INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

• 2011. november 4., V. évf., 39. szám

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

www.ujpest.hu

Újpest, Te legszebb!
A Szent István tér és a Városháza környéke Budapest legszebb
főtere, főutcája – erről immár a Virágos Magyarországért verseny különdíja is tanúskodik.
– 3. oldal

VAN MIÉRT BIZAKODNI
2012-BEN IS
Milyen hatással lesz az önkormányzatok működésére, az újpestiek életére a 2012-es központi költségvetés, erről kérdeztük Nagy István alpolgármestert.
– 4. oldal

MERRE TOVÁBB
VÉGZŐS DIÁKOK?
Összeállítást készítettünk olvasóinknak, amelyben Újpest Önkormányzata középiskoláinak kínálatát mutatjuk be, hogy segítsünk iskolát választani.
– 8–10. oldal

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÚJPESTI
ARANYLOVAST
Berki Krisztiánt köszöntötte a polgármester a képviselő-testület ülésén.
A kétszeres tornász világbajnokról
szóló portréﬁlmet péntek este sugározza az ÚKTV.
– 5., 13. oldal

ÚJPESTI CSERITI
A GYEREKEKÉRT
Már pénzadományokat is el lehet helyezni az önkormányzat által életre hívott Újpesti Cseriti jótékonysági mozgalom gyűjtőurnáiban.
– 16. oldal
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Újpesti Párbeszéd

Folytatódhat a gyógyítás

150 millió
a Károlyi
kórháznak
Nagy István és Wintermantel Zsolt
fővárosi képviselők javaslatára 150
millió forintos támogatást szavazott
meg a Károlyi Sándor Kórház számára a Fővárosi Közgyűlés október
21-én. Ez az összeg a kórház számára a túlélést jelenti – erről dr. Hollósi
Antal, a kórház orvos-igazgatója, országgyűlési képviselő nyilatkozott az
Újpesti Naplónak.

– Régóta köztudott, hogy a Károlyi kórház bajban
van, mit jelent a kórháznak ez a támogatás?
– Ez a támogatás szó szerint megmenti a kórházat, azt jelenti, hogy folytatni tudjuk az emberek
gyógyítását. Ebből ugyanis ki tudjuk ﬁzetni a beszállítóinkat, akik a gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközöket biztosítják számunkra. Senkitől sem lehet
elvárni, hogy huzamos időn keresztül ingyen szállítson eszközöket egy kórháznak. Ha ez a helyzet fennmaradt volna, eszközök híján lehetetlenné vált volna a betegek ellátása. Az pedig a kórház végét jelentené. Ezzel a támogatással a legsúlyosabb problémánk egy időre megoldódott. A
magyar egészségügy régóta súlyos állapotban van, a Károlyi kórház a nehézségek közepette is mindig helytállt, a szakmai munkája elismert. Hibás politikai döntések sora vezetett
oda, hogy bajba kerültünk.
– Mik voltak ezek a hibás döntések?
– A folyamat 2007-ben indult el,
amikor az SZDSZ-es egészségügyi miniszterek közigazgatási határozattal szüntették meg
a kórházban a Szülészet-Nőgyógyászat és Urológiai
osztályokat, valamint az Árpád Kórházban 50 aktív
belgyógyászati ágyat. A döntés az ehhez tartozó teljesítmény volumen – azaz bevételi lehetőség – elvonásával is járt. A betegforgalom azonban nem változott, főként a baleseti sebészeti regionális felvételi
ügyeletek miatt. Tehát a kórház kiadásai nem csökkentek. Ugyanannyi beteget jóval kevesebb pénzből
kellett ellátnunk. Ez sokszor emberfeletti erőfeszítéseket igényelt az orvosoktól, ápolóktól és minden
itt dolgozótól.

lehetőség rejlik a két kerület kapcsolatában.
Czégény Ilona, az Ady Endre Művelődési Központ igazgatója, projektmenedzserként számolt be az
elvégzett munkáról. Célként fogalmazták meg a szervezők a munka
világából kikerült felnőttek esélynövelését. A tanfolyamon részt
vevő szakemberek közül még öten
számoltak be a tapasztalatokról.
(Bővebben: ujpest.hu)
– Kép és szöveg: Ádám T.

Tanulni,
sohasem
késő!
Egy kemény szervezést igénylő,
dolgos hétköznapokból álló tanulási folyamat ért véget, melynek záró rendezvényét október
27-én tartották, az újpesti Polgár Centrumban. Újpest és a
XV. kerület két intézménye öszszefogott, és belevágott az Élethosszig tartó tanulás hátrányos
helyzetű csoportok számára elnevezésű projektbe.
Délelőtt tíz órakor, dr. Molnár
Szabolcs köszöntőjével (képünkön)
kezdődött a rendezvény. Újpest alpolgármestere kiemelte, hogy a pályázat az Európai Unió célkitűzései-

– Nem lehetett meggyőzni erről az akkori illetékeseket?
– Mi is megpróbáltuk, az újpesti önkormányzati is
tiltakozott. Sajnos hiába. Sőt, a Gyurcsány-kormány
további elvonásai, megszorításai még tovább rontották helyzetünket. Ezért is hirdettük meg, ha jól emlékszem, 2008-ban, a Fidesz szervezésében, az Együtt
Újpestért civil mozgalmat és aláírásgyűjtést a Károlyi
kórház és az Szakrendelő megmentése érdekében.
– A helyi Fidesz és az Ön képviselői választási programjában is szerepelt ez a két cél. Hogy látja, sikerülni fog teljesíteni azokat?
– A Szakrendelő ügye már sínen
van. Idén ősszel végre átvette az Újpesti Önkormányzat a fővárostól, és
már meg is kezdődött a felújítás első
szakasza. Az SZTK átvétele a kórháznak is könnyebbséget jelent. Ami a
kórházat illeti, bravúrral ér fel, hogy
egy év alatt sikerült egy havi hiányt
kigazdálkodnunk. Mindez természetesen nem javítja a dolgozók elégedettségét, mert a bérszínvonalunk elmarad a fővárosi kórházak átlagától. A munkabérek emelkedését
a kormány által megjelölt forrásokból reméljük. A fővárosi képviselőink által kiharcolt mostani támogatás megmentette a kórházat a közvetlen veszélytől. A
jövő a kormányzat és a parlament döntésein is múlik.
– Nehéz volt kiharcolni a támogatást a fővárosi
közgyűlésben?
– Ezt Nagy Istvántól és Wintermantel Zsolttól
kellene megkérdezni, de ismerve a főváros örökölt
nehézségeit, az egészségügy állapotát, nem lehetett
könnyű.
– U. N.

hez kapcsolódik: az információs és
tudásalapú társadalom fejlesztéséhez, amelynek egyik fontos eleme az
élethosszig tartó tanulás bevezetése,
a társadalomba történő beágyazása.
László Tamás, XV. kerületi polgármester, országgyűlési képviselő
is megosztotta gondolatait a megjelentekkel, s elmondta, számtalan

ÖSSZEFOGTAK
Az Ady Endre Művelődési Központ már akkreditált felnőttképzési intézmény, és ugyanezt tűzte ki célul a XV. kerületi Csokonai
Művelődési Központ is. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és
az Új Széchenyi Terv társﬁnanszírozásával valósult meg.

Fürdetik Petőﬁt

Az Újpesti Városgondnokság szakemberei
folyamatosan takarítják, gondozzák köztereinket, felvételünkön a Petőﬁ utcán elvégzett gépi takarítás munkálatai láthatók.
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Ki a legszebb
a vidéken?

Újpest!
Budapest legszebb főutcája, főtere címét idén Újpest
nyerte el a Virágos Magyarországért város- és faluszépítő versenyen.
Nemcsak nekünk, újpestieknek büszkeségünk mostantól a Szent István tér
és az István út Városháza előtti szakasza, hanem minden budapestinek. A
mi főutcánkat és főterünket találták
a legszebbnek a fővárosban, így büszkén várhatunk mindenkit ide Újpestre, hisz van miben gyönyörködni!
„Köszönet az Újpesti Városgondnokság munkatársainak, akik áldo-

zatos munkájukkal, a csodaszép növények ültetésével, folyamatos gondozásával, a Szent István tér tisztán
tartásával, meghódították a Virágos
Magyarország szigorú zsűrijének szívét. Köszönet továbbá minden újpesti polgárnak, hogy vigyáz a Szent István tér tisztaságára, rendjére! Hajrá
Újpest” – üzente Wintermantel Zsolt
az újpestieknek.

Dr. Tahon Róbert aljegyzőt élményeiről kérdeztük

Közüggyé vált
a városszépítés
– Milyen benyomások érték a díjátadón?
– Professzionálisan megrendezett díjkiosztónak
voltam részese, amely kiválóan tükrözte a közel
két évtizede létező, igazi mozgalommá érő akaratot: a város és faluszépítés közüggyé, sőt, országos
üggyé válását. A résztvevők száma ezres nagyságrendű volt, a főváros huszonkét kerületéből, Újpesttel együtt, nyolc vállalta a megmérettetést.
– A legszebb főutca és főtér az oklevél szerint is Újpesté.
– Komoly pályázók voltak, a vetítés során
csodálatos városrészek és épített környezet

A virágos Újpestért
Mit tett idén az önkormányzat az újpestiekkel a zöld, virágos városunkért?
 Virágpompás a Szent István tér, virágszőnyeg a Városháza mentén.
 A Király sétányon színpompás virágágyások
láthatók, megvalósult a csepegtetős öntözés.

A Virágos Magyarországért versenyt 18. alkalommal hirdették meg, 313
település vett részt a város- és faluszépépítő mozgalomban. A díjátadó
ünnepséget október 28-án tartották: város kategóriában a rendezvény
helyszínét is adó Százhalombatta, falukategóriában Lövő nyerte el. Budapest 1994-óta vesz részt a versenyben, idén három kategóriában adott át
díjakat dr. György István, Budapest főpolgármesterének helyettese. Az Újpestnek ítélt legszebb főterének, főutcájának címet dr. Tahon Róbert aljegyző vette át.
(tt-pm)

tárult elénk, bizonyítva: a kertépítést is lehet professzionális szintre vinni. A képsorokon turisztikai szempontból is gyönyörű tájegységeket, városokat láttattak, így kiváltképpen öröm az Újpestnek odaítélt fődíj, és szívet melengető volt a nagyközönségnek is bemutatott újpesti képkocka sor. Olyan városokkal kerültünk közös elbírálás alá és mérettettünk meg, mint Hévíz, Balatonfüred, Keszthely, Gyula. Bebizonyítottuk: komoly idegenforgalom híján is képesek vagyunk alkotásra,
városszépítésre.
– A városszépítés mennyire önkormányzati feladat?
– Minden önkormányzatnak több feladata van, ezekbe beletartozik, hogy jó közérzetet teremtsen lakóinak. Biztosítson munkát,
nyújtson szórakozási lehetőséget, és esztétikai élményt egyaránt. Ezt szolgálja az önkormányzati akaratként helyben létrejött Városgondnokság Kft., amely idővel kiteljesedve a
város minden pontján láttatja majd tevékenységét. Mindannyiunk igénye, hogy ne legyen
szemetes a lakóhelyünk, igényes környezetben
éljünk a hétköznapokon is.
–B. K.

 Épül az ökológiai park – újra felhasznált
anyagokkal – a Király sétány és a Petőﬁ utca
közötti szakaszon. Hidrovetés után már sarjad a fű.
 Tízezer muskátlit osztott szét az önkormányzat az újpestieknek, hogy díszítsék az
erkélyeket, udvarokat. Folyamatos a játszóterek gondozása, szépítése.
 Versenyre kérte és díjazta az önkormányzat
az Újpest legszebb virágait „nevelő” lakókat.

 Iskolások homoktövis élőhely mentő akciósorozatát Svédországban is díjazták környezetvédelmi világversenyen.
 Környezettudatos döntések nyomán 150
kecsegeivadékot telepítettek iskolások az
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep rekonstrukcióját követően a Dunába.
 Aktív részvétel a májusi Te szedd! mozgalomban.
 Cserjéket ad az önkormányzat ősszel azon
lakóközösségeknek, akik a növények elülte-

tését és gondozását is vállalják a közterületeken.
 Oktatóprogramot, ösztönzőleg komposztládát biztosít az önkormányzat a házi komposztálásra vállalkozók számára.
 Az önkormányzat a téli síkosság-mentesítés
során nem használ sót.
 Bővül a PET palackok zsugorítását önkormányzati támogatással végző lakóközösségek száma.
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Interjú

Reménytelibb lehet a jövő év
– egy forinttal sem költhetünk többet, mint termelünk
Az országgyűlés már javában tárgyalja a 2012-es költségvetést. Nagy István alpolgármestert, országgyűlési képviselőt kérdeztük arról, milyen hatása lesz a jövő évi büdzsé
az önkormányzatok működésére, s legfőképpen: az újpestiek életére.

Milyen prioritásai vannak a 2012es állami büdzsének?
– A fő szempont most is, mint minden költségvetés esetében az, hogy
mi a célunk? Mi a jövő év célja? Mindent ez határoz meg. A célon múlik,
hogy mit jelentenek a számok, számsorok.
Az ma már világos, hogy Európa
komoly bajban van, az Európai Unió
még jó ideig pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad, mert az
európai országok jelentős része nem
tudja megállítani államadósságának növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát, és megalkottuk a nagy ellátó rendszerek megújítását biztosító törvényeket. Elindultunk
a megújulás útján. Így ma két út közül lehet választani. Egyik a megújulás útja, az adósság elleni harc, amely
kifelé vezet a válságzónából. A másik
út a görög út, amely a teljes összeomláshoz vezet. Ezért a jövő év célja számunkra, hogy továbbmenjük a megújulás útján és elrugaszkodjunk a válságzónától. Egy új alapelvhez mindenképp tartani kell magunkat, ha ezt a
célt el akarjuk érni: egy forinttal sem
költhetünk többet, mint amennyit

megtermelünk. Ez lesz a jövő évi költségvetés legfontosabb újítása, mert ez
korábban minden európai országban
fordítva volt, és emiatt lett a mostani baj.
Az
Országvédelmi
költségvetés ezért öt fő feladatot jelöl ki. Egy:
2012-ben folytatódik az arányos, egykulcsos adórendszer kiépítése az adókiskapuk felszámolásával. Kettő: saját
lábra áll a nyugdíjkassza, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot, de eközben a nyugdíjak vásárlóértékét megőrizzük. Három: megkezdjük az egészségügy megmentését, vagyis saját lábra állítását. Négy:
a Start Munkaprogram beindításával legalább 200 ezer ember visszatérhet a munka világába abból a 595
ezer munkanélküliből, akik ma segélyen tengődnek. Öt: A Kormány
Országvédelmi Alap létrehozását javasolja, mivel az európai válság miatt
még hosszú ideig komoly kihívásokkal
kell Magyarországnak szembenéznie.
Összesen mintegy 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot (150 milliárd az Országvédelmi Alap, 100 milliárd az általános tartalék, 50 milliárd kamatkockázati tartalék) képez
a Kormány a váratlan pénzügyi helyzetekre.
Milyen változásokra
tozásokra számíthatnakk az önkormányzatokk a jövő
évi költségveégvetés számsosoraiból, terrvezéséből?
– Ami az
önkormányzatokat il-leti, sok nyiyitott kérdés van
még a végszavaszavazásig, de azz már
most látható,
ó, hogy jelentős változások
ozások lesz-

nek, mivel az elmúlt évek során az
önkormányzatok is eladósodtak. Ennek fő oka az volt, hogy az előző kormányok évről évre jelentős pénzeket
vontak el az önkormányzatoktól, de
eközben nem csökkentették azok feladatait. Így sok önkormányzat kényszerült hitelfelvételre pusztán azért,
hogy működni tudjon. A működési hitel – a fejlesztési hitellel ellentétben –
azért vezet eladósodáshoz, mert nem
termel pénz, amiből majd vissza lehet
ﬁzetni. Azok az ügyesebb, szerencsésebb, gazdagabb települések, amelyek
el tudták kerülni, hogy működési hitelt vegyenek föl, most jobb helyzetben vannak. Ezek közé tartozik Újpest
is, ahol az önkormányzat az elmúlt évben saját erőből megoldotta az előző időszakból örökölt nehézségeket,
így Újpest biztos pénzügyi helyzetben
nézhet a jövő év elé.
A tervek szerint a jövő évtől számos feladat és intézmény – főként általános iskolák, kórházak működtetése
– az államhoz kerül az önkormányzatoktól. Ez nyilván könnyebbséget jelent
az önkormányzatok számára. Ennek fejében viszont bizonyos bevételeket az
állam magához vont, ami nehézséget
okozhat. Új egyensúlyt kell teremteni.
Nem kis feladat, de nem is lehetetlen.
vesznek észMit ve
re aaz újpestiek
életükben,
é
ha életbe
lép a 2012es költségvetés?
– Jövőre javul
az államháztartás eegyenlege – a
kevesebb kiadás
keves
több bevétel réés töb
750
vén. A nagyjából
n
javumilliárd forintos
fo
lás lehetővé
lehetőv teszi, hogy
2012-ben több
töb pénzt for-

dítsunk gazdaságfejlesztésre, a közbiztonság erősítésére, az egészségügy
megmentésére, az oktatás megújítására, a társadalmi felzárkóztatásra,
valamint arra, hogy az állam az eddiginél jobban szolgálja polgárait.
Szerintem minden nehézség ellenére összességében a jövő év reménytelibb lesz. Az adócsökkentések révén
az idén is átlagosan több pénz maradt az embereknél, mint 2010-ben.
Ez jövőre is így lesz, mert több marad
az egyéneknél a tervezett minimálbér-emelésnek köszönhetően, mint
idén.
Mindez Újpesten is kell, hogy éreztesse a hatását – persze nem azonnal, néhány hónap után. A javulás az
euroválság miatt talán még nem lesz
túl látványos, de reményeim szerint
a legtöbben azért fogják érzékelni.
(un)

Hajrá
Újpest!
EGÉSZSÉGTERV

HPV megelőzésére
szolgáló védőoltás
TISZTELT SZÜLŐK! Felhívom szíves ﬁgyelmüket, hogy az Újpest
Önkormányzata által térítésmentesen biztosított HPV elleni oltás
beadásának az ideje a következő:
A 1999. január 1.–1999. december
31. között született leány gyermekek részére a méhnyakrákot
és nemi szervi szemölcsöt okozó Humán Papilloma Vírus (HPV)
megelőzésére szolgáló védőoltás
I. részoltásának időpontja 2011.
november 14–18. között lesz.
Kérem, szíveskedjenek felkeresni
házi gyermekorvosukat vagy a területileg illetékes gyermekrendelőt az I. részoltás beadásának időpontja egyeztetése céljából.
– NAGY ISTVÁN alpolgármester

Köztér
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A rakpart megszépül, az első BKVjárat tavasszal indul az öbölből

Hajózzunk
Újpesten!
Tavasztól akár kishajóval járhatnak
munkába az újpestiek, hisz a BKV
hajóállomást létesít a Duna kerületi
szakaszán. A fejlesztésnek köszönhetően végre megújul az Árpád út végénél található rakparti szakasz, és
erre nem is kell fél évet várni, itt már
november első hetében bejeződnek
a munkálatok.

A

Rákóczi hídtól egészen Újpestig el lehet
majd menetrend szerint közlekedő hajóval jutni a 2012-es hajózási szezontól. A fejlesztés a BKV Zrt. sikeres uniós pályázatából valósul

Berki Krisztiánnak
gratulált a polgármester

Uszoda,
közlekedési
csomópont épül
Két káposztásmegyeri fejlesztésről,
az uszoda és a közlekedési csomópont építéséről, terveiről döntött
október 27-én a képviselő-testület. Wintermantel Zsolt köszöntötte Újpest tornász világbajnokát.

meg, amelyen összesen 444 millió forintos támogatást nyertek. A projekt eredményeként 2012. május
végéig három új kikötő készül: Újpesten, továbbá
az Árpád híd Pesti hídfőjénél valamint a Millenniumi városközpontnál. A kikötőhöz tartozó kikötőpontont és bejáró hidat tavasszal helyezik ki, hajókat csak az üzembe helyezési eljárás után, 2012 áprilisában fogad a kikötő. Jelenleg a Budapesti Közlekedési Központ vizsgálja a hajójárat gazdaságosságát utasforgalmi, menetrendi és ebből következő
bevételi és költségadatok tervezésével.
– T. T.

Berki Krisztián világbajnoki címének elismerésével vette kezdetét a
legutóbbi képviselőtestületi ülés. A
kiváló sportolónak, aki ezzel az eredménnyel a londoni olimpiára is kvaliﬁkálta magát, Wintermantel Zsolt gratulált. A polgármester javaslatára az
UTE alapítványát egyszeri, 500 ezer
forintos támogatásban részesítette a
képviselő-testület.
Szintén az újpestiek egészségét, és
a sportot támogatva szavazta meg a
testület az Újpesti Uszoda megépítésére tett javaslatot. Az előterjesztő, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester zárszavában az uszoda méretét il-

BEKAMERÁZZÁK A MEGÚJULT RAKPARTOT
Az újpesti hajókikötő munkálatai során a rakpart igényes burkolatot kap, kerékpártárolót,
utasvárót alakítanak ki, valamint mozgáskorlátozott parkoló, térﬁgyelő kamera rendszer létesül. Ládás növényzetet helyeznek ki, felújítják a mellvédfalat, a sétány és a felső gyalogjáró közötti rézsűt gyomtalanítják és díszcserjével ültetik be.

lető kérdésekre reagálva elmondta, a
tervezett létesítmény medencéjében
lehetséges lesz akár rövidpályás úszó
világbajnokságot is rendezni. Távozik
posztjáról dr. Vitáris Edit címzetes főjegyző – jelentette be a polgármester.
A jegyzői munkakör betöltésére kiírt

pályázatot a testület 15 igen szavazattal elfogadta.
Az Újpesti Önkormányzat 20112014. közötti időszakra szóló Hajrá Újpest! Városfejlesztési Programja kiemelt célként tűzte ki, hogy
Káposztásmegyeren egy új közlekedési csomópontot alakít ki vasútállomással és P+R parkolóval. A képviselő-testület elfogadta vasút, villamos,
metró, busz kapcsolatát megteremtő
intermodális csomópont tervét, amelylyel egy új városközpont jöhet létre
Káposztásmegyeren. A képviselők zárt
ülésen döntöttek az Újpesti Diákösztöndíjak adományozásáról.
– U. N.

Felújításból felújításba
A Rózsa utca határidő szerint november 8-ára, az Erdősor
utca november 12- ére, a Farkaserdő utca november 10-re
készül el. A Sporttelep utcában ezután indul a munka.
A Sporttelep utca Óceánárok és az Erdősor utca közötti szakaszon, mintegy
320 méter hosszan kap új burkolatot november 16-a és 24-e között. Az útfelújítás során a teljes szakaszon két rétegben lemarják a régi, elhasználódott
útfelületet, majd két réteg új aszfalt épül. Ezzel párhuzamosan új, kiemelt
útszegély kerül mindkét útszélre. Egy megerősített szerkezetű buszmegálló
mellett még mintegy hatszáz négyzetméternyi járda is épül.
Felvételünkön a Farkaserdő utcai útfelújítás munkálatai.
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Made in
Újpest
Felfüstölték
a pármai sonkát
A Járműtelep és a Nádasdy utca találkozásánál
működik az Olasz Tésztaház Pizzéria, amelyről
csupa jót hallani.
Egy genovai olasz úr, bizonyos Carta Giuliano,
23 évvel ezelőtt nyitotta meg tésztaházát. Akkoriban ﬁatal srácként keresett munkát a közelben
lakó Pálosfalvi Gábor, akit maga mellé vett a vállalkozó. Ez jó húzásnak bizonyult, az ifjú alkalmazott elleste a fogásokat, gyorsan kitanulta a szakmát. Hihetetlennek tűnik, de abban az időben

mindössze négy hasonló üzlet működött Budapesten. Giuliano minden alapanyagot hazájából hozott, azokból készítette a tésztákat. Merthogy az
elején szó nem volt pizzáról, később jött az ötlet.
– Mondtuk neki, hogy ez nem szerencsés, mert
egyrészt elég drága mulatság, másrészt a magyar gyomor máshoz szokott – emlékezik viszsza Pálosfalvi Gábor tulajdonos. – Nem nagyon
ismerték errefelé a kapribogyót, az articsókát, az
olívabogyót, ezért idegenkedtek tőle az emberek.

Kérdezgették: a pármai sonka miért nincs felfüstölve. Mindezek hatására az olasz vállalkozó kezdte beépíteni az ételeibe a magyar ízeket. Én ezt fejlesztettem tovább, az élethez igazítottam a pizzákat.
Tíz éve úgy határozott Giuliano, hogy visszamegy a hazájába, ekkor vette át az üzletet Gábor.
Nemcsak Újpesten szeretik az olasz-magyar pizzát, a környező kerületekből, sőt Dunakesziből is
sorra futnak be a megrendelések.
– Á.T.

Megbocsátani lehet, emlékezni kell!
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) újpesti szervezete október 28-án délelőtt emlékezett meg
az ’56-os áldozatokról. A hagyományosan a Megyeri temető ravatalozója falán lévő emléktábláknál megtartott ünnepségen Kocsis Lajos, a szervezet elnökhelyettese mondott beszédet. Az önkormányzat nevében helyezett el koszorút dr. Molnár Szabolcs, Újpest alpolgármestere. A megemlékezésen részt vett a Megyeri Úti Általános Iskola, valamint az Angol Tagozatos Általános
(bk)
Iskola több diákja. Bővebben: ujpest.hu

Gyevát Ottó halálára
1972. 11. 15–2011. 10. 26.
Színész,
szinkronszínész,
adásrendező. 1991-ben már
a József Attila Színház szerződéssel rendelkező színésze volt. 1994-ig dolgozott a
színházban, majd két évre külföldre települt,
egy szerencsés véletlennek a köszönhetően,
ahol egy 22 epizódos ﬁlmsorozatban szerepelt.
1995 végén tért haza. Tevékenykedett kereskedelmi adások műsorvezetőjeként, illetve saját
produkciók szerkesztő-rendezőjeként.

Az Újpesti ’56-os Forradalmi Szövetség elnökeként megalakította a szövetség ifjúsági tagozatát.
Október 23-i műsorok, előadások szervezésével
foglalkoztak. Fiókszervezetként pedig ’56-os Szellemiségű Kulturális Szövetséget alakítottak, és a
Rádió ’56 segítségével feladatul tűzték ki, hogy
’56 hagyatékát őrizni és ápolni fogják. Kitüntetései: Határon túli magyar kultúráért 2006, 1956-os
emlékérem (Forradalmi Emlékbizottság).
Súlyos betegsége megakadályozta abban, hogy
200 órán keresztül, megállás nélkül élő internetes
rádióműsort vezessen. Édesapja, felesége és négy
gyermeke, valamint barátai gyászolják.
– SZENDINÉ KÓSA KATALIN

Az újpesti munkahely-teremtést
segítő ingyenes hirdetés

Mozaik
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Gazdik, ide dobjátok!
Korszerű kutyapiszok tárolókat telepít
az önkormányzat szerte a kerületben.
Az új gyűjtőeszközök higiénikusak, szellőznek, könnyen kezelhetők, a bennük
lévő tasak cserélhető. Elsőként Újpest
északi részén kerülnek ki a kutyapiszok
tárolók elavult elődeik helyére. A projekt első ütemében 80 eszközt helyeznek ki az önkormányzat közhasznú foglalkoztatójának munkatársai.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL
2011. évi munkaszüneti napok körüli
munkarend változás miatt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul. November 4.: ügyfélfogadás 8:00–12:30.
November 5.: ügyfélfogadás 8:00–
12:00. A szombati munkanapon az
Okmányiroda csak napi sorszámmal
fogad ügyfeleket, a sorszámkiadás
kezdete 8 óra.
HORVÁT GÁLAEST
A Budapest IV. ker. Horvát Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt 2011. novem-

ber 19-én 16 órától megrendezésre kerülő Horvát gálaestre. Támogatók: Újpest Önkormányzata,
Horvát Köztársaság Nagykövetsége
és a Magyar Állam. A rendezvény helye: Ady Endre Művelődési Központ
Színházterme, Bp., IV. ker., Tavasz u.
4. Fellép a Fáklya Horvát Művészegyüttes.
ERZSÉBET-NAP, JÓTÉKONY CÉLLAL
November 13-án, szombaton, 15
órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket az Erzsébet-köszöntő jubileumi jótékonysági zenés irodalmi délutánra és az azt követő vendéglátásra. Díszvendégünk: Nagykárolyi Kár-

olyi Lászlóné dálnoki Kemény Erzsébet. A rendezvénnyel az újpesti Családok Átmeneti Otthonában élőket
támogatjuk. Helyszín: Újpesti Polgár
Centrum (IV., Árpád út 66.) Tükörterem.
Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia Boldog Gizella Karitászcsoport
JÓTÉKONYSÁGI RUHAOSZTÁS
A Budapest Káposztásmegyeri Református Egyházközség folytatja jótékonysági ruhaakcióját a templomépületben (IV., Bőröndös utca). A
következő alkalom november 7-én,
hétfőn és 8-án, kedden lesz, amikor
10-18 óráig várják az érdeklődőket.

P Á R T H Í R E K

19 óráig kerül megtartásra a Karinthy Frigyes ÁMK
Közösségi Házában (Lóverseny tér 6. sz.)

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart
2011. november 8-án, kedden 13.30-tól a IV. kerületi
MSZP irodájában (Nádor u. 1.). Telefonon is be lehet
jelentkezni (a várakozás elkerülése miatt), vagy más
időpontot megbeszélni a 441-5555-ös számon.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselő
(LMP), Fenntartható Fejlődés tanácsnok fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail:
ujpest@lehetmas.hu

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselők november 7-én, hétfőn 17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet,
Ozsváth Kálmán képviselők november 7-én, hétfőn
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila,
Koronka Lajos önkormányzati képviselők november
14-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla
önkormányzati képviselő november 8-án, kedden 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.)
Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő
november 28-án, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu
FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselő fogadóórája:
minden hónap első hétfőjén, 18-19 óra között, a
Szent László tér 7. alatt.
Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióvezető (KDNP) fogadóórája – lakossági kérés alapján
– új helyen, minden hónap első hétfőjén, 18 órától

MEGHÍVÓ
Adósságra építkezés vagy fenntartható fejlődés?! LMP
KLUB a közösségi részvételről, Újpest jelenéről és jövőjéről Újpesti Polgár Centrum – 1043, Újpest, Árpád út 66.
2011. november 7., hétfő, 17.30. Házigazda: Perneczky
László önkormányzati képviselő, LMP. Vendég: Szilágyi
Péter parlamenti képviselő, önkormányzati szakértő.
MSZP KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő: előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06
20 518 7830-as telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17 órától, Szabó Gábor önkormányzati képviselő
minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor
u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati
képviselő minden hónap első szerdáján 17 órától tart
fogadóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).
„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
FIATALOKNAK ÉS A SZÉPKORÚAKNAK
Immár nyolcadik évadját kezdi meg a „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat. Jelentkezni a szokásos kategóriákban lehet
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Ingyenes
jogsegélyszolgálat
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanárai (és hallgatói) az Újpesti Önkormányzattal folytatott együttműködés keretében ingyenes jogsegélyszolgálatot tartanak (ügyviteli megoldások, panaszok megfogalmazása, tanácsadás minden területen)
Időpontok: 2011. november 10.,
november 16., november 23., november 29., december 15. Minden alkalommal délelőtt 10 órától
12 óráig, a Régi Városháza épületében, a földszint 27-es szobában.
Előzetes bejelentkezésre nincsen
szükség!
Tájékoztatom Önöket arról,
hogy az eddig megszokott hétfő
délelőtti, a Polgármesteri Hivatal
jogtanácsosa által tartott ingyenes
jogi tanácsadás továbbra is megmarad!
Dr. Vitáris Edit jegyző

(vers, próza, énekkar, együttes, népdal, színjátszókör, tánc,
operett, sanzon, karaoke és egyéb kategória). Szeretettel
várjuk továbbra is a vállalkozó kedvű nyugdíjasok jelentkezését, valamint számítunk a fiatalabb korosztályra is, akik
bemutatják tudásukat. Minden régi és új érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk! A rendezvénysorozat védnöke:
Dr. Trippon Norbert, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezetének elnöke és Kiss Péter országgyűlési képviselő.
A „Ki Mit Tud?”-ra a jelentkezési határidő: november 18.
péntek. A jelentkezési lapok a kerületi irodában (Nádor u.
1.) átvehetőek hétköznap 14-17 óra között.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket,
haladókat, érdeklődőket – akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás,
csak konzultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a
06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10–15
óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. Ezúton értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a következő klubnap dátuma:
2011. november 11. péntek, 17 óra.
www.mszpujpest.hu
FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselőinek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2. hétfőjén, 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló u.
42-44., a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő, minden hónap 2. hétfőjén 17-18-ig
tartja fogadóóráját. Helyszín: Budapest, IV. Hajló u. 42-44.,
a TRÖK helyisége.
Újpestért
Egyesület
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Merre
tovább?
Összeállításunkkal, amelyben az újpesti önkormányzat középiskoláinak
részletes kínálatát adjuk közre, segítséget kívánunk nyújtani a továbbtanuláshoz, az iskolaválasztás nehéz
problémájának megoldásához. Elsőként az érvényben lévő felvételi szabályokról adunk tájékoztatást:
EGYSÉGES SZABÁLYOK
Valamennyi képzési formában (négy, hat és
nyolcosztályos gimnáziumok) érvényesülő egységes szabályok
Jelentkezés a középiskolákba az általános iskola által kitöltött lappal (lapokkal) lehet. Egy tanuló számára ki kell állítani egy tanulói adatlapot,
és a középfokú intézményekbe küldendő jelentkezési lapot. Egy jelentkezési lapon egy iskolának
több tagozata, képzési szakja is megjelölhető! A
gyermek jelentkezési lapját mindkét szülő, továbbá – ha a gyermek 14 éves elmúlt – a jelentkező
írja alá. Az adatlapokat az általános iskola a
Közoktatási Információs Központnak (győri

A Babits Mihály
Gimnázium felvételi
tájékoztatója
Az iskola címe: 1047 Bp., Tóth
Aladár u. 16-18. Tel.: 233-4290
NÉGYOSZTÁLYOS KÉPZÉS
Iskolánk kódja: 035228
A 2012/2013-as tanévben indítandó
csoportok a következők:
I. angol-japán idegen nyelvi csoport, kódja: 01; a felvehető létszám 10-12 fő
II. magyar nyelv és irodalom emelt
szintű csoport, kódja: 02; a felvehető létszám 25 fő
III. matematika emelt szintű csoport, kódja: 03; a felvehető létszám 25 fő

Központnak), a jelentkezési lapokat a középiskoláknak küldi meg 2012. február 17-ig. A felvételik
lebonyolítását követően a középiskolák az elért
eredmények alapján ideiglenes felvételi jegyzéket
állítanak össze, melyet 2012. március 13-ig nyilvánosságra hoznak.
Az általános iskolák 2012. március 14. és
2012. március 19. között egy alkalmat biztosítanak arra, hogy a tanulói adatlapon feltüntetett iskolák sorrendjét a szülők megváltoztathassák. Az így módosított listákat az általános
iskolák 2012. március 21-ig megküldik a felvételit
koordináló Felvételi Központnak.
A központ a beérkező listákból kihúzza azoknak
a nevét, akiket az adatlapon sorrendben előbb szereplő intézménybe felvesznek. A középiskolák ezen
visszaküldött lista alapján 2012. április 25-ig a felvételi döntésről írásban értesítik a jelentkező szüleit és az általános iskolájukat.
Négyosztályos gimnázium – szabályok az általános képzésre jelentkezők számára
Ha az iskola szervez írásbelit, akkor ezek kompetencia alapú egységes feladatsorát az OH állíttatja
össze, adja meg a javítási útmutatót. Ezek megírására valamennyi írásbeli vizsgát tartó középiskolában 2012. január 21-én 10 órától kerül sor.
Ezekre jelentkezni kell 2011. december 9-ig a
felvételit szervező középiskolában. Ehhez jelentkezési lapot a felvételt hirdető iskola ad ki, vagy
letölthető az OH honlapjáról. A felvételi dolgozatokat a középiskola 2012. február 9-ig kijavítja, és
az eredményről tájékoztatja a szülőket.

A választott tárgyakat emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk.
Az angol-japán csoportban idegen
nyelvként angol és japán nyelvet
tanulnak, a másik két csoportban
első idegen nyelvként angolt vagy
németet választhatnak a tanulók.
Második idegen nyelvként pedig
francia, spanyol, orosz nyelvekből
választhatnak. Második idegen nyelvként azt a nyelvet fogjuk tanítani,
amit a legtöbben választottak. A
gimnáziumi képzésnek megfelelően
a 11. évfolyamtól dönthetnek a tanulók és szüleik arról, hogy mely tantárgyakból tesznek majd emelt szintű
érettségit, így a továbbiakban azokat
a tantárgyakat tanulhatják magasabb óraszámban.
A gimnáziumba jelentkező tanulók központi írásbeli felvételit tesznek. Azon tanulók jelentkezését várjuk, akiknek érdeklődése az idegen
nyelvek, a magyar és matematika
iránt nagyobb az átlagosnál. A felvétel a felvételi pontszámok alapján

Nyolc- és hatosztályos képzés – speciális szabályok
Az ilyen képzést folytató iskolák felvételi eljárásaikat két módon szervezhetik. A felvételről:
• kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy
• a tanulmányi eredmények és a központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján dönthet vagy ha az iskola szóbeli
meghallgatást szervez, akkor a hozott pontok,
központi írásbeli és a szóbeli meghallgatás
eredménye alapján dönt
Ha a nyolcosztályos képzést folytató középiskola
a felvételi eljárásában az általános iskolai eredményt
figyelembe veszi, akkor az általános iskolai szöveges
értékelést az adott általános iskolának kell osztályzatra váltania a szülő kérésére. (Közoktatási Törvény
70.§ 3.)
Az írásbeli kompetencia alapú feladatlapjait az OH
állíttatja össze, adja meg a javítási útmutatót. Ezek
megírására valamennyi írásbeli vizsgát tartó középiskolában 2012. január 20-án 14 órától kerül sor. Erre
előzetesen jelentkezni kell 2011. december 9-ig a
felvételit szervező középiskolában. Ehhez jelentkezési lapot a felvételt hirdető iskola ad ki, vagy az OH
honlapjáról letölthető. A felvételi dolgozatokat a
középiskola 2012. február 9-ig kijavítja, és az eredményről tájékoztatja a szülőket. A szóbeli meghallgatások 2012. február 27- február 29. között történnek. Ezek
pontos beosztásáról az iskolákban kell érdeklődni.
A szülők a jelentkezési lapot a középiskolába
nyújtják be 2012. február 17-ig. FONTOS! A
kitöltött tanulói adatlapot a szülők közvetlenül az Felvételi Központnak küldik meg.

történik. A felvételi összpontszáma
két részből tevődik össze: hozott
pontszám, írásbeli pontszám.
A hozott pontok számítása: A 7.
év végi és 8. félévi osztályzatok adják
a következő tantárgyakból: magyar
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, földrajz, biológia. Hozott pont maximálisan 80 pont.
A szerzett pontszámot a következők adják: A jelentkező tanulók a
felvételi eljárást megelőző egységes
írásbeli felvételit tesznek matematika
és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, s az ezeken elért eredményekből számítjuk ki. Ez maximum
100 pont lehet. A felvételi
összpontszám a hozott és szerzett
pontok összege. Felvételi pontegyenlőség esetén a sorrendet az írásbeli
pontszámok alapján állapítjuk meg.
A felvételivel kapcsolatos határidők: A központi írásbelire való
jelentkezés határideje: 2011. december 9. (a jelentkezési lapok a gimná-

zium portáján vagy az OH honlapjáról letölthető, ezek kitöltését és a
gimnáziumba juttatását a szülőknek
kell elvégezni).
Az egységes írásbeli felvételi
vizsgák időpontja: 2012. január
21. (szombat) de. 10 óra. Erről külön
értesítést nem küldünk! Az írásbeli
eredményéről szóló értékelő lapot
2012. február 9-én adjuk át iskolánkban 8-16 óra között. Ezen eredmények ismeretében történik az
általános iskolákban a jelentkezési
lapok kitöltése, melyek beérkezési
határideje: 2012. február 17.
Az ideiglenes lista kifüggesztése:
2012. március 13.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2012. március 14–19ig az általános iskolában történik. A
felvételiről a tanulók és az általános
iskolák 2012. április 25-ig írásban
kapnak értesítést. Az értesítést az
általános iskolákon keresztül juttatjuk el a diákokhoz és szüleikhez. A
négyosztályos képzés iránt érdeklődő
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tanulóknak 2011. november 28.,
29., 30-án 8 órától nyílt napot tartunk. A képzésről és a felvételiről szülői tájékoztatót tartunk 2011.
november 30-án 17 óra 30-tól.
Esetleges kérdéseikkel keressenek
meg bennünket!
NYOLCOSZTÁLYOS
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A nyolcosztályos képzés kódja: 04.
A 2012/2013-as tanévben egy osztályt indítunk. Az első idegen nyelv
az angol. A felvétel pontszámok
alapján történik. A tanulók valamenynyien részt vesznek a központi írásbeli felvételi vizsgán és az iskola által
szervezett szóbeli meghallgatáson.
1. Írásbeli pontszám: A tanulók
központi írásbeli vizsgán vesznek részt, matematika, magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból. (A megszerezhető maximális pontszám 100 pont.)
2. Hozott pontszám: A harmadik
év végi és negyedik félévi osztályzatok a következő tantárgyakból: magyar irodalom,
nyelvtan, matematika, környezetismeret. (A megszerezhető
maximális pontszám 80 pont.)
3. Szóbeli pontszám: 60 pont
A felvétel a központi írásbeli, a
hozott pontszámok és a szóbelin
elért eredmények alapján történik.
Pontegyenlőség esetén a szerzett
pontok (írásbeli és szóbeli), azok azonossága esetén pedig a szóbelin elért
pontszámok határozzák meg a sorrendet.
Az írásbeli vizsgára jelentkezni a
gimnáziumban beszerezhető vagy az
OH honlapjáról letölthető jelentkezési lappal lehet 2011. december
9-ig. Az írásbeli vizsga időpontja:
2012. január 20., 14 óra. Erről külön
értesítést nem küldünk!
A szóbeli meghallgatás 2012. február 27 és 29-e között lesz, melynek
pontos időpontját és beosztását az
iskolában kifüggesztjük, valamint az
iskola honlapján közzétesszük.
Az írásbeli eredményéről 2012.
február 9-én tájékoztatjuk a szülőket 8-16 óráig. Az eredmények ismeretében 2012. február 17-ig lehet
jelentkezni a nyolcosztályos képzésre,
melyhez jelentkezési lapot a középiskola biztosít. A lapokat a szülők állíthatják ki és továbbítják a középisko-

lába, illetve az Felvételi Központnak
(Győr).
Az
ideiglenes
lista
kifüggesztése: 2012. március 13. A
tanulói adatlapok módosításának
lehetősége 2012. március 14–19-ig.
A felvételi eredményéről 2012.
április 25-ig a szülők és az általános
iskolák írásban kapnak értesítést. Az
értesítést az általános iskolákon
keresztül juttatjuk el a diákokhoz és
szüleikhez. A képzésről és a felvételiről szülői tájékoztatót tartunk
2011. november 28-án 17 óra 30-tól.
Esetleges kérdéseikkel keressenek
meg bennünket!
Dr. Kövesdi István igazgató

A Bródy Imre
Oktatási Központ
felvételi tájékoztatója
Az iskola címe: 1047 Budapest,
Langlet u. 3-5. Tel.: 369-49-17
OM azonosító: 034866
Tanulmányi területek megnevezése
és kódja:
01-ES KÓD: ÉLSPORTOLÓI OSZTÁLY
Leigazolt sportolókat várunk ebbe az
osztályba, akik komolyan veszik a
tanulást is. Intézményünkben lehetőség van az edzés- és versenynaptárhoz igazodó speciális órarend kialakítására. Igazoltnak tekintjük a versenyek és edzőtáborok hivatalos időtartamát, a kieső anyag pótlására az
egyéni felkészülést tanáraink tanulószoba keretén belül biztosítják.
Jelentkezés további feltétele: az
intézmény által kiadott sportlap csatolása (honlapról is letölthető!)
Érettségi után szakirányú OKJ-s képzés elvégzésére is lehetőséget nyújt
intézményünk.
02-ES KÓD: MÉDIA-KOMMUNIKÁCIÓ
OSZTÁLY
Ebbe az osztályba jelentkező diákok
emelt szintű komplex médiaismereti
és kommunikációs képzésben részesülnek. Kitűnően felkészült szakemberek irányításával a következő szaktárgyakat oktatjuk kiemelt óraszámban: kommunikáció, médiaismeret,
videó- és filmkészítés, fotó, informa-
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tika. Érettségi után szakirányú OKJ-s
képzés elvégzésére is lehetőséget
nyújt intézményünk.
Nyílt napok: 2011. november 9.,
16 óra: a sportosztályba jelentkező
tanulókat és szüleiket várjuk. 2011.
november 10., 16 óra: a média
(kommunikáció) tagozat iránt érdeklődőket várjuk. Ezeken a napokon
tájékoztatót adunk az intézmény
pedagógiai programjáról, tárgyi és
személyi feltételekről és egyéb képzési lehetőségekről. Válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Bővebb információ az iskola honlapján valamennyi
témakörben elérhető.
A felvételi eljárás: A jelentkező
tanulók központi írásbeli vizsgát
tesznek 2012. január 28-án. Erről
további információkat a 8.-os osztályfőnököktől, illetve decembertől a
gimnáziumtól kaphatnak.
A szóbeli felvételi vizsgákra 2012.
február 27. és február 29. között
kerül sor. A név szerinti beosztást a
jelentkezők értesítésekor levélben
pontosítjuk. A szóbeli beszélgetéseken a tanulók személyiségét szeretnénk megismerni.
A sporttagozatra jelentkezők
magyarból és matematikából oldanak meg feladatokat. Ismertetik
sportbeli teljesítményüket, választ
adnak néhány sportszakmai kérdésre.
A médiatagozatra jelentkezők: a
kommunikáció-média osztályba a
felvételi egy írásbeli tesztből – alapműveltségi teszt, szövegértési feladat
és vizuális kulturáltságot és készséget
mérő feladatsor –, illetve műveltséget, kommunikációs készséget, kreativitást és beszédkészséget ellenőrző
szóbeli elbeszélgetésből áll.
Erre az alkalomra hozzák magukkal az ellenőrző könyvüket, az irodalom és a matematika füzetüket, valamint egy saját címre megcímzett, felbélyegzett borítékot. A sporttagozatra jelentkezők legkésőbb a szóbeli
vizsgára hozzák el a kitöltött sportlapot!
A gimnáziumban első idegen nyelvként angol, második idegen nyelvként
választható a német és az orosz nyelv.
Az informatikát és az idegen nyelveket
csoportbontásban, tudásszintnek
megfelelően tanulják a gyerekek. Az
Internet-hozzáférés biztosított. Ezen
kívül francia nyelvi képzés is lehetséges, egyéni igény szerint.
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Előkészítő tanfolyam a felvételire: A foglalkozások során az előző évi
központi írásbeli felvételi tapasztalatai szerint haladnak majd a csoportok.
A felkészítőkre november közepétől 8 héten át kerül sor, az idei tanév
központi felvételijével bezárólag.
Egy-egy alkalommal két tanítási órát
tartunk az alábbi tantárgyakból:
matematika, magyar nyelv és irodalom, média.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet
az iskola titkárságán november
8–12-e között. A felkészítés ára: egy
tárgy esetén 6400 Ft, két tárgy esetén
10 000 Ft, három tárgy esetén 14 000
Ft. Az első alkalom: 2011. november
14.
e-mail: titkar@big.sulinet.hu
honlap: www.brody-bp.sulinet.hu
Giczy Béla igazgató

A Csokonai
Vitéz Mihály
12 Évfolyamos
Gimnázium felvételi
tájékoztatója
Az iskola címe: 1048 Budapest,
Bőrfestő u. 5-9. Tel./fax: 230-6679,
380-7170
Tisztelt Érdeklődő! A Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium
(CSVMG) 12 osztályos alap- és
középfokú oktatást, nevelést nyújtó
egységes intézmény. A négy évfolyamos középiskolai szakaszra azonban
külön jelentkezés, illetve sikeres felvételi vizsga után juthatnak be a diákok.
Iskolánk a 2012/2013. tanévben
induló 9. évfolyamára a tanulók általános és rendkívüli felvételi eljárás
keretében vehetők fel. (11/1994.
MKM rendelet 8. sz. melléklet).
A Csokonai Vitéz Mihály 12
Évfolyamos Gimnáziummal tanulói
jogviszonyban álló 8. évfolyamos
tanulók számára a továbbhaladást az
iskola Pedagógiai Programjában rögzített feltételek mellett biztosítjuk.
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A CSVMG négy évfolyamos gimnáziumi szakasza általános képzést
nyújt. Egy tagozata van: ÁLTALÁNOS
TAGOZAT, melynek kódszáma: 01
Iskolánk OM azonosítója: 034877
1. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS
Az általános felvételi eljárás írásbeli és
szóbeli részből áll.
Hogyan kell jelentkezni az írásbeli vizsgára?
Iskolánk a 9. évfolyamra jelentkező
tanulók számára az írásbeli felvételi
vizsgát a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok felhasználásával szervezi
meg.
A tanulóknak 2011. december
10-ig a tanulói jelentkezési lap
benyújtásával kell jelentkezniük az
írásbeli vizsgára. Ezt a jelentkezési
lapot a vizsga megrendezésére vállalkozó középiskolák közül oda kell a
tanulóknak benyújtaniuk, ahol a felvételit meg kívánják írni. Egy tanuló
csak egy intézménybe jelentkezhet a
központilag szervezett írásbeli vizsgára. A választott iskola a CSVMG is
lehet. A tanuló teljesítményét a vizsga választott helyszínétől függetlenül
országosan egységesen értékelik.
A központilag szervezett egységes
írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2012. január 21. 10 óra
Az írásbeli vizsgatárgyak: anyanyelv és matematika. Az írásbeli vizsgán központilag kiadott feladatlapot
kell a vizsgázóknak kitölteniük. A
vizsga időtartama tantárgyanként
45 perc.
A vizsga célja a középiskolai eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek és képességek felmérése. A
közoktatási törvény 30. § (9) bek.ben foglalt esetekben a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítjuk a
hosszabb felkészülési időt, az írásbeli
vizsgán lehetővé tesszük az iskolai
tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz (pl. számológép) alkalmazását. Kérjük, ha élni kívánnak a
lehetőséggel, az írásbeli vizsgára
jelentkezéskor írásban jelezzék! A
kérelemhez csatolják az általános
iskola tantárgyi felmentési határozatát és a szakértői véleményt. A kérvények elbírálásáról az iskola igazgatója
az írásbeli vizsga megkezdése előtt
dönt.

Azon tanulók számára, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni, a pótló írásbeli vizsga időpontja: 2012. január 26. 14 óra.
Hogyan kell jelentkezni a szóbeli
vizsgára?
Az írásbeli vizsga eredményéről a
középiskola 2012. február 9-ig tájékoztatja a vizsgázókat oly módon,
hogy értékelőlapot állít ki, és átadja
a vizsgázóknak. A tanulók ennek
ismeretében nyújtják be jelentkezési
lapjaikat és adatlapjukat, így vesznek
részt az általános felvételi eljárásban.
A jelentkezési lapokat és az adatlapokat az általános iskola gyűjti össze.
Minden tanuló több jelentkezési
lapot állíthat ki, de egy jelentkezési
lapon csak egy iskola tüntethető fel.
Az általános iskola a tanuló által
kitöltött jelentkezési lapot 2012. február 17-ig továbbítja iskolánknak.
Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsga értékelő lapját mellékeljék a jelentkezési laphoz. Ez egyben jelentkezés
a szóbeli vizsgára is.
A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
2012. február 23–24.
A szóbeli vizsgákkal kapcsolatos
információkat és a jelentkezők beosztását iskolánk honlapján és az aulában tesszük közzé. Külön értesítést
nem küldünk.
A vizsga helyszíne a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium.
Szóbeli vizsgatárgyak:
Magyar nyelv: szövegértés;
Matematika: alapvető szaktárgyi
ismeretek az általános iskolai tananyagból.
A szóbeli felvételi vizsgáról részletes tájékoztató olvasható iskolánk
honlapján.
A felvételi pontok kiszámítása:
• Hozott pontok
A hozott pontok számítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján történik.
A számításba vett tantárgyak:
• magyar nyelv,
• irodalom,
• idegen nyelv,
• történelem,
• matematika,
• biológia
A hozott pontok maximuma 30 pont.
• Szerzett pontok

A szerzett pontok számítása: Az
írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból
30-30 pont, a szóbeli vizsgán 15-15
pont összesen tehát maximum 90
pont szerezhető.
A maximálisan elérhető felvételi
pontszám a hozott és a szerzett pontok összege: 120 pont.
A jelentkezőket a felvételi pontszámuk alapján rangsoroljuk.
2. RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS
A törvény alapján a középfokú oktatási intézmények igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki
2012. május 2. és augusztus 31.
között.
Ennek formájáról és módjáról az
érdeklődőket személyesen vagy telefonon tájékoztatjuk.
Felvételi előkészítő tanfolyamaink: A foglalkozásokat magyar nyelv
és irodalomból valamint matematikából keddi napokon 14:30–16:00-ig
tartjuk. A tanfolyam célja az általános
iskolai törzsanyag elmélyítése és felkészítés a központi írásbeli felvételi
vizsgára.
Beiratkozás folyamatosan.
Utolsó foglalkozás: 2012. január
18., kedd 14:30
A tanfolyam díja tantárgyanként
2000 Ft/hó. Minden alkalommal tantárgyanként dupla órát tartunk.
A pontos beosztásról a honlapunkon tájékozódhatsz: www.csvmg.hu
NYÍLT NAP
A középiskolai tagozatunkon
2011. november 17-18-án 8-12
óráig NYÍLT NAPOKAT tartunk.
Szeretettel várunk minden
olyan 8. osztályos diákot és szüleiket, akik más iskolában tanulnak, de érdeklődnek a Csokonai
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium középiskolai képzése
iránt.
Címünk: 1048 Bp., Bőrfestő
utca 5-9. Telefon: 380-7170, telefon/fax: 230-6679. Iskolánk honlapja: www.csvmg.hu. E-mail cím:
csvmgtitkar@gmail.com
Tóthné Nyiszteruk Hilda
igazgató

A Károlyi István
12 Évfolyamos
Gimnázium felvételi
tájékoztatója
Az iskola címe: 1041 Budapest,
Erzsébet u. 69. Tel.: 369-3627

Az intézményben nevelő-oktató
munka folyik. A hangsúlyt a nevelésre
helyezzük, mert hiszünk abban, hogy
a nevelt ember oktatható. Fordítva
nem lehetséges. Iskolánk pedagógiai
programjában megfogalmazott alapelveink: hagyomány és korszerű
műveltség.
A 2012–2013-as tanévben is két
gimnáziumi osztály indul. Mindkét
osztály általános tantervű, csak a
nyelvórák szervezésében van különbség.
A OSZTÁLY: TAGOZATI KÓD: 02,
OM szám: 034863
Emelt óraszám német nyelvből
hetente 5 órában. Az osztály egyik
fele, kb. 15 tanuló a németet tanulja
majd emelt szinten. Olyan tanulók
jelentkezését várjuk, akik általános
iskolában ezt a nyelvet tanulták. A
gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor belép második nyelvként az
angol, amit kezdő szintről tanulnak.
(Az osztály másik felét a 01-es kódot
megjelölő, korábban angol nyelvet
tanuló diákok töltik majd ki).
B OSZTÁLY: tagozati kód: 01, OM
szám: 034863
Emelt óraszám angol nyelvből,
hetente 5 órában. Az egész osztály
angol nyelvet tanul emelt óraszámban. (Az ezt a kódot megjelölő és felvételt nyert tanulók közül 15 fő az A
jelű osztály tanulója lesz). A második
idegen nyelv a német.
Ismeretszerzési lehetőségek az
iskoláról:
Az alább olvasható programok
során lehetőség nyílik találkozni a
leendő osztályfőnökökkel, személye-
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sen lehet ismeretekhez jutni az iskolával kapcsolatban.
Nyílt napok nyolcadikos diákoknak, bemutató órák:
• 2011. 11. 29. (kedd), 9.00
• 2011. 12. 01. (csütörtök), 9.00
Ezeken a napokon elsősorban a
nyolcadik évfolyamos diákokra számítunk, de természetesen szüleik is
elkísérheti őket. 8.30-kor rövid igazgatói tájékoztatóra kerül sor, majd
9.00-től három-három tanórát lehet
látogatni.
Az óralátogatásokat követően igazolást adunk a tanulóknak a megjelenésről.
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
2011. november 7-én indul a felvételi előkészítő magyar nyelvből. 2011.
november 8-án indul a felvételi előkészítő matematikából.
Az előkészítők során a korábbi
évek felvételi feladatsorait gyakorolják a tanulók. 10 héten át, a központi írásbeli felvételiig tart a kurzus.
Jelentkezni lehet: 2011. november
7-ig. Ára: 7500 Ft / tantárgy.
Érdeklődni lehet Vargyas Andrea
iskolatitkártól telefonon: 369-3627
vagy személyesen hétfő délutánonként 15-16 óra között.
A 9. évfolyamra felvételizők esetében a pontszámítási eljárás a
következő:
1. Figyelembe vesszük a hozott
pontokat: a felvételiző 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi
tanulmányi eredményei alapján
számított pontszám – magyar
nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika
és kémia tantárgyak beszámításával. Ha a hét tantárgyból két
éven át jeles volt, összesen
maximum 70 pontot hozhat
magával a tanuló.
2. A központi írásbeli feladatlapok
eredményeit iskolánk is kötelező
jelleggel beszámítja. A tanulók a
két tárgyból 50-50, azaz összesen maximum 100 pontot
érhetnek el.
3. Szóbeli felvételi elbeszélgetésre
azokat a tanulókat hívjuk be,
akik a szerezhető és a hozott
pontokból legalább 100 pontot
elértek.

Szóbeli elbeszélgetésen maximum
30 pont adható. Ez ismerkedő beszélgetés.
10 pont erejéig értékeljük az idegen nyelvi kifejező készséget (angol,
vagy német nyelvből).
További 10 pont kapható az ismerkedő beszélgetés szimpátia indexeként (érvelési készség, szókincs). A
szóbeli felvételi bizottság tagjai az
általános műveltséget feltáró kérdésekre adott válaszokat is 10 pont erejéig értékeli.
Összesen 200 pont szerezhető a
felvételi folyamatban.
RANGSOROLÁS
Amennyiben több felvételiző azonos pontszámot ér el, abban az
esetben a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek a felvételi eljárás során. Iskolánk alapító okiratának megfelelően fogadjuk a sajátos
nevelési igényű, gyengén látó,
érzékszervi problémával küzdő
tanulókat. Szempontként jelenhet
meg döntésünkben az is, ha két
azonos pontszámú tanuló közül
valamelyiknek testvére már károlyis
diák.
Azok a nyolcadik évfolyamos
tanulók, akik a 2011-2012. tanévben
már a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium diákjai voltak, felvételi
vizsga nélkül léphetnek tovább kilencedik évfolyamba.
AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA
Jelentkezőinktől elvárjuk a központi
írásbeli felvételi vizsgán való részvételt. Ezt bármelyik–
Kormány
Hivatal által megjelölt– iskolában
megírhatják, a kiértékelt feladatlap
eredményeit elfogadjuk. A központi
felvételire a jelentkezési határidő:
2011. december 10. A vizsga időpontja országosan 2012. január
21., 10 óra.
SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA
Szóbeli vizsgára azokat a tanulókat
hívjuk be, akiknek a hozott és a
központi írásbelin elért pontjaik
száma eléri vagy meghaladja a 100
pontot.
Ez alkalommal a matematikai
problémamegoldó képességet, kifejezőkészséget, önálló véleményalkotási képességet, általános műveltséget vizsgáljuk. A szóbeli felvételi
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beszélgetések időpontjai: 2012. február 28. – március 1.
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
TANULÓK RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN A
KÁROLYI ISTVÁN 12 ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMBAN
Iskolánk az Alapító Okiratában megfogalmazottaknak megfelelően fogad
Sajátos Nevelési Igényű tanulókat is.
Esetükben a felvételi eljárás a következő könnyítéséket tartalmazhatja:
A közoktatási törvény 30.§ (9)
bekezdése alapján a sajátos nevelési
igényű tanuló, illetve a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vagy a
Nevelési Tanácsadó szakértői véleményét és a speciális körülmények iránti
szülői kérvényt csatolni kell az írásbeli felvételire való jelentkezéshez.
Kérjük, hogy az SNI-s tanulók esetében mindenképpen történjen ez meg!
A szakértői véleményre alapozva egyéni elbírálás alapján lehetséges intézkedések:
• az írásbeli vizsga időtartamának
meghosszabbítása
• segédeszköz használatának engedélyezése
• bizonyos feladatok értékelése
alóli felmentés (a megmaradó
feladatokban elért eredményt
számítjuk át arányosan).
• hozott pontok számításánál
egyes tantárgyak figyelmen kívül
hagyása (a többi tárgy jegyei
alapján arányos számítás).
Az SNI-s tanulók felvételijével kapcsolatos eljárást rögzítő határozatot
a kérvény beérkezést követően, de
legkésőbb a központi írásbeli felvételi vizsgát megelőzően hozza meg az
intézmény vezetője. Minden egyes
tanuló esetében személyre szabott
határozat születik, a szülővel egyeztetve.
(Az SNI-s tanulókkal kapcsolatos
intézkedéseket minden középiskola
igazgatója a saját hatáskörében
hozza meg, ezért ha a felvételiző más
iskolába (is) jelentkezik, feltétlenül
szükséges a többi iskolával történő
előzetes konzultáció).
Hirmann László igazgató

A Könyves Kálmán
Gimnázium
felvételi
tájékoztatója
Az iskola címe: 1043 Budapest,
Tanoda tér 1. Tel.: 369-3388.,
fax.: 399-2093.

Az iskola kódja: 035227
A képzés kódok:
4 évfolyamos képzésre:
01: humán
02: reál
6 évfolyamos képzésre:
06: 6 évfolyamos képzés
HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
A Könyves Kálmán Gimnázium a
2012/2013-as tanévben 6 évfolyamos képzés keretében egy osztályt indít. A képzés az első két
évben alapozó, a tanult idegen
nyelv az angol.
9. osztálytól a matematikát teljesítmény alapján érdeklődő vagy
középszintű felkészítő csoportban tanulják. Az utolsó két
évben emelt, illetve középszintű
érettségi-felvételi vizsgára készítünk fel. A tanulók 8. és 10. évfolyam végén osztályozóvizsgát
tesznek.
NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
A 4 évfolyamos képzés keretében
az egyik osztály humán (magyar,
történelem, illetve művészeti
tárgyak kicsit magasabb óraszámban), a másikban reál
(matematika és természettudományos tárgyak kicsit magasabb
óraszámban) irányú. Mindkét
osztályban emelt szintű az első
idegen nyelvi képzés. A tanulók a
10. osztály végén osztályozóvizsgát tesznek.
11-12. évfolyamon emelt, illetve
középszintű érettségi-felvételi felkészítésben vesznek részt tanítványaink.
Sömjén Gábor igazgató
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Mozaik

Álombébi az álompárnak
Az év elején az Újpesti Sajtó Kft. a házasság világnapja ürügyén álompárokat keresett, akik megosztották velünk megismerkedésük és házasságkötésük örömteli pillanatait. Az álompár–kereső
verseny is volt egyben, a legmeghatóbb, legszebb
történetet leírókat díjaztuk is. Az első helyezett
Geönczeöl házaspár hölgytagjától nemrégiben
meghatóan kedves levelet kaptunk.
Kedves Újpesti Napló! Márciusban, nyereményünk
átvételekor férjemmel mi már bizony tudtuk, hogy
hamarosan egy kisbabával bővül a családunk.
A várandósság szerencsére nem viselt meg , mindössze több pihenést igényeltem, s csak az utolsó
másfél hónapban kellett lemondanom a rendszeres testedzésről. Bár 12 hétig csak a szűk család tudott a titokról, az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek. Előkerült a padlásról a régi bölcső, ami természetesen felújításra szorult, szép lassan összegyűlt a babakelengye és berendeztük a babaszobát is. Érdekes helyzet alakult ki a 16 hetes ult-

rahang vizsgálaton, mivel én nem szerettem volna
előre tudni gyermekem nemét, míg a férjem igen.
Így apukának egy cetlire felírták, s a titkot becsületesen meg is őrizte.
A nagy nap 2011. október 8-án érkezett el. Hajnalban mentünk be a Péterfy Sándor utcai kórházba. Az apás szülés jó döntésnek bizonyult, mivel
férjem támogató jelenléte bizony sokat segített.
Hála a szülészorvosnak és a szülésznőnek, a szülés egy csodálatos élmény volt mindkettőnknek, s
ezt nem tudjuk eléggé megköszönni. 13:21-kor 57
cm-vel és 3250 g-mal megszületett Geönczeöl Csaba Ferenc.
A kórházat makkegészségesen három nap után
hagyhattuk el. S hogy mennyiben változott meg az
életünk? Mindenben. Csabi határozza meg az életünk minden percét. Kezdő szülőként még ugyan
küzdünk a napirenddel, de úgy érezzük, egyre jobban megy. Már nem kell hat kéz a fürdetéshez és a
pelenkacsere is már percek alatt megvan! Hogy mi

Már 6778-an kedvelik az ujpest-kaposztasmegyer
oldalt! Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók
dinamikusan gyarapodó közösségéhez. Az Újpesti
Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely
szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag
elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!

ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
Az Ifjúsági Caritas Egyesület november 22-én, 17-19 óra között várja
mindazokat, akik idén is saját maguk szeretnék elkészíteni adventi koszorújukat. A 12 éve mindig megszervezett rendezvény ezúttal új helyszínen,
de a megszokott feltételekkel – koszorúalapot, drótot, gyertyát adunk,
ollót, fogót, szerszámot mindenki hozzon magának – szervezzük. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043 Bp., Tavasz u. 4.) Jelentkezni a
231-6000 telefonszámon, vagy a pettko2@freemail.hu címen, munkanapokon 8-17 óra között 2011. november 18-ig, 17 óráig lehet. A programot Újpest Önkormányzata valamint a Nemzeti Civil Alap támogatja.

változtunk meg vagy a környezetünk azt nem tudjuk, de az biztos, hogy elég csak megemlíteni kisﬁunkat és mindenki azonnal mosolyogni kezd…
Sok segítséget és tanácsot kapunk a családunktól,
kisgyerekes barátainktól, a védőnőtől és a gyermekorvostól is. Kisﬁunk keresztelőjét karácsonyra tervezzük az Újpesti Evangélikus Templomban.
– DR. GEÖNCZEÖL-GYÖRGYI MÁRIA
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Birokra keltek
az apróságok

Világbajnok a tévében!
Berki Krisztián kétszeres tornász világbajnok az Újpesti Sajtó Kft. vendége
volt. Az Újpesti Közéleti Televízió portréﬁlmet készít róla, amely november
4-én kerül adásba, 19.30-kor.

Győzelem a Kecskemét ellen

Megtaláltuk
a ritmust
Beenhakker otthon marad

Se kocsi, se kispad
Amiről már több hete suttogtak a Megyeri út környékén, most már ténnyé vált. Távozott posztjáról Leo Beenhakker, a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC sportigazgatója. A klub ügyvezetője, Bartha Csaba, nem kívánt nyilatkozni az ügyben, talán mert a korábbi és többszöri megkereséskor úgy fogalmazott, hogy a holland családi ügyeinek intézése miatt utazott haza, és rövidesen viszszatér a csapathoz. Persze, ezt cáfolni látszik, hogy
Beenhaaker szolgálati autóját már korábban leadták – indok: új kocsit kap – majd az is kiderült,
hogy a holland szakember, elutazása előtt kijelentkezett abból a szállodából, ahol Budapesten lakott.
A 69 éves úriember a klub új tulajdonosával,
Roderick Duchatelet-vel folytatott egyeztetés után
jelentette ki, nem tér vissza Újpestre. A korábbi
holland szövetségi kapitány érkezését július 29-én
jelentették be Újpesten, ami után nem sokkal menesztette Mészöly Géza vezetőedzőt.
(G. G.)

A hajrában szerzett két góllal 3-1-re nyert az Újpest
FC a kecskeméti együttes ellen az OTP Bank Liga
14. fordulójának szombati játéknapján.
Zoran Szpisljak: – Nagyon kellett ez a győzelem!
Beigazolódott, amit a meccs előtt is mondtam, vagyis a Kecskemét elleni volt az eddigi legnehezebb
hazai mérkőzésünk. A két csapat nagyon közel volt
egymáshoz, azaz kicsi volt a különbség, és eldőlhetett volna máshogy is. Elégedett vagyok a csapattal, a játékkal is. Egy-nullnál kissé átadtunk a területet a Kecskemétnek, ami talán érthető, hiszen
akkor már volt veszítenivalónk. Ekkor pontatlanul
játszottunk, ezért feljött a Kecskemét, és sikerült is
egyenlítenie. Utána viszont újra megtaláltuk a játékunk ritmusát, győztünk. Nagyon örülök ennek a
sikernek, mert roppant fontos volt.
(g)

Ötödik alkalommal gyűltek össze a
ﬁatal birkózók, hogy versenyzésükkel Bolla József mesteredzőre emlékezzenek. A Megyeri úti Tungsramcsarnokban számtalan karﬁolfülű
srác lépett szőnyegre.
A verseny előtt Wintermantel Zsolt oklevelet nyújtott át öt újpesti tehetségnek, elismerve ezzel az elmúlt időszakban elért eredményeiket. Dicséretben
részesültek a Vilhelm testvérek: Zoltán, Richárd és
Viktória. Rajtuk kívül Tallér Péter és Ferencz Brigitta
örülhetett az elismerésnek.
– Valamennyien megérdemelték, hogy egy kis
ünneplésben részesüljenek a verseny előtt – mondta Kapuvári Gábor, az UTE birkózó szakosztály vezetője. – Szép sikereket értek el, hiszen magyar bajnokok és diákolimpiai első helyezettek is egyben.
– Külön szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak is, mert Fakan Gábor és Martin Gábor
munkája nélkül nem érhetnének el a gyerekeink
ilyen szép eredményeket – tette hozzá.
Az újpesti birkózó utánpótlás jó kezekben van.
A szakosztály vezető maga is válogatott versenyző
volt, európa-bajnoki bronzéremig jutott, manapság
pedig ő maga is oktatja a gyerekeket.
(gergely)

NÖVÉNYI NYOMÁBAN
Bolla József, a felejthetetlen mester rengeteg gyerekkel szerettette meg a
férﬁas sportot, a tanítványai tengernyi érmet
szereztek az évek során különböző versenyeken. Legismertebb tanítványa Növényi Norbert
volt, aki a moszkvai olimpián meg sem állt a
dobogó legfelsőbb fokáig. Most azonban a
Tungsram-csarnokban az utánpótlás játszotta, illetve birkózta a főszerepet.
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Hirdetés

Tisztelt Hirdetőink! 2011. november 1-től a lakossági hirdetéseket az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban működő
Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! Díja: bruttó 1000 Ft/25 szó.
Ingatlan eladó
 Tulajdonostól Újpesten, Irányi utcában, két különálló, tehermentes, azonnal költözhető, összkomfortos, szoba-konyhás lakás, egymás mellett,
külön vagy együtt eladó. 26 m2 4,5 MFt-os, 22 m2
4,5 MFt-os irányáron. Tel.: 06-70-318-6359
 Tulajdonostól 100 m2-es családi ház eladó Újpesten a Szérűskert utcában, 648 m2-es
összközműves telken. Azonnal költözhető tehermentes. Ház előkertes, betongerendás, száraz, bővíthető, cirkófűtéses, tágas, napos, csendes. Irányár: 31 MFt, tel.: 06-70-512-4108
 Sürgősen eladó tulajdonostól Újpest kertvárosában 96,5 m2-es családi ház 618 m2-es telken
(pince, 3 kamra). Tel.: 06-70-293-6719
 Újpesten az Erkel utcában, tégla, egyedi fűtésű,
szoba konyhás, I. emeleti, lakás, 6,3 MFt-os irányáron eladó, tulajdonostól. Felújítandó. Tel.: 06-30298-6999
 Újpesten 3 és fél szobás, gázfűtéses ház szuper
áron eladó! Nagy telek, két bejárat külön kialakítható! Üzletnek is alkalmas. I. á.: 22,9 MFt, érdeklődni:
06-1-379-5475, 06-30-294-9420, tulajdonostól.
 Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos, családi
ház (telek, udvar, beépített előtér, gazdasági épület). Tel.: 06-30-392-4030

 Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932
 Villanyszerelési munkák kapcsolok, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.:
06-20-959-7581
 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
Tel: 06-30-932-8305
 Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal.
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel:
06-1-306-2023, 06-70-234-7759
 Újpest Széchenyi téri üzletházamban IRODÁK, RAKTÁRAK, üzletek kedvező áron kiadók.
Tel.: 06-30-921-7817

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h
A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!
Mobil.: 06-30-971-3782

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

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

Szolgáltatás
 AJTÓK, ablakok javítását, zárcserét, bútorszerelést GARANCIÁVAL, ingyen kiszállással
vállalok. Kiss Ernő asztalos. HÉTVÉGÉN IS. Tel.:
06-30-447-4853
 Teljes körű takarítás, ablaktisztítás, szőnyeg,
kárpittisztítás, szobafestés, zárcsere kedvező
árakon. Tel.: 06-70-344-1590
 Mosógép és gázkészülék javítás (minden típushoz). Lakatosipari munkák (biztonsági rácsok, zárak, előtetők, stb.) Vízszerelési munkák. Budapest területén ingyenes kiszállás!
Gyors és szakszerű munkavégzés. Tel.: 06-20588-8196, grunfeld.rezso@gmail.com
 Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítés és felújítás, előtetők, kerítések gyártását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-360-0035, 06-30-975-2315

 Gáztűzhely, 4 lapos, üzemképes, olcsón 2 db eladó, valamint 120 literes, kishibás villanybojler eladó.
Tel.: 06-20-437-0280, reggel és este 06-1-370-6030
 Symbaba babakocsi és új kenguru 35 000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-20-522-0164

Oktatás

 Eladó Balatonfűzfőn, 500 m2-es telken, egy
örökpanorámás, riasztóval és klímával felszerelt
nyaraló, 25 m2-es, komfortos faházzal, nagy teraszszal és melléképülettel, a parttól gyalog 10 percre. A parkosított kertben 27 m3-es fedett, gépesített medence, kerti kiülő, grillsütő. Befektetésnek is ajánlott. Irányár: 9.2 MFt Tel.: 30-281-0297;
06-30-252-0762

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

Vegyes

 Matematikából, magyarból korrepetálást, felvételire, közép- és emelt szintű érettségire felkészítést
vállal szaktanár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

Nyaralót elad

 Ingatlanreferenseket keresünk Újpesti munkahelyre. Középfokú végzettség, számítógépes
ismeret szükséges. Jelentkezni, Kiss-Szilágyi Juditnál Tel.: 06-30-686-7629

 Használt könyveket vásárolok készpénzért, magánszemélyként. Porcelánokat, bútorokat, régiségeket, műszaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-234-2523

Ingatlant kiad

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

Állást kínál

Szabó Károly és fia!

 Kiadó egyéni fűtéses, 2 szobás, loggiás, bútorozatlan lakás, az Izzó lakótelepen, 55 000 Ft/hó
plusz rezsiért. Érdeklődni: 06-70-259-4488-as számon lehet.
 Újpesten zárt udvarban 50 m2-es, felújított, bútorozott, összkomfortos lakás, hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-233-0604

 Gitároktatás Újpesten a városközpontban!
Rock, Blues, Jazz, Funky és egyéb stílusokban, kezdőktől a haladókig. Kőbányai Zenei Stúdió felvételire, illetve OSZK vizsgára való felkészítés. Tel.:
06-20-616-2422

 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416
 Német nyelvből korrepetálást, nyelvtanítást,
érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok a
délelőtti és délutáni órákban is. Tel.: 06-1-233-2310
 Matematikából kétszintű érettségire felkészítés
nagy hatékonysággal. Korrepetálás felső tagozatosoknak is. Megbeszélés szerint házhoz is megyek!
Tel.: 06-30-297-4207 vagy 06-1-370-0674
 Angol tanítást, korrepetálást vállal anglisztika
mesterszakos hallgató a IV. kerületben és környékén. Írásbeli és szóbeli felkészítés, szókincsfejlesztés. Tel.: 06-20-446-2206
 Angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, érettségire, általános- és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés. Ingyenes szintfelmérés. Általános iskolások
részére szombaton is. Tel.: 06-30-448-8030
 Angol-német nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott
tanár. Tel.: 06-20-238-5301
 Magyar nyelv és irodalom tárgyakból korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal gimnáziumi
tanár. Tel.: 06-30-747-5869
 Angol nyelvből tanítást, korrepetálást vállalok
diákoknak és felnőtteknek. Házhoz is megyek. Tel.:
06-30-465-0202

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

AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI
TELEVÍZIÓ MŰSORAI
ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 –
Magazinműsor, 19.50 – Pódium
ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00,
19.00, 22.00
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00,
12.00, 15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00,
12.00, 15.00, 19.00, 22.00
A műsorok közötti időszakban
csatornánkon képújság látható.
Az adás anyagai megtalálhatók a
Facebookon is.

Születésnap
 Gál Gyulának! Születésnapod alkalmából
köszöntünk most téged! Sok örömet, boldogságot kívánunk néked! 50 év nem a világ,
ugyanennyi várjon még rád! Szandi, Marika

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban
és az ÚKTV-ben
Tisztelt Hirdetőink! 2011. november 1-től a
lakossági hirdetéseket az Újpesti Gyermekés Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út
17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 1017 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön:
10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak
személyesen veszünk fel!
A vállalkozói és méretes hirdetések felvétele személyesen az Ady Endre Művelődési
Központban (Tavasz u. 4., I. emelet) hétfőn 9-16, szerdán 9-16, csütörtökön 9-15
óráig. (Ebédszünet: 12-13) Hirdetésüket a
hirdetes@ujpestimedia.hu címen is feladhatják.

Részletes információt
a www.ujpest.hu
weboldalon olvashat!
KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános
iskolát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi árú eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó
SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető
ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző
Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem
igénylő) készítése, előzetes
és utólagos véleményezése
– Hatóságok (TB., állami- és
önkormányzati) előtti eljárásokban
ügyintézés, beadványok
szerkesztése, tanácsadás
– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes
bejelentkezés alapján.
Tel.: 06-30/552-3938

Mozaik
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Forrás: Piacfelügyelőség

Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Tojás
24 Ft-tól
Burgonya
68 Ft-tól
Vöröshagyma
118 Ft-tól
Fejessaláta
150 Ft-tól
Retek
100 Ft-tól
Újhagyma
120 Ft-tól
Alma
179 Ft-tól
Spenót, sóska
600 Ft-tól
Paradicsom
348 Ft-tól
Paprika
248 Ft-tól
Erőspaprika
40 Ft/db-tól
Koktélparadicsom 448 Ft-tól
Sárgarépa
118 Ft-tól
Gyökér
298 Ft-tól
Zeller
270 Ft-tól
Karalábé
140 Ft-tól
Karfiol
348 Ft-tól
Padlizsán
245 Ft-tól
Brokkoli
400 Ft-tól
Kelbimbó
600 Ft-tól
Rebarbara
500 Ft-tól

33 Ft-tól
100 Ft-tól
160 Ft-tól
180 Ft-tól
150 Ft-tól
150 Ft-tól
200 Ft-tól
700 Ft-tól
460 Ft-tól
350 Ft-tól
100 Ft/db-tól
750 Ft-tól
200 Ft-tól
350 Ft-tól
250 Ft-tól
200 Ft-tól
450 Ft-tól
380 Ft-tól
600 Ft-tól
800 Ft-tól
650 Ft-tól
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Termék

Kereskedői ár Őstermelői ár

Mandarin
Sütőtök
Pritamin paprika
Fejeskáposzta
Vöröskáposzta
Kelkáposzta
Gránátalma
Lime (kg)
Gesztenye
Kiwi (doboz)
Banán
Csipkebogyó
Grapefruit
Narancs
Szőlő
Körte
Mangó (db)
Birsalma
Pomeló (db)
Dísztök (db)
Őszi virágok / csokor

349 Ft-tól
128 Ft-tól
250 Ft-tól
98 Ft-tól
198 Ft-tól
198 Ft-tól
400 Ft-tól
399 Ft-tól
900 Ft-tól
179 Ft-tól
349 Ft-tól
500 Ft-tól
349 Ft-tól
260 Ft-tól
299 Ft-tól
179 Ft-tól
100 Ft-tól
380 Ft-tól
700 Ft-tól
80 Ft-tól
250 Ft-tól

–
120 Ft-tól
320 Ft-tól
100 Ft-tól
200 Ft-tól
280 Ft-tól
–
–
950 Ft-tól
–
–
650 Ft-tól
–
–
–
–
–
350 Ft-tól
–
100 Ft-tól
280 Ft-tól

Sminksuli

Színes falevelek
az arcon
Időről időre sminksuliba hívjuk olvasóinkat. Gyimesi Szilvia, valamint Győri
Evelin a Petőﬁ utcai szépségszalonban,
a Sminksuliban volt segítségünkre.
Az őszi trendek évről évre hasonlóak. A tavasz mellett a legszínesebb évszakunk, ahová már a tél – a
szürkeség – színeit is becsempésszük. Öltözködésünket alakítja ősszel az időjárás és a hangulatunk. Ha borongósabb az idő, sötétebb színeket viselünk, napsü-

Időszaki kiállítások
Újpesten
11.00-18.00: Farkas György festőművész kiállítása. November 13-ig. Újpest Galéria
 11.00-18.00: Színek és fények. Somos Zsuzsa újpesti képzőművész retrospektív kiállítása. November 13-ig. Újpest Galéria
 9.00-18.00: A gyerekek ismerik a békét. A
Lions Klub kiállítása az újpesti önkormányzat
támogatásával. November 6-ig. Újpesti Gyermek Galéria
 9.00-18.00: Világ az állatok szemével. A Homoktövis Oktató Központ és a KFÁMK Közművelő

tésben színesebb ruhákat választunk. Ősszel a falevél
összes színét megtalálhatjuk a trendben és mindegyik
viselhető. Idén a színek mellett a tusvonalak kaptak
óriási teret. A tus lehet vékony, vastag, nyitott. Ha
sminket kell választanom, mindenképpen a ruhához
sminkelek. Ha szürke ruhát visel valaki, szürke szemhéjfestéket választok. A szemzugokat feketével minden esetben lehet hangsúlyozni. Ősszel a szem min-

dési Csoportja által, diákok részére meghirdetett
rajzpályázat munkáiból nyíló kiállítás. November
9-ig. KFÁMK Főépület, Galéria
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓK
 „Valami Amerika”. Dr. Simán László természetfotós kiállításának megnyitója: november 7-én,
17.00. Megtekinthető november 20-ig, 9.0018.00 között. Újpesti Gyermek Galéria
 Élet a reformkorban. Kiállítás a kerületi képzőművészeti pályázat anyagából. Megnyitó: november 8-án, 15.00. Megtekinthető: november 28ig. Károlyi Galéria.
 Kobolderdő. Pleszkán Écska koboldos bábkiállítása. November 11-től január 5-ig. KFÁMK Főépület Galéria

denképpen lehet hangsúlyosabb. A körsatír és a füstös szem minden színű és stílusú ruhához megfelelő.
A képen látható modellünk szürke felsőt visel, így
a szürke szemhéjszínhez fekete kiemelést adtunk a
sarkokban. Ősszel fontos az alapozónkat lecserélni,
hiszen a nyári barnaságunk már lekopott, fehérebb a
bőrünk. Az alapozó alá lehet hidratálni, mert a szeles idő kipirosíthatja orcánkat.

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
TÁMOGATOTT, INGYENES
SPORTFOGLALKOZÁSOK
 Ingyenes senior egészségterápiás torna 50
éven felüli nőknek, férﬁaknak. Hétfőtől péntekig 11.00-12.00 óráig a Halassy Olivér Sportközpontban
 Ingyenes Nordic Walking 50 éven felüli nőknek,
férﬁaknak. Hétfőn és szerdán 14.00-15.00-ig. Találkozás 13.55-kor a Farkaserdő u. Óceánárok u. kereszteződésében, a buszmegállóban.
 Női ﬁtneszedzés. Hétfőn, szerdán, csütörtökön,
18.30-19.30-ig az Angol Tagozatos Általános Iskola alagsori edzőtermében. A foglalkozásokat Katona Sándor testnevelő-szakedző vezeti. Info: 06-30250-9536

ÚJPESTI NAPLÓ
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e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu  Lapterv, nyomdai előkészítés: K8  Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.  Terjeszti: Feibra Kft.,
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Karácsonyi vásár 2011
KÍVÁNSÁGOK KARÁCSONYRA
A gömbölyded gyermekbetűk pedig ártatlan
bölcsességgel adták tudtunkra, hogy ők értik a
karácsonyt, tudják, mit jelent. Nekünk csak anynyi dolgunk van, hogy megőrizzük nekik a hitet.
 „… ja és ha kérhetnék még valamit, legyen min-

Gyermekálmok érkeztek…

Bekopogott
hozzánk
a karácsony
Az Újpesti Cseriti „Angyalszárnyon” programja
hivatalosan is elkezdődött. Újpest legnehezebb
sorsú gyermekei karácsonyi kívánságaikat papírra vetették és elküldték nekünk. Ezzel visszavonhatatlanul kezdetét veszi az adománygyűjtés, hogy teljesíteni tudjuk a gyermekek álmait.
A péntek délután türelmetlen várakozással telt.
Mikor jönnek már – járt az eszünkben a ki nem
mondott kérdés. Leveleket vártunk. Leveleket, melyeket gyerekek írtak valakinek, aki létezik is, meg
nem is, akit sosem láttunk, csak jelenlétét érezzük
így karácsony táján. A lassan vánszorgó percek végre értelmet nyertek, mikor megérkezett a csomag,
telve borítékokkal. Néhány pillanatig tétován néztük az előtűnő papírhalmot, majd egy csapat gyermekké váltunk, akik lázas hévvel tépik az ajándékot
ölelő csomagolást, hogy mihamarabb megpillanthassák, mit rejt a csillogó papírburok. Aztán csend
lett, és csak az innen-onnan érkező mosolygós szipogások adták tudtunkra, hogy megtörtént.
Segítsenek, hogy teljesíthessük a teljesíthetőt!
A beérkező adományokból, a levelekben szereplő
kívánságokat alapján, ajándékcsomagokat állítunk
össze, melyeket a kis levélszerzőknek kézbesítünk.

dig karácsony, mert akkor az anyukám nagyon
boldog. És én azt szeretném, ha ő mindig boldog
lenne, mert nagyon szeretem.” Kitti
 „A mamámhoz mindig elmegyünk és a mamám
nagyon ﬁnom kalácsot tud sütni. Ott mindig melegség és boldogság van.” Zsóﬁ
 „Testvéreimnek jó egészséget, anyukámnak meg
sok boldogságot, apukámnak meg sok örömöt adjál. A mamámnak egy szál rózsát küldjél.” Marcell
 „A hugommal társasjátékozunk, ha egy új társasjátékot kapnánk, ennek ő is megörülne. Ezért
én is boldog lennék.” Nikolasz
 „Szeretnék még egy fafaragó kést és egy faragásról
szóló könyvet, hogy a mamának faraghassak egy fa
tulipánt és a papagájomnak egy hintát.” Zsolt
 „A testvéreimnek is jó lenne, ha ők is kaphatnának valamit. Én akkor örülök, ha ők is örülnek.”
Zarina
 „Ha kérhetnék még valamit, Boldogságot és Békességet hogy mindennap Karácsony legyen.”
Bernárd
Vannak kérések, melyeket teljesíthetünk:
 „Kiskocsit szeretnék kapni. A színe legyen piros.”
 „Nagyon örülnék, ha kapnák egy kispolcot, mert

jobban rendet tudnék tartani a szobámban.”
 „Karácsonyi ajándékot néha nem kapok, de nagyon
szeretnék egy eredeti bőr labdát, hozzá focicipőt.”
 „Szeretnék új melegítő ruhát, lila színűt…”
De vannak, melyeket továbbítanunk kell
Jézuskához:
 „Szeretném, ha karácsonykor anya és apa újra
együtt lennének.”
 „Idén nagyon szeretném, hogy otthon legyen
anya. És újra együtt legyen anya és apa.”
 „Idén szeretném ha eljönne az apukám, mert már rég
nem láttam. Szeretnék játszani, beszélgetni vele…”

Élőcsocsó Fesztivál 2011
Újpest Önkormányzata a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából,
meghívott csapatok részvételével, Élőcsocsó Fesztivált szervez!
Ideje: 2011. november 25-én, pénteken 12 és 16 óra között.
Helyszín: Újpesten, a Szent István téren felállított
felfújható óriás csocsópálya.
Részt vevő csapatok: Újpesti sportegyesületek utánpótlás korosztályú,
valamint felnőtt csapatai.
Az Élőcsocsó Fesztivál keretén belül bemutató mérkőzést játszik
Újpest Önkormányzatának csapata az Újpest FC csapatával.
A program ideje alatt jelentkezni lehet kapura rúgó versenyre!
Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

A megvalósításhoz újpesti cégek és boltok együttműködését is várjuk az ujpesticseriti@ujpest.hu
e-mail címen. Adománygyűjtő bankszámlaszámunk:
Újpesti Cseriti (12010422-00208592-04500005)
Csekkek átvehetők: Újpesti Ajándékboltban
(István út 17-19. UGYIH)
Támogatóink nevét az Újpesti Naplóban megjelentetjük. Amennyiben nem kíván élni a megjelenéssel,
kérjük a közlemény rovatba beírni az „ANONIM” szót.
Urnás adománygyűjtő pontok:
– Polgármesteri Hivatal Okmányiroda információs pult (István út 15.)
– Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodában
(Hajló u. 42-44.)
– Újpesti Ajándékboltban (István út 17-19. UGYIH)
– Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálatán
(Munkásotthon u. 66-68.)
A karácsonyi játékgyűjtésre szánt feleslegessé
vált, de még szép játékokat az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Ház recepcióján lehet leadni.

Adventi ötletelés
nyereményekért
Kedves Újpestiek! Karácsony közeledtével
szerkesztőségünk is készül az ünnepekre.
Egy kis ajándékkal szeretnénk kedveskedni
Önöknek, amihez a segítségükre, ötleteikre
is szükség van.
December 1-jétől egy adventi naptár várja
majd a látogatókat az ujpest.hu weboldalon
karácsonyi versekkel, ajándékötletekkel, ínyenc
receptekkel! Ha Ön is szívesen megosztaná másokkal ünnepi gondolatait, költeményeit, vagy
akár kedvenc bejglijének elkészítési útmutatóját (esetleg kóstolót mellékelve), küldje el nekünk az advent@ujpestimedia.hu e-mail címre, 2011. november 18-ig!
A legjobb művek nemcsak az adventi naptárba kerülnek, de alkotójuk utalványt kap az
Újpesti Ajándékboltba is!
Várjuk ötleteiket!
Újpesti Sajtó Kft.

