
BIZTONSÁGOSABB, CSENDESEBB
Elkészült a forgalomcsillapított zóna 
Istvántelken, amelyre azért volt szük-
ség, hogy megszűnjenek az indokolat-
lan áthajtások az Istvántelki út és a vas-
útvonal közötti területen.  2. oldal

EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN 
Szinte mindenkinek érdemes infl uenza 
elleni védelmet kérni. Akik nem jogo-
sultak a térítésmentes oltásra, szomba-
tonként önköltségi áron a Sanofi  oltó-
ponton is beadathatják.  3. oldal

GALAXISOK ÉJSZAKÁJA
Péntekről szombatra virradóra szá-
mos gimnazista és tanár várta a Köny-
ves csillagvizsgálójában az ISON-
üstököst, és csodálhatta az éjszakai 
égboltot.  11. oldal

FEJLESZTÉSI TERV
Nemcsak a működésre kapnak pénzt 
a legnagyobb fővárosi klubok, köztük 
az UTE is, amelyektől még az adóssá-
got is átvállalja az állam. A sport révén 
új bajnokok nőhetnek fel.   13. oldal
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Adventre és az ünnepekre készülve 
pénteken a Szent István téren megnyí-
lik az Újpesti Karácsonyi Vásár. Az ön-
kormányzat december 24-ig várja Önt, 
családját, barátait a vásárvárosban szí-
nes programokkal, sztárfellépőkkel, 
köztük Keresztes Ildikóval (képünkön) 
és közös adventi gyertyagyújtással. 
 Interjúnk Keresztes Ildikóval a 7. oldalon
 Programajánlónk: 4–5., 8–9. oldal

– a karácsonyi vásárban
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Mint arról októberben beszámoltunk, kilenc for-
galomcsillapító küszöböt – köznapi nevén fekvő-
rendőrt –, és számos közlekedési táblát telepítet-
tek az Istvántelek városrészben található utcákba. A 
napokban mindenhol elkészültek a munkálatokkal, 
amellyel a Zichy Mihály utca – Istvántelki út – Elem 
utca – vasút határolta kertvárosi területen válto-

zott meg a forgalmi rend. Az e területre behajtók 
már a „belépőpontoknál” szembesülnek a változá-
sokkal, hiszen minden utcában 30 km/h sebesség-
korlátozással találkozhatnak.

Míg korábban az Elem utca irányából érkező - fő-
leg Újpesten kívüli – autósok akadály nélkül szá-
guldottak keresztül a kertvárosi utcákon, addig 

ma már ezt nem tehetik meg. Az új forgalomsza-
bályzás arra kényszeríti őket, hogy a főútvonalakat 
használják, és időnyerés céljából ne vágják le az utat 
az Istvántelki kis utcákon keresztül. A fentieken túl, 
fontos szempont volt, hogy biztonságosabbá váljék 
a terület közepén található óvodához kapcsolódó 
gyalogos és gépjármű közlekedés.

Az utcában lakó Vargáné Jámbor Erzsébet szerint 
több szempontból is jó, hogy forgalomcsillapítókat 
telepítettek.

– Óvoda és bölcsőde egyaránt van a közelben, 
ezen felül biztonságosabb, csendesebb lett a kör-
nyék – mondja.  M. Orbán A.

Év elejétől indul Újpest 
Önkormányzatának város-
kártyaprogramja, amely kü-
lönböző kedvezményekre 
jogosítja majd az Újpesten 
élőket a programban részt 
vevő kulturális és szabad-
idős létesítményekben, he-
lyi kereskedelmi és szolgál-
tató cégeknél.

A rövidesen elrajtoló Újpest-
kártya-programhoz az elsők 
között csatlakozó ZZ Opti-
ka nem ismeretlen a helyi-
ek előtt. A családi vállalkozás 
hosszú évtizedek óta szol-
gálja az újpestieket a Fóti 
úti üzletben.

– Amikor hallottam 
a lehetőségről, rögtön 
tudtam, csatlakozni szeret-
nénk. Természetesen nemcsak 
az akció reklámértékét néz-

zük. Számunkra fontos minden he-
lyi összefogás, így a most megszüle-

tő Újpest-kártya-program is. Az új-
pesti vásárlókat többször megör-
vendeztetjük akciókkal, januártól 

ez rendszeressé válik. Nagyon re-
méljük, hogy minél töb-

ben csatlakoznak a kezdeményezés-
hez, hiszen úgy lesz értelme – mondja 
Zeller Zoltánné optikus.

Az Újpest-kártya-program tovább-
ra is minden Újpesten működő cég 
felé nyitott, az önkormányzat kedve-
ző feltételeket biztosít a csatlakozás-

hoz minden vállalko-
zásnak. Jelentkezni a 
06-70 396-5773-as 

telefonszámon 
lehet. 

 G.R.

Csendesebb és biztonságosabb lett Istvántelek

Elsőként csatlakoztak a kártyaprogramhoz

PÉNTEKEN NYIT A VÁSÁRVÁROS 
A Szent István téren harminc-
öt, lapunk megjelenésekor már 
áruval feltöltött, ünnepi díszben 
pompázó faházban válogathat-
juk a karácsonyi vásárban azokat 
az ajándéktárgyakat, amelyekkel 
meglephetjük szeretteinket.

EGY KÉP 

– EGY MONDAT

Elkészült a forgalomcsillapított zóna Istvántelken. A forgalomszabályozás-
ra azért volt szükség, hogy megszűnjenek az indokolatlan áthajtások az 
Istvántelki út és a vasútvonal közötti területen. Egy ott élő szerint nem csak 
ez az egyedüli pozitívum.
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– Az emberiség 
történetében a fer-
tőző betegségek 
évszázadokon át 
hatalmas pusztí-
tást végeztek, ezért 
érthető, hogy az 
orvostudomány 
mindent megtett 
ennek megféke-

zése érdekében. Így alakult ki a min-
denki által ismert kötelező védőoltás-
ok rendszere. Napjainkban, bár van-
nak más súlyos, szinte járványszerű 
betegségek, de a legnagyobb kihívást 
az infl uenza vírusai által okozott he-
lyi, sőt gyakran világjárványok jelen-
tik – beszél a védekezés jelentőségé-
ről dr. Hollósi Antal országgyűlési kép-
viselő, a Károlyi Sándor Kórház orvos 
igazgatója.

ÉVENTE ISMÉTELNI KELL
A védekezés leghatásosabb módja az 
aktív immunizálás, azaz a védőoltás, 
amely a járványszerű megbetegedést 
várhatóan okozó két-háromféle infl uen-
zavírus ellen ad védettséget (az idei vak-
cina három vírustörzs ellen véd). Mivel 

az infl uenzavírusok változékonysága mi-
att nem alakul ki életre szóló védettség, 
az oltást évente meg kell ismételni.

MINDENKINEK AJÁNLOTT
– Széles körben ismert, hogy az idő-
sebbek, a más, krónikus betegségekben 
szenvedők számára különösen fontos a 
védőoltás, ezért lehetőség szerint még 
a járványt megelőző november–de-
cemberi időszakban érdemes megkap-
niuk. Az infl uenza nagy fertőzőképes-
sége miatt az egyébként egészségesek 
számára is ajánlott, mert ezzel elkerül-
hető, hogy megbetegítsék a környeze-
tükben, családjukban élőket – hívja fel 
a fi gyelmet dr. Hollósi Antal.

KORSZERŰ, GYORS – A POLGÁR-
MESTER PÉLDÁT MUTAT
Ma biztonságos kiszerelésű, könnyen 
alkalmazható oltóanyag áll rendelke-
zésre. A kiemelten veszélyeztetettek 
(pl. egészségügyi dolgozók) térítés-
mentesen kaphatnak védelmet. Aho-
gyan múlt heti lapszámunkban meg-
írtuk: Újpesten a háziorvosokon kí-
vül a Sanofi  által működtetett oltó-
ponton is lehetőség van a védőol-

tás beadására. Újpest polgármestere, 
Wintermantel Zsolt idén is az elsők kö-
zött élt a lehetőséggel, és kérte az inf-
luenza elleni védelmet.

– Az oltópont nagy segítség az új-
pestieknek, hiszen a legtöbben idő-
hiánnyal küzdünk, itt viszont előze-
tes egyeztetés nélkül, szinte percek 
alatt bárki megkaphatja a vakcinát 
– fogalmazott a polgármester.

Az oltóanyag helyben van, elegen-
dő készlet áll rendelkezésre, és aho-
gyan már írtuk, szinte önköltségi 
áron kérhető. Pierre Faury, a Sanofi  
magyarországi igazgatója egyébként 
szintén beoltatta magát.  MOA–P.J.

A védelem hónapja
Szinte mindenkinek érdemes infl uenza elleni védelmet 
kérni, azonban ezt az infl uenzavírusok változékonysá-
ga miatt évente ismételni kell. A kiemelten veszélyezte-
tett csoportok térítésmentesen kaphatják meg a védő-
oltást, akik pedig nem jogosultak rá, a háziorvos mellett 
a Sanofi  oltóponton kérhetik a vakcinát. A polgármester 
idén is elsők között tette ezt.
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Ennek értelmében januártól a teljes 
árú havibérlet 10 500 forint helyett 
9500 forintba, a dolgozók kedvez-
ményes éves bérlete 114 600 helyett 
103 000 forintba, a tanulók havi bérle-
te 3850 helyett 3450 forintba, a nyug-
díjasoké pedig 3700 helyett 3330 fo-
rintba kerül jövő évtől. Tíz százalékkal 
csökken a kismamabérletek ára is. 

ÉREZHETŐ CSÖKKENÉS
A csökkentésnek köszönhetően egy 
kétgyermekes család, ahol mindkét 
gyerek iskolába jár, és mindenki vesz 
bérletet, 2013-ban 344 000 forin-
tot, 2014. január 1-jétől viszont már 
33 600 forinttal kevesebbet, 310 800 
forintot fizet majd bérletre egy év-
ben.

ÚJ BÉRLETFAJTÁK
Az igényekhez igazodva a közoktatás-
ban tanulók számára jövőre bevezetik a 
kéthetes bérletet, ami mellett szól, hogy 
június közepén ér véget a tanítási év, így 
az oktatási időszak utolsó két hetére jól 
használható bérletfajta lenne. Az árát 
2550 forintban állapították meg.

Szintén az utasoktól érkező észre-
vételek alapján bevezetik a kedvezmé-
nyes kutyabérletet is, amit azzal indo-
kolnak, hogy az utasok ritkán válta-
nak teljes árú bérletet négylábúiknak, 
sokallják érte a teljes árat, és ezért in-
kább vonaljeggyel vagy pedig a terve-
zettnél ritkábban szállították az ebet 

tömegközlekedési eszközön. A kutya-
bérlet 5250 forintba kerülne.

NOSZTALGIABÉRLET
A gyenge kereslet miatt megszünte-
tik a nyugdíjasok és a diákok számára 
az éves Budapest-bérletet, bevezetik vi-
szont a nosztalgiabérletet, amely 15 000 
forintba kerül, és a BKK által megren-
delt nosztalgiajáratokra lesz érvényes 
(pl. az időnként Újpesten is közlekedő 
nosztalgiavillamosokra. A szerk.). Ez utób-
bi bérletfajtával kapcsolatban az előter-
jesztés megjegyzi, hogy minimális bevé-
telt várnak tőle, viszont segíthet népsze-
rűsíteni a tömegközlekedést. MTI/MOA

Csökken a bérletek ára
Tíz százalékkal csökkennek a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) bérletárai, miután a Fővárosi Közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta az erről szóló fi deszes előterjesztést.

hirdetés

Más országok gyakorlatához ha-
sonlóan a jövőben lehetséges, 
hogy ez a védőoltás az erre felké-
szült gyógyszertárakban is bead-
ható lesz. 

A Sanofi  oltópont nyitva tartá-
sa: november 30-án, decem-
ber 7-én és 14-én, 10 és 14 óra 
között. A hagyományos vakcina 
1500, a korszerűbb, mikrotűs vál-
tozat pedig 2500 forintba kerül, 
mindkettő három vírustörzs el-
len nyújt védelmet. Cím: 1045 Bp., 
Tó u. 1-5. Információs szolgálat: 36-
1-505-0055.)



– Több újpesti fellépés, például a Máté Péter-em-
lékkoncert után 2013 karácsonyán ismét itt köszönt-
hetjük. Már-már visszajár hozzánk…

– Valóban, harmadik alkalommal adok koncertet 
Újpesten, amit már nagyon várok. Vannak baráta-
im itt, de főként azért jövök szívesen, mivel azt ta-
pasztaltam, hogy az újpestiek nagyon kedvesen fo-
gadnak, és szeretik a zenémet.

– Milyen műsorral készül a karácsonyi vásár nyi-
tókoncertjére?

– A tavaly ősszel megjelent nagylemezem sláge-
rein túl két-három új, azóta készült saját dalommal 
is készülök. Emellett feldolgozásokat és külföldi slá-
gereket is hallhatnak majd tőlem. Bensőséges, iga-
zi családias hangulatú bulira számíthat a közönség, 
ahogy tőlem megszokhatták.

– Hamarosan itt a karácsony. Családi körben tölti, 
vagy dolgozik akkor is?

– Korábban mindig fellépésekkel teltek az ünne-
pek, de idén másként lesz: néhány napos kikapcso-
lódásra utazunk a családdal. Szeretném, ha ezút-
tal a feleségem is pihenhetne, hiszen egész évben 
azon dolgozik, hogy a munkámhoz nélkülözhetet-
len nyugodt családi hátteret biztosítsa. Ezzel kívá-
nok neki megköszönni mindent. G. R.

Külföldi slágerek, 
új szerzemények 
Élő koncerttel, hattagú zenekarával 
harmadik alkalommal lép fel Újpes-
ten, az Újpesti Karácsonyi Vásár nyi-
tónapján, november 30-án 19 órakor 
a Megasztár ötödik szériájának leg-
jobb férfi hangja, Kökény Attila. Már 
három éve, hogy berobbant a köztu-
datba, és azóta sem pihen. Slágere-
ket ír, folyamatosan koncertezik, az 
újpesti fellépést követően éppen Ka-
nadába utazik egy fellépésre.

Kökény Attila koncertje November 30.,  

szombat, 19 óra, Szent István tér, nagyszínpad

Újpesti Karácsonyi Vásár
november 29. –december 24. 
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– a karácsonyi vásárban
Pénteken a Szent István téren megnyílik az Újpesti Karácsonyi Vásár! Újpest 
Önkormányzata a Találkozzunk többször! programsorozat jegyében egészen 
december 24-ig várja Önt, családját, barátait színes programokkal, sztárfellé-
pőkkel, városházi koncertekkel közös adventi gyertyagyújtásra a Szent Ist-
ván térre és a többi helyszínre. A Szent István téri vásárváros faházaiban 
megannyi portéka csábít ajándékvásárlásra, a fi nom falatok és a forró ita-
lok pedig a jó hangulatot fokozzák majd. Közkívánatra idén műjégpálya nyí-
lik a városháza mellett, amely február közepéig várja a gyermekeket. Belé-
pünk advent idejébe.

Az Újpesti Karácsonyi Vásár részletes programjait lapunk 8–9. oldali 
programnaptárában adjuk közre. Összeállításunkban az első hétvége eseményeit 
jelezzük, és a fellépőket kérdeztük.

November 30., szombat
10 óra: Csuhajdáré. Óriásbábos előadás. Szent István tér, piac sarka
10.00–13.00: Kézműves-foglalkozás. Ifjúsági Ház

10.00–13.00: A Magic Box játéktára. Ifjúsági Ház

16.45. Az Újpesti Karácsonyi Vásár ünnepélyes megnyitója. 

Szent István tér, nagyszínpad

17.00: Adventi gyertyagyújtás az Újpesti Baptista Gyülekezettel. Szent István tér 

19.00–20.30: Kökény Attila koncertje. Szent István tér, nagyszínpad

December 1., vasárnap
16.00: Adventi hangverseny. Közreműködnek az Erkel Gyula Újpesti Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai és az Újpesti Baptista Harangze-

nekar. Városháza, díszterem

18.00–19.00: Keresztes Ildikó koncertje. Szent István tér, nagyszínpad

December 1-jén 16 órakor: 
Városháza, díszterem

Hangszerek és
harangok zenéje

– Különleges élményben lesz ré-
szük mindazoknak, akik elfogadják 
az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola művésztanárai-
nak hangversenyére szóló meghívást 
december és egyben advent első va-

sárnapján – mondja Kornackerné 
Ossó Lilian tanárnő, igazgatóhelyet-
tes.– Ritka pillanat, amikor iskolánk 
művésztanárai állnak a városi pódi-
umon. Örömteli, hogy mindez ihle-
tett pillanatban, advent idején tör-

ténik és koncertünkön a Baptista 
Harangzenekar egyedi hangzását is 
élvezheti a közönség.

A belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várnak! (Bővebben és a 
részletes műsor: www.ujpest.hu)



Hagyományos ízek, 
piaci pillanatok
A hagyományoknak megfelelően a négy 
adventi szombaton az Újpesti Piac- és Vá-
sárcsarnok étkezdéi várják egy-egy speci-
alitásukkal a vendégeiket. Az ajánlat:
–  november 30-án Lacikonyha étkez-

de, disznótoros tál, 900 Ft/adag;
–  december 7-én Lipótvár étkezde, birkapörkölt, 950 Ft/ adag;
– december 14-én Ruzicska–Buzás-étkezde, székelykáposzta, 900 Ft/adag;
–  december 21-én Stari-Ker. Kft. az Újpesti Karácsonyi Vásáron, halász-

lé, 900 Ft/ adag.

Babaszínház
December 7-én, szombaton 10 órától: 
Kukucs, a Ciróka Bábszínház babaszín-
házi előadása. A programon előzetes, in-
gyenes regisztrációt követően lehet részt 
venni. Jegyek korlátozott számban kap-
hatók november 21-től! Személyes át-
vétel az Újpest Márkaboltban (IV., István 
út 17-19.), Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban (IV., Lóverseny tér 6.) 
illetve a Megyeri klubban (IV., Megyeri út 207/D.).
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Nyit a vásárváros 
A Szent István téren harmincöt, kará-
csonyi díszbe öltözött faházban kínál-
ják a kereskedők azokat az ajándéktár-
gyakat, amelyekkel meglephetjük sze-
retteinket. A vásárvárosban már pénte-
ken délelőtt körülnézhetünk és vásárol-
hatunk, egészen december 24-ig. A kí-
nálatban többek között könyvek, ruha-
félék, sapkák, sálak, karácsonyfadíszek, különleges édességek, csokoládék, il-
latszerek, kozmetikumok, különleges szappanok, ásványok, üvegtárgyak, fa-
játékok, ékszerek, gyertyák, kaphatók. Az Újpest Márkabolt is hozza közked-
velt, Újpest-emblémás termékeit és újdonságait. A vásárban kóstolhatunk 
karácsonyi fi nomságokat, forró italokat. Minden adott a jó hangulathoz.

Korcsolyával a 
város szívében
Régi újpesti telek hangulatát idézi az 
a szabadtéri jégpálya, amely a Szent 
István téren, a városháza szomszéd-
ságában épült advent, az ünnepek 
és a téli szezon idejére. A legsporto-
sabb városban természetesen mű-
jég készül már napok óta az Újpes-
ti Karácsonyi Vásár pénteki nyitó-
napjára, hogy egészen február köze-
péig számtalan kis és nagy gyerme-
ket örvendeztessen meg a téli spor-
tok egyik legszebbjével: a korizással. 

Az önkormányzat által biztosított 
jégpálya használata ingyenes a gyere-
keknek. Jégre lépés a kori mellett csak 
kesztyűben lehetséges – hívják fel 
erre a gyermekek fi gyelmét. A jégpá-
lya az Újpesti Karácsonyi Vásár idején 

számos programot kínál: december 
6-án 16-tól 21 óráig például a Korizz 
a Mikulással! programra invitálják 
a gyermekeket. December 13-án és 
20-án 16-tól 21 óráig kívánságmű-
sor szolgáltatja a kori alá valót.

Nyitva tartás, hétköznap: 15-21 
óráig közönségkorcsolyázás.
Iskolák ügyességi versenye decem-
ber 13-án, 17-én és január 31-én: 
13.30-tól 15.30-ig.
Nyitva tartás, hétvégén:
–  9-14 óráig közönségkorcsolyázás;
– 15-21 óráig közönségkorcsolyázás.
Ünnepnapokon:
– december 24-én 9-12 óráig;
– december 25-én 12-21 óráig;
– december 26-án 9-21 óráig;
–  december 31-én 9-17 óráig;
–  január 1-jén 12-21 óráig. 
Korcsolyaélező igénybe vehető.
Fontos tudnivaló: a jégpályát min-
denki saját felelősségére használhatja!

Ú j p e s t i  Ka r á c s o n y i  V á s á r

Az Újpesti Cseriti szeretettel várja az adományo-
zókat és a kupakgyűjtőket szombaton és vasárnap 
a szabadtéri műsorok idején a 9-es pavilonnál. 
Számlaszám: 12010422-00208592-04500005

Két évvel ezelőtti pillanatok. Az „igazi” 
jég még nagyobb élményt nyújt SPORTOSSPORTOS

ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!



SAJTÓKÖZLEMÉNY

SIKERESEN ZÁRULT A FEDERAL TRUST COMPANY MUNKAHELYI KÉPZÉS 

CÍMŰ TÁMOP-2.1.3.A – 12/2  KIÍRÁS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ 

PÁLYÁZATA.

2013. 09. 30.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program által támogatott TÁMOP-2.1.3.A – 12/2-

2012- 0321 azonosító számon nyilvántartásba vett Munkahelyi képzés című pályázat 

keretein belül a pályázatban a Federal Trust Company 15 fő célcsoport tag képzését 

(szakmai képzések, idegen nyelvi képzések) vállalta. A program a  30 db képzés teljes 

körű lebonyolításával valósult meg. 

A pályázati program 2013. március 1. és 2013. szeptember 30. között zajlott. A cég a 

pályázat keretében a vállalkozásban dolgozó munkatársak általános képzését tervezte 

annak érdekében, hogy a cég profi t növelése mellett az egyéni előrelépési lehetőségeket 

biztosítani tudják. A cél az volt, hogy minden munkavállaló részt vegyen a képzéseken és 

sikeresen elvégezze azokat. 15 fő vett részt a programban, két típusú képzés valósult meg. 

A szervezet munkavállalói két képzés – esélyegyenlőségi tanácsadó és angol nyelvi 

képzés – keretében sajátították el azokat a kompetenciákat, melyek révén magasabb 

szintű munkavégzésre képesek. A képzéseket minden részt vevő sikeresen elvégezte és 

erről tanúsítványt kapott.

Federal Trust Company Kft.

Cím: 1048 Budapest, Megyeri út 196.

E-mail: info@federaltrust.hu

www.federaltrust.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

FEDERAL TRUST COMPANY KFT.

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most XXXIX. rész

A képeslapról egy szenvedélyes gyűjtő levágta a bélyeget, így 
került a korabeli képeslap a gyűjteménybe. A precíz címző, 
egy újpesti honleány azonban nem felejtette el ráírni a dá-
tumot, 1932. október 12-ét. Ekkor már közel négy esztende-
je állt a Postapalota épülete, amely nem véletlenül került ké-
peslapra. 

A postai forgalom rohamos növekedése ugyanis az 1920-
as években önálló postapalota építését tette szükségessé. 
A tervezéssel Sándy Gyula műegyetemi professzort bízták 
meg, akinek ekkor már állt legismertebb alkotása, a kriszti-

navárosi Budai Főposta és Távbeszélőközpont. A Mády 
Lajos utca–István út–Lőrinc utca által határolt területen 
álló, egyemeletes, sarokkupolás épületet 1928. decem-
ber 18-án – éppen 85 éve lesz ennek napjainkban – ad-
ták át rendeltetésének. A szecessziós elemekkel kevert, 
nemzeti-historizáló stílusú főhomlokzat attikafal-kiala-
kítása a felvidéki városok főtereinek házait idézi. A fő-
épület Lőrinc utcai bejáratát régen befalazták, a föld-
szinti és emeleti ablakok közötti falmezők sgraffi tói épp-
úgy eltűntek, mint az attikafalról a „Magyar Királyi Pos-

ta” felirat vagy az angyalos címer. Az épület 39 hivata-
li helyiséggel és 71 fő személyzettel működött. Telefon-
központja is volt, az 1200 állomásra berendezett auto-
mata kapcsolót 1929 decemberében adták át. Az épü-
let ma is eredeti funkcióját teljesíti – írja az Újpesti Hely-
történeti Gyűjtemény virtuális múzeumának ismertető-
jében Iványi János- és Iványiné Konrád Gizella. A főposta 
ma is áll, épülete régóta felújításért kiállt. Falai között az 
Újpest 1-es postahivatal található, az ügyfélhívó rend-
szer a modern időket jeleníti meg.  B. K.

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Archív fotó, képeslap: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény, Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

M ú l t i d é z ő6
A 85 éves 
Újpesti Főposta 

Karácsonyi akció az Újpest Márkaboltban
Az Újpest Márkabolt termékeit a vásári forgatag 10-es faházában ta-
lálják meg a vásárlók. Az üzlet különleges karácsonyi akcióval, egye-
di tervezésű termékekkel és kézzel készített karácsonyfadíszekkel te-
remti meg az ünnepi hangulatot a karácsonyi vásár ideje alatt. Beve-
zető áron, mindössze 1199 forintért vásárolhatják meg az új téli sap-
kákat lila, fehér és fekete színben, különböző mintákkal. És az akciós ár 
még nem minden. A divatos sapkák mellé egy másik terméket kaphat-
nak ajándékba. Érdemes tehát az akció ideje alatt felkeresni az Újpest 
Márkabolt faházát, januártól ugyanis már az eredeti áron, 1599 forin-
tért kínálják ezeket a sapkákat. A 10-es faház idén is több funkciót lát 
el, hiszen vásárolhatnak BKV-jegyet, regisztrálhatnak a Nem Nagy Do-
log! kutyapiszokgyűjtő szettjeiért, várhatóan december 9-től megvásá-
rolhatják a 2014-es Újpesti Falinaptárt, valamint átvehetik és le is ad-
hatják az Újpest-kártya igénylőlapjait.

A Karácsonyi Vásár alatt az Újpesti Napló lakossági 
hirdetésfelvétele kizárólag a 10-es faházban történik.



November 20-án, A csomagolósze-
rek környezetvédelmi termékdíja cím-
mel megrendezett konferenciát köve-
tően osztották ki a Syma –csarnok-
ban a Hungaropack Student Csoma-
golástervezési Diákverseny idei díjait 
az arra érdemeseknek. Móra Emese, 
aki idén diplomázott formatervező 

mérnökként az Óbudai Egye-
tem Rejtő Sándor Könnyűipa-
ri és Környezetmérnöki Kará-
nak iparitermék- és formaterve-
ző mérnöki szakán, diplomamun-
kájával indult a pályázaton. (Koráb-
ban a Babits Mihály Gimnázium ta-
nulója volt. A szerk.)

Móra Emese ta-
vasszal kapott fel-

kérést, hogy az 
újpesti önkor-
mányzat szá-
mára tervezze 
meg az újszü-

löttek csa-
ládjainak 
a d o t t 
babake-

lengye 2014-től megújuló csomagját. 
Ebből készítette el diplomamunkáját, 
majd beadta a pályázatra, és elnyerte 
vele az egyik fődíjat.

– Az elismerést azzal érdemeltem 
ki, hogy tervem a csomagolástervezés 
minden fontos szempontjának meg-
felelt, ráadásul védi a belecsomagolt 
babakelengyét, és babaházzá alakít-
ható – mondja Móra Emese. 

A döntnökök azt is fi gyelembe vet-
ték, hogy egyedi, jellegzetes, környe-
zetbarát és újrahasznosítható.

– Nagyon boldog vagyok, hogy el-
nyertem ezt a csomagolástervezők ál-
tal jól ismert, jelentős országos díjat. 
Igen komoly lépcsőfok ez a szakmá-
ban – fűzi hozzá Emese, akinek mun-
káival minden bizonnyal többször ta-
lálkozhatnak majd az újpestiek.

(Bővebben: www.ujpest.hu) G. R.

Az újpesti babacsomaggal nyert tervezési versenyt 

Munkatársunk, Emese
Kollégánk, Móra Emese, az Újpesti Sajtó Kft. munkatársa 
elnyerte a Hungaropack Student Csomagolástervezési 
Diákverseny egyik idei díját. Diplomamunkájával pá-
lyázott, amelynek témája az újpesti önkormányzat 
babaköszöntő csomagjának 2014-es dizájnja volt.

I n t e r j úÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 2 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 8 . 7 

„Pont jó 
az az élet, 
amit élek” 
Az advent jó esetben spirituális, el-
mélkedős időszak, de a valóságban 
inkább rohanós és feszült, amikor 
mindenki lázasan ajándékra vadá-
szik. Erről is beszélgettünk az Újpesti 
Karácsonyi Vásár vasárnapi sztárfel-
lépőjével, Keresztes Ildikóval. 

– Neked hogyan telik az advent?
– Idén megfogadtam, hogy minden ajándékot 

időben beszerzek, aztán már csak békésen forralt 
bort iszogatok a karácsonyi vásárokban. Nagyon 
szeretem az ilyen vásárokat, mindig elcsábulok, és 
ha kell valami, ha nem, akkor is megveszem. 

– A fellépés nem kevesebb ilyenkor?
– Nem, ez egy sűrű időszak. Ráadásul én mun-

kamániás vagyok, és szeretem is, amit csinálok, így 
nem nagyon tudok nemet mondani a felkérésekre. 
Aztán meg csodálkozom, hogy már a szempillámon 
csúszok, olyan fáradt vagyok. Szerencsére egy éve 

van egy menedzserem, aki tud szelektálni a fellépé-
sek között.

– Erdélyben, Marosvásárhelyen születtél, ott nőt-
tél fel. Az ottani szokások meghatározzák még a ka-
rácsonyaidat?

– Inkább az emlékek. Most december közepén 
haza tudok utazni egy rövid időre, édesapámék-
kal előre karácsonyozunk egy kicsit. Az igazi kará-
csonyaim tényleg otthon voltak. Még éltek a nagy-
szüleim, ott volt az egész család. És úgy emlékszem, 

hogy minden karácsony fehér volt Erdélyben. A fel-
nőttkori ünnep azért már teljesen más. De őrzök 
egy tipikus télillatot, amit nem tudok igazán meg-
magyarázni, de akkor érzem, amikor leesik az első 
hó, jön a nagy hideg. Ez egy jó illat, és teljesen a gye-
rekkoromra emlékeztet.

– Az érettségid után anyukáddal jöttetek át Er-
délyből. Nehéz volt hátrahagyni mindent?

– Meghatározó törés volt az életemben. Négy 
évig szenvedtem. Nem találtam a helyemet. Ugyan 
felnőtt voltam már, de még nagyon gyerek, és egy 
sokkal zártabb világból érkeztem. Közben meg 
vágytam valamire, amit ki sem mertem mondani: 
hogy ha nagy leszek, rocksztár leszek. De az a sok 
nehézség később előnyömre vált. A mai napig hálás 
vagyok édesanyámnak, hogy meghozta ezt a dön-
tést.

– A szakma ugyan elismerte a tehetségedet, tudá-
sodat, de a nagyközönség előtt csak elég hosszú idő 
után lettél ismert. Mi lehetett ennek az oka?

– Már tíz éve énekeltem, de kicsit kételkedtem 
benne, hogy elég jó vagyok-e. Azt tudtam, hogy a 
színpadon a helyem, viszont a középszerűség nem 
érdekelt. Nem volt könnyű és nem volt gyors kar-
rierem, ez tény. De nem akartam eladni magam. Jó 
szerzőkkel, jó zenészekkel akartam dolgozni, jó szö-
vegeket énekelni. Lehet, hogy rögös volt az utam, de 
ma sem csinálnám másképp. Aztán jött az X-Faktor, 
és szélesebb körben is megismertek.

– Mik a terveid a közeljövőben?
– Nekem pont jó az az élet, amit élek. Irreális ter-

veim nincsenek. Bár Tina Turnerrel azért nem lenne 
rossz találkozni. Szeretnék továbbra is jó darabok-
ban játszani, és még sok mindent elénekelni. Remé-
lem, hogy ezeket addig csinálhatom, amíg élvezem, 
és amíg örömet szerzek vele másoknak. És ha arra 
gondolok, hogy Tina most ünnepelte a 74. születés-
napját, akkor van perspektíva. J. M.

Keresztes Ildikó december 1-jén, vasárnap 

18 órakor a Szent István téri nagyszínpadon  



Programnaptár
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3.9.30–11.00: Babajátszó. Minden kedden. 
Ifjúsági Ház

15.00: A Magyardal és Zenebarát Társaskör klubnapja. 
Ady Endre Művelődési Ház

sasavavv nnárnáá ppapa

1.9.00–13.00: Adventi koszorúkötés. 
Megyeri Klub

hétététhh őőfőf

2.10.00: Őszi kaleidoszkóp. Kiállítás gyermekrajzokból. 
Január 15-ig. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

17.00: Az Igazgyöngy Művészeti Iskola kiállítása. 
Ifjúsági Ház 

15.00: „Második tavasz”. Nyugdíjasklub. Régi mozik. 
Polgár Centrum

17.00: Mikulás ajándéka. Fabula Bábszínház. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

eezezss adadrd

4.

ssavavv nnárnáá ppapa

15.15.00: Adventi zenés est. Az Újpesti Baptista Harangzenekar 
és Kórus, valamint az Erkel Gyula Zeneiskola növendékeinek 
és tanárainak közös műsora. Ingyenes. 
Baptista Imaház (Kassai u. 26.) 

énnnépp keet

13.20.00: Felnőtt-táncház a Bem Néptáncegyüttessel. 
Ady Endre Művelődési Ház

18.00: Az Újpesti Művészek Társaságának képzőművészeti kiállítása.
Polgár Centrum, Újpest Galéria

oozszss ababmbmm ttt

14.8.40: Péliföldszentkereszt-túra. Találkozó Újpest-központ 
metróaluljáróban. Előzetes jelentkezéssel a Megyeri Klubban

11.00: Az ajándék én vagyok. 
Az Őze Lajos Művészeti Iskola karácsonyi műsora. 
Ady Endre Művelődési Ház

17.00–18.00: „Szederinda”. Aprók táncháza. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

TALÁLKOZZUNK 
A KARÁCSONYI 

VÁSÁRBAN

Új termékek
Ajándékötletek

BKV jegy
Nem Nagy Dolog! regisztráció

November 30., szombat
10.00: „Csuhajdáré” óriásbábos előadás Szent István tér, piac sarka
10.00: Kézműves-foglalkozás Ifjúsági Ház 
10.00: Magic Boksz játéktára Ifjúsági Ház
16.45: Polgármesteri megnyitó Szent István tér, Nagyszínpad
17.00: Újpesti Baptista Gyülekezet adventi gyertyagyújtása és műsora 
Szent István tér, Nagyszínpad

19.00: Kökény Attila Szent István tér, Nagyszínpad

December 1., vasárnap
16.00: Újpesti Zeneiskola koncertje Városháza, Díszterem

18.00: Keresztes Ildikó Szent István tér, Nagyszínpad 

December 6., péntek
16.00: Korizz a Mikulással Szent István tér, Jégpálya

December 7., szombat
10.00: „Kukucs” babaszínházi előadás Ifjúsági Ház

Újpesti Karácsonyi Vásár

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofi t Kft. Ügyvezető igazgató: Galbavi Mónika Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Ház, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 06-1 785-0366 Újpesti Napló: 06-1 785-0566 Újpesti Közéleti Televízió: 
06-1 784-3955 E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu Lapterv, nyomdai előkészítés: Zorder Media Kft. Terjeszti: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofi t Kft. Megjelenik havonta 200 példányban. A programok változtatásának jogát az 
intézmények fenntartják. Naprakész információkért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken!

énnnpépp ketet

6.16.00–19.30. Adventi vásár és programok, három napon át 
szombaton és vasárnap is, 10 órától. 
Megyeri Klub

17.00: Növendékek és tanárok Mikulás-koncertje a zeneiskolában. 
Ifjúsági Ház színházterme

Egész nap: Mikulás-hétvége. Szombaton és vasárnap is, kedvezménnyel. 
Téli szünet az élményfürdőben. Január 5-ig. 
Aquaworld Budapest Élményfürdő 

ujpest.hu
Keress minket a Facebookon is! 
facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ 
1043 Budapest, Tavasz u. 4.
Telefon: 06-1 231-6000 

POLGÁR CENTRUM – ÚJPEST GALÉRIA 
1043 Budapest,  Árpád út 66.
Telefon: 06-1 231-6000

KARINTHY FRIGYES MŰVELŐDÉSI HÁZ 
1048 Budapest, Hajló u. 2–8.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

LÓVERSENY TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
Telefon: 06-1 380-6163, 06-1 380-6188

IFJÚSÁGI HÁZ
1042 Budapest, István út 17–19.
Telefon: 06-1 231-7070

MEGYERI KLUB
1048 Budapest, Megyeri út 207. /D
Telefon: 06-30-451-6436

www.ujkk.hu

üücscc törtöröö kkött

12.16.00–18.30: Káposztásmegyeri karácsonyváró. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

sasavavv nnárnáá ppapa

8.10.00: Luca-bál. Gyermektáncház a Bem Néptáncegyüttessel. 
Ady Endre Művelődési Ház

10.00: Mikulás-futás, matiné. 
Megyeri Klub

kedkedeek ddd

10.10.00: Karácsonyváró játék, kézműves-foglalkozás. 
Óvodásoknak, kisiskolásoknak. Szerdán is. 
Ifjúsági Ház

10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

15.00: Képzeld el! Meseszép! A szeretetfa. Interaktív irodalmi 
teadélután Hétvári Andrea költővel és Dezső Piroska hegedűművésszel. 
Ady Endre Művelődési Ház

kedkedeek ddd

17.17.30: Karácsonyi koncert. Az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú Művészeti Intézmény fúvós- és vonószenekari 
ünnepi koncertje. Ingyenes. 
Káposztásmegyeri Szentháromság-templom

énnnpépp ketet

20.18.00: Örömzene – Karácsony. Házigazda: 
A Kormorán és a KOBAK. 
Ifjúsági Ház

hétététhh őőfőf

23.10.00–12.00: Karácsonyi ügyeskedő. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

17.15: Hangvarázs a karácsonyfa körül. Harai Erzsébet és zeneiskolás 
növendékeinek ingyenes koncertje. 
Ifjúsági Ház

15.00: „Második tavasz”. Nyugdíjasklub. Hogyan készülünk az ünnepekre? 
Polgár Centrum

hétététhh őőfőf

16.

14.00–18.00: Véradásra hív a Vöröskereszt. 
Ifjúsági Ház

hétététhh őőfőf

9.

oozszss ababmbmm ttt

7.8.00–12.00: MIKULÁS JÁRJA A PIACOT

10.00–12.00: Mikulás koncert a Hahó együttessel és Sasvári 
Sándorral. A Rex Állatsziget programja. 
Lóverseny téri Közösségi Ház

13.00–16.00: Családi délután. 
Rex Állatsziget

18.30: A Musical Florens Kamarazenekar koncertje. 
Megyeri Klub

19.00: Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt. Színpadi játék két részben. 
Újpest Színház-bérlet 3. előadás. 
Ady Endre Művelődési Ház

ujpest.hu/markabolt

2014.-es Újpesti falinaptár
Nem Nagy Dolog! regisztráció

Áldott, békés karácsonyt kíván 
Újpest Önkormányzata

„ j g
10.00: Kézműves-foglalkozás Ifjúsági Ház
11.00–13.00 és 14.00–17.00: Mikulás-fotózás Ifjúsági Ház
16.00: Újpesti Evangélikus egyház adventi gyertyagyújtása és műsora 
Szent István tér, Nagyszínpad

17.30: Király Viktor és Király Linda Szent István tér, Nagyszínpad

December 8., vasárnap
16.00: Horvát Nemzetiségiek műsora Városháza, Díszterem
17.00: Fourtissimo Zenekar Szent István tér, Nagyszínpad

18.00: Gáspár Laci Szent István tér, Nagyszínpad

December 13., péntek
16.00: Kívánságműsor Szent István tér, Jégpálya

December 14., szombat
10.00: Betlehemi Csillag koncertműsor Ifjúsági Ház
10.00: Kézműves-foglalkozás Ifjúsági Ház
13.00-17.00: Mikulás-fotózás Ifjúsági Ház
16.00: Református egyház adventi gyertyagyújtása és műsora 
Szent István tér, Nagyszínpad

17.30: Zola akusztikus pop-rock műsora 
Szent István tér, Nagyszínpad

December 15., vasárnap
16.00: Koncertmuzsika Zenekar 
Városháza, Díszterem

18.00: Veres Mónika 
Szent István tér, Nagyszínpad

December 20., péntek
16.00: Kívánságműsor 
Szent István tér, Jégpálya

December 21., Szombat
10.00: „Jelenetek egy házasságból” 
óriásbábos előadás 
Szent István tér, piac sarka
10.00: Kézműves-foglalkozás 
Ifjúsági Ház
10.00: Kézműves-foglalkozás 
a karácsony jegyében 
jelmeztervező vezetésével 
Ifjúsági Ház
16.00: Katolikus egyház adventi gyertyagyújtása és műsora 
Szent István tér, Nagyszínpad

17.00: Kocsis Dénes Szent István tér, Nagyszínpad

17.30: Gájer Bálint Szent István tér, Nagyszínpad

December 22., vasárnap
16.00: Vörösváry Márton és Vörösváry Ibolya koncertje Városháza, Díszterem
17.50: Polgármester Úr karácsonyi köszöntője Szent István tér, Nagyszínpad

18.00: Homonnay–Polyák Szent István tér, Nagyszínpad



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
December 11-én, szerdán 18-tól 
19 óráig ingyenes jogi tanácsadást 

tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: 
Fidesz-iroda (1042 Budapest, Árpád út 
56.) Bejelentkezés: H–P 11-től 18 óráiig a 
369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők december 2-án, 
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők december 2-án, hétfőn 18-tól 19 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők december 9-én, hétfőn 17-18 
óráig, Bartók Béla önkormányzati képvise-
lő december 10-én, kedden 18-19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád 
út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.

ADVENTI KERESZTÁLLÍTÁS 
A KÁROLYI PARKBAN
Hagyományainkhoz híven ismét adventi 
keresztet állítunk Újpesten. Célunk, hogy a 
fogyasztói társadalom reklámhadjáratai 
által befolyásolt ünnepünkön a vásárlási 
láz helyett a valódi értékekre helyezzük a 
hangsúlyt. Legyen keresztünk az összetar-
tozás, a szeretet, a keresztény hit jelképe.
A keresztet újpesti barátainkkal közösen 
állítjuk össze.
Időpont: november 30. (szombat), 15 óra.
Helyszín: Újpest-központ, Károlyi park.

Az első gyertyát december 1-jén (vasár-
nap) 16 órakor gyújtjuk. Kérjük, hogy min-
denki hozzon magával egy mécsest.

Mind a két napon várja Önt és kedves 
családját a Jobbik Újpesti Szervezete és 
Pajor Tibor országgyűlési képviselőjelölt.

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) min-

den hónap első hétfőjén, 18 órától 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Lóverseny téri Közösségi 
Házában. (IV., Lóverseny tér 6.) .

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest, Lehet Más a Politika
Tel.: 06-20 390-0566
E-mail: ujpest@lehetmas.hu 
www.facebook.com/LMPujpest
ujpest.lehetmas.hu
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett.
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-
4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 
óráig hívható – bármikor; Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-
4205-ös telefonszámon, hétköznap 14-től 
17 óráig hívható – a megbeszéltek szerint, 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormány-
zati képviselő minden hónap első és második 
szerdáján 17 órától – előzetes bejelentkezés 
alapján a 06-20 466-8576-os telefonszámon 
– tart fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

MIKULÁS-MŰSOR
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves gyer-
mekét, unokáját hagyományos Mikulás-
műsoros délutánunkra december 6-án 
16.30 órára az Ady Endre Művelődési 
Házba (IV., Tavasz u. 4.), ahol az Ácsi, itt a 
Mikulás bácsi! című interaktív gyerekmű-
sort nézhetik meg. Rendezvényünk védnö-
kei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és 
Kiss Péter országgyűlési képviselő.

A belépőjegyet az MSZP kerületi irodájá-
ban lehet – ingyenesen – átvenni (IV., Nádor 
u. 1.) munkanapokon 14 és 17 óra között.

MIKULÁS-TÚRA ISMÉT! 
Rendhagyó kirándulásra várjuk ebben az 
évben is Önöket, a káposztásmegyeri 
Farkaserdőbe, december 6-án, pénteken 

egy kis meglepetéssel. Akinek kedve van, 
öltözzön be. „Mikulásokra és krampuszok-
ra” számítunk, vagy viseljenek valami piros 
ruhadarabot. Persze jöhetnek „civilben” is.

Gyülekező 10.00–10.15 között 
Káposztás-megyeren a 20/E busz Művelődési 
Központ megállójában. A rendezvény véd-
nökei: dr. Trippon Norbert kerületi elnök és 
Kiss Péter országgyűlési képviselő. Azokat is 
várjuk, akik eddig nem jöttek velünk kirán-
dulni – egyszer el kell kezdeni –, de szeret-
nének egy közösséghez, baráti társasághoz 
tartozni, kimozdulni otthonról, és nem riad-
nak meg egy kis sétától, jókedvtől sem! 

KARÁCSONYI MŰSOROS DÉLUTÁN!
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
karácsonyi műsoros délutánunkra decem-
ber 18-án, 15 órára az Ady Endre Művelődési 
Központba (IV., Tavasz u. 4.), ahol karácsonyi 
ünnepi operettműsort láthatnak a „2 szok-
nya 1 nadrág Társulat” előadásában. A ren-
dezvény védnökei: dr. Trippon Norbert kerü-
leti elnök és Kiss Péter országgyűlési képvise-
lő. A jegyeket (ingyenesen) lehet átvenni az 
MSZP irodájában (IV., Nádor u. 1.) decem-
ber 4-től  14–17 óra között. 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri szervezete 

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányza-
ti képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati 

képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 
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Újpestért 
Egyesület
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Advent havába lépve
Családanya magazinműsorunkban már a ka-
rácsonyi ünnepre készülünk, és nézőinket is 
erre igyekszünk hangolni. Az ünnepvárás jegyé-
ben vendégünk lesz Zámbó András református 
lelkész, majd körbenézünk Újpesten: hogyan 
készülnek a helyi üzletek a karácsonyra, mivel 
várják vásárlóikat. Végül a most induló Újpesti 
Karácsonyi Vásár programjaiból is ajánlunk egy 
csokorra valót.

Elérkezett advent első hétvégéje és ezzel az 
adventi naptárkészítés ideje is! A Padlásfeljá-
róban ezúttal csipeszekből, tüllből és csipkéből 
készítünk ünnepi kalendáriumot.

(Hely)Történetek című sorozatunkban Új-
pest határkeresztjeit mutatjuk be Szöllősy 
Marianne helytörténész segítségével.

A Népszigeti Kutyaiskolával közös, kutyá-
soknak szóló magazinunk, a Póráz nélkül ez-
úttal azt mutatja be, hogy mire készüljünk, ha 
megérkezik az új családtag, a kiskutya.

Állatbarát 
közösség
Különleges és egyben nagyon 
megható felkérést kapott az 
Újpesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat a napokban. Történt 
ugyanis, hogy egy fiatal keve-
rék kutya beköltözött az Ez-
red utcai lakóparkba, ahol bár 
a lakóközösség megszerette, 
senki sem tudja magához ven-
ni. Ezért az állatvédelmi járőr-
szolgálathoz fordultak, akik-
nek a jóvoltából tápot és há-
zat kapott, és az állat a közre-
működésüknek köszönhetően 
a szükséges oltásokat is meg-
kapta.

Pataki Gábor, az állatvédelmi 
járőrszolgálat vezetője azt mond-
ta: az Ezred utcai lakóközösség na-
gyon megszerette, ezért ragasz-

kodnak a kis jövevényhez, viszont 
lakásba befogadni nem tudják.

– Ezért kerestek meg minket, 
hogy találjunk egy mindenkinek jó 
megoldást, már csak azért is, mert 
a kutyus berendezkedett a lakó-
parkban – tette hozzá.

Az összefogást jól példázza, 
hogy a négylábút sokan megked-
velték, etetik, gondoskodnak az 
ivóvizéről is. Az állatvédelmi jár-
őrszolgálat segítségképpen kiszál-
lított egy kutyaházat és egy-két 

apróságot az állatnak, ezenfelül a 
Panzi Pet Kft. jóvoltából több zsák 
táppal látta el, és szintén a járőr-
szolgálat közreműködésével a Dr. 
Vau Állatorvosi Rendelő orvosai-
nak jóvoltából a számára szüksé-
ges oltásokat is megkapta.

Végül, de nem utolsósorban: a 
lakók takarókat vittek le a kutya-
házba. De ami ennél is fontosabb: 
ők valamennyien otthont terem-
tettek egy árván maradt kutyának!
 U.N.

Sikerült mindenkinek  
jó megoldást találni



Újpesti, vagy életútjuk, munkásságuk révén újpesti kötődésű akadémiku-
sokra emlékeztek a Magyar Tudomány Napja alkalmából az Újpesti Két Ta-
nítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolában. 

Az akadémikusok emléktábláinál hagyományosan novemberben megrendezendő ünnepséget ezúttal is az 
Újpesti Városvédő Egyesület, az Újpesti Közművelődési Kör, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány, valamint 
a törekvésüket felkaroló Újpesti Vagyonkezelő  Zrt. és az iskola közösen szervezte. A összejövetelt számos 
újpesti közéleti személyiség, díjazott, érdeklődő tisztelte meg jelenlétével.

Iványi János, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány elnöke többek között felidézte: az intézmény falán lévő em-
léktáblákat a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának százhetvenötödik, Újpest várossá nyilvánításá-
nak századik évfordulóján állíttatta az Újpesti Városvédő Egyesület. E táblákon olyan jeles személyek nevei állnak, 
akik újpestiek, vagy, életútjuk, bármely tudományterületen folytatott munkásságuk okán köthetők a városhoz. 

Az ünnepi beszéd után Újpest Önkormányzata nevében Wintermantel Zsolt polgármester helyezte el a 
kegyelet virágait, majd a szervezők egy-egy képviselője is fejet hajtott. Végül az iskola ebédlőjében tartott 
fogadáson Hackné Nyerges Rita, az intézmény vezetője azt mondta: büszkék a márványtáblákon felsorolt 
tudósokra, akik bizonyították, hogy a tudás érték. M. Orbán A.

– Próbáltam úgy összeállítani a műsort, hogy a ro-
mantikus zongoraművek minden kis szeglete szere-
peljen benne, de ez nagyon nehéz, mert talán a ro-
mantikának van a legszélesebb zongorairodalma. 
Egyik kedvenc zeneszerzőmnek, Lisztnek egy külön 
félidőt szánok, de persze nem hagyhatom ki Cho-
pint sem, Dvořáktól pedig egy nagyon ritkán ját-

szott darabot választottam – mondja Erdélyi László 
újpesti zongoraművész, aki tanít az újpesti Pécsi Se-
bestyén Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskolában, valamint egyetemi docensként a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. – A romantikus 
zenére nagyon jellemző az érzelmek kihangsúlyozá-
sa, úgyhogy ezt előtérbe kell helyeznie a zongoristá-
nak, aki ezeket a műveket játssza. És szükség van vir-
tuozitásra is, mert a korszakban már a mainak meg-
felelő zongorát használtak, kiteljesedett a hangszer, 
korlátlanok voltak a technikai lehetőségek. Liszt és 
Chopin különösen virtuóz darabokat írt. Úgyhogy 
fel van adva a lecke – meséli Erdélyi László.

Ugyanakkor a romantikus muzsika talán a legbe-
fogadhatóbb, leginkább populáris része a zeneiro-
dalomnak, így minden bizonnyal érdekes barango-
lás vár az újpesti zenebarátokra a romantika világá-
ban. J. M.

Romantikus este 
A romantika világa címmel ad kon-
certet Erdélyi László zongoraművész 
november 30-án az Ady Endre Mű-
velődési Házban. Chopin, Schumann, 
Dvořák, Brahms, Liszt és Szkrjabin 
művei csendülnek fel. 
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Emlékezés neves akadémikusokra

Galaxisok Éjszakája

Üstökösre várva
November 23-án, pénteken reggel érez-
ni lehetett, hogy mindenki az estére ké-
szül, hiszen elsőnek rendezték meg a 
Galaxisok Éjszakáját a Könyvesben. 

Mivel DÖK-ös vagyok, beláthattam a kulisszák 
mögé, együtt készülhettem társaimmal és a taná-
rokkal az eseményre, és be kell vallanom, néha fá-
rasztó volt, mégis megérte, hiszen egy elképesztő jó 
programban vehettem részt.

Pénteken estétől szombaton reggel hét óráig fo-
lyamatos programok gazdagították az éjszakát. 

A legérdekesebb persze a csillagvizsgáló volt, és 
nemcsak az éjszakai égboltot csodálhattuk, ha-
nem a kivilágított Megyeri hidat is. Sajnos az ISON-
üstököst nem láthattuk, mert az égbolt befelhősö-
dött, de mikor kitisztult, megcsodálhattuk a csillag-
képeket és a Hold szivárványszínű udvarát.

Hajnali négy órakor Wintermantel Zsolt polgár-
mester úr látogatott el hozzánk, felolvasott egy rész-
letet kedvenc könyvéből, a díszteremben beszélge-
tett velünk. Együtt mentünk fel Szepesváry igazga-
tó úrral, Udvardi tanár úrral és a DÖK-ösökkel a csil-
lagvizsgálóba.

Majd bevonulhattunk a „hálószobákba”, ahol háló-
zsákjainkban hét óráig pihengethettünk, beszélgethet-
tünk, vagy a fáradtabbak aludhattak, akik pedig éhe-
sek-szomjasak voltak, a büfében ehettek, teázhattak.

Hét órakor volt ébresztő, amikor szélnek eresz-
tettük a héliummal töltött lufi kat, majd a Köny-
ves hagyományához illő módon kiabáltunk egy 
„ingyiribingyiri”-t. 

(Bővebben: www.ujpest.hu, ahol az ISON üstökös 
mindennapjairól folyamatosan olvashatnak érdekes-
ségeket Udvardi Imre tanár úr „tollából”.)
 ÁCS FANNI, Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 

Lisztnek egy külön 
félidőt szánok – 
mondja Erdélyi 

László zongoraművész

Dr. Kovács Ivánné és 
Havran György 

koszorúzott a városvé-
dők képviseletében
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Élmény volt 
mindenkinek



VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL
A késő esti órákban, szóváltást követően megszúrta 
egy férfi  a volt feleségét. Az eset még nyár közepén, 
július 16-án történt, de a rendőrség csak most hozta 
nyilvánosságra. Este 11 körül az elkövető először meg-
jelent volt feleségének a lakásánál, akit nem engedett 
kilépni a kapun, majd szóváltást követően megszúrta, 

a vérző nőt pedig magára hagyta. Az időközben kiér-
kező mentők a 45 éves sérült nőt kórházba szállítot-
ták, a rendőrök pedig összehangolt munka eredmé-
nyeként rövidesen elfogták a férfi t. A gyanúsított a ki-
hallgatása során elismerte tettét, a nyomozás lezárult, 
a rendőrség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete 
miatt vádemelési javaslattal fordult az ügyészséghez.

TŰZ A KONYHÁBAN
Ételmelegítés közben kapott lángra egy konyharu-
ha, majd a lángok átterjedtek egy idős, látássérült 
asszony ruházatása november 18-án a déli órák-
ban, a Nyár utca egyik második emeleti panellaká-
sában. A rendőrök helyszínre érkezésekor a szom-
szédok már eloltották a tüzet, a tűzoltók az utó-
lagos oltási munkálatokat elvégezték, a súlyos égé-
si sérülést szenvedett nőt a mentők kórházba szál-
lították.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

12 M o z a i k

Rendőri felszereléssel
ismerkedhettek 
A rendőri felszereléssel ismerked-
tek látogatásukon azok a roma és 
nem roma fi atalok, akik az Európai 
Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesü-
let szervezésében jövő tavaszig mű-
ködő Roma Rendészeti Club kereté-
ben látogattak el az újpesti rendőr-
kapitányságra. 

A projekt nem titkolt célja, hogy felkeltse a fi ata-
lok érdeklődését a rendőri pálya iránt. Mint ismert, 
az újpesti rendőrkapitányság nem először fogad kü-
lönböző korú civil látogatókat, hiszen az elmúlt év-
ben újpesti nyugdíjasok és óvodások is megfordul-
tak már itt. November 20-i ottjárttukkor a fi ata-

lok rövid, ám annál tartalmasabb bemutatón is-
merhették meg a rendőrök felszerelését, beleértve 
az egyenruhát, az autót, a bilincset és a különböző 
védekezőeszközöket is.

A mostani rendőrségi látogatás egyébként a ren-
dészeti klub változatos programjainak része, aho-
gyan például a Rendőrség-történeti Múzeum felkere-
sése is. Korábban megírtuk: a projekt hivatalos nyitó-
napján és a „toborzó megnyitón” egy rögtönzött, ám 
jól szervezett rendőrségi akciót láthattak az érdeklő-
dők az X-Faktorból ismert Oláh Gergő részvételével. 
Gergő egyébként a Budapesti Rendőr-főkapitányság-
gal, az Újpesti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
és az Újpesti Bródy Imre Gimnáziummal együttmű-
ködő klub hivatalos támogatója. MOA

Zimbo Abraham Serrano
sonka 80 g 4612,50 Ft/kg

Baromfi párizsi 
500 g 458 Ft/kg

Abaúj tejföl 20% 
315 g 631,74 Ft/kg

Abaúj félzsíros tehéntúró 
250 g 876 Ft/kg

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint napPékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

Félbarna kenyér 1 kg

Pizzás csiga 85 g 1164,70 Ft/kg

Rendkívüli ajánlatunk!Rendkívüli ajánlatunk!

AKCIÓ! 2013. november 28–december 1.

Lottózó, ingyen parkolás, 
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–21, 
Sz: 7–18,            V: 8–16 óráig

ÚJRA JUMBO!
1138 Budapest, Váci út 201.

Magyar diszkont, magyar vevôkért!A Magyar diszkont

Ár! Folyamatos bombaáras akciókkal várjuk kedves vevôinket!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kétfogásos menü

699Ft/menü

Plusz szolgáltatások az áruházunkban

199Ft199Ft229Ft229Ft369Ft369Ft 219Ft219Ft

A kupont keresse az akciós szórólapokban!

Rama tégelyes
margarinok 

500 g
698 Ft/kg

349Ft349Ft

Gyermelyi 4 tojásos
száraztészták 

500 g
598 Ft/kg

299Ft299Ft

Hell energiaitalok
250 ml
556 Ft/l

139Ft139Ft

Cappy 
több ízben 

1 l

299Ft299Ft

Helianthus
napraforgó étolaj 

1 l

319Ft319Ft

Ultra Daisy 
mosogatószerek 

500 ml
358 Ft/l

179Ft179Ft

Kozel üveges sör 
0,5 l +25 Ft üveg

258 Ft/l

129Ft129Ft

Sió rostos 
ôszibarack-narancs, 
multivitamin, meggy-

szilva-alma 25% 
1 l

219Ft219Ft

Olympos 
citromízesítô 40% 

1 l

169Ft169Ft

115Ft115Ft

Monte Cantini
félédes borok 
0,75 l +10 Ft üveg

358,66 Ft/l 

Válassza ki Ön, 
mely termékeket

vásárolja meg 
20%-kal olcsóbban!
A 20% kedvezményt biztosító

kupon más akcióval nem 
vonható össze!

Válassza ki Ön, 
mely termékeket

vásárolja meg 
20%-kal olcsóbban!
A 20% kedvezményt biztosító

kupon más akcióval nem 
vonható össze!

Ételbárunkban mindhárom 

SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)

elfogadjuk!

Üzletünkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

Ár!

99Ft/db99Ft/db

269Ft/db269Ft/db

hirdetés



Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar sport el-
lentmondásos, mert miközben a versenysport nemzet-
közileg sikeres, addig a magyar gyerekek vészesen keveset 
mozognak. Ezért döntött a kormány a hazai sportlétesít-
mények felújítása mellett. Nemcsak a működésre kapnak 
pénzt a legnagyobb fővárosi klubok, köztük az UTE is, 
amelyektől még az adósságot is átvállalja az állam.

Újpest Kiváló Diáksportolója díjat kapott nyár elején Új-
pest Önkormányzatától Csiki Attila, a Károlyi István Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanulója, az UTE jégkorongozója. 

A fi atal tehetség nemcsak itthon, hanem az országhatáron túl is egyre több elis-
merésben részesült. A korosztályos tornákról két aranyéremmel és egy bronzme-
dállal tért haza, de legjobb csatárnak választották a Nemzetközi Előkészítő Tornán, 
tavaly pedig a zsolnai Grischun-kupa legjobb játékosának járó díjat is bezsebelte.

Csiki Attila a hokin kívül fl oorballban, mezei futásban, kézilabdában va-
lamint többpróbában is szépen teljesített a kerületi diákolimpia versenyein. 
Nem mellékesen a hokiban egyre jobb eredményeket magáénak tudó fi ú az is-
koláját is rendszeresen képviseli a tanulmányi versenyeken. Attila ugyan még 
csak tizennégy éves, de már tíz esztendeje szántja korcsolyájával a jeget. 

– Óvodás voltam, amikor először felcsatolták a lábamra a korit – mesélte 
Attila. – Csúszkáltam, estem és keltem, mégis kiválasztottak, és a hokipálya 
felé irányítottak. Persze, azt sem tudtam, hogy mi fán terem a jégkorongozás, 
de köszönet az edzőknek, egyre jobban beletanultam a hokiba.

Igazán sportos családban nevelkedik, édesanyja kézilabdázott, édesapja pe-
dig előbb birkózott, majd kosárlabdázott. Attila nagy terveket szövöget, már 
most tudja, mi szeretne lenni. 

– A sport mellett sokat kell még tanulnom, hogy egyszer, ha már befejezem 
profi  jégkorongozóként, sportmenedzser lehessek. Végig akarom járni a szamárlét-
rát, előbb itthoni, majd később, esetleg egy külföldi ligában próbálnám ki magam.

Persze addig még rengeteg edzésen és sok-sok iskolai órán kell megfelelnie. 
Legközelebb például egy keretszűkítést is át kell élnie a hokisok között.

– Célom, hogy bekerülhessek az utazók közé, és Linzben, egy nagy nemzetközi 
tornán jégre léphessek – mondta a fi atal, tehetséges jégkorongozó. (gergely) 

Segítséget kapnak 
a fővárosi klubok

Attila profi  hokis 
akar lenni
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– Magyarország jövője a gyerekeink-
ben van, ezért semmi sem drága – je-
lentette ki a miniszterelnök, majd 
hozzátette, bízik benne, hogy a meg-
állapodásnak köszönhetően 
egyre több gyerek kezd el 
sportolni, és új bajnokok 
nőnek majd fel.

Az MTK például 300 
millió forintot kap 
évente 2020-ig, így 
erre az összegre az 
Újpestnél is szá-
mítanának. Az ál-
lam által átvállal-
ható tartozás mér-
tékét Őze István 
klubigazgató nem árul-

ta el, de annyit elmondott, az UTE-é 
a legkevesebb. Az UTE a sajátjai mel-
lett több olyan létesítményt is hasz-
nál, amely állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban van.

– Nem is az adósságkonszolidáció 
a lényeges. Az igazi hír, hogy a mű-
ködésre kapható támogatás, ugyan-
is a nagy kiadást a bérleti díjak jelen-
tik – mondta Őze István.

Az újpesti jégkorongcsapat például 
úgy használja az állami tulajdonú jég-
csarnokot, hogy havi 8,5 millió forin-
tot fi zet ezért. Ha a klub megkapná a 
vagyonkezelés jogát, akkor a jégcsar-
nok bérleti díját máris megspórolná 
a csapat. A kajakosok a Tímár utcai 
létesítményben edzhetnek, amelyet a 

klub 15 millióból üzemeltet, 
ehhez pedig az éves támo-
gatás fog jól jönni.
A fejlesztési terv, amely 

alapján az UTE a pénzt 
megkaphatja, most 

készül. Egyelőre 
nem tudni, meny-
nyi támogatásra 
számíthat az egye-
sület, de a klub-

igazgató szerint „az 
MTK-nál nem va-

gyunk rosszabbak”. (g)

Zsengellér már hazai 
földben nyugodhat
Szülővárosában, Cegléden helyezték örök nyugalomra 
szombaton Zsengellér Gyula Ciprusról hazahozott földi 
maradványait. Az eseményhez kapcsolódva az Újpest le-
gendás labdarúgójáról elnevezett emléktermet is felavat-
tak a város sportmúzeumában.

A Zsengellér Gyula újratemetésére összegyűlt családtagok és 
tisztelők először a polgármesteri hivatal udvarán, Cegléd híres 
szülöttjének emléktáblája előtt hajtottak fejet, és helyezték el ko-
szorújukat. Ezt követően misén emlékeztek meg a neves labda-
rúgóról, akinek életét fi a, Zsengellér Zsolt idézte fel. A hozzátarto-
zók és a református egyház nevében egyszerre szólt a jelenlévők-
höz Zsengellér József lelkész, aki úgy fogalmazott: a sportbarátok 
által Ábelként emlegetett Zsengellér Gyula több volt, mint tehet-
ség. Legenda volt, akinek emlékét fontos megőriznie szülőváro-
sának, a futball elkötelezettjeinek és az egész országnak.  (mti/g)

Őze István 
klubigazgató



Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Karácsonyi Vásár ideje alatt kizárólag a Szent István téri 9-es számú faházban (Újpest Márkabolt) 
vesszük fel, majd ezt követően ismét az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: 

hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113  �  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

In gat lant el ad
� Eladó magánszemélytől az Izzó-lakótelepen, II. 
emeleten 57 m2-es, 2 szobás, egyéni gázfűtéses, 
cirkókazán, kéménybe beköthető, alacsony rezsivel, 
lodzsás, világos, napfényes lakás. Új konvektorok a 
szobákban, tárolóval, rendkívül jó lakóközösséggel. 
I.á.: 9,99 M Ft, tel.: 06-70 259-4488 

� Elszármazottak figyelem! Eladom vagy elcserélem 
Kisújszálláson a termálfürdő szomszédságában levő 2 
szoba összkomfortos, kocka családi házamat, újpesti 
lakásra, tel.: 06-59 323-844, 06-70 555-1797

� Központban, Kassai utcában, okmányiroda mö-
gött, metró közelében tulajdonostól eladó 87 m2-es, 
I. emeleti, 2+2 félszobás, erkélyes, kombi cirkós, na-
gyon alacsony rezsijű téglalakás tárolóval, liftes ház-
ban, vagy a környéken kisebbre cserélhető, érték-
egyeztetéssel. I.á.: 25,5 M Ft, tel.: 06-20 934-1573 

� Merjen alkudni! Megyeren 91 m2-es, 2+2 félszobás, 
étkezős, nagy konyhás, sorházi lakás nagy terasszal, 
tárolóval, garázzsal eladó. I.á.: 18,9 M Ft. Városkapu 
közelében lévő 2 szobás lakást cserébe beszámítunk, 
tel.: 06-20 200-5685 

� Elcserélem vagy eladom Mátrában, Mátraderecskén 
600 m2-es saroktelken, központban lévő 140 m2-es csa-
ládi házamat panellakásra megegyezés szerint. Panoráma, 
gyógyvíz, gyógygáz (mofetta), jó levegő. Csere: Káposztás-
Újpest, XIV–XIII. kerület. Hívjon! Megegyezünk. I.á.: 9,2 M 
Ft, tel.: 06-30 452-6736; este: 06-1 313-2800 

� Újpest kertvárosában, tulajdonostól eladó egy 120 
m2-es hőszigetelt, cirkós, barátságos családi ház kis 
kerttel csendes helyen, kitűnő közlekedéssel. I.á.: 29,9 
M Ft, tel.: 06-30 630-1265

Ingatlant kiad
� Újpesten új családi házban, jó közlekedéssel kiadó 
kis rezsijű, csendes, egyszobás lakás. Illetve kiadó két-
szobás, dupla komfortos szuterén, lakásnak, vállalko-
zásnak, munkásbrigádnak, napra vagy hónapra, tel.: 
06-30 304-2947

� Újpest kertvárosi részén, Lahner György utcában, 
négyemeletes ház magasföldszintjén csendes és na-
pos, felújított, 53 m2-es, erkélyes lakás, kocsibeállási 
lehetőséggel, 55 000 Ft/hó plusz rezsiért kiadó, tel.: 
06-30 962-4244

Ingatlancsere
� Újpesti tehermentes, másfél szobás, gázfűtéses, 
földszinti téglalakásomat családi házra cserélem. Kere-
sek jó állapotú, nagyobb kertes házat két család részé-
re a IV–XIII. kerületben, 17 M Ft-ig, tel.: 06-20 348-6625

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

� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

� Matematikakorrepetálás, közép- és emelt szintű 
érettségire felkészítés nagy gyakorlattal rendelkező 
középiskolai tanárnál, tel.: 06-20 532-9770

� Középiskolások korrepetálását vállalja matemati-
kából nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő, tel.: 06-
30 618-0241

Gépkocsibeálló, -tároló
� József Attila utca 18 sz. mélygarázsában 1 db sze-
mélygépkocsi-beálló kiadó. Érdeklődni a 06-30 951-
4679-es telefonon lehet. 

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ékszert, ezüstöket, kitüntetést, régi 
pénzt, írógépet, varrógépet, régi típusú rádiót, kerá-
miákat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hétvé-
gén is! Tel.: 06-30 308-9148

Vegyes
� Káposztásmegyeren eladó Whirpool AWM815 
mosógép (automata) megkímélt állapotban, tarto-
zékokkal. Ár: 20 000 Ft, tel.: 06-30 528-3717, 06-30 
636-1298

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357
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Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghíváso-
kat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Állat
� Kedves, szép, játékos és dorombolós házi cicá-
kat ajándékoznék annak, aki azt szívesen elfogadja és 
gondját viseli, tel.: 06-1 233-0636

Eltartás
� Figyelem! Olyan idős ember telefonját várom, aki 
teljesen egyedül élő/álló, mert egy középkorú hölgy 
eltartást kínál neki, tel.: 06-20 968-2448

Gondozás
� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspárral köl-
csönös szimpátia esetén öröklési szerződést kötnénk. 
Érdeklődő bemutatkozásukat a hajdu123peter@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Állást kínál
� A Contrinex Elektronikai Kft. újpesti gyártóbá-
zisára (mikro)elektronikai kézi szerelésben, for-
rasztásban (SMD) jártas, tapasztalt szerelőket ke-
res azonnali kezdéssel, teljesítményalapú, kiemelt 
bérezéssel. Szakirányú végzettséggel (elektromű-
szerész, technikus stb.) rendelkezőknek is kíná-
lunk lehetőségeket, ill. megváltozott munkaképes-
ségűek jelentkezését is várjuk. Telefon: 231-8000; 
e-mail: anita.horvath@contrinex.hu.

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

� Megbízható középkorú hölgy takarítást, vasalást, be-
vásárlást vállal idős ember részére, tel.: 06-20 968-2448

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

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUNKÁK, 
javítások, bontások, megbízható szakembertől. Korrekt 
áron, minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is. 
Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 219-1624

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítá-
sát 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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

GYÓGYÍTÓ ISTENTISZTELET
SZERDA, 17 ÓRA

Újpest, Váci út 13. 
(Andretti üzletház, emeleti terem)
www.jimsanders.hu, www.ksze.org

Tel.: 06 20 224 98 14 
A részvétel ingyenes.

Az újpesti Kakukk vendéglő télen is szeretettel 
várja vendégeit! Békebeli kertvárosi hangulat, házias 

ízek, barátságos árak! Céges karácsonyi, esküvői, 
születésnapi és egyéb rendezvények lebonyolítását 
vállaljuk különtermünkben, akár malacsütéssel is!

AKCIÓ: Hétfőnként 25% kedvezményt 

adunk fogyasztásából!

Címünk: Újpest, Nádor u. 31. Tel.: 06-1-783-01-75

www.ujpestikakukk.hu  (x)

Újpest Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési 
programja keretében megjelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

OROSZ CUKRÁSZDA 
KARÁCSONYI AKCIÓJA
Rendeljen karácsonyra 

december 15-ig, így 
a beiglik árából 15% 
kedvezményt adunk.

Szamos szaloncukrok kimérve kaphatók.
DIÉTÁS ajánlatunk: beiglik rendelésre, 

szaloncukrok, sütemények.
December 7-től folyamatosan 

Beigli kóstolók.
A kedvezmény a diétás termékekre 

nem vonatkozik.
1041 Budapest, Templom u. 3.

Süti vonal: 06-70-429-3917

Szépüljön nálunk az ünnepekre! 
10-15% kedvezménnyel

pedikür: 2000 Ft, helyett 1700 Ft 
műköröm: 4500 Ft, helyett 3900 Ft

géllak: 2500 Ft, helyett 2190 Ft 
dauer+vágás: 3500 Ft, helyett 3200 Ft (rövid)
melír+vágás: 4300 helyett 3800 Ft (rövid) 

vágás+szárítás: 2200 Ft helyett 1900 Ft (közép)
professzionális anyagokkal

Cím: NEW PEST SZÉPSÉGSTÚDIÓ
IV. Garam u. 3. Tesco express üzletsorán, 

Nyitvatartás: H-V: 9-20-ig
Bejelentkezés:

fodrász: Anita 06-20-338-6223
körmős: Kati 06-70-933-0053

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
fejeskáposzta 99 Ft/kg-tól    

kelkáposzta 199 Ft/kg-tól   

paprika 299Ft/db-tól    

burgonya 129 Ft/kg-tól    

karalábé 65 Ft/db-tól 

sárgarépa 99 Ft/kg-tól     

fehérrépa 199 Ft/kg-tól  

szőlő 259 Ft/kg-tól   

citrom 99 Ft/kg-tól 

vöröshagyma 129 Ft/kg-tól 

narancs 249 Ft/kg-tól

gránátalma 399 Ft/kg-tól 

avokádó399 Ft/kg-tól  

hegyes erős paprika 

50 Ft/db-tól 

 (x)

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

kígyóuborka 100 Ft/kg-tól

clementin 199 Ft/kg-tól

fokhagyma 589 Ft/kg-tól

alma 168 Ft/kg-tól 

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Galbavi Monika � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, Gazsó Rita, Gergely 
Gábor, Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Kozma István, Magyar Attila, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. december 9-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 
Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni 
szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. november 14-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Fróna Béla, Turi Ferencné Varga Péter és Varga Zsuzsanna olvasóinknak kedvezett a szerencse. A 
nyertesek az Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.



16 M o z a i k

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

M

Tatár Liliána 2012. decem-
ber 31-én született. Nagyon 
szépen köszönjük a baba-
köszöntő csomagot, renge-
teg hasznos dolgot találtunk 
benne. A szülők

Nagy Dani vagyok. Április 
20-án születtem. Köszönjük 
szépen a babacsomagot! A 
ruhákból még a bátyámnak, 
Barninak is jutott. A legjobb 
hely Újpest!  Dani

Schittler Máté 2013. ápri-
lis 16-án megérkezett! Kö-
szönjük a szép holmikat. 
Üdvözlet minden újpesti-
nek! Schittler-Lehőcz Éva

i kell az ajtódíszhez? Egy 
kartonlap (az ajtódísz mé-
retéhez igazodva); fi lc-

anyag; sok gomb (vegyes színek: piros, 
fehér, áttetsző) különböző méretben; 

karácsonyfadíszek; ragasztó; színes 
karácsonyi szalag a dísz rögzítéséhez.

Első lépésben rajzoljunk a karton-
lapra egy koncentrikus kört, majd 
vágjuk ki. Ez adja díszünk alapját.

Helyezzük a kivágott kartonkarikát 
a fi lcre, rajzoljuk körbe, és vágjunk ki 
két fi lckarikát is, amelyekkel a karton 
mindkét oldalát bevonjuk. A kivágás-
nál fi gyeljünk arra, hogy az egyik ka-
rikának a belsejét hagyjuk meg, és 
úgy vagdossuk be a vonal men-
tén, mint ha tortaszeleteket 
vágnánk. Amikor a fi lcet 
a kartonlapra ragaszt-
juk, ezeket a kis sze-
leteket hajtsuk be, 
úgy rögzítsük, így 
középen sem fog ki-
kandikálni a papír.

Miután a karton-
lapot beborítottuk a 
fi lccel, kössük rá a sza-

lagot, amely a dísz akasztójául szolgál 
majd. Ha ez is megvan, engedjük el 
fantáziánkat, és lássunk hozzá a díszí-
téshez! A gombokat és a karácsony-
fadíszeket helyezzük rá az alapra, ren-

dezzük el tetszés 
szerint, majd ra-
gasztóval rögzít-

sük őket. Sok sikert!
 ANTOS ANNA

További krea-
tív ötletek, tip-

pek a Padlás-
feljáróban, két-

hetente az ÚKTV 
műsorán!

H l ük ki á

Felhívás sütiversenyre

Ezt süsse ki! 
Karácsonyi „bemelegítésként” minden vállalkozó szellemű édes-
anyának, nagymamának és tűzrőlpattant leánynak süteménysütő 
versenyt hirdetünk, amelyet az idén immár nyolcadik alkalom-
mal rendezünk meg. A fi nom sütemények illata meghitt hangu-
latot varázsol közénk. Benevezési időszak: december 4–11. Je-
lentkezni a 380-6163-as telefonszámon vagy személyesen lehet a Karinthy 
Frigyes Művelődési Házban. Részletes információt a jelentkezéskor adunk.

Eredményhirdetés a Káposztásmegyeri Karácsonyvárón lesz, december 
12-én 17 óra után. A szakértői zsűri döntése alapján a legfi nomabb sütik 
készítőit különdíjjal jutalmazzuk. Karinthy Frigyes Művelődési Ház

Sokunk karácsonya
Találó a cím, a Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó a ka-
rácsonyi ünnepi hangulathoz járul hozzá antológiájával, immár 
nyolcadik esztendeje. Az újpesti székhelyű kiadó számos forrás-

ból összegyűjtött, saját maguk és mások által javasolt novel-
lákat, verseket, képeslapokat, gyermekrajzokat fűz kötetbe a 
fenyőfa alá. A sok szép küldemény kísérő sorai is bátorítják 

a kiadót a folytatásra, becses olvasnivaló évről évre való megje-
lentetésére. A kiadó továbbra is várja az olvasók alkotásait, küldeménye-
it. Hiszen a 2003-as kötet éppen megjelent, de karácsony jövőre is lesz.

A Sokunk karácsonya idei és a korábbi években kiadott kötetei meg-
vásárolhatók 1990 forintos áron a Napkút Kiadónál: IV., Tavasz u. 4., Ady 
Művelődési Központ.

Kerekecske-gombocska

Karácsonyi ajtódísz 
Megállíthatatlanul közeledik a karácsony, a hét végén már 
az advent időszakába lépünk. Az ünnepekre való ráhan-
golódásnak részét képezi otthonunk feldíszítése is, amely-
hez egy kedves ötlettel szeretnénk hozzájárulni, amelyet 
bárki megvalósíthat, akár a gyerekekkel közösen.


