idejére ajánl különleges 
színház élményt az Ady Endre Művelődési 
Központ, amikor december 17-én, 19 
órai kezdettel Katona Imre Csíksomlyói 
magyar passió című misztériumjátékát 
tűzi műsorára. Az Újpest Színház bérlet 4. 
előadása az Evangélium Színház és a Forrás 
Színház közös produkciója. Többek között 
választ keres arra: mi az ünnep szerepe az 
egyes ember, valamint a közösség életé-
ben. Az előadás rendezője: Pataki András.

Két helyszínen a Mikulásra várva
A városközpontban: az Újpesti Gyermek- 
és Ifjúsági Házban december 4-én, 10 óra-
kor a Vasárnapi Színház színpadán mutat-
ja be a Tihanyi Vándorszínpad a Megjött a 
Mikulás című előadást. Jegyár: 1500 Ft. 
Káposztásmegyeren: a Kolompos Együttes 
Mikulásváró műsorára december 5-én, 17 
órakor várja a nagyérdeműt a Karinthy 
Frigyes ÁMK Főépületében. A téli ünnep-
váró műsor vendége lesz az ajándékkal 
érkező Mikulás. Belépő: 1000 Ft/fő, két-
éves kor alatt ingyenes.

Latinovits, a színészóriás 
Latinovits Zoltán emlékestnek ad otthont 
december 11-én 17 órai kezdettel az 
Újpesti Polgár Centrum. Születésének 
nyolcvanadik évfordulója alkalmából meg-
idézik a színészóriás szellemiségét, küzdel-
meit, gyötrődéseit a Ködszurkáló és a 

Verset mondok című kötetei segítségével. 
Közreműködik Holl Zsuzsa és Molnár 
Csaba. Jegyek: 1000 Ft-ért válthatók.

Agykontroll
A nagy érdeklődésre tekintettel ismét indít 
agykontroll tanfolyamot a Karinthy Frigyes 
ÁMK. A 7-10 éveseknek december 3-án és 
4-én, a 10-16 évesek számára január 14-én és 
15-én. Tanuláskontroll: január 7-én. Részletes 
információ: a 380-6163-as telefonszámon.

Boldog békeidők
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor szívet 
melengető melódiákkal, Fényes Szabolcs, 
Horváth Jenő, Zerkovitz Béla, Eisemann 
Mihály és mások műveivel, továbbá ver-
sek, prózák segítségével eleveníti fel a „bol-
dog békeidőket”. A kedvelt művészházas-
pár december 18-án, 17 órakor lép fel 
nosztalgia estjével az Újpesti Polgár 
Centrumban. Jegyár: 1500 Ft.

Játszik a család
Családi játszóra várja a kisgyermekes csalá-
dokat december 3-án, 10-13 óra között az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. A kisgyer-
mekeket babajátszó, ugrálóvár, falfirka, a 
nagyobbakat társasjátékok és karácsonyi 
kézműves foglalkozás várja. Kicsiknek, 
nagyoknak bábkészítés, bábozás színesíti a 
programot. Elmaradhatatlan a tipegő torna 
Tombi Judit vezetésével. A program belépő-
díjas: 350 Ft/fő. Négy fő esetén 300 Ft/fő, 
egyéves kor alatt ingyenes.
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HIRDETMÉNY
A Budapest IV-XV. kerületi Bíróság el-
nökének értesítése alapján tájékozta-
tom Újpest lakosságát, hogy a Buda-
pest IV-XV. kerületi Bíróságon a téli 
tárgyalási szünet 2011. december 27. 
napjától 2011. december 30. napjáig 
tart. A fenti időszakban az ítélkezés és a 
kezelőirodákban az ügyfélfogadás szü-
netel.  dr. Vitáris Edit jegyző

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség új helyszínen, a Re-
formátus Templom épületében (IV., Bő-
röndös u. 17.) folytatja jótékonysági ru-
haakcióját. A következő alkalom de-
cember 5-én, hétfőn és 6-án, kedden 
lesz, 10-18 óráig várják az érdeklődőket.

ÚJ CÍMEN A BÖLCSIK
Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, 
hogy az Újpesti Önkormányzati 
Bölcsődék Intézménye Központja 1041 
Budapest Lőrinc u. 35-37 szám alá költö-
zött. A Központ új telefonszáma: 380-
44-88 e-mailcím: www.ujpestibolcsik.hu
 Nagy István alpolgármester

INGYENES JOGSEGÉLY 
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli Gás-
pár Református Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Kar tanárai (és hallgatói) 
az Újpesti Önkormányzattal folytatott 
együttműködés keretében ingyenes 
jogsegélyszolgálatot tartanak (ügyviteli 
megoldások, panaszok megfogalmazá-
sa, tanácsadás minden területen).

Időpontok: 2011. november 29., 
december 15. Minden alkalommal 
délelőtt 10 órától 12 óráig, a régi Vá-
rosháza épületében, a földszint 27-es 
szobában. Előzetes bejelentkezésre 
nincsen szükség!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az 
eddig megszokott hétfő délelőtti, a Pol-
gármesteri Hivatal jogtanácsosa által 
tartott ingyenes jogi tanácsadás tovább-
ra is megmarad!   Dr. Vitáris Edit jegyző

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



Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

A hét második
felének programjai: 

November 24., csütörtök
Szent István tér:
12.00-20.00: Műjégpálya nyílik a Vá-
rosháza mellett. 

November 25., péntek
Szent István tér:
Délelőtt: Benépesülnek a karácsonyi 
ajándéktárgyakat, ételeket és italokat 
kínáló faházak. 
12.00-16.00: Élőcsocsó fesztivál a Ma-
gyar Labdarúgás Napja alkalmából. Az óri-
ás csocsópályán újpesti sportegyesületek 
utánpótlás korosztályú, valamint felnőtt 
csapatai. Bemutató mérkőzést játszik: Új-
pest Önkormányzatának csapata az Új-
pest FC csapatával. Kapura rúgó verseny!
Karácsonyi koncert: 
19.00: A MÁV Szimfonikus Zenekar 
koncertje. Újpesti Városháza díszter-
me. A belépés díjtalan.

November 26., szombat
9.00-12.00: Díszítsük együtt a Város-
házát! A kézzel készített alkotásokat az 
épületben helyezhetik el a gyermekek.
Szent István tér, nagyszínpad:
10.00-11.00: Három kívánság. A Bab 
Társulat óriásbábos előadása.

17.45: Az Újpesti Karácsonyi Vá-
sár ünnepélyes megnyitója, adven-
ti gyertyagyújtás Wintermantel Zsolt-
tal, valamint az újpesti egyházak kép-
viselőivel: Pályi László plébánossal 
(Újpest-Kertvárosi Plébánia temp-
lom), Loránt Gábor lelkésszel (Újpest-
Belsővárosi Református Egyházköz-
ség), Mészáros Kornél lelkipásztorral 
(Újpesti Baptista Gyülekezet) vala-
mint Solymár Péter lelkésszel (Újpes-
ti Evangélikus Gyülekezet).
18.10: Szuperkoncert. Újpest vendé-
ge: Zséda
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Megkezdődik 
az Újpesti 
Karácsonyi 
Vásár!

Szórakoztató 
programok 
kicsiknek 
és nagyoknak
 

Elérkezett a Karácsonyi Vásár ideje, és eb-
ben az évben is változatos, szórakoztató 
programokkal várja a kilátogató újpesti-
eket a Szent István tér. A programokról 
Nagy Brigitta projektvezetőt kérdeztük.

– Milyen gyermekprogramokkal készültetek az 
idei évben?

– Az elmúlt egy év minden rendezvényén kiemelt 
fi gyelmet fordítottunk a gyerekek szórakoztatására, 
így számos programmal kedveskedünk nekik az idei 
Újpesti Karácsonyi Vásáron is. A 4 hétig tartó vásár 
minden szombatján, a téli hideg kicselezésére most 
először a gyönyörű városháza épületébe költözhe-
tünk be, ahol a kinti hideg ellenére a gyerkőcök kel-

lemesen tölthetik el a szom-
bat délelőttöket. November 
26-án Díszítsük együtt a vá-
rosházát! felhívással indítjuk 
a kézműves foglalkozásokat, 
mely során az újpesti gyerekek 
együtt öltöztetik ünnepi kön-
tösbe Újpest egyik jelképét. A 

Karinthy Frigyes ÁMK pedagógusainak segítségével 
elkészített díszeket mindenki maga helyezheti el az 
épületen belül. December 3-án babaringatóra vár-
juk a kisgyermekes családokat a városháza házasság-
kötő termébe. Lesz még csecsemőszínházi előadás 
december 17-én az UGYIH-ban, valamint szomba-
tonként 10 órától nagyobb gyermekeknek szóló elő-
adások a Szent István téren felállított színpadon. El-
jön hozzánk a Mikulás is, akinek nemcsak az ajándék-
listát sorolhatják a gyerekek. Lefotózzuk őket, a képe-
ket pedig az Újpesti Ajándékbolt nyitvatartási ide-
jében lehet átvenni, egy újabb ajándék kíséretében. 

– Lesz élőcsocsó fesztivál. Mit jelent ez pontosan?
– A vásár programjának összeállításakor feltűnt, hogy 

a Magyar Futball Napja épp a vásár kezdetére esik. Sze-
rettünk volna megemlékezni erről a napról, és a válasz-
tásunk egy vidám lehetőségre, az élőcsocsóra esett. A 
kellőképp szórakoztató, látványos program reméljük, 

minden látogatónak és a Magyar Futball Napját velünk 
ünneplőnek nagy élmény lesz! A körmérkőzéses bajnok-
ság mellett például bemutató mérkőzést játszik az Új-
pest FC első csapatának „élőcsocsó válogatottja” az Új-
pesti Önkormányzat csapatával. Külön öröm számunk-
ra, hogy az Újpest FC csatlakozott az Újpesti Cseriti 
adománygyűjtéséhez is. A keddi edzésen, a csapat ál-
tal dedikált labdákat pénteken, az élőcsocsó „sztármér-
kőzése” előtt adják át számunkra. A különleges, aláírt 
labdákat ezt követően interneten bocsátjuk árverésre.

– Honnan jött a Mikulás-napi koriparty ötlete?
– A tavalyi közvélemény-kutatásunk eredménye-

ként a vásár ideje alatt műjégpálya várja az újpestieket 
a Városháza mellett, ennek köszönhetően a helyszín 
adott volt. December 3-án lesz a mindig nagy sikerű 
Curtis koncert, több ezer fi atallal, akiknek, ha már Új-
pest a negyedük, szeretnénk adni a koncert után egy 
fergeteges Mikulás-napi bulit. Hívtunk dj-t, aki 18 és 
22 óra között keveri a zenéket a korcsolyák alá. Lesz 
kívánságműsor is: 200 Ft ellenében adunk egy miku-
lássapkát, és teljesítjük a zenei kívánságot. A befolyt 
összeg ebben az esetben is az Újpesti Cseritié. Ígértet 
kaptunk Curtistől, hogy a fellépése után is marad ve-
lünk, így lehet őt keresni a korizó mikulássapkák tö-
megében. További meglepetésünk is lesz erre az alka-
lomra, de azt már tényleg nem árulhatom el.  – P. M.

Újpest Önkormányzata a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából, meghívott csapatok  részvételével, 
Élőcsocsó Fesztivált szervez! 

Ideje: 2011. november 25., péntek 12 és 16 óra között.
Helyszín: Újpest, a Szent István téren  felállított felfújható óriás csocsópálya.

Részt vevő csapatok: Újpesti sportegyesületek utánpótlás korosztályú, valamint felnőtt csapatai. 
Bemutató mérkőzést játszik 13 órától Újpest Önkormányzatának csapata az Újpest FC csapatával.

A program ideje alatt jelentkezni  lehet kapura rúgó versenyre!
Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Élőcsocsó 
Fesztivál 2011

Jézuska 
postaládája
Jézuska ezen az ünnepen külön 
postaládát nyit az Újpesti Ka-
rácsonyi Vásárban, az Újpesti 
Cseriti adományozó ház mellett. 
Itt dobhatók be, írhatók meg, de 
otthonról is hozhatók a karácso-
nyi vágyakat, kívánságlistát tar-
talmazó levelek. A legkisebbeket 
rajzos kívánságlistára kéri lapunk 
segítségével a Jézuska. A nagyob-
bacskák pár soros levelet is írhat-
nak, de bátran rajzoljanak is! 

MINI VÁROS A SZENT ISTVÁN TÉREN
Ötven egyforma faházikó vár a vásár idején 
a Szent István téren. Ha bepillantunk az ab-
lakokon, vásárfi át és fi nomságokat egyaránt 
találunk: játékot, natúr szappant, kötött 
sapkát, sálat, kesztyűt, bicskát, ásványokat, 
ékszekereket, szobrokat, festményeket, kará-
csonyi asztaldíszeket, gyertyákat, székelyföl-
di fafaragásokat, túrófánkot, langallót, ha-
jában sült krumplit, sültgesztenyét, forralt 
bort, forró csokit, krampampulit…



Ezer gombóc fagylalt és 
többezer csúszás

Kitört a Cseriti láz!
Az Újpesti Karácsonyi Vásárral együtt szombaton 
megnyitja kapuit az Újpesti Cseriti Adománygyűj-
tő Háza is, ahol sült almával és sült tökkel várják 
a jótékonysági szervezet önkéntesei a nagylelkű 
adományozókat. Az Adománygyűjtő Házban há-
rom szombaton lehet leadni a nehéz sorsú újpesti 
gyermekeknek szánt pénzadományokat. 

Óriási sikere van az újpestiek körében az Újpesti 
Cseriti kezdeményezésének, az ünnepek közeledté-
vel egyre több patinás, nagy múltú újpesti vállalko-
zás jelzi: ők is szeretnék megajándékozni a nehéz sor-
sú újpesti gyerekeket. Csiszár Benedek, az Andretti 

Kávézó Fagyizó és Pizzéria tulajdonosa 500 újpes-
ti gyermeket hívott meg két-két gombóc fagylaltra.

– Jobb adni, mint kapni! Nemcsak a magunk ér-
dekeit kell szem előtt tartanunk, ha azt akarjuk, 
hogy fejlődjön ez az ország! – mondta el lapunk-
nak Csiszár Benedek. 

A jéghideg édesség mellett frissítőket és édessé-
get is gyűjt az újpesti gyerekeknek a Kiwi-Co Zrt. 
csapata.

– Idén üdítőt, szaloncukrot, csokoládét aján-
dékozunk a gyermekeknek, hogy ne csak jól szó-
rakozzanak az ünnepek alatt, de a hasuk is meg-
teljen! – mondta Szentpéteri Szilvia vezérigazgató.

Az Aquaworld 250 újpesti gyermeket lát vendé-
gül karácsonyi ajándékként a csúszdaparkban, a 
Kölyökparkban pedig ötven újpesti gyermek szó-
rakozhat majd önfeledten, a cég felajánlásának 
köszönhetően.

– Régóta szívünkön viseljük az újpesti gyerme-
kek sorsát, hisz ők a fő célcsoportunk. Szeretnénk, 
ha jobban megismernék a csúszdaparkot és mi-
nél többen töltenék nálunk a szabadidejüket – 
mondta Juhász Szabolcs, az Aquaworld vezetője. 

– A karácsonyi ünnepek idején olyan gyere-
keknek szeretnénk lehetőséget biztosítani a tar-
talmas szórakozásra, játékra, akik egyébként nem 
tudnának eljutni hozzánk – hangsúlyozta Szom-
bati Erzsébet, a Kölyökpark vezetője.

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

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!

„Ne sikeres ember próbálj 
lenni, hanem értékes.” 

(Albert Einstein)

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

RINGATÓ
December 3-án, 10 órától és 10.45-től kezdődő fog-
lalkozások során ölbéli játékokkal, dalokkal, mondó-
kákkal szórakoztatják az apró vendégeket és szüleiket 
a Városháza első emeleti házasságkötő termében. A 
program ingyenes regisztrációs jeggyel látogatható, 
ahova 0-3 éves korig várják a gyerekeket. Az ingyenes 
regisztrációs jegyeket előzetesen, korlátozott szám-
ban az Újpesti Ajándékboltban (Újpesti Gyermek-és 
Ifjúsági Ház, István út 17-19.) lehet átvenni. A foglal-
kozás időtartama 30 perc.
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A Karácsonyi Vásár második hétvé-
géjének műsora december 2-3-ig:

Az Újpesti Karácsonyi Vásár második 
hétvégéjén gazdag programmal várja 

Újpest Önkormányzata a családokat, 
fi atalok és az időseket a Szent István té-
ren és egyéb helyszíneken. 

December 2-án, pénteken 19 órakor 
a Városháza dísztermében az Erkel Gyu-
la Újpesti Zeneiskola koncertjére kerül 
sor. A belépés térítésmentes.

A műsor december 3-án, szombaton:
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás az 

Újpesti Városházán
10.00-10.30-ig, majd 10.45-11.15-

ig: Babaringató. Újpesti Városháza
10.00: Száncsengő dalok. Hevesi Imre 

gitárműsora. Szent István tér, nagyszínpad

16.00: Adventi gyertyagyújtás és 
egyházi műsor. Szent István tér, nagy-
színpad

17.00: Sztárvendég: Curtis. Szent Ist-
ván tér, nagyszínpad

18.00-22.00: Zenés, Mikulás-napi 
koriparty, a Szent István téren

FÉNYKÉP A MIKULÁSSAL!
December 3-án és 10-én, 11.00 és 
13.00 óra, illetve 14.00 és 16.00 óra 
között a Városházán ingyenesen 
fényképezkedhetnek az újpesti gyerekek 
a Mikulással. Fontos, hogy a fényképe-
zésen csak a lakcímkártya bemutatása, 
és a helyszínen osztott regisztrációs lap 
kitöltése után vehetnek részt a gyerme-
kek! A fotókat az Újpesti Ajándékbolt-
ban vehetik át, nyitvatartási időben.

BABASZÍNHÁZ – SZIVÁRVÁNYHINTA 
December 17-én, 16 órától a Bóbita Bábszínház Szi-
várványhinta című csecsemőszínházi előadása, az Új-
pesti Gyermek– és Ifjúsági Házban. A program 0-3 éves 
korosztály apróságainak ígér felhőtlen szórakozást is-
mert mondókák és dalocskák kíséretében. A program 
ingyenes regisztrációs jeggyel látogatható, amelyeket 
korlátozott számban, az Újpesti Ajándékboltban (Új-
pesti Gyermek-és Ifjúsági Ház, István út 17–19.) lehet 
átvenni.  Az előadás időtartama 20 perc játékidő + 20 
perc kötetlen játék. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart 
december 6-án, kedden 13.30-tól a Nádor utca 1-ben, 
az MSZP kerületi irodájában. Előzetes bejelentkezés – a 
várakozások elkerülése miatt –, vagy más időpont meg-
beszélése a 441-5555-ös telefonszámon.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
November 30-án szerdán 18-19 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. 

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H-P: 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

NARANCS – DZSÚSZ „VÁROSVEZETÉS EGY ÉV TÁVLATÁBÓL”
2011. december 7-én (szerdán) 18 órakor a Polgár 
Centrum Tükörtermében (1042 Budapest, Árpád u. 
66.) Wintermantel Zsolt polgármester lesz az Újpesti 
Fidelitas vendége. Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők december 5-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők 
december 5-én, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati kép-
viselők december 12-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak foga-
dóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. 
Nagy István önkormányzati képviselő december 6-án, ked-
den 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal II/68. Bartók Béla önkormányzati képviselő decem-
ber 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.

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakció-
vezető (KDNP) fogadóórája, minden hónap első hét-
főjén, 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.). 

RUHAOSZTÁS!
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Szervezetének 
Nőtagozata 2011. december 5–9-ig, 14 és 17 óra között 
ingyenes ruhaosztást szervez a Nádor utca 1.sz. alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!

MIKULÁS TÚRA
Rendhagyó kirándulásra várjuk Önöket, a káposztásmegyeri 
Farkaserdőbe december 6-án. Akinek kedve van, öltözzön be, 

„Mikulásokat és krampuszokat” várunk a sétára, persze jöhet-
nek „civilben” is. Gyülekező 10.00-10.15 között Káposztás-
megyeren a 20/E busz Művelődési Központ megállójában. 
Képek: a www.termeszetjarok.fw.hu internetes oldalon.
 
MIKULÁS MŰSOR
Szeretettel meghívjuk Önt és gyermekét december 3-án, 
szombaton 15.30 órakor kezdődő Mikulás ünnepségünkre az 
Ady Endre Művelődési Központba (IV. Tavasz u. 4.). Fellép a 
Napraforgó Meseszínpad. Az ingyenes jegyeket személyesen 
lehet átvenni az MSZP irodájában (IV. Nádor u. 1.) novem-
ber 28-tól 14-17 óra között. 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen 
vennének részt egy zenei közösség munkájában! Érdeklődni 
a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15 
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. A következő klubnap 
dátuma: 2011. november 25., 17 óra.

www.mszpujpest.hu

KÖLCSÖNÖZZÖN MIKULÁST!
A Societas Újpesti Szervezete idén is megrendezi a hagyo-
mányos Mikuláskölcsönzőt, mely a kerületben ingyene-
sen igényelhető! Jelentkezni december 1–4-ig minden 
nap 12 és 18 óra között a 06 20/466-8433-as telefonszá-
mon lehet.

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

Mikulás-napi koriparty 
December 3-án 18 és 22 óra között, Mikulás-napi 
koriparty várja a látogatókat a Városháza melletti műjég-
pályán. A zenei kívánságokat jelképes összeg, 200 Ft elle-
nében teljesíti a dj. A befolyt összeg az Újpesti Cseritié. 
Meglepetésekkel várunk mindenkit erre a fergeteges Mi-
kulás-napi korizásra. 

 
Advent idején
Szeretettel meghívjuk az Újpesti Baptista Harangzenekar Adventi Zenés 
Áhítatára, melyet 2011. december 4-én, 17 órai kezdettel tartunk az Újpesti 
Baptista Imaházban. (Bp., IV. Kassai u. 26.) A Biblia adventi gondolatairól szól: 
Mészáros Kornél lelkipásztor. 

Simon Norbert a Harangzenekar vezetője



11 H i r d e t é sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 2 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  n o v e m b e r  2 4 .

Közel

40 
új üzlet

Több mint 

5000 
új termék

Extra újdonsággal várjuk megújult áruházunkban!

Frissebb, ropogósabb pékáru

Szélesebb mûszaki választékDivatos ruhák,  
stílusos megjelenés

Új szolgáltatásokkal várjuk!

• Optika

• Telefon

• Fotóautomata

• Bisztró

Kiváló minőségű húsáru!

100%
MAGYAR 
BAROMFI

Nyitás november 25-én  
reggel 6 órakor!
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A Gyermekház Általános Iskolában az év legkiemelkedőbb 
eseménye az Adventi Vásár, mely szülői kezdeményezéssel, 
waldorfos hagyományból indult. A vásár előtt egy héttel vá-
sári kikiáltó hirdeti meg a jeles eseményt. Az iskola udvarán 
töki pompos sütés, az aulában sokszínű programkínálat szó-
rakoztatja az odalátogatókat. A színpadon a zenekari fellépők 
és táncosok mellett az iskola tanulói mutatják be tehetségü-
ket. A műhelyekben a gyerekek saját készítésű ajándékokkal, 
kerámiákkal, a kereskedők hagyományőrző kézműves termé-
kekkel, szebbnél szebb portékákkal kápráztatnak el minket. A 
standokon lesz mézeskalács, társasjáték, gyöngyékszer, selyem 
és üveg- festés, hímzés, goblein, foltvarrás, lámpafüzér, fabicik-
li, baba, ásványékszer, könyv. A vásárra mindenkit sok szeretet-
tel várnak. A belépés ingyenes.

Segít a dal…
A K.E.Z.E.K. Különleges Eleven Zenészek 

Előadói Közössége jótékonysági koncertet szervez
2011. 12. 01. napján 18 órakor

sajátos nevelési igényű gyermekek,
a Vándor együttes, a Dabi Tibor Edison Band, 

valamint neves sztárok közreműködésével. 
A rendezvény célja speciális zeneterápiás 

programunkban résztvevő gyermekek 
bemutatkozása és további tanulmányaik támogatása.

Helyszín: Ady Művelődési Központ 
1043 Bp., Tavasz u. 4.

Jegyek korlátozott számban a helyszínen válthatók.
További információ és helyfoglalás: www.akezek.hu

Hogyan előzzük meg a lakástüzet?

Kettős halál az Attila utcában
Egyelőre tisztázatlan okok miatt gyul-
ladt ki egy 30 m2-es garzon november 22-
én hajnali 4 óra után a József Attila utcá-
ban. A lakásban élő 60 éves férfi  és 54 éves 
nő életét vesztette. Cserna Sándor, az ön-
kormányzat közbiztonsági és védelmi re-
ferense, lapunknak elmondta, a tragédia 
okát egyelőre nem lehet tudni.

Az ilyen szerencsétlenségek elkerülésében a legfontosabb a megelőzés. Sokan használ-
nak ilyenkor kiegészítő, elektromos fűtést, amit nem feltétlenül bír el a lakás vezetékháló-
zata.  Zárlat és tűz keletkezhet akár éjjel is, amikor a lakók kiszolgáltatottak, és a füst vé-
gez velük, mielőtt felébredhetnének. Semmiképpen se használjanak „megpatkolt” bizto-
sítékokat, mert azok fokozott veszélyforrást jelentenek. 

Vannak, akik panellakásban gázpalack-üzemű készülékkel segítenek rá a fűtésre. Ez vi-
szont nem csak a lakásban élőkre, hanem az egész házra fokozottan veszélyes. Arra kérem 
az újpesti polgárokat, hogy fi gyeljenek oda egymásra, ne hagyják szó nélkül, ha azt látják, 
hogy környezetükben valaki szabálytalan, életveszélyes megoldásokat alkalmaz.

Karácsony közeledtével külön felhívnám a fi gyelmet az adventi koszorúkra. Az általá-
ban fenyőágakba tűzött gyertyák időzített gyújtószerkezetként működnek, ha őrizetle-
nül hagyjuk azokat. A magas gyanta-tartalom miatt a fenyő nagyon könnyen kap lángra, 
és rendkívül gyorsan, intenzíven ég. 

Oda kell fi gyelni a karácsonyfákra is. Ne használjunk zárlatos, ismeretlen minőségű 
fényfüzéreket, és ne hagyjuk bekapcsolva azokat éjszakára, vagy ha elmegyünk otthon-
ról. Kellő elővigyázatossággal, odafi gyeléssel nem csak a magunk, hanem lakótársaink, 
szomszédaink életét, anyagi javait is megmenthetjük – mondta Cserna Sándor.   

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Tisztelt Újpesti Lakosok! A Központi Statisztikai 
Hivatal, valamint Újpest Önkormányzata tájékoz-
tatja az újpesti lakosokat, hogy 2011. november 
8-án, a pótösszeírás időszakát követően, befejező-

dött a 2011. évi népszámlálás. A feldolgozásra váró adatszolgáltatási íveket 2011. novem-
ber 21. napján szállította el a KSH Újpestről.

Köszönjük mindenkinek, aki október 1. és 31. között akár elektronikus, akár papír kér-
dőívet töltött ki, vagy az Újpesten közreműködő számlálóbiztosnak válaszolt, hogy közö-
sen sikeresen teljesítettük az adatszolgáltatási feladatokat. Köszönjük továbbá a megér-
tést és türelmet a közfeladatukat végző munkatársaink iránt.

Újpesten rendben, kirívó eset nélkül zajlott le a népszámlálás. Az emberek általában 
készségesek voltak, de akadtak néhányan, akik elzárkóztak a válaszadástól, ezért 9 esetben 
kezdeményezetünk szabálysértési eljárást az adatszolgáltatást megtagadókkal szemben.

Magyarország történetében az idei népszámlálás volt a tizenötödik, a legutóbbi 2001 febru-
árjában zajlott, a legelső – mai értelemben vett- összeírást pedig Mária Terézia rendelte el. A 
népszámlálási adatok feldolgozása hamarosan megkezdődik – az adatvédelmi szabályok szigo-
rú betartásával. Az előzetes adatok 2012 tavaszán várhatók, míg a végleges adatok közzététele 
a jövő év végétől kezdődik meg. A feldolgozást megelőzően az előzetes adatok a következőek:

Az adatszolgáltatásban részt vevő újpesti lakosoknak együttműködésüket, a számláló-
biztosoknak áldozatos munkájukat ez úton is megköszönöm.

 – Dr. Vitáris Edit Területi Népszámlálási Felelős



Az Újpest FC focistáinak aláírásával ellátott labdákkal segí-
ti a klub a nehéz sorsú újpesti gyerekeket. Az értékes labdá-
kat elárverezik, a befolyt összeget az Újpesti Cseriti által tá-
mogatott újpesti gyerekeknek ajánlják fel.

Az Újpesti Cseriti jótékonysági kezdeményezéséhez csatlakozott kerületünk 
sport-szimbóluma, az Újpest Futball Club is. A csapat a játékosok autogramjai-
val ékesített focilabdák mellett számos játékot gyûjtött a gyermekeknek. 

Balajcza Szabolcs, az Újpest kapusa is szívesen állt az ügy mellé. Elmondta, 
hogy neki két gyermeke van, akik szerencsére nem ismerik a nélkülözést, de azért 
otthon, szinte naponta szót ejtenek azokról a gyerekekrõl, akik nehéz körülmé-
nyek között élnek. Nem is volt kérdéses, hogy néhány ajándékkal a táskájában ér-
kezett a találkozóra. Lázár Bence, a csapat egyik gólfelelõse kiemelte, hogy nem 
az ajándékok értéke számít, hanem a segítségnyújtás ténye. Éppen ezért kérte a 
társait és az újpesti szurkolókat, hogy minél több adománnyal segítsék a rászo-
rulókat. Az újpesti focirajongók is csatlakozhatnak az adománygyűjtéshez: a Me-
gyeri úti stadion recepcióján leadhatják adományaikat.  – G. G.

A nap fotója
A pepsifoci.hu a nap képének válaszotta, kollégánk Horváth Dávid egyik 
fotóját, amelyet a jótékonysági dedikálás során készített. A kép megte-
kinthető a www.ujpest.hu weboldalon.

Ki hitte volna, hogy a poharak pakolásában is lehet csú-
csot dönteni. November 17-én Guinness World Rekord-
döntésre készültek a világ számos országában, így kerü-
letünkben is.  

Speed Stacks magyarul Sport Poha-Rak nemzetközi szövetsége tavaly 
több mint 318 ezer pohárrakosgatót tudott megmozgatni a világon 
egy időben. Meg is született a rekord, hiszen a világ 29 országában 

közel 30 ezer intézményben építették a résztvevők a pohárgúlákat minimum 
harminc percen át. Idén újabb országok csatlakoztak a rekordkísérlethez, mi 
magyarok, első ízben neveztünk be a játékba. Az eredményeket még összesí-
tik, de az előzetes számítások szerint új csúcs született, amihez a magyar ra-
kosgatók is hozzájárultak. Az Angol Tagozatos Iskola tanulói – tanáraik segít-
ségével – neveztek be, el is végezték, amit vállaltak.  (gergely)

MI AZ A SPEED STACKS? 
A Sport Poha-Rak egyéni-
leg és csapatban egyaránt 
végezhető tevékenység, 
ami – miként a nevéből is 
kitűnik – speciális műanyag 
poharak minél rövidebb 
idő alatti sorrendbe raká-
sából illetve  rendszerezé-
séből áll. A résztvevők előre 
meghatározott sorrendben 
különböző színű gúlákat 
építenek fel az órával vagy 
az ellenféllel versenyezve. A 
gúlák három, hat vagy tíz 
pohárból állhatnak.

A lilák is csatlakoztak az Újpesti Cseritihez  

Az Újpest FC 
feldobta a labdát

Ügyesen pakolták a poharakat az angolosok

Benne vagyunk 
a világrekordban

A
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Az évszázad mérkőzésére emlékeztek 

6-3 újpesti szemmel
Az Aranycsapat Alapítvány hétfőn 
tartotta megemlékezését az „évszázad 
labdarúgó-mérkőzésének” évforduló-
ja alkalmából, melyre 2003 óta min-
den évben sort kerít. 

Ötvennyolc évvel ezelőtt játszott a magyar labda-
rúgó válogatott a Wembley Stadionban, amelyet a 
legendás Aranycsapat 6-3-ra nyert meg. Ez volt az 
első alkalom, hogy az angol gárda hazai pályán ki-
kapott egy nem brit csapattól.

– Az évszázad mérkőzése kifejezést nem mi ta-
láltuk ki, hanem az angolok” – nyilatkozta Kű La-

jos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke az összejö-
vetelen, amelyen megjelent Grosics Gyula, a legen-
dás együttes kapusa és Újpest díszpolgára, Várhidi 
Pál is, aki a cserepadról nézte végig ezt az összecsa-
pást. – A mérkőzés előtt az angolok megfi gyelői 
Magyarországon jártak – folytatta az alapítvány el-
nöke – látták a svédek elleni döntetlenünket és azt 
mondták, hogy simán megnyerik majd a londoni 
találkozót. Erre mi már a negyvenötödik másod-
percben vezettünk, 6-3 lett a vége.

– Ugyan nem léphettem pályá-
ra, de így is felejthetetlen emlék 
volt a 6-3-as győzelem – mondta 
Várhidi Pál. – Ráadásul, az ango-
lok azonnal revánsot akartak ven-

ni rajtunk. Egy hét múlva, a budapesti visszavágón is 
alaposan elvertük őket, 7-1-el térhettek haza.

A baráti összejövetel előtt a Szent István-bazili-
kában Puskás Ferenc síremlékét koszorúzták meg a 
vendégek és az egykori csapattársak.  (g)



14 H i r d e t é s

� 20 m2-es nagyszoba, nagyon olcsón, rezsivel 
együtt 40 ezerért, keveset otthontartózkodó főbér-
lővel kiadó tel.: 06-30-345-6713

� Újpest, Széchenyi téri üzletházban irodák, rak-
tárak, üzletek kedvező áron kiadók. Tel.: 06-30-
9217-817

Nyaralót elad
� Eladó Balatonfűzfőn, 500 m2-es telken, egy örök-
panorámás, riasztóval és klímával felszerelt nyaraló, 
komfortos faházzal, nagy terasszal és melléképület-
tel, a parttól gyalog 10 percre. A parkosított kert-
ben 27 m3-es fedett, gépesített medence, kerti ki-
ülő, grillsütő. Befektetésnek is ajánlott. Irányár: 9,2 
MFt. Tel.: 30-281-0297; 06-30-252-0762

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

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

Garázs
� Eladó Újpesten a Liszt Ferenc utcában 2 db te-
remgarázs magánszemélytől, tel.: 06-30-398-8455 8 
órától 17 óráig

� Motorkerékpárok részére utcára nyíló, önálló ga-
rázsban beállási lehetőség kiadó a IV. kerületben. 
3500 Ft/hó. Tel.: 06-20-362-6485

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

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

� 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

� Teljeskörű takarítás, ablaktisztítás, szőnyeg, 
kárpittisztítás, szobafestés, zárcsere kedvező 
árakon. Tel.: 06-70-354-1590; www.takaritunk.eu 

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

– 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

In gat lan el adó
� Újpesten az Erkel utcában, tégla, egyedi fűtésű, 
szobakonyhás, I. emeleti, lakás, 6,3 MFt-os irány-
áron eladó, tulajdonostól. Felújítandó. Tel.: 06-30-
298-6999

� Újpest – Városkapunál tulajdonostól eladó egy 
csendes, téglaépítésű, 57 m2-es, kétszobás, parket-
tás, járólapos, vízórás, cirkós, loggiás, déli fekvésű, 
kertre néző lakás 16,2 MFt-ért. Tel.: 06-30-269-9769

� Újpest csendes részén rendezett kertes házban 
28 m2-es komfortos világos lakás, alacsony rezsi-
vel akár azonnali költözéssel eladó, tel.: 06-20-776-
0530

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

� 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

� Újpesten 30 m2-es csendes, kertkapcsolatos, 
komfortos lakás eladó. Újpest-Központhoz, metró-
hoz közel. Pince, padlás van hozzá. Tulajdonostól, 
ára: 6,7 MFt. Tel.: 06-70-310-5175

� Értéke alatt XV. Késmárk utcánál 54 m2-es, fel-
újított, 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

� 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

� Kassai utcában, metróhoz közel, csendes, 2+2 
félszobás, duplakomfortos, 86 m2-es körbenapo-
zott, emeleti lakás, téglaépítésű, liftes házban el-
adó, és hozzá 17 m2-es zárható garázs, teremga-
rázsban. Tel.: 06-20-235-4397, 06-30-667-9907

� Eladó Újpesten a STOP–SHOP mellett egy 1,5 
szobás 35 m2-es I. emeleti, vízórás, fűtéskorszerű-
sített lakás. Ár: 6,9 MFt, tel.: 26-20-206-9730, 06-
1-260-7740

� Őrbottyánban, 150 négyszögöles telken, szőlő-
vel, gyümölcsfákkal eladó egy összközműves, té-
liesíthető, kis téglaépület, beépített tetőtér, pince, 
terasz, mosdó, tusoló, sufni, gázzal fűthető. Hor-
gásztótól 10 percre. Ára: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

� Újpesten, Fóti úton, kétlakásos, (70+64 m2-es), 
4 szobás, étkezős, duplakomfortos, alápincézett, 
gázcirkó fűtésű családi ház eladó. Eladási i. á.: 29 
MFt, tel.: 06-70-637-2718

� Dunakeszin a Klapka utcában, 1097 m2-es tel-
ken, 110 m2-es, 4 szobás, étkezős, gázkonvektor fű-
tésű, összkomfortos, közepes állapotú családi ház 
kamrával, pincével eladó. Eladási ár: 18,5 MFt, tel.: 
06-70-637-2718

� Izzó ltp-n, Káposztásmegyeri úton, napfényes, 
56 m2-es, 2 szobás, loggiás, gázkonvektoros fűtésű, 
panorámás, IV. emeleti, alacsony rezsijű öröklakás 
eladó. Új, külső műanyag nyílászárók. Kk.: 4800 Ft/
hó. Eladási ár: 10,7 MFt, tel.: 06-20-391-5546

Ingatlant kiad
� Újpesten bútorozott szoba, felszerelt konyha 
használattal nem dohányzó, rendszerető személy 
részére egy havi kaucióval, akár azonnali költözés-
sel kiadó. Tel.: 06-20-776-0530

� Kiadó vagy eladó lakás a Baross utca elején meg-
bízható tulajdonostól. 61 m2-es, másfél szobás, tég-
laépítésű, gázcirkós, földszintes lakás. Azonnal köl-
tözhető. Érdeklődni: 06-20-312-0871

� Kiadó egyéni fűtéses, egyszobás, bútorozott, 
berendezett lakás (hűtőszekrény, mosógép, mik-
ró). 45 000 Ft/hó plusz rezsiért, plusz kaució, tel.: 
06-30-426-1170

� 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

� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gép-
kocsik 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

� Matematikából kétszintű érettségire felkészítés 
nagy hatékonysággal. Korrepetálás felső tagozato-
soknak is. Megbeszélés szerint házhoz is megyek! 
Tel.: 06-30-297-4207 vagy 06-1-370-0674

� Angol korrepetálást, érettségire való felkészítést 
vállal általános iskolában tanító angol szakos tanár. 
Házhoz is megyek. 2000 Ft 60 perc. Érdeklődni 14-
20 óra között tel.: 06-70-411-6267

Zene
� Jelentkezz a művészképzőbe! Komplett énekes 
képzés korhatár nélkül, a mai kor igényei szerint, 
a könnyűzenén belül. Több ezer zenei alap. Rend-
szeres fellépések, stúdiógyakorlat, vocal tréningek 
www.nagygaby.hu, tel.: 06-20-568-1293

Állást keres
� Megbízható magánszemély vállal takarítást, ab-
lakpucolást, vasalást, gyermek-idősember felügye-
letét, hétfőtől-csütörtökig 15 órától, péntek, szom-
bat, vasárnap egész nap. Tel.: 06-20-968-2448

Masszázs
� A masszázs nem csak a testre, hanem a lélek-
re is jótékony hatással van. Szeretettel várom 
Önt kedvező árakkal! Masszázs típusok: svéd 
frissítő masszázs, talpmasszázs, arcmasszázs, 
fogyasztó masszázs. Tel.: 06-20-373-5873   

Régiség
� Nagyon szép, régi agancs csillár és fogas áron 
alul eladó, tel.: 06-30-345-6713

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

� Eladó! Hokikorcsolya 43-as (Salvo), újszerű 5000 
Ft. Szánkó 100 cm-es 3000 Ft, Ülőgarnitúra 3 db-
os ággyá nyitható 38 000 Ft, kisméretű hűtőgép új 
20 000 Ft, tel.: 06-20-206-9730, 06-1-260-7740

Gyermekfelügyelet
� Megbízható, leinformálható, fiatalos, nyugdí-
jas nő, 5-8 éves kislány felügyeletét vállalja decem-
ber 1-től 500 Ft/óra díjazásért, tel.: 06-30-358-5718

Társkeresés
� 58 éves özvegyember 180 cm, 84 kg, korban 
hozzáillő társat keres. Kalandorok kíméljenek. Tel.: 
06-20-595-3247

� 86 éves édesapámhoz keresek korban hozzáillő 
kártyapartnereket (römi, kanaszta). Telefonon je-
lentkezés este 6 után 06-30-256-7663.

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 Ajándékbolt-
ban 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.

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

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.

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
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      26 Ft-tól               33 Ft-tól
Burgonya    78 Ft-tól             100 Ft-tól
Vöröshagyma 118 Ft-tól             230 Ft-tól
Fejessaláta    120 Ft-tól             150 Ft-tól
Retek      68 Ft-tól             120 Ft-tól
Újhagyma    120 Ft-tól             150 Ft-tól
Alma    349 Ft-tól         200 Ft-tól
Spenót, sóska 600 Ft-tól         700 Ft-tól
Paradicsom 348 Ft-tól             400 Ft-tól
Paprika   298 Ft-tól             500 Ft-tól
Erőspaprika           78 Ft/db-tól      80 Ft/db-tól
Koktélparadicsom 950 Ft-tól               –
Sárgarépa    118 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  280 Ft-tól         350 Ft-tól
Zeller   300 Ft-tól          300 Ft-tól
Karalábé  120 Ft-tól         150 Ft-tól
Karfiol  298 Ft-tól         350 Ft-tól
Padlizsán     398 Ft-tól               –
Brokkoli  298 Ft-tól         500 Ft-tól
Kelbimbó     600 Ft-tól         700 Ft-tól
Uborka  448 Ft-tól         550 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Sütőtök            78 Ft-tól            150 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           200 Ft-tól
Kelkáposzta        198 Ft-tól          250 Ft-tól
Mandarin                   320 Ft-tól               –
Gesztenye          900 Ft-tól        1000 Ft-tól
Cukkini                   420 Ft-tól               –
Banán              349 Ft-tól               –
Csipkebogyó       600 Ft-tól          700 Ft-tól
Grapefruit                299 Ft-tól               –
Narancs                  349 Ft-tól               –
Citrom                  299 Ft-tól               –
Kiwi                  360 Ft-tól               –
Szőlő (import)         480 Ft-tól               –
Körte          298 Ft-tól          300 Ft-tól
Birsalma          350 Ft-tól          360 Ft-tól
Pomeló (db)        800 Ft-tól               –
Swity (kg)          698 Ft-tól               –
Őszi virágok / csokor        250 Ft-tól          300 Ft-tól
Dísztök (db)          80 Ft-tól            70 Ft-tól
Karácsonyi asztaldísz      3000 Ft-tól               –
Adventi koszorú      2000 Ft-tól               –
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Iskolaválasztás előtt…
Budapest harmadik református gimnáziuma Újpesten

Elismerő címek: Biztonságos Iskola (2007),  Erőszakmentes és Egészségtudatos Iskola (2009)  
Igazgató: Pavletitsné Egressy Mária, OM: 200415

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium az alábbi csoportokat indítja a 2012/2013-as tanévben:
Alsó tagozat: f.: Nitshné Szeles Zsuzsanna igazgatóhelyettes

• emelt szintű matematika
• emelt szintű angol

• emelt szintű ének-zene

Gimnázium: f.: Tolnainé Bobcsák Ibolya igazgatóhelyettes
• 1+4 évfolyamos képzés /nyelvi előkészítő osztály – angol nyelv (01)

• 4 évfolyamos emelt szintű angol osztály (02)
• 4 évfolyamos általános tantervű osztály (03)

(második idegen nyelv: német, olasz)

Nyitott kapu és a nyílt napok időpontjai, valamint a felvételivel kapcsolatos részletes 
tájékoztatás elérhető az iskola honlapjáról.

Elérhetőség: 1043 Budapest, Nyár u. 4., Tel: 3691-851, Honlap: www.benkorefi .hu

Szeretettel várjuk az intézmény szellemiségére nyitott, de még bizonytalan pályaválasztókat!

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tantestülete



Részletek: 
www.ujpest.hu/karacsonyivasar

Karácsonyi ajándék 
minden újpestinek!

Önt is sok szeretettel várjuk!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Jótékonyság 
a szeretet ünnepén is!

Álomkarácsony a Szent István téren
Könnyűzenei műsorok minden szombaton!

GYERMEKPROGRAMOK szombat délelőttönként 9-12 óráig
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS szombat délutánonként

Az egész rendezvény ideje alatt csodásan kivilágított 
karácsonyfa és korcsolyapálya várja az 
újpestieket bemutatókkal, versenyekkel.

Hóemberépítő verseny is emeli majd az 
ünnep fényét, és a jótékonyság is hangsúlyos 
szerepet kap:

a vásár egész ideje alatt ajándékgyűjtés, 
valamint ingyenes előadások várják a 
hátrányos helyzetű gyermekeket.

Újpesti 
Karácsonyi Vásár
2011. november 25. – december 23.

November 26., 18 óra

  Zséda éló́ koncert
December 3., 17 óra 

Curtis
December 10., 17 óra 
Desperado

December 17., 17 óra

 Fiesta

A karácsony 
csodája 
– interjú Zsédenyi Adriennel

Zsédenyi Adrienn törékeny, csendes, ám hatá-
rozott nő. Nőiességét és nem mindennapi hang-
ját arra használja, hogy jó célok mellett álljon ki. 
Számára a társadalmi szerepvállalás, az élet ré-
sze, nem önként választott póz, hanem embe-
ri kötelesség. Karácsony közeledtével többek kö-
zött erről beszélgettünk az énekesnővel, aki no-
vember 26-án 18 órakor lép fel a Karácsonyi Vá-
sár Szent István téri nagyszínpadán.

– A Cotton Club Singers-szel 5 lemezt jegyez, ebből 
egy karácsonyi, de szólóénekesként is külön albumot 
szánt az ünnep témakörének. Mennyire fontos ün-
nep a karácsony?

– Abszolút „szívem csücske” időszak a karácsony. 
Olyan típus vagyok, aki szereti jó előre nagyon ki-
találni, hogy ki mit kap, hogy hogyan díszítsem a 
lakást. Igazi varázslatot szeretnék idézni a kisfi am-
nak. Édesapám fogalmazta ezt meg a legtalálóbban: 

„A karácsonyt nem megrendezzük, hanem a kará-
csony eljön”. Úgy érzem, ez tényleg így van. Hiába 
készülsz fel mindenre, hiába tervezel, amikor eljön a 
napja, akkor valami történik, valami megfoghatat-
lan. Én ezt a csodát szeretném maradandóvá tenni 
a kisfi amnak. És persze mindenki másnak is, aki kö-
rülöttem van. 

– Nemcsak énekesnőként, színházi emberként, de 
civilként is vállal szerepeket, például a mellrák, vagy 
a családon belüli erőszak elleni küzdelemben. Az Új-
pesti Karácsonyi Vásár programsorozat egyik fő ele-
me az Újpesti Cseriti. Miért fontos a jótékonyság, mi 
a társadalmi szerepvállalás üzenete?

– Muszáj, hogy mindig tegyünk valamit magun-
kért, a jövőnkért, a körülöttünk élőkért, a gyereke-
inkért. Ez nem jótékonykodás részemről, ez megint 
olyasmi, ami az életem része. Mindannyiunk kö-
telessége, hogy tegyünk a környezetünkkért, és 
itt nem csak a környezetvédelemre gondolok, ha-
nem egy csomó más területre is, akár az egészség-
ügyben, akár például a családon belüli erőszak kér-
désében. Azt látom, hogy egy-egy kampány után, 
megugrik azon nők száma, akik elmennek például 
mellrák-szűrésre, vagy voltak olyanok, akik az „Aj-
tók mögött” című számomból merítettek erőt ah-
hoz, hogy kilépjenek abból a kapcsolatból, ami már 
maga volt a pokol. Egyébként, ha tudok segíteni, én 

mindig ott vagyok, mert ha az embereknek így tu-
dom visszaadni azt a szeretet, amit kapok, akkor én 
azt így akarom visszaadni.

– Pápán született, Szentesen, aztán Budán járt gimná-
ziumba. Kőbányán pedig zenét tanult. Újpest kimaradt? 

– Nem maradt ki Újpest sem. Azon kívül, hogy 
koncerteztem már az Ady Művelődési Központban, 
ami egyébként egy nagyon kellemes élmény szá-
momra, Szűcs Gabi kolléganőm, akivel a Cotton Club 
Singersben együtt énekeltünk, odavalósi. Nagyon 
szép, és jó szakasza az életemnek, amikor rendszere-
sen jártam fel hozzájuk. Újpest, a környezet, a hangu-
lat valahogy beleégett az emlékeim közé. Szerettem 
azt az időszakot. Szívesen megyek újra.  – B. L., L. Z.
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