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KEZDŐDIK A FENYŐVÁSÁR
Tíz őstermelő és egy kereskedő várja 
fenyőfakínálattal ezen a télen az új-
pestieket a Szent István téri piacon. 
A kamionok éjszakai megérkezését, a 
fák lepakolását és elrendezését köve-
tően megkezdődik a hagyományos 
fenyővásár.  4. oldal

GYORSABB ÉS KÖNNYEBB
Gyorsabban és könnyebben teljesít-
hetők az önkormányzat felé az adó-
kötelezettségek 2015-től. Az elek-
tronikus ügyintézés megteremtésé-
vel és a bankkártyás fi zetés lehető-
ségével egyszerűbbé válnak a hivata-
los folyamatok.  4. oldal

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! 
Nagyobb sebességfokozatra kap-
csolt az Újpesti Karácsonyi Vásár, az 
adventi hétvégéken gyermekműso-
rok, workshopok, koncertek és ne-
ves fellépők várják a családokat a 
Szent István térre és az egyéb ünne-
pi helyszínekre.  8–9., 16. oldal

VERSENY A MIKULÁSNAK
Apró tornászpalánták versennyel kö-
szöntötték a Mikulást a Szilágyi úti 
UTE-csarnokban. Az ország min-
den tájáról, de még a határon túlról 
is érkeztek gyerekek, hogy összemér-
jék tudásukat, és találkozhassanak a 
nagyszakállúval.  13. oldal
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Játssz még, jazzgitár!
A Mystery Ganget és a közönséget sem riasztotta el a rossz idő múlt vasárnap, így az eső el-
lenére óriási sikert arattak a rockabilly magyar királyai a nagyszínpadon. Hatalmas buli volt. 
(Az Újpesti Karácsonyi Vásárról, lapunk 8–9., 16. oldalán olvashatnak.) 
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzata a 39/2011. (XII. 19.) önkormányza-
ti rendelet alapján pályázatot ír ki a fi atalok 
garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. élet-
évüket be nem töltött – fi atal házaspár (házas-
pár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal 
igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat 
benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyama-
tosan rendelkeznek az önkormányzat illetékes-
ségi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodá-
si hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem 
külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban 
sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
•  Blaha L. u. 9. fszt. 10. – összkomfortos, 29 m2 

alapterületű
•  Blaha L. u. 9. I/29. – összkomfortos, 40 m2 alap-

területű
•  Blaha L. u. 9. III/48. – összkomfortos, 30 m2 alap-

területű
A lakások megtekintésére a pályázat benyújtá-

sára nyitva álló határidőn belül, munkanapokon 
hétfőtől péntekig 11.00–14.30 között van lehe-
tőség. A megadott időtartamon túli megtekin-
téshez a gondnokkal történő előzetes időpont-
egyeztetés szükséges (tel.: 06/30-9966-009). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó is-
mertető és a pályázati formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bu-
dapest IV. ker., István út 15.) szerezhető be, vagy 
letölthető a www.ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresí-
tett formanyomtatványon lehet benyújtani, a 
Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. 
IV., István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal 
kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kér-
hető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 
2015. január 26., 16. óra. Az érvényes pályáza-
tokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja 
el a polgármester javaslata alapján. A bizottság 
döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pá-
lyázat elbírálása között megüresedő lakások bér-
beadására is.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól 
számított 30 napon belül írásban értesíti a dön-
tésről.

Budapest, 2014. november 26.
 Budapest IV. Ker. Újpest Önkormányzata

A Cseriti újabb támogatói
Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete az Új-
pesti Cseriti, célja, hogy az újpesti közösség összetartozását 
elmélyítse, és megerősítse az egymásra való odafi gyelést. 
Ehhez a küldetéshez csatlakozott most a Központ Bisztró, 
valamint a Kakukk Vendéglő is. 

Már náluk is lehet pénzadományokkal segíteni a nehéz sorsú újpesti gyerekeknek. 
A Központ Bisztró ügyvezetője, Galajda Péter elmondta: – A karácsony közeled-
tével sokat gondolkodtunk azon, hogy a lehetőségek közül mivel segítsük az ado-
mánygyűjtést. Számos egyéb adománygyűjtési lehetőséget is mérlegeltünk, végül 
a Cseriti mellett döntöttünk. Már korábban is hallottunk róla, és végül az Újpesti 
Karácsonyi Vásárban felvettük velük a kapcsolatot. Első pillanattól nagyon szim-
patikusak voltak, és rögtön meg is egyeztünk. Körülbelül egy hete tettük ki a gyűj-
tődobozukat, a visszajelzések pedig pozitívak, így továbbra is nyitottak vagyunk 
arra, hogy ünnepek után is folytassuk az együttműködést. Az étteremben a gyűj-
tődoboz jól látható helyen, a pulton található. De egyéb módját is kitaláltuk, hogy 
felhívjuk a fi gyelmet az adományozásra. Az asztalon elhelyezett kínálókártyákkal 
például, ezeken minden információ megtalálható. Diszkrét, de mindenkihez eljut.

Hasonló kártyával a Kakukk Vendéglő asztalain is találkozhatunk. Alberti Ferenc 
tulajdonos szerint náluk még nem annyira elterjedt a vendégek körében ez a le-
hetőség, de bíznak abban, hogy ez idővel változni fog, hiszen még csak pár nap-
ja helyezték ki gyűjtőládájukat. Mint mondta, ők is nyitottak arra, hogy az ünne-
pek után is együttműködjenek a Cseritivel. Ezenfelül egy extra felajánlást is tettek.

– A Kakukk Vendéglő ugyanannyi összeggel támogatja a Cseritit, mint 
amennyit vendégei összegyűjtenek. Így megduplázzuk a nálunk befolyt össze-
get – árulta el a tulajdonos. Természetesen a Cseriti örömmel fogadja más in-
tézmények, vendéglátó helyek és szervezetek csatlakozását is.  R. Zs.  

Jutalom és köszönet
Összesen hatvanan vehettek át év végi, az eddigiek-
nél nagyobb összértékű jutalmat az önkormányzat 
jóvoltából az újpesti rendőrségen. A polgármester a 
Százan Újpestért akciókat és a közterületi jelenlétet, 
míg Újpest rendőrkapitánya az erőn felüli és önként 
vállalt túlórát emelte ki.

Dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya a december 5-i rend-
kívüli állománygyűlésen megköszönte az éves munkát. Külön kiemelte a 
már lezajlott Áldozatsegítő Hálózat reprezentatív telefonos felmérésének 
eredményét. E szerint ugyanis Újpestet az itt élők biztonságosabbnak ér-
zik teljes Budapestnél. 

Hozzátette: csökkent a bűnesetek és azon belül is a közterületen elköve-
tett cselekmények száma, az állományra pedig jellemző, hogy sokan kérés 
nélkül, önként (!) vállalnak túlórát.

Wintermantel Zsolt polgármester a sportnyelvet idézve röviden annyit 
mondott: a győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem szabad megmagya-
rázni. Szerinte az állomány ereje, összetartása a fővárosi szinten is példa-
értékű Százan Újpestért akciókban, az utcai szolgálatban és az egész éves 
munkában is megmutatkozik. E miatt a teljesítmény miatt kaptak hatva-
nan az eddigieknél nagyobb összértékű jutalmat az önkormányzattól. 

 Kép és szöveg: M. Orbán András
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Hatvanan kaptak jutalmat



– Mikortól hatályos az új szabályozás, és mi a lényege?
– A változások 2015. január 1-jével lépnek életbe. Je-
lenleg nincs érvényes pályázati kiírás energetikai fel-
újításokra, de ha lenne is, a most zajló munkálatok-
nál még a régi értékeket kellene fi gyelembe venni.

Az (új) előírások a hazai, uniós vagy központi költ-
ségvetési forrásból megvalósuló társasházi energeti-
kai felújításokra vonatkoznak. Az új rendelet a kül-
ső falak esetében 0,24, ablakok esetében 1,15, tetőfö-
démeknél pedig 0,17 kW/m2K (Kelvin) hőátbocsátási 
tényezőt ír elő. Az egyes felületeken négyzetméteren-

ként ennyi energia távozhat. A korábbi értékek ennél 
megengedőbbek (0,45, 1,6 és 0,25 kW/m2K) voltak. 

– Minden építési technológiára ugyanazok az érté-
kek vonatkoznak?

– Igen. Panelházakra és téglaépületekre, sőt csa-
ládi házakra is azonos értékek vonatkoznak. Kizáró-
lag a pályázati kiírásokban van különbség, téglára 
és vasbetonra külön-külön írják ki a tendert, az elő-
írások viszont egységesek.

– Mire érdemes odafi gyelni a kivitelezésnél?
– Mindenképp fontos, hogy a társasház több ár-

ajánlatot kérjen be, és ezek közül nem mindig a leg-
olcsóbbat érdemes választani. Érdemes bekérni a ki-
vitelezőnek a már felújított épületekről meglévő re-
ferenciáit. Annak is ajánlatos utánajárni, hogy má-
sutt mennyire voltak megelégedve a munkával.

– Hogyan lehet mindezt ellenőrizni?
– Laikus szemmel nem mindig vehetők észre a 

szakszerűtlenségek. Érdemes műszaki ellenőrt felkér-
ni a munkálatok felügyeletére. Az ellenőrnek ugyanis 
van szakképesítése, és egyből feltárja az esetleges, akár 
szándékos hiányosságokat. M. ORBÁN ANDRÁS

Szigorodó előírások társasház-felújításoknál
Megváltoznak az épületszigetelésekre vonatkozó hőtechnikai szabályok 2015. január 1-jétől. Az új szabályozás szigo-
rúbb; az egyes felületekre vonatkozóan alacsonyabb hőátbocsátási tényezőt ír elő. Panel- és téglaépületekre ugyan-
azok az értékek vonatkoznak. Dr. Biró Kálmán, a SOLANOVA/HU klasztermenedzsere a kivitelezéssel kapcsolatban 
is több fontos dologra hívja fel a fi gyelmet.
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Szigorúbb előírások szerint zajlik majd a felújítás, 
érdemes műszaki ellenőrt felkérni

December 22-én este 
Újpestre is ellátogat 
a népszerű karácsonyi 
fényvillamos a 14-es 
járat vonalán.

EGY KÉP 
– EGY MONDAT

Formálódik
a Rózsavirág tér
A tél nem lehet akadálya a Rózsavirág tér kialakításának. Ha az időjárás 
engedi, a téli hónapokban is folytatódik az építkezés. A munkálatok ok-
tóberben kezdődtek azzal a céllal, hogy olyan közösségi hely alakuljon 
ki, amely a városrész központjává emeli majd a teret. Az önkormányzat 
tervei szerint a Virág utca és az üzletház közötti sétány egy részét még 
karácsony előtt átadják a gyalogosok számára, de az épületek előtt to-
vábbra is az elkerített részen, a palánkok mellett lehet közlekedni.



Egyszerűbben 
teljesíthető 
kötelezettségek
Gyorsabban és könnyebben teljesít-
hetők az önkormányzat felé az adó-
kötelezettségek 2015-től. Az elekt-
ronikus ügyintézés megteremtésé-
vel és a bankkártyás fi zetés lehetősé-
gével egyszerűbbé válnak a hivatalos 
folyamatok. A legfontosabb tudni-
valókat Havranné T. Kovács Beáta, az 
önkormányzat Adóigazgatási Osztá-
lyának vezetője foglalja össze.

Jövő év elejétől lehetőség lesz az 
önkormányzati adóhatóság fel-
adat- és illetékességi körébe tarto-
zó adófajták esetében is az elekt-
ronikus ügyintézésre. Az adófi ze-

tési kötelezettséget pedig ezentúl nemcsak a postán 
vagy átutalással teljesíthetik az adófi zetők, hanem 
az adóhatóságnál, bankkártyával is. Az elektronizá-
lás a hatályos jogszabályok alapján megalkotott he-
lyi rendeletnek köszönhető, így 2015-től például az 
építményadó, a telekadó, a gépjárműadó vagy a ta-
lajterhelési díj bevallása, méltányossági és egyéb ké-
relmek benyújtása már nem igényel személyes ügy-
intézést – mondja Havranné T. Kovács Beáta, akit a 
legfontosabb tudnivalókról kérdeztünk.

– Hogyan működik az elektronikus forma a 
gyakorlatban?

– A hatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez, 
egyes beadványokhoz formanyomtatványt, elekt-
ronikus űrlapot rendszeresít. Ezeket az önkormány-
zat honlapjáról elérhető program segítségével le-
het kitölteni, és kinyomtatva, aláírással ellátva pos-
tai úton vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikus 
úton eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz. 

Mindez adminisztráció- és költségcsökkentő ha-
tással jár, nem beszélve arról, hogy a hibás kitölté-
sek száma is minimalizálható. Ehhez mindössze az 
ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) szoftver le-
töltésére és Java futtatási környezetre van szükség.

– Hogyan lehet hozzájutni a formanyomtat-
ványhoz?

– A helyi adóbevallási formanyomtatványokat 
a www.ujpest.hu honlapról tudják letölteni, vagy 
ügyfélfogadási időben az Adóigazgatási Osztályon 
(István út 15. III. emelet) lehet beszerezni. Ezenfe-
lül természetesen kérésre a megadott címre is kész-
séggel postázzuk.

– Az évváltás kapcsán milyen határidőkre ér-
demes fi gyelni most az adózóknak? 

– Az építmény- és telekadó, valamint a magán-
személyek kommunális adójának bevallási határ-
ideje egyaránt 2015. január 15-e (csütörtök).

– Kikre vonatkozik ez pontosan?
– Építmény- és telekadó esetében azokra, akik 

a 2014. évben szereztek adóköteles, nem lakás cél-
jára szolgáló építmény- (gépjárműtároló, terem-
garázs, műhely, raktár, pavilon, üzlethelyiség stb.) 
vagy telektulajdont vagy ezeken vagyoni értékű jo-
got. Azokat is érinti, akik a korábbi években szerez-
tek ilyen ingatlantulajdont Újpesten, és még nem 
tettek eleget bevallási kötelezettségüknek. Újpes-
ten alapesetben adómentes a magánszemélyek la-
kástulajdona, kivéve, ha a magánszemélyek kom-
munális adójának hatálya alá esik. Ez az adófajta 
jellemzően csak azokat érinti, akiknek a lakásában 
vállalkozás székhelye, telephelye van megjelölve. 

– Milyen következményekkel jár, ha valaki 
nem tartja be a határidőt?

– Ha valaki késve vagy egyáltalán nem tesz ele-
get bevallási kötelezettségének, a mulasztás súlyá-
hoz és gyakoriságához igazodó mulasztási bírság 
kiszabására számíthat.

– Értesítik-e az adózót a fi zetés mértékéről?
– Természetesen. A bevallás hivatalunkhoz tör-

ténő benyújtását követő harminc napon belül az 
adóhatóság határozatot hoz az adó pontos össze-
géről és a fi zetési határidőkről, amelyet törvényi 
előírás miatt tértivevényes küldeményként postá-
zunk az adóalany részére.

– Mikor tájékoztatják azokat, akik már el-
küldték a bevallást?

– Akik már szerepelnek a nyilvántartásban, vár-
hatóan február végén kapják kézhez a 2015-től ha-
tályos helyi adó- és gépjárműadó-fi zetési köte-
lezettséget tartalmazó határozatokat, az önkor-
mányzati adóhatóság által kezelt számláik egyenle-
gét tartalmazó értesítőjüket és a befi zetések telje-
sítésére szolgáló csekkeket.

– Mikor, milyen módon történik a fi zetés? Van 
lehetőség részletfi zetésre?

– Az éves adófi zetési kötelezettséget évente két 
részletben, március és szeptember 15-ig lehet telje-
síteni. Természetesen van mód és lehetőség fi zeté-
si könnyítések, részletfi zetés, fi zetési halasztás vagy 
indokolt esetben az adó mérséklésének, elengedé-
sének kérelmezésére is.

– Az első félévi részletet melyik hónapban kell 
küldeni?

– Az első féléves adófi zetési kötelezettségek pót-
lékmentes beérkezési határideje 2015. március 16. 
 MOA / VG.

ÉPÍTMÉNYADÓ ÉS TELEKADÓ 
Cím: István út 15. III. emelet 309–311. iroda

Telefon: 231-32-39; 231-32-42; 231-32-43 

GÉPJÁRMŰADÓ ÉS MAGÁNSZEMÉLY
 KOMMUNÁLIS ADÓJA

István út 15. III. emelet 301–302. iroda
Telefon: 231-32-36; 231-32-37 

E-mail: adougyek@ujpest.hu; tkovacsb@ujpest.hu
Cím: István út 15. III. emelet 307. iroda

Telefon: 231-32-03 Fax: 231-32-30
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Kezdődik a fenyőfa-árusítás
Tíz őstermelő és egy kereskedő várja fenyőfakínálattal 
ezen a télen az újpestieket a Szent István téri piacon. A 
tervek szerint a kamionok éjszakai megérkezését, a fák 
lepakolását és elrendezését követően megkezdődik a fe-
nyővásár.

 – Reméljük, hogy az időjárás sem szól közbe, így valamennyi 
árus rendben megérkezik Újpestre, és szerdától jöhetnek a vá-
sárlók, válogathatnak a szebbnél szebb fenyők közül – mondja 
Balogh Angéla, a piac nyugalmazott vezetője, aki egyik fogadó-
ja az éjszaka érkezőknek. – A fenyőfaárusok közül heten a pia-

ci virágcsarnok körül, közel háromszázhatvan fokos kört al-
kotva helyezkednek el. Négyen a Duna sétány elejénél, a per-
golával szemben várják a vásárlókat – tudjuk meg. – Az új-
pestiek csupa ismerős árussal találkoznak, hiszen mindegyi-
kük visszatérő vendége a piaci fenyőfavásárnak. A fák több 
száz kilométernyi út megtételével Zalából érkeznek, egyetlen 
árus hozza Nógrád megyéből. A kamionokat és a pótkocsis 
teherautókat éjszaka folyamatosan pakoljuk le, úgy, hogy a 
környékbeli házak lakóit se zavarjuk, miként a piac regge-
li forgalmát sem. Gazdag lesz a választék azok számára, akik 
igazi fával díszítik otthonaikat. A fenyővásár idén is decem-
ber 24-én zárul – teszi hozzá Balogh Angéla.  B. K.
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Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
összesen huszonhat diáknak adott át 
ösztöndíjat. Ugró Gyula tanulmányi 
diákösztöndíjban részesült: Altner Ben-
ce, Árvai Anett, Dénes Dorottya, Fejes 
Zsófi a Anna, Forgács Éva, Forgó Fruzsi-
na Brigitta, Frivaldszky Lőrinc, Fűrész 
Zsófi a Bernadett, Illésy András, Keszthe-
lyi Veronika, Lotz Bence, Magyar Már-
ton, Márton Viktor Gábor, Nagy Bálint, 
Pálinkás Brigitta Boglárka, Soha Péter, 
Szepesi Nóra Judit, Szőke Márton Péter, 
Szücs Cintia Lia, Tolnai Katinka Ildikó. 

Bene Ferenc sport-diákösztöndíjat 
kapott Bővíz Marina Zsuzsa, Ferencz 
Sándor Zsolt és Pécsi Zsolt László. 

Házy Erzsébet előadó-művészeti di-
ákösztöndíjat vehetett át Vörösváry 
Ibolya és Vörösváry Márton, a Szőnyi 
István alkotóművészeti diákösztöndí-
jat pedig Törő Gábor kapta.

Gratulálunk a díjazottaknak.  V. G.

ét helyszínen is meghallgathatjuk a testvérpárt a 
hétvégén, először 12-én az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár és Zeneműtárban, 13-án pedig az Újpes-

ti Német Nemzetiségi Önkormányzat ünnepségén. Három 
hangszert szólaltatnak meg a koncertek alatt, Ibolya brá-

csán, Márton hegedűn és zongorán játszik. Az Erkel Gyu-
la Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori növen-
dékei már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járnak, 
de Újpest mindig előrekerül a programoknál, számos alka-
lommal adtak már koncertet a közönségnek.

Adventi koncertet adnak a város büszkeségei
December 12-én és 13-án is koncertezik a fi atal testvérpár, akik nem is olyan régen diák-
ösztöndíjat vehettek át a városházán. Vörösváry Ibolya és Vörösváry Márton december 
3-án Házy Erzsébet előadó-művészeti diákösztöndíjat kaptak Újpest Önkormányzatától, 
kimagasló művészi munkájuk elismeréseként.

K

T

Fény az 
éjszakában
Újpest szerte javában zaj-
lanak a közvilágítás fejlesz-
tési munkálatok. A város 
számos pontjára új lám-
paoszlopokat telepítettek 
és jelentős mértékben ja-
vult a közvilágítás.

öbbek közt a Semsey Aladár 
park déli sétányára, az Ist-
ván út 1–5. mögötti parko-

lóba is új világítás került, valamint 
az Ugró Gyula sort és az Óceánárok 
utcát összekötő új járda és bicikli-
út mentén is kiépült a közvilágítás. 
Az egyik legnagyobb gondot a Mun-
kásotthon utca 70–72. és az Árpád 
út 113–119. házak közötti terek vilá-
gítása jelentette, nemrégiben azon-
ban ez is megoldódott. 

– Főleg így a késő őszi-, téli idő-
szakban sokszor jelentett problé-
mát, hogy teljes sötétség volt a há-
zak között – meséli Karácsony Szil-
via. – Sokat járunk erre a játszótér-
re és nagyon örülök, hogy, ha nincs 
olyan hideg, akkor akár sötétedés 
után is lejöhetünk.

Az önkormányzat további helyszí-
neket is vizsgál és tervezi többek kö-
zött az Aschner Lipót téren, a Pozso-
nyi utcai háziorvosi rendelő melletti 
parkban, a Munkásotthon utca-
Kassai utca sarkán található park-
ban, a Rózsa utcai áruházaknál lévő 
téren és sétányon a közvilágítás át-
építését, fejlesztését. U. N.

Sötétben is világos

Átadták a diákösztöndíjakat
Újpest Önkormányzata az idei évben is pályázatot írt ki a 2014–2015-ös tanév diákösz-
töndíjainak elnyerésére. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, ünnepélyes keretek között, 
huszonhat díjazottnak nyújtotta át az emléklapot és az ösztöndíj első részletét tartalma-
zó borítékot december 3-án a városházán.



A képeslap 1912-ben készült, és a 
Károlyi-kórház új szárnyát ábrázol-
ja a kert felől nézve. A kórház Ybl 
Miklós (1814–1891) irodájának ter-
vei szerint épült 1895-ben, gróf 
Károlyi Sándor (1831–1906) és fe-
lesége, gróf Kornis Clarisse (1834–
1906) költségén, magánkórházként. 
A gróf hamarosan felismerte, hogy 
az egyre gyarapodó nagyközség-
nek több egészségügyi ellátóhelyre 
van szüksége, ezért 1899-től nyilvá-
nossá tette az intézményt. A gró-
fi  házaspár döntésének nyomán a 
téli időszakban a szegények – első-
sorban az ott kezelt betegek – az 
egészségügyi ellátáson kívül meleg 
ételt és karácsony tájékán ajándé-
kot kaptak az uradalom költségére. 
A hatvan személy ellátására terve-
zett kórház hamarosan szűknek bi-
zonyult, ezért az akkori lehetősége-
ket maximálisan kihasználva száz 
főre növelték az ágyak számát. 

Az alapítók halála egy időre meg-
akadályozta a tervezett bővítést. 

Erre csak 1911–1912-ben került sor, 
amikor az utód, gróf Károlyi Lász-
ló (1859–1936) és felesége, Apponyi 
Franciska grófnő (1879–1958) kez-
deményezésére felépült a Clarisse 
Pavilonnak nevezett új épület-
szárny, amellyel együtt már száz-
ötven betegágy elhelyezése vált le-
hetővé. Az építészetileg viszony-
lag egyszerű, klinkertéglával díszí-
tett pavilon külső-belső kivitelezé-
si megoldásaiban az egyszerűségre, 
a használhatóságra törekedtek. Be-
rendezése jóval költségesebb volt. 

A korabeli feljegyzés szerint korsze-
rű villanyvilágítással, központi fű-
téssel és állandó meleg vízzel látták 
el a mosodát, a konyhát és a kór-
termekhez tartozó fürdőket is. A 
műtők és a laboratóriumok a leg-
modernebb műszereket kapták. 
Az épületben vegyi és bakterioló-
giai laboratórium, röntgenszoba és 
vizsgálószoba működött. A teljesen 
csempézett műtőt a tervező termé-
szetes fénnyel is kiválóan ellátta, a 
fotón látszik kívülről is a hatalmas 
ablaksor.

A kórház emlékalbumából idéz-
zük: „Amíg tehát egyrészről a legpe-
dánsabb hygienikus tisztántartha-
tóság keretein belül a legegyszerűbb 
volt a vezérelv, addig másrészről a 
legpazarabb bőkezűség ott, ahol a 
kórház gondjaira bízott beteg épsége 
és egészségének mielőbbi teljes hely-
reállítása a cél.” 

A Fővárosi Önkormányzat 
Károlyi Sándor Kórháza ma is a gyó-
gyítás szolgálatában áll, a Nyár ut-
cai épület őrzi egykori szerkezetét 
és homlokzatát. B. K.

A Clarisse 
Pavilon

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 
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Tízesvillamos – különjárat 

Attila: a suli 
Mindenki emlékszik az első iskolájá-
ra, minél inkább múlik az idő. Az én 
első iskolám Újpesten volt, az Attila 
utcában. Szép épület, ma is áll, de ki 
tudja, meddig? 1902-ben kezdte mű-
ködését általános iskolaként, és 2008 
szeptemberében mint Bródy Imre 
Gimnázium fejezte be küldetését. 

Az egyemeletes, magyar sze-
cessziós, lechneri stílusú épület 
Baumgarten Sándor és Herczegh Zsig-
mond, a korszak két kiváló építészé-
nek tervei szerint készült, és műemlé-
ki védelem alatt áll. 

Korosztályom 1952-ben lépte át a 
kapuját, és nekünk 1960-ig a világot 
jelentette. Az olvasás, írás és számo-
lás megtanulását, az udvari focizáso-
kat és első szerelmeink nyiladozását. 

Azt is hihetné valaki, hogy az „Attilá-
nak” köze nem volt a 10-es villamoshoz. 

De volt. Az Árpád út villamospályájához 
mindennek és mindenkinek volt köze. 
Ott mentünk le a Dunához, vagy fel, 
az Állami felé. Suli után ott fogytak el 
a szegényebb és verekedősebb srácok 
a földszintes bérházak rengetegében, 
meg ott futottak át a lányok a síneken, 
akik a Mahart-házban laktak. Mert akik 
a másik sárgában, azok addigra már 
otthon voltak, hacsak a sarkon lévő ho-
mokozóban nem volt valami verekedés.

Szóval ez év nyarán (2014) hívnak, 
hogy telefonon keresnek Kaliforniá-

ból. Ki az isten? Kaliforniából? Férfi -
hang, pár szót váltunk, és már min-
den tiszta: az Attilában, alsó tagozat-
ban osztálytársak voltunk Banás La-
jossal, Gyűszű Margit osztályában. Ő 
volt a telefon túlsó végén. Elküldték 
neki az Újpesti Naplót, amelyben az 
„Alsó tagozat, felsőfokon” rész jelent 
meg, s abban megtalálta a nevét.

A „kis Banás” csenevész, rossz kis 
kölök volt, és rondán beszélt. Be is 
hívatták az apját, hogy tanítsa rend-
re a fi át. Megtörtént. Egy napon ha-

zafelé menet Lajos valamit megint el-
kanyarított, magyarosan. Ekkor a há-
tunk mögül érces férfi hang – az apja 
– rivallt rá: az isten erre meg arra, La-
jos (ami ez után következett, azt csak 
18 éven felüliek olvashatnák szülői fel-
ügyelet mellett), te csak rondán tudsz 
beszélni? Csak rondán tudott.

A telefon után üzeneteket váltot-
tunk, hívtuk egymást, mondta, hogy 
jönnek látogatóba, találkozzunk. Úgy 
legyen, mondtam, és úgy lett. Ugyan-
csak volt osztálytársunkkal, Völgyi La-
cival lejöttek Debrecenbe, és ötven-
nyolc (!) év után találkoztunk. Nem 
nőtt meg, nem lett egy szépfi ú, de 
nem beszélt csúnyán. Ötvenhatban 
disszidáltak, azóta Amerikában él, 
családja van, és újságírással (is) foglal-
kozott. Nyugdíjas.

Aztán felvetődött, hogy csinál-
junk egy attilás találkozót jövő ta-
vasszal, ameddig áll az épület, és pró-
báljunk összejövetelt szervezni az 
„Attila”emlékére.  RÉTI JÁNOS

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: UKK Neogrády László Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Svajer Barbara. 
Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

Újpest akkor és most LV. rész
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A keretek és a kommunikáció 
fontossága
Drog és prevenció címmel tartott előadást a szakorvosi rendelő 
szervezésében útjára indított egészségdélután decemberi ismerte-
tőjén dr. Zacher Gábor toxikológus a Polgár Centrumban.

Dr. Zacher Gábor az előadásában hangsúlyozta, önmagában nem a kábítószert kell meg-
előzni, a prevenció elsősorban a keretek felállításában-betartásában és a kommunikáció-
ban rejlik. Felhívta a fi gyelmet a virtuális világ és a valóság egyensúlyára is, előbbinek a 
parttalansága ugyanis hosszabb távon akár a személyiség torzulásához is vezethet. 

Mint ismert, a szakrendelő nemrég útjára indított ismertetősorozata közérdeklődésre 
számot tartó egészségügyi témákat dolgoz fel.  Kép és szöveg: MOA

Dr. Zacher Gábor szerint 
nem önmagában a 

kábítószert kell megelőzni Formáló művészet
Megnyílt az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény kiállítása az Új Galériában. A hátrányos helyzetű diá-
kok alkotásaiból készült összeállítás 2015. január 8-ig látha-
tó az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házában. A kiállí-
tást Bodóczky István képzőművész nyitotta meg, Szűts Ist-
ván zenész közreműködésével. 
A kelet-magyarországi iskola diákjai rendkívül sikeresek a 
hazai és a nemzetközi gyermekrajzpályázatokon, évente 
négyszáz-ötszáz díjat hoznak el a világ minden pontjáról. 
Képeik kifejezetten inspiráló jelleggel hatnak más gyerekek-
re, rengeteg ötletet tudnak belőle meríteni, a felnőtteknek 
pedig üdítő családi program lehet hétköznapokon 9-től 18 
óráig, hétvégén 10-től 18 óráig az Új Galériában!  V. G.

Török Zita művésztanár és 
Bodóczky István képzőmű-
vész ajánlotta a tárlatot a 

látogatók figyelmébe



Újpesti gyerekeknek énekelt Caramel
Jelenés, Vízió, Szállok a dallal… Caramel legsikeresebb dalait hallhatta öt-
száz újpesti gyermek, az Újpesti Cseriti jóvoltából.

Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete minden év decemberében ün-
nepi koncertre hívja a hátrányos helyzetű gyermekeket. Ezúttal a tíz évvel ezelőt-
ti Megasztár nyertese, Caramel érkezett az Ady Endre Művelődési Ház színpad-
ára. A gyerekek nagy szeretettel fogadták, és végigénekelték a negyvenperces 
minikoncertet.

– Ma délelőtt tudtam meg, hogy jöhetek, és nagyon örültem – mesélte a koncert 
előtt a hatodik osztályos Lili a Homoktövis Általános Iskolából. – A Lélekdonor a 
kedvenc számom, és alig várom, hogy énekelhessem. 

A műsor végén minden gyermek apró ajándékcsomagot kapott, 
amelyben egy lila-fehér bögre és édesség volt. D.V.
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Mindenkit vár 
a karácsonyi 
vásár! 
Két hét van még az ünne-
pi készülődésre. Átgondol-
ni a menüt, beszerezni vagy 
elkészíteni az ajándékokat, 
és természetesen kiélvezni 
a decemberi napok utánoz-
hatatlan hangulatát. Erre 
nyújt remek lehetőséget az 
Újpesti Karácsonyi Vásár, az 
ingyenesen használható jég-
pálya és az ünnepi díszbe öl-
tözött Szent István tér a har-
madik adventi hétvégén is. 

December 13., szombat
Szent István tér, nagyszínpad
10.30: „Decemberi csillagok” – a Por-
téka Színpad karácsonyi gyerekműsora
15.00: Eszter-lánc – gyerekkoncert
17.00–18.00: Az Újpesti Evangélikus 
Egyházközség és az Újpesti Baptista 
Gyülekezet adventi gyertyagyújtása 
és műsora
19.30: Balkan Fanatik

Ifjúsági Ház
10.00–13.00: Kézműves-foglalkozás
15.00–18.00: WORKSHOP – „kará-
csonyfadíszek gyártása”. Kicsik és na-

gyok sokféle eszköz és anyag felhasz-
nálásával karácsonyfadíszeket készít-
hetnek.

December 14., vasárnap
Szent István tér, nagyszínpad
15.00: Katáng – gyerekkoncert
19.00: Bolero Balett
19.30: Szekeres Adrien

Szent István tér
16.00–18.00: Szabadtéri gyermekfog-
lalkoztató: karácsonyi pecsétműhely, 
krampuszteke, karácsonyfa-díszítő

Újpesti Karácsonyi Vásár
november 29. – december 24. 

Az Újpesti Karácsonyi Vásár részletes programja: 
www.ujpest.hu/karacsonyivasar 

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS
December 13-án az Újpesti Evan-
gélikus és Baptista Egyházközös-
ség műsorára és a harmadik ad-
venti gyertya meggyújtására vár-
nak mindenkit a Szent István té-
ren, 17 órától. 

A negyedik adventi gyertyát a 
Katolikus Egyházközösség gyújtja 
meg, december 20-án. 

December 21-én Caramel az Újpesti 
Karácsonyi Vásár színpadán is fellép

EGY FIATAL LÁNY TÖRTÉNETE 
December 20-án, 19 órától a Barbara című 
színdarabot tekinthetik meg az érdeklődök az 
Újpest Színházban (Budapest, 1043 Tavasz u. 
4.), Somogyi Szilárd rendezésében, Patai Anna 
főszereplésével.  A jegyek megvásárolhatók az 
Ady Endre Művelődési Ház jegypénztárában, 
illetve kezelési költség nélkül az interneten is, 
a jegy.ujkk.hu oldalon. 



Mindenki karácsonya 
Jézus Krisztus születésére készülünk, aki an-
nak idején megkülönböztetett fi gyelemmel 
fordult a betegek, a szenvedők felé. Az ő pél-
dáját követve december 24-én délután 14 óra-
kor a Nap utcai Szent József-templomban (IV., 
Tél utca–Nap utca sarok) Mindenki karácso-
nya címmel ünnepi műsorra hívjuk mindazo-
kat, akiket Jézus ma is megszólítana: a magá-
nyosokat, akik egyedül vannak, akik az utcán 
töltik ezt a napot is.

Program: pásztorjáték, közös éneklés, gyer-
tyagyújtás, ajándékosztás, agapé (sütemény, 
tea). Molnár István atya

ADOMÁNYT GYŰJTENEK
Legyen mindenkinek ünnep a karácsony! A 
Szent József-plébánia december 15-ig szá-
raz élelmiszert, ruházatot, takarót, cipőt, csiz-
mát vár a rászorulók megsegítésére. A karitatív 
adománygyűjtés ideje alatt hétfőn és csütörtö-
kön 15.30 és 17.30 között nyílik lehetőség a fel-
ajánlott holmik, élelmiszerek leadására a plé-
bánián (IV., Nap utca 15.).
 Szent József-plébánia
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– Amikor készültem az interjúra, 
mindenhol azt olvastam, hogy 
Szekeres Adrien sikeres énekesnő, 
telt házas koncertekkel, két szép 
kislánnyal, szerető férjjel. Beval-
lom, kissé szkeptikus voltam, ke-
restem a hibát.

– Nézd, már kiskoromban 
volt egy elég határozott elkép-
zelésem arról, hogy felnőttként 
hogyan szeretnék élni. Hogy mi-
ként élek majd harmonikusan. 
Tulajdonképpen csak ezt próbá-
lom követni.

– Kiss Gábor a férjed, gyer-
mekeid apja, zeneszerződ, zon-
goristád, menedzsered egy sze-
mélyben. Elég sok időt tölthettek 
együtt.

– Dehogy, csak a nap huszon-
négy óráját. És ez így pont elég 
nekünk. Zeneszerzőként mindig 
fi gyeli, hogy hol tartok, mi áll jól 
nekem, milyen éppen a kedvem, 
és mindig feszegeti a határaimat, 
kitalálja, hova léphetek előre. 

– Nagyon jól énekelsz opera-
áriákat. Sosem gondoltál rá, hogy 
efelé vidd a pályád?

– Azért ez nem úgy megy, 
hogy reggel felébredek, és azt 
mondom, na, akkor ma elének-
lem a Nessun Dormát. Nagyon 
sokat kell tanulni, gyakorolni 

hozzá. Más kérdés, hogy régóta 
tudok operát énekelni, ez csak 
a nézőknek újdonság. Amúgy 
ezt is a férjemnek köszönhetem, 
mert az ő unszolására énekel-
tem először a 2011-es szimfoni-
kus koncertemen. Felvételiztem 
is a Zeneművészetire, magán-
ének szakra, de ez éppen Jázmin 
születésekor történt, szóval nem 
sok esélyem volt. Nem tudtam 
rendesen felkészülni. 

– Jó, de ha ilyeneket tudtál 
már régebben is énekelni, akkor 
nem érezted, hogy a könnyed 
slágereknél többet akarsz? Nem 
derogált például a Híd a folyón 
című sláger?

– Nem. Nagyon szerettem, 
ez egy nagyon szép dal, amely 
az akkori lelkiállapotomnak ab-
szolút megfelelt. Szerintem egy 
ilyen könnyedebb dalt is el kell 
tudni énekelni. És valószínűleg 
megőrülnék, ha egyfajta stílus-
ban kéne énekelnem. Szerintem 
a Híd a folyón vagy az Olyan, 
mint te akkoriban újdonságnak 
számított a műfajban.

– Az tény, hogy a slágereid 
már teljesen beépültek a köztu-
datba. Rengetegszer játsszák ezt 
a kettőt, vagy például az Úgy 
szeress című Unisex-nótát eskü-
vőkön. 

– Sőt, mi is erre házasodtunk 
össze. Azért nem rossz érzés, 
hogy a dalaim mások életének 
nagy pillanatait kísérik. Hiszen 
arra nem emlékszel, hogy mit 
ettél azon a bulin, ahol először 
csókolóztál, de arra igen, hogy 
milyen zene szólt közben.

– Neked ez az adventi időszak 
nem karácsonyi készülődéssel, 
hanem koncertekkel telik.

– Mégis karácsonyi hangu-
latban vagyok ilyenkor. Gondolj 
bele: sok embernek adok örö-
möt az adventi koncerteken, rá-
adásul gyönyörű helyszíneken 
lépek fel. És annyiszor éneklem 
a karácsonyi dalokat, annyiszor 
élem át ezt az érzést, hogy ez a 
legjobb felkészülés az ünnepre.

– Akkor az újpesti koncerte-
den is készülhetsz a karácsony-
ra.

– Úgy is állítom össze a mű-
sort, hogy az ismert slágerek 
mellett ünnepi dalok is elhan-
gozzanak. Vagyis együtt készü-
lünk majd az újpestiekkel.  J. M.

Slágerek és áriák
Az Unisex énekeseként lett ismert, szólókarrier-
jében pedig töretlenül bizonyítja sokoldalúságát. 
Rendre megtölti a nagy koncerttermeket és a de-
cember 14-i, újpesti koncertjén valószínűleg a Szent 
István teret is. Szekeres Adriennel beszélgettünk.

Szekeres 
Adrien
December 14., 
vasárnap, 19:30 
Szent István tér

Szerkesztőségünk karácsonyi rajzpályázata leg-
nagyobb örömünkre nagy érdeklődést váltott 
ki. Sok újpesti lurkó avatott be minket, hogy 
is telik náluk a karácsony este, a műveket pe-
dig hétről hétre olvasóinknak is megmutatjuk.

Ilyen lesz 
a karácsony 
nálunk

A másodikos Holecz Benedek 
a karácsonyfájukat örökítette 
meg, amelyet többméteres égő-
sor és színes kis gömbök díszí-
tenek, alatta pedig a várva várt 
ajándékok. De mi lehet a dobo-
zokban?

A második képen a fa alá egy 
barna kiskutya is került, aki vagy 
nagyon kíváncsi, vagy ajándék-
ként érkezett a szintén másodi-
kos Kolláth Gergőékhez. 

Ú j p e s t i  Ka r á c s o n y i  V á s á r
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zámos újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az Újpesti 
Babaköszöntő Megérkeztem!-

macija. Az önkormányzat ajándék-
csomagjában csupa hasznos aján-
dék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa, illetve pelen-
kacsomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fo-
gadják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, fényképezzék le csemetéjüket új-
pesti bodyban, és a képet jpg formá-
tumban küldjék be szerkesztőségünk-
be. Örömmel tesszük közzé a kisba-

bákról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, továbbá az 
ujpest.hu weboldalon és az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook-oldalon. 
E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó, Újpest! 

S

Fruzsi vagyok, Újpesten la-
kom.

Csatoltam kislányunkról 
egy „Újpest-megérkeztem-
bodys” fotót. Üdvözlettel: 
Klár-Krisztin Noémi

Tremmel Szófi a 2014. má-
jus 29-én született.

Utcáról utcára 

Barátságos 
és barátkozó
Újpesten közel háromszáz elnevezett 
közterületet találunk. Sorozatunk-
ban arról kérdezzük az újpestieket, 
tudják-e, kiről, miről kapta nevét az 
utca, ahol otthonuk található.

Ezúttal a Venetianer utcában „vendégeskedünk”, 
a Deák utca szomszédságában, professor emeritus 
Sipos Lajos irodalomtörténésznél, Újpest díszpol-
gáránál, akitől megtudtuk, az ötvenes években 
Venetianer Lajosról nevezték el az utcát, mostanra 
azonban csak a család vezetékneve maradt, talán az 
egyszerűség kedvéért.

– Kiterjedt családról van szó, jelenleg is tudunk 
egy leszármazottról, aki mikrobiológusként ér el si-
kereket. Az utca kétségkívül Újpest egykori főrab-
bijának állít emléket, aki tudósként is megmaradt 

az emberek emlékezetében. Kecskeméten született, 
1892-ben került Újpestre. Tizenkilenc könyv és kö-
zel másfél száz értekezés maradt utána – mondja a 
tanár úr. – Nagy jelentőségű A bibliai történet és az 
újkori ásatások című, 1906-ban megjelent könyve, fő 
műve pedig a nem sokkal a halála előtt, 1922-ben ki-
adott, A magyar zsidóság története a honfoglalástól 
a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasá-
gi és művelődési fejlődésére című kötete. Újpest fejlő-
désében nagy szerepet játszott a gróf Károlyi István 

által betelepített zsidó lakosság – meséli tovább 
az ELTE professor emeritusa. – Mint megtudjuk, 
Venetianer Lajos hozta létre Újpesten a zsidó nőegy-
letet, az Iparos és Kereskedő Ifjak Egyletét, és működ-
tetője volt a Szegényekre Figyelő Egyletnek is. Halá-
lakor nemcsak Újpest, de az egész ország gyászol-
ta. Fia az Egyesült Izzóban lett vegyész, aki a mun-
kaszolgálatból soha nem tért haza – fűzi hozzá be-
szélgetőpartnerünk. – Az utca névadása azt az idő-
szakot tükrözi, amikor helyi egyházi személyisége-
ket választottak közterületek névadóinak. Az utcá-
ra a földszintes házak a jellemzőek, elvétve akad né-
hány emeletes ház, például az, amelyben 1963 óta mi 
is lakunk. Barátságos és barátkozó utca volt – tud-
juk meg. – A Deák utcához közeli sarkon, az iskola 
falán emléktábla jelzi, hogy itt nyílt meg Újpest első 
saját alapítású gimnáziuma, a Magyar Királyi Állami 
Főgimnázium, ahol Babits Mihály tanított. Újdon-
ság az iskola közelében kialakított fekvőrendőr és az 
egyirányúsítás: az utca a József utcától a Deák utcáig 
járható, a másik oldalról tilos a behajtás. B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: (1954, előzőleg 
Venetianer Lajos utca, 1928, Honvéd utca, 1949, Lőwy 
Izsák utca, 1919, Liliom utca 1882 előtt) József Attila utca 
30.-tól a Deák Ferenc utca 7.-ig. Venetianer Lajos (1867–
1922) újpesti főrabbi, vallástörténész és régész volt.

T Á J É K O Z TAT Ó

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Ke-
rületi Hivatalánál a 2014. év végi munkaszü-
neti napok körüli munkarend a következők 
szerint alakul:
�  2014. december 12. (péntek) munkanap (nyit-

va tartás: 8.00–17.00, sorszámhúzás 16.30-ig)
�  2014. december 13. (szombat) munkanap 

(nyitva tartás: 8.00–13.00, sorszámhúzás 
12.30-ig)

�  2014. december 22-e és 29-ei hétfői na-
pok (nyitva tartás: 8.00–17.00, sorszámhúzás 

16.30-ig). A Hajló u. 42–44. szám alatti kiren-
deltség zárva tart.

�  2014. december 23-a és 31-ei napok (nyitva tar-
tás: 8.00–12.00, sorszámhúzás 11.30-ig). A Haj-
ló u. 42–44. szám alatti kirendeltség zárva tart.

�  2014. december 30. (kedd) munkanap (nyitva 
tartás: 8.00–16.00, sorszámhúzás 15.30-ig). A Haj-
ló u. 42–44. szám alatti kirendeltség zárva tart.

�  2015. január 10. (szombat) munkanap (nyit-
va tartás: 8.00–13.00, sorszámhúzás 11.30-ig)
A hivatal 2014. december 24–25–26-án és 

2015. január 1–2-án zárva tart.
 DR. BALOGH SZILVIA hivatalvezető

CSOKONAISOK SZEREPLÉSE A BELVÁROSBAN
Nagy sikert aratott az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ál-
talános Iskola és Gimnázium Gyermekkara december 
6-án. Az Adventi Missziós Hetek alkalmából a Belvárosi 
Szent Mihály-templomban karácsonyi dalokat és regélős 
táncot adtak elő, Pászti Károly pedagógus vezetésével.
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Diákok írták   2. rész

Babits-nap a Babitsban 
Nemrégiben a IV. és XV. kerületi vers- és prózamondó verseny hely-
színe volt könyvtárunk. A zsűri elnöke Hűvösvölgyi Ildikó színmű-
vésznő volt. Az első díjat Sárospataki Anna kapta a Babits Mihály 
Gimnáziumból, a közönség különdíját pedig Tóth Regina a Károlyi 
István 12 Évfolyamos Gimnáziumból.
 
A Babits-napon reggel rendhagyó órákon vehettünk részt, amelyekre elő-
zetesen lehetett jelentkezni. Ilyenkor mindig gazdag kínálatból választha-
tunk. Megzenésített verseket hallgathattunk az Acoustic Light Blue elő-
adásában, Tarján Tamás és régi tanáraink az irodalmi paródiáról tartot-
tak előadást, a fi lmes grafi káról Gyulai Líviuszt hallgathattuk, az irodalmi 
játékokról dr. Seláf Leventét, a tánc- és mozgásművészet rejtelmeibe pedig 
Illésy Éva színművész, iskolánk egykori diákja avatott be minket. A kisgim-
nazisták eközben sokféle vetélkedőn-játékon vehettek részt, amelyeket is-
kolánk tanárai vezettek.

Tíz órától az ünnepi program kezdődött. A kis épületben Huzella Pé-
ter műsora zajlott, míg a nagy épületben a diákok és a tanárok által meg-
alkotott versparódiákat tekinthette meg az ünneplő közönség, Varró Dá-
niel társaságában. A műsor után a könyvtárban Varró Dániellel folytató-
dott a beszélgetés, nagyszámú közönség előtt. 

A délután további részében tanár-diák focimeccs, majd a „Miénk a szín-
pad” produkció következett, ahol az arra vállalkozók a színpadon mutat-
hatták meg, miben tehetségesek. Az est folyamán átadták a hagyományos 
Babits-díjat. A díjazott személyéről a tanárok titkos szavazással döntöttek, 
az idei évben az elismerést Antal István tanár úr kapta.
Az eseményekről további képek és részletek az iskola honlapján (www.babits.hu) 
találhatók. Kép és szöveg: Incze Denissza 9. a osztályos tanuló

A harangmuzsika hívogató hangja
Jótékonysági hangversenyre hívta az érdeklődőket az Új-
pesti Baptista Harangzenekar az Újpesti Baptista Imaház-
ba. A hangverseny előtt dr. László Imre Kárpátalján élő 
baptista lelkész hirdetett igét.

Történelem 
testközelből
A Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény 
anyaga, valamint egy családi örökség mutatja 
be az első világháborús Újpestet azon a kiállí-
táson, amelynek az Újpesti Károlyi István Álta-
lános Iskola és Gimnázium galériája ad otthont.

Az akkor nemrég várossá nyilvánított Újpest ti-
zennégyezer sorkötelezettjének a fele még az első 
évben bevonult, és sokan soha nem térhettek visz-
sza. Hirmann László, az iskola igazgatója felsorolta: az 
első világháborús emlékmű háromszázhuszonhárom 
eltűnt hőst jegyez, de a zsinagóga emlékfalán vagy a 

villamosremíz emléktábláján további nevek olvasha-
tók. Az UTE is számon tartja a hősi halottait.

A megnyitón szintén felszólaló dr. Kőrös And-
rás, Újpest díszpolgára, az Újpesti Közművelődé-
si Kör ügyvivője nagyapjának az örökségét bocsá-
totta rendelkezésre. Saját emlékeiből és a fronton 
szolgált nagyszülőjének a feljegyzéseiből idézett a 
hallgatóságnak, érzékeltetve a háború borzalmait. 
Emlékeztetett: akkor huszonhárom éves nagyapja, 
Fraknóy Gyula önként vonult be katonának, és egy 
imakönyv mentette meg az életét. 

A kiállítás főként, de nem kizárólag, fényképe-
ket és korabeli újságcikkeket tár a látogató elé, ez-
zel mutatva be, mi történt száz esztendővel ezelőtt, 
és mi az, ami az iskola tanulóinak ma történelem.

 Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS
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Az Újpesti Baptista 
Harangzenekar 

tagjai rendszeresen 
tartanak jótékonysági 

hangversenyeket

Fényképek, újságcikkek 
és tárgyak elevenítik 
meg a történelmet

– A hangverseny támogatói a kár-
pátaljai magyarok megsegítésére ad-
hattak adományokat, ezúton is kö-
szönjük nagylelkűségüket. Az Ukrán 
Baptista Szövetséget a magyarlak-
ta területen régóta segítjük, bekap-
csolódunk a misszió támogatásába. 
Rendszeresen segítjük az ott élő né-
hány száz magyar baptista testvérün-
ket anyagiakkal és lelki közösséggel is 
– mondta el Mészáros Kornél baptis-
ta lelkész. – A tegnap este igehirde-
tője, dr. László Imre korábban ma-
gyarországi lelkész volt, majd húsz 
éve az Egyesült Államokba települt, 
ahonnan az Amerikai Nemzetközi 
Missziós szervezet, az International 
Mission Board misszionáriusaként 
érkezett Kárpátaljára, hogy ott fal-
vakban hirdessék Isten igéjét – fűz-
te hozzá. 

Az Újpesti Baptista Harangzene-
kar vezetője, Simon Norbert a hang-
versenyt követően elmondta: – Kül-
detésünk, hogy mindazokat a hang-
szereket, amelyeket valamikor aján-
dékba kaptunk, minél többször meg-
szólaltassuk, és örömet szerezzünk ez-
zel másoknak. A zene mellett célokat is 
megjelölünk, és különösen advent tájé-
kán jótékonysági hangversenyeket tar-
tunk. Az adományokkal segítjük más 
felekezetben szolgáló testvéreinket is. 
Egy éve az újpesti zeneiskola, koráb-
ban a Bethesda-kórház, de az épülő re-
formátus templom is volt már a ked-
vezményezettek között. Az élet mindig 
jelzi, hol kell segítő kezet nyújtani. Így 
esett a választás most Kárpátaljára. A 
többeknek még újdonságot jelentő ha-
rangmuzsika hívogató hangjára sokan 
mondtak vasárnap igent. B. K.
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Jó tanácsok 
karácsony előtt
 Advent időszaka a készülődés-

ről, a várakozásról szól. A ka-
rácsonyi nagy bevásárlások 
idején több dologra kell egy-
szerre odafi gyelnünk, emel-
lett a lakás biztonsága sem el-

hanyagolható szempont. Cserna Sándor közbiz-
tonsági referens sorozatunk e 
heti cikkében a fi gyelmünkbe 
ajánlja, hogy mire érdemes 
mindenképpen ügyelni.

OTTHONUNK BIZTONSÁGA
– Ha egész napos bevásárlásra 
indulunk, vagy nem töltjük otthon 
az ünnepet, célszerű a szomszéd-
nak jelezni, hogy egyáltalán nem 
várunk vendéget. Ha 
tévét, rádiót vagy kis 
fogyasztású lámpát 
bekapcsolva hagyunk, 

az otthonlét látszatát kelti – sorolja a közbiztonsá-
gi referens.

Hozzáteszi viszont, hogy az adventi koszorúkkal, 
csillagszórókkal vigyázzunk. A karácsonyi égősort 
sem szabad bekapcsolva hagyni, mert még a legjobb 
minőségű termék is zárlatot kaphat. Éjszakára szintén 
áramtalanítsunk.

Ahogyan a rendőrségi híreinkben többször megír-
tuk: ne engedjünk be otthonunkba idegeneket, még 
akkor sem, ha valamilyen (közmű-)szolgáltatóra hi-
vatkoznak. Kilétüket mindenképp célszerű ellenőriz-
ni, ezzel otthonunkat, értékeinket szintén óvjuk.
 M. ORBÁN ANDRÁS

ADOMÁNYGYŰJTŐK
Előfordulnak olyan személyek is, akik 

az ünnep miatti adományozó 
kedvet használják ki, és nem lé-

tező szervezetek nevében – 
például adománygyűjtés ürü-
gyén – szeretnének bejutni 

a lakásunkba. Óvakodjunk azoktól is, 
akik az utcán „a legjobb ajánlattal” vagy a hoz-
zátartozójuk „kórházi ápolásának” ürügyén kér-
nek tőlünk pénzt, vagy állítanak meg bennün-
ket – fi gyelmeztet közleményében a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság.

Perneczky László önkor-
mányzati képviselő – Újpest 

Lehet Más a Politika (LMP)
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 

Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 
Tel.: 06-20 390-0566, ujpest.lehetmas.hu 

www.facebook.com/Perneczky.Laszlo

P Á R T H Í R E K

K ö z m e g h a l l g a t á s 
Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat közmeghallgatást tart.
Helye: Német Ház  1042 Budapest, Nyár 
utca 40-42. Időpontja: 2014. december 13-
án, szombaton 16–17 óráig és december 
19-én, pénteken  16–17 óra között. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk, észrevételei-
ket, véleményeiket szívesen fogadjuk.
  PAPPNÉ WINDT ZSUZSANNA elnök
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat közmeghallgatást tart 2014. 
december 16-án 18–20 óra között a Kül-
ső Szilágyi út 104. alatt található irodában. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2. rész

Állatok Mikulása
Az Újpest FC focistái és az Állatvé-
delmi Járőrszolgálat közös felajánlá-
saként százötven mikuláscsomagot 
adtak át a Rex Állatszigeten decem-
ber 5-én, ezekből százat kutyáknak, 
ötvenet macskáknak szántak. Egyben 
a Rex Alapítvány alapítója itt jelen-
tette be: elindul négylábú szeretetfu-
táruk. A kezdeményezéshez – idejük-
höz mérten – az Újpest FC itt megje-
lent focistái is csatlakoznak.

Az Újpest FC részéről Forró Gyula, Vadász Viktor Si-
mon Krisztián, Nagy Gábor és Litauszki Róbert ér-
kezett az Állatszigetre. A kutyáknak szánt csoma-
gokba, kutyacsoki, bolhairtó, jutalomfalat és rágó-

csont került, míg a macskák szeretetcsomagja juta-
lomfalatot és macskalabdát tartalmazott. Az öt fo-
cista egy-egy kutya kíséretében rövid sétát tett az 
Állatszigeten, majd az állatvédelmi járőrökkel kö-
zösen adták át az ellátmányt dr. Király Péternek, az 
Állatsziget vezetőjének, a Rex Alapítvány alapító-
jának.

Utóbbi még a séta során elmondta: advent ide-
jén indul útjára négylábú szeretetfutáruk, ami azt 
jelenti, hogy Újpest területén az ünnepek időszak-

ára egy-egy kutyát vagy macskát díjmentesen ház-
hoz visznek. Az állatokhoz egyhavi eleséget „mellé-
kelnek”, de az így kiszállított állatok Király Péter sze-
rint az esetek kilencvenöt százalékában már nem 
kerülnek vissza hozzájuk.

Az alapítványvezető állatorvos az átadás után fel-
kérte az öt focistát, hogy vállaljanak „sportvédnök-
séget”, s idejükhöz mérten legyenek jelen a négylá-
búak kiszállításánál. A jelenlévők igent mondtak a 
kérésre. Kép és szöveg: M. Orbán András
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Gyurta Dániel megvéd-
te világbajnoki címét két-
száz méter mellen a hu-
szonöt méteres meden-
cében is. Az UTE olimpi-
ai bajnoka a fi náléban vé-
gig kontroll alatt tartotta 
a mezőnyt, azt tette, amit 
az edzőivel megbeszélt. Az 
első száz méteren utazott 
a többiekkel, aztán lesza-
kította őket.

– Láttam, hogy az utolsó fordulót kö-
vetően Marco Koch alaposan megin-
dult, de nem ijedtem meg, hiszen vé-
gig az történt a medencében, amit el-
terveztem. Már láttam a befutóról ké-
szült felvételt, megnyugodtam, egy 
cseppet sem veszítettem az előnyöm-
ből az utolsó métereken sem. Amikor 
az órára pillantottam, gondolom so-
kan látták az arcomat, elégedettség 
töltött el, hiszen nyertem, és az idő-
eredményem sem volt rossz. 

– Két évvel ezelőtt szintén Dubaiban 
nyertél először rövidpályás világbajnok-
ságot. Melyik volt a könnyebb győzelem?

– Kívülről úgy festhetett, hogy si-
mább volt a mostani. Pedig, nekem 
mindenki elhiheti, nem volt könnyű 
verseny. Figyelnem kellett végig min-
denre és mindenkire, elégedett va-
gyok, hogy ezt sikerült megtennem. A 
célom a címvédés volt, nem foglalkoz-
tam most a világcsúccsal. 

– Sokan csodálkoztak azon, hogy a 
száz métertől visszaléptél. Úgy gondolom, 
a kétkedőknek is megadtad a választ…

– A kétszázon aratott győzelmem 
visszaigazolta, jó döntést hoztam, ami-
kor visszaléptem a rövidebb távtól, hi-

szen délelőtt az utolsó előfu-
tam volt a miénk, délután pe-
dig a harmadik szám volt a 
mi döntőnk. A buszozás-
sal együtt mindössze 
negyven percünk ma-
radt a pihenésre, amit, 
úgy gondolom, mind-
annyian éreztünk, akik 
a fi náléban úsztunk. An-
nak örülök, hogy fél má-
sodperccel a többiek előtt 
vagyok még mindig. Per-
sze tisztában vagyok azzal, 
hogy ez „csak” egy rö-
vidpályás világbajnok-
ság volt. Az igazi kihí-
vások ezután következ-
nek. Jóleső érzés, hogy sike-
rült ezt az évet egy vb-aran-
nyal zárnom, mert elisme-
rem, nem volt annyira kimagas-
ló az idei szezon, mint a korábbi-
ak. Igaz, szándékosan fogtuk vissza 
ezt az idényt, hogy a következő két 
évre, amikor jön a nagypályás világbaj-
nokság és az olimpia, meglegyen a kel-
lő erő ahhoz, hogy továbbra is a többi-
ek előtt maradjak. (musz/gergely)
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Gyurta 
megszerezte
azt, amiért 
Dohába 
utazott

Eljött a Mikulás a tornacsarnokba is
Apró tornászpalánták versennyel köszöntötték a Mikulást a Szilágyi úti UTE-
csarnokban. Az ország minden tájáról, de még a határon túlról is érkeztek gyerekek, 
hogy összemérjék tudásukat, és nem utolsósorban találkozhassanak a nagyszakállúval.

– Ma talán nem is az eredmény a leg-
fontosabb – mondta Juhász Judit, az 
UTE tornaszakosztályának vezetője, 
a rendezvény háziasszonya. – Min-
den gyerek bemutathatja tudását, a 
legfi atalabbaktól, az óvodáskorúak-
tól a már rutinosnak számító tizen-
évesekig. Persze lesz eredményhirde-

tés is, és ígérhetem, egyetlen gyerek 
sem távozik csalódottan tőlünk.

Az újpesti Mikulás-kupára ked-
ves vendégek is érkeztek. Berki Krisz-
tián olimpiai bajnok és edzője, Ko-
vács István nem győzte dicsérni az 
apróságokat, akik cseppet sem izgul-
tak, pedig az UTE nagy bajnoka mel-

lett Wintermantel Zsolt polgármester, 
dr. Tahon Róbert jegyző és Őze István 
klubigazgató is árgus szemekkel fi gyel-
te a szebbnél szebb gyakorlatokat.

A díjak átadására pedig Ber-
ki Krisztián olimpiai bajnok torná-
szunk, valamint egyesületünk és a 
városunk vezetői vállalkoztak. (g)
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Szolgáltatás
� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, üvege-
zését, szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés, 
tel.: 370-4932

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 
06-30 447-4853

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-70 
234-7759

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315
 

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszünteté-
se. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt kör-
mök, bőrkeményedések kezelése, körömpótlás, benőtt 
körmöknél körömszabályozás. UV lámpás cipőfertőt-
lenítés. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyitva tartás: H–Sz. 
9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), az én vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől, 
tel.: 06-20 595-3057

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasz-
szon minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az 
újpestiekért dolgozunk már több mint 20 éve. 
Amennyiben Önök is úgy akarják, mi máris meg-
oldjuk a problémákat, és a teljes ügyintézést vál-
laljuk. Tel.: 06-30 965-4844

Ajándék, ékszer, lakásdekor 
� SWAROVSKI ékszerek Újpesten, elérhető áron! 
Szeretettel várunk mindenkit Chris.tals ajándék-
üzletünkben! Termékeinkből: Swarovski ékszerek 
antiallergén fémből, japán divatgyöngy ékszerek, 
quillingképek, dekorációk, órák, kaspók… Cím: 
1042 Bp., Petőfi utca 16.; www.facebook.com/
christalajandek; tel.: 06-30 716-5005

In gat lan el adó
� Újpest-Városkapunál eladó 68 m2-es, 2,5 szobás, 
világos, összkomfortos téglalakás négyemeletes ház 
földszintjén. Teljesen felújítva. I.á.: 16,5 M Ft, tel.: 06-
30 319-7760

� Izzó-lakótelepen eladó 51 m2-es, egyedi fűtésű, 2 
szoba összkomfortos, kis rezsijű, jól élhető, csendes 
kis társasházban tehermentes emeleti lakás. Nagyon 
jó közlekedési és parkolási lehetőség. I.á.: 11 M Ft, tel.: 
06-20 968-2448

� Újpest csendes kertvárosában 600 m2-es sarok-
telken 105 m2-es alapterületű, kétszintes, hatszobás, 
amerikai konyhás, dupla erkélyes, kandallós, padló-
fűtéses, klinkertéglás, patinás épület eladó. Pincéje 
háromhelyiséges, ipari árammal, vállalkozásra ideális, 
tel.: 06-1 369-3771

� Elcserélném vagy eladnám budakeszi 
(Nagyszénászug) zártkerti ingatlanomat. 585 m2 te-
lek, 30 m2-es téglaépület + melléképület, víz, villany 
van. A belterülethez legközelebb elhelyezkedő telek, 
lakókörnyezet ideális. IV–XIII. ker.-ben lakáscsere ér-
dekel. Ár: 7.5 M Ft, tel.: 06-30 771-1186

Ingatlan kiadó
� Újpesti családi ház szuterénjében 60 m2, raktározás 
céljára januártól kiadó. Tel.: 06-30 450-8196

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es, távfűtéses, (vízóra van) lakásomat el-
cserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emelet-
re. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 
06-20 263-0086

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematikakorrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan, kedvezményes áron úgy, hogy még 
a matekot is megkedveli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-20 
927-0270

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, 
jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, teljes hagya-
ték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fize-
tek. Lomtalanítást vállalok! Tel.: 06-20 924-4123

� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-
től 100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 Ft-
tól. Régi bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, ki-
tüntetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásárolok. 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: V. ker., Szent 
István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, 
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

� Pappné Szilvia gyűjtő díjtalan kiszállással lakberen-
dezési tárgyakat vásárol. Antik bútorokat, festménye-
ket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénze-
ket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, ék-
szereket és mindenféle régiséget stb. és hagyatékot. 
Tel.: 06-1 293-1759, 06-70 942-0806, 06-20 465-1961

Garázsvásár 
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Vasárnap minden 
kedves érdeklődőt vár, akár eladná felesleges holmi-
ját, akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz hozzájut-
ni. December 14-ig minden vasárnap 9-től 14 órá-
ig. IV. ker., Fóti út 58/a udvarán (Diegóval szemben), 
06-30 408-8077

Állást kínál
� Újpesti gyermekorvosi praxisomba 4 órás 
munkaidőre asszisztenst keresek. Tel.: 3691-766, 
06-30-529-9816

Friss hírek,
tudnivalók:

 ujpest.hu!

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

*Október 29-éig leadott igénylések 
  (és azok visszaigazolásának) esetén tudja átvenni kártyáját.

Az átvételhez szükséges dokumentumok: 
fényképes személyazonosító okmány és lakcímkártya
Keress minket a  facebookon is!   
www.facebook.com/ujpestkartya

ÚJPESTKÁRTYA IRODA 
1042 Budapest, 
Szent István tér 6. 

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő–Csütörtök 10:00–18:00 
Péntek 8:00–16:00

VEGYE ÁT ÚJPEST KÁRTYÁJÁT!*

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357
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Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
december 12–19. között!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
–  Rozvadszky Dánielnél (a Lipóti Pékségnél) 

padlizsán 300 Ft/kg, édes kápia paprika 250 
Ft/kg, mag nélküli görög narancs 198 Ft/kg, 
édes paprika 300 Ft/kg, fürtös paradicsom 
400 Ft/kg.

–  A Sárgarépa Kft-nél a Nagycsarnokban zsá-
kos télálló burgonya 55 Ft/kg, zsákos télál-

ló hagyma 85 Ft/kg, lecsópaprika 199 Ft/kg, 
mandarin 199 Ft/kg.

–  A Ropogós Cseresznye Kkt.-nél a Kiscsar-
nokban olasz mandarin 198 Ft/kg, gála alma 
198 Ft/kg, abate extra körte 498 Ft/kg.

–  Báncs Ferencnél a Kiscsarnokban tanyasi 
csirke 790 Ft/kg, házi tyúk 790 Ft/kg, egész 
pecsenyekacsa 999 Ft/kg, friss egész nyúl 
1490 Ft/kg, csirkecomb 599 Ft/kg, lángolt 
kolbász 1300 Ft/kg. (x)

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Újra köszörűs a piacon! A Virágcsarnok 
oldalában minden pénteken és szomba-
ton várja a mester a késeket, ollókat élezni 
kívánó vendégeket.

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcse-
letet rejtettünk el. A 
megfejtéseket, kér-
jük, juttassák el szer-
kesztőségünkbe 2014. 
december 31-ig. Le-
vélcímünk: Újpes-
ti Napló szerkesztősé-
ge, 1043 Budapest, Ta-
vasz u. 4., Újpesti Kul-
turális Központ – Ady 
Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-ma-
il címen is fogadjuk. 
Kérjük, postacímüket 
internetes levelükben 
is jelezni szíveskedje-
nek. Az Újpesti Nap-
ló 2014. november 27-i 
lapszámában megje-
lent rejtvényünk helyes 
megfejtői közül Kál-
mán Anikó, Laczina 
Frigyes, Sándor Anna 
és Tieff Bertalan olva-
sóinknak kedvezett a 
szerencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt 
utalványait vehetik át. 
Nyereményükről levél-
ben kapnak értesítést.

December 10-től megkezdődik a 
szokásos fenyőfa-árusítás a piac 
melletti területen.

A négy adventi szombaton egy-egy piaci kifőzde 
kedvezményes áron várja ünnepi fi nomsággal a vá-
sárlókat. A harmadik adventi szombaton a Lacikony-
ha Bt.-nél a Kiscsarnokban házi disznótoros kapható 
kedvezményes áron. 



Az Újpesti 
Karácsonyi 
Vásárban

Az elmúlt hétvégén megkezdődtek a 
szabadtéri koncertek, gyermekfoglal-
koztatók az Újpesti Karácsonyi Vásár-
ban. Bár ezúttal az időjárás nem fogad-
ta kegyeibe a látogatókat, az adven-
ti gyertyagyújtás közösségi élménye, 
a sztárfellépők, az esti koncertek vér-
pezsdítő ritmusai, az élmények feled-
tették az esőt a Szent István téren. 

Palya Bea a gyermekeknek 
és a felnőtteknek egyaránt 

énekelt karácsonyról, ünnepekről, 
hétköznapokról

Karácsonyi örökzöldekkel, rézfúvósok
klasszikus darabjaival, dzsessz- és 

szvingzenével érkezett a Daniel Speer 
Brass a városházi koncertre

A híres egyfejű 
sárkány, Süsü legalább 

olyan izgatottan várta a 
Mikulást, mint a lurkók 

A rajongók 
gyűrűjében 
Sub Bass 
Monster

Szombaton reggel a Mikulás 
már a piacot járta, 

és találkozott a gyerekekkel

Egyre közelebb 
a színpadhoz

Minden vasárnap délután szabadtéri gyer-
mekfoglalkoztató, karácsonyi pecsétmű-

hely és krampuszteke várja a legkisebbeket
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