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ORGONÁRA GYŰJTENEK
A NAP UTCÁBAN
Új orgonára gyűjtenek a Szent Jó-
zsef plébániatemplomban. A kez-
deményezés sikeréhez Sebestyén 
Márta egy koncerttel járul hozzá. 
 – 2-3. oldal 

TEHETSÉGES GYEREKEKET
TÁMOGAT AZ ALAPÍTVÁNY
Megkezdi működését a Clarisse 
Alapítvány, amely nehéz sorsú, te-
hetséges újpesti diákoknak ad sze-
mélyre szabott támogatást.  
 – 2-3. oldal 

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS
GYEREKEK JAVÁRA
Jótékonysági árverést tart nehéz sor-
sú gyermekek javára az önkormány-
zat az Újpest FC által felajánlott fut-
ball- labdákból és pólókból. 
 – 3. oldal 

PRÍMA-DÍJAS LETT
AZ ÚJPESTI TÁNCOS
Junior Príma-díjat kapott Magyar 
Sport kategóriában a korábban vi-
lágranglistát is vezető újpesti táncos, 
Mikes Anna.  
 – 13. oldal 

Az Újpesti Karácsonyi Vásár második 
hétvégéjének sztárfellépője, az újpesti 
rapper-futballista Széki Attila, aki decem-
ber 3-án, 17 órakor lép színpadra. 
(A Karácsonyi Vásárról részletesen, 3-7., 16. oldal) 

Curtis 
a vásárban!
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Fericsán Kálmán nyugalmazott test-
nevelő tanár, Kiss Ramóna színmű-
vész, valamint Bartók Béla újpes-
ti önkormányzati képviselő alkotják 
a Clarisse Újpest Gyermekeiért Ala-
pítvány kuratóriumát, amelyhez há-
romtagú ellenőrző bizottság társul. 
A hátrányos helyzetű, tehetséges új-
pesti gyermekek felkarolását célzó 
alapítvány létrejötte dr. Derce Tamás 
nevéhez fűződik. Újpest rendszer-
váltás utáni, húsz éven át hivatalban 
lévő korábbi polgármestere a képvi-
selő-testület által alapított Semsey 
Aladár életműdíjért járó havi pénz-
összegből hozta létre az alapítványt.  

– Mi az alapítvány célja, miként látnak munká-
hoz? – kérdeztük Fericsán Kálmántól.

– Az alapítvány célja a kezdetektől változatlan: 
a hátrányos helyzetű, 18 év alatti újpesti fi atalokat 
anyagilag támogatja, legyenek a tanulásban, a mű-
vészetekben, sportban, a közösségi munkában kivá-
ló eredményeket elérők.

– Ez kimondottan 
Önnek való feladat, hi-
szen edzőként és tanár-
ként egyaránt a tehet-
séges fi atalok segítésére 
tette fel az életét.

– Megtisztelő volt a 
felkérés, nekem való fel-
adatnak érzem. A kima-
gasló tehetségű fi atal is 

elkallódik, ha nem látja meg benne valaki a tehetsé-
get. Kell a pedagógus, az edző, a szakember szeme, 
majd a segítsége. Ez igaz a sportban, a tanulásban, 
a művészetek megannyi ágában kiemelkedő tehet-
ségekre. Ifjúsági és utánpótlás kosárlabdacsapat 
trénereként, az UTE labdarúgó 
utánpótláscsapatának egykori 
edzőjeként ebben  tapasztalatot 
szereztem, megismertem a csa-
patjáték örömét. Ma már kiko-
póban van a régi fogalom, a te-
hetséggondozás. Pedig erről szól 
a történet: a tanulás, a tanítta-
tás nincs ingyen. Nagyon sok 
családnak megélhetési gondjai 
vannak. Lehet, hogy egy sportre-
ménységnek megfelelő táplálko-
zásra, egy kiváló szavalónak ép-
pen egy öltönyre lesz szüksége.    

– Milyen anyagi forrásokra támaszkodhat az ala-
pítvány?

– A pénztőke gyűjtésének időszakát éljük. Az 
alapítvány havi, rendszeresen érkező bevételét je-
lenleg Derce Tamás életműdíjának összege jelen-
ti. Több szervezet, magánszemély jelezte, támo-
gatják ők is terveinket. Az újpestiek önzetlenek, 
de kérjük is erre őket, gyarapítsák a számlát. Ter-
veink között szerepel, hogy a díjátadó gálát nyil-
vánossá tesszük, bevételével az alapítvány szám-
láját növeljük.  

Kiss Ramóna arcát az 
egész ország ismeri, 
ám azt kevesen tud-
ják róla, hogy Újpes-
ten is otthonosan mo-
zog. A színésznő rend-
szeresen jótékonyko-
dik, most nehéz sor-
sú újpesti fi ataloknak 
ajánlja fel a segítségét.

– Ramóna, hogy kerültél kapcsolatba a Clarisse 
alapítvánnyal, hogyan kötődsz Újpesthez?

– Az elmúlt években rengeteget jártam Újpesten, 
a volt párom az Újpest játékosa volt. Alkalmam nyílt 
megismerni, megszeretni ezt a városrészt, így amikor 

megkerestek a feladattal, hogy vállal-
jam az alapítványban a kuratóriumi 
tagságot, azonnal igent mondtam. 

– A jótékonyság, a gyerekek támoga-
tása mennyire hangsúlyos az életedben? 

– Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy a hosszú évek munkájával 
megszerzett ismertségemet jó célokra 
használhatom. Nagyon szeretem a gye-
rekeket, így szívesen adom az arcomat 
egy olyan ügyhöz, amellyel nehéz sor-
sú fi atalokon segíthetek. Többször lép-
tem már fel korábban is olyan rendez-
vényeken, amelyeknek a bevételét jóté-

konysági célra ajánlották fel, szívesen vállalom az ilyen 
felkéréseket. A javarészt újpesti színészekből verbuvá-
lódott Jelen Teátrum tagjaként többször játszottam 
olyan gyermekszínházi előadásban, amelynek bevé-
telét nemes célra ajánlották fel. Még emlékszem rá, 
hogy amikor elindult a pályám, és fi atalon felkerül-
tem vidékről Budapestre, egyedül kellett megküzde-
nem az új feladatokkal, a nagyvárossal. Ha erre vissza-
gondolok, el sem tudok képzelni jobb feladatot, mint 
hogy ennek az alapítványnak a kuratóriumi tagjaként 
szárnyaim alá vehessem a tehetségeket!

A Clarisse alapítvány megkezdi 
működését

Tehetséges 
diákokat 
támogatnak

Új orgonára 
gyűjtenek
A közösség ereje korábban 
is csodát tett a Szent József 
plébánia templomban. 

A Nap utcai plébániatemplom kö-
zel nyolcvan évvel ezelőtt azért 
kapta Jézus nevelőapja, Szent Jó-
zsef emlékére a nevét, mert felépí-
tésében, továbbá a belső tér kialakí-
tásában sokan vállaltak önzetlenül 
munkát. Ennél is többen ajánlottak 
fel pénzadományt. 

Napjainkban régi 
szépségében tárul 
elénk Újpest egyik 
legkisebb temp-
loma. Molnár Ist-
ván plébános atya 

azt mondja, most már csak egyet-
len dologra, egy digitális orgonára 
vágynak. 

– Régóta tapasztaljuk, hogy a 
templom 1982-ben épült orgonája 
folyamatosan javításra szorul. Csak 
viszi a pénzt. – mondja Molnár Ist-
ván plébános. Ezért jutottunk arra 
az elgondolásra, hogy az önkor-
mányzattól érkező jelentős támo-
gatás összegét kipótolva, új hang-
szert vásárolnánk. 

– Miként teremtenék elő az 
anyagiakat? 

– A rendelkezésünkre álló össze-
get saját erőnkből növelnénk. Ki-
derült az is: mellénk állnak jóindu-
latú, segítőkész újpestiek. A közös-
ség ereje nyolc évtizede már csodát 
tett: felépült és berendezést kapott a 
templom. Később közösségi terem-
mel bővült az épület. Templomunk 
életét ma is egy összetartó közösség 
formálja. Óriási erőt jelent.

– Milyen hangszert szeretnének? 

– A realitás talaján maradtunk. 
Nem építünk orgonát, ahhoz kevés 



Folyamatosan 
érkeznek
az adományok

Két hatalmas telizsák 
ajándékot hozott az Új-
pesti Cseriti játékgyűjtő 
pontjára az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Házba a 
Káposztásmegyeri Csa-
ládok Egyesülete. A já-

tékokat Nagy Gerő Eszter, az egyesület alapító tag-
ja adta át. A szervezet magánszemélyek kezdemé-
nyezésérére négy hónapja alakult, és máris két sike-
res rendezvényt tudhat maga mögött. Az első csalá-
di napot októberben tartották és most, egy hónap-
pal később 260-an jöttek el az adventi családi dél-
utánra. Többen ott helyben csatlakoztak az egye-
sülethez, amely a tíz alapító családból mostanra 25 
családot megmozgató civil szerveződéssé nőtte ki 
magát. A Káposztásmegyeri Családok Egyesülete jó-
tékonysági játékgyűjtéssel csatlakozott az Újpesti 
Cseriti karácsonyi adománygyűjtő akciójához.

Ugyancsak jelentős mennyiségű ajándékkal ér-
keztek a Városházára az Újpest FC labdarúgói az 
Újpesti Cseriti kezdeményezéséhez kapcsolódva. 
Az élőcsocsó-bajnokság előtt egy telepakolt autó-
nyi ajándékot, játékot, mikuláscsomagot adtak át. 
Az Újpest FC focistái – és felhívásukra az Újpest 
szurkolók – ezzel nem fejezték be az adományo-
zást, folyamatosan szállítják az ajándékokat az Új-
pesti Cseriti gyűjtőpontjára.

Urnás adománygyűjtő pontok: 
�   Újpesti Okmányiroda Információs pultjánál  

(István  út 15.)
�   Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodában

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

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

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

(1044 Budapest, Megyeri út 13.) H-P: 9-18h
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Bartók Béla számos 
alapítvány munkájá-
ból kivette már a ré-
szét, így nem áll tőle 
távol a jótékonyko-
dás.  Az önkormány-
zati képviselő a tehet-
séget az egyik legna-
gyobb adománynak 
tartja, ezért természe-

tes volt számára, hogy elvállalja a Clariss alapít-
vány kuratóriumi tagságát.

– Hogyan lett kuratóriumi tag?
– Nagy örömmel vállaltam dr. Derce Tamás fel-

kérésére a kuratóriumi tagságot. Ha viccesen szeret-
nék fogalmazni, „jótékonykodás halmozó” vagyok, 
ugyanis több alapítvány és egyesület munkájában 
vettem már részt. Önkormányzati képviselőként a 
közösségért igyekszem tenni, a jótékonyság kiegé-
szíti az önkormányzati tevékenységemet. Az önkor-
mányzatban általános, az egész várost érintő prob-
lémákkal foglalkozunk, az alapítványnál pedig egye-
di ügyekben próbálunk segíteni: egy- egy tehetséges 
fi atalnak szeretnénk javítani a körülményein, hogy 
arra tudjon koncentrálni, amiben tehetséges. 

– Ha jól tudom, Önnek is van gyermeke, mit jelent 
az Ön számára a tehetség?  

– Szülőként fontosnak tartom, hogy a gyere-
kek ne szenvedjenek hiányt semmiben. A tehet-
ség, egy olyan adomány, amit nem szabad vesz-
ni hagyni. Ha valaki azért nem tudja kibontakoz-
tatni a tehetségét, mert a családjának megélheté-
si gondjai vannak, azt fel kell karolnunk. A gyerek 
ugyanis sosem csak a szűk környezete, a szülő szá-
mára tehetség, hanem az egész közösség számá-
ra az. Azonban egy tehetséges gyerek sokkal több 
áldozatot kíván a szülőktől, mint egy kevésbé te-
hetséges, ezért azt gondolom, az alapítvány fel-
adata, hogy a szülők érezzék: van mellettük vala-
ki, aki támogatja őket.  – B. K., B. L.

az erőnk. Olyan digitális hangszert választunk, 
amely szép hangjával a liturgikus céljainkat, to-
vábbá Újpest kulturális életét színesítő hangver-
senyeinket egyaránt szolgálja. Néhány millió fo-
rintból megvásárolható. 

– Hogyan látnak a gyűjtéshez?

– Számítunk a hívek adományaira. Többen 
javasolták, az adományért, köszönetünkön 
túl, adjunk élményt. Formálódik január 27-ére 
az Újpesti Polgár Centrumba egy jótékonysági 
hangverseny, amelyen Sebestyén Márta lép fel. A 
művésznő szintén támogatónkká válik, lemon-
dott tiszteletdíjáról. További nemes lelkű segí-
tők jelezték: az Újpesti Polgári Bál szervezői a be-
vétellel a mi terveinket segítenék. Megható ez az 
igyekezet.  – B. K

Jótékonysági árverés 
a nehéz sorsú 
gyerekek javára
Az újpesti önkormányzat Újpesti Cseriti jó-
tékonysági kezdeményezése árverésre bo-
csátotta az Újpest FC labdarúgói által aláírt 
futball labdát és tizenegy darab pólót.

A labda kikiáltási ára 10 ezer forint volt, aminél 
az árverésre jelentkezőknek minimum ezer forint-
tal kell többet ígérnie. Naponta egy pólót is dobra 

verünk az árverés 
11 napja során. 
Ezek kikiáltási 
ára 5000 forint, a 

licitlépcső szintén 
1000 forint. A befolyt ösz-
szeget nehéz sorsú újpes-
ti gyerekek támogatására 
fordítja az önkormányzat: 
e célra külön bankszámla 

számot hozott létre.
Az árverés az Újpest-Káposztásmegyer 

Facebook oldalon zajlik, december 6-án 16 
óráig tart. Licitálni is ott lehet, a poszt alat-
ti kommentben. Kérünk mindenkit, hogy csak 
egy összeget írjon be a megjegyzésbe. Licitál-
ni a licit@ujpestimedia.hu címen is lehet. Az 
ajánlatokat ezen kívül személyesen is meg le-
het tenni a Karácsonyi Vásár idején a Szent Ist-
ván téren az önkormányzat  9-es számú fahá-
zában, az Újpesti Ajándékboltban, valamint 
telefonon a +36-70-398-9508-as telefonszá-
mon, munkanapon, 10 és 16 óra között. 

A licit állásáról az Újpest-Káposztásmegyer 
facebook oldalon, az ujpest.hu weboldalon két 
óránkét adunk tájékoztatást.

AJÁNDÉKLABDA A FOCISTÁKTÓL
Az ajándéklabdákat az élőcsocsó-
bajnokság kezdetén az Újpest FC ügyveze-
tő igazgatója, dr. Bartha Csaba adta át a 
polgármesternek és dr. Tahon Róbert aljegy-
zőnek. Az egyik labdára magánszemélyek, 
a másikra vállalkozók, cégek licitálhatnak. 
Az önkormányzat válogatottja az átadást 
követően egy gólos vereséget szenvedett 
élőcsocsóban az Újpest Fc-től, a gólt dr. 
Bartha Csaba szerezte.



– A MÁV Szimfonikus Zenekarnak kiemelt támoga-
tója Újpest Önkormányzata, a közönség szinte házi 
zenekarként tartja számon és várja Önöket…

– Örömmel tölt el, hogy az újpesti közönség a 
karácsonyi ünnepek közeledtével számít koncer-
tünkre. Számunkra is hagyományos, elmaradhatat-
lan program a téli városházi fellépés. Hazajárunk Új-
pestre, jó tartozni valahová. Egyaránt kötődünk a 
MÁV-hoz, és nagyon régóta az újpesti önkormány-

zathoz. A zenész életében fontosak a kapcsolódá-
si pontok. Nagyra értékelem, hogy együttműködé-
sünknek jövője is lesz. 

– Milyen műsorral érkeztek?
– Mivel a díszterem befogadóképessége véges, a 

kamarazenekarral érkeztünk.  Idén a megszokott-
nál korábban köszöntött ránk az ünnepvárás idő-
szaka, zenénkkel az évszakok változását követtük, 
őszből indultunk a tél felé. Leopold Mozart szimfó-

niája, a Vadászat még az őszt idézte, Vivaldi Négy 
Évszak című művéből az Ősz és a Tél a kiváló he-
gedűművész, egyben koncertmesterünk, Pilz János 
előadásában vitt minket közelebb az ünnepi varázs-
lathoz. Felcsendült Corelli Karácsonyi Concerto-ja, 
és hálásan fogadta advent idején a közönség Bach 
Air című gyönyörű zenéjét, amely a békére, nyuga-
lomra, a rohanó hétköznapokban megállásra, szü-
netre int bennünket. Elmaradhatatlan műsorszá-
munk ilyenkor Pachelbel Kánon-ja.

 Köszönjük a szeretetteljes fogadtatást!  – B. K.
 Bővebben: www.ujpest.hu

Megkezdődtek a Karácsonyi Vásár komolyzenei programjai

Nyitány a Városházán
Pénteken esete az Újpesti Karácsonyi Vásár komolyzenei programjának nyitányát 
a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje jelentette. A karácsonyi fényben tündök-
lő Városháza tárt karokkal várta a közönséget. Lendvai Györgyöt, a zenekar igaz-
gatóját erről és az önkormányzattal lévő együttműködésről egyaránt kérdeztük. 

Nyitott napot rendeztek 
a Homoktövis Általános Iskolában

Adventi készülődés 
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Amikor a vevő és 
az eladó is jól jár
Ha az újpesti Andretti Kávézó Fagylaltozó és Pizzéria 
szórólapjára nézünk, többet megtudunk annál, 
minthogy kitűnő ételek, italok várják a betérőket; a 
koronás címer, a Wass Albert idézet elárulja a tulaj-
donos hitvallását is. Csiszár Benedek cégvezető ne-
vével gyakran találkozhatunk a médiában, mert az 

adakozás sem áll távol tőle. Az Árpád és a Váci út ta-
lálkozásától kőhajításnyira lévő elegáns egység, 1999-
ben nyílt meg. Ám maga a vállalkozás több mint 
húsz éve működik, vendéglátói-ipari gépek forgal-
mazásával foglalkoznak, vezető olasz cégekkel állnak 
üzleti kapcsolatban. 

Azért éppen Újpestre esett a választás hajdanán, 
mert a saroktelekben Csiszár úr fantáziát látott.  
Vonzónak tűnt a főút, a Duna, a városközpont és 
a belváros közelsége. A vállalkozó bízott abban is, 
hogy felépül majd a Megyeri híd. Bejöttek a számí-
tások. Ehhez az a szemlélet is kellett, amit a cégveze-
tő képvisel, és nem is annyira gyakori napjainkban. 
Azt vallja: az a jó üzlet, ha a vásárló és az eladó is jól 
jár. Csiszár Benedek egyetlen pillanatig sem titkolja 
multi ellenességét. Ő a helyi értékekben, a kiskeres-
kedelemben hisz. Az újpesti boltokban, a piacban, 
ahol elbeszélgethetnek az emberek az árusokkal. 

Az Andretti üzletházban egymást érik a különféle 
akciók: ingyen kévét kapnak a mentősök, a rendőrök, 
a tűzoltók, a motorosok. Akik kedden térnek be az üz-
letbe, Szent Anna emlékére, fél áron jutnak fagyihoz. A 
cégvezető csatlakozott az Újpesti Cseriti akcióhoz is, 
ötszáz szegény sorsú újpesti gyereket hívott meg, két-
két gombóc fagylaltra. Mert öröm adni. Ráadásul ez a 
szemlélet hosszú távon üzletileg is megtérül.  – Á. T.    

Made in 
Újpest

Gulyás Adél és Serfőzőné Matejcsok Edit tanítónő 
minden évben megszervezi a Nyitott napot, ami 
most is sikert aratott. Az Adonika Táncstúdió ifjú 
növendékeinek bemutatójával kezdődött a rendez-
vény, majd a tantermekben kézműves foglalkozások 
zajlottak. Készült karácsonyfa- és egyéb dísz, fi lccsil-
lag, képeslap, mécses tartó, és nem utolsósorban, 
adventi koszorú. Népszerűek voltak a „zöldbüfé” ter-
mékei is. Nem véletlen ez a kezdeményezés, mivel az 
Öko-iskola cím kötelez – tudtuk meg dr. Földesiné 
Gyöngyösi Klára igazgatótól.   Kép és szöveg: Á. T.

Ajándék a Családok 
Átmeneti Otthona 
számára
Köszönjük mindazoknak, akik Erzsébet-köszön-
tő jótékonysági zenés-irodalmi délutánunkat 
megtisztelték érdeklődésükkel és segítségükkel. 
A Családok Átmeneti Otthona részére a szere-
tetcsomagok összeállítása és átadása a decem-
ber 12-i héten lesz. Szeretettel várjuk azok je-
lentkezését, akik a csomagolásban, vagy át-
adásban szeretnének segíteni. Telefonszámunk: 
06-20-422-6617.
 Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia, Boldog 
Gizella Karitász



Szombat esti 
varázslat
Szombat este minden adott volt ah-
hoz, hogy mindazok, akik az önkor-
mányzat „Találkozzunk többször!” ren-
dezvény sorozatának legújabb meghí-
vását elfogadva a Szent István térre lá-
togattak, szép élményeket gyűjtve, szí-
vükben az ünnepvárás melegével térje-
nek haza. Az adventi koszorún fellob-
bant az első gyertya lángja. Megkezdő-
dött advent időszaka, majd Zséda szu-
perkoncertjével hivatalosan is kezdetét 
vette az Újpesti Karácsonyi Vásár. 

Solymár Péter, az Újpesti Evangélikus Gyülekezet 
lelkésze adventi üzenetében egy mindenki által 
ismert jelképet, Újpest város címerét idézte fel. A 
horgony keresztény jelkép, s egyúttal a remény-
ség szimbóluma. A karácsonyváró időszakra a re-
mény erejét idézte fi gyelmünkbe, bármilyen sö-
tét is a világ, s az ember tart a sötétségtől, mos-
tantól egy gyertya fénye már világít nekünk.

Loránt Gábor, az Újpest-Belsővárosi Református 
Egyházközség lelkésze azt mondta, Jézus Krisztus 

kétezer éve eljött közénk, hogy 33 évvel később a 
kereszten meghaljon értünk. „Mi újra várjuk Jézust, 
mert ígérete szerint újra visszajön. Adventkor, ha 
félelem ül is szívünkben, mert a történelem véges, 
jusson eszünkbe: Adventus Domini! – az Úr eljöve-
tele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetel-
ben éri el jutalmát” – emlékeztetett a lelkész.

Mészáros Kornél, az Újpesti Baptista Gyülekezet 
lelkipásztora, advent gondolatához kapcsolódva azt 
ajánlotta a fi gyelmünkbe, hogy a karácsony arról 
szól: valami érkezik. Régi prófétai igét idézve, „kelj 
fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyo-
gott az úr dicsősége”, – kiemelte: hiszi, aki itt van, 
sok fény ragyogását érzi. Óva intett bennünket a fel-
színességtől: lényeges, hogy nem csak kívülről ra-
gyogjunk, világítsunk, hanem belülről is érezzük ezt. 

Pályi László, az Újpest-Kertvárosi Plébánia 
templom plébánosa, Újpest díszpolgára, a Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus! köszöntéssel üdvözölte a 
jelenlévőket. Szent János evangéliumát idézve ar-
ról szólt, Isten úgy szerette a világot, hogy odaad-
ta érte egyetlen fi át. Kiemelte a szeretet erejét, s 
hogy ez ne szólam legyen: legyen bennünk az elő-
legezett szeretet, amit nyújtunk másoknak. – B. K. 

A város adventi koszorújának második 
gyertyáját december 3-án, szombaton 16 
órai kezdettel az Újpest-Belsővárosi-,  és a 
Káposztásmegyeri Református Egyházköz-
ség  közösen gyújtja meg, ünnepi műsor kí-
séretében a Szent István téri nagyszínpadon. 

Gondoljunk a szegényekre!
Wintermantel Zsolt a vásár ünnepélyes megnyitóján, kö-
szöntőjében kiemelte: ismét eltelt egy év, ismét együtt 
vagyunk a hagyományos, ám minden évben megúju-
ló, és kibővített programokkal jelentkező Újpesti Kará-
csonyi Vásárban. A programsorozat jó időtöltést ígér, 
egyúttal erősíti azt az érzést, hogy jó találkozni, jó új-
pestinek lenni. S miközben a „Találkozzunk többször!” 

programsorozat újabb állomásaként együtt töltjük az időt, ne feledkezzünk meg azokról, akik 
szegényebb körülmények között várják az ünnepet – utalt a polgármester a vásár 10-es számú 
faházában lévő Újpesti Cseriti adománygyűjtő pontra. Az újpesti, nehéz sorsú gyermekek támo-
gatása során a legkisebb segítség is óriási lehet – emelte ki a polgármester.

EgE y y gygyerrrrrrtytytytytytyytyytyttyyyyyya mámár égég…
Az AzA újpújpesti eegyhgyhgyhgyygyhgyhgygygyyyg ááázak képviselőii úgy 
döndöndö töttöttektek, a lel gfiatatalabbb, Solymár 
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Szuperkoncert Zsédával
Az adventi gyertyagyújtást követően a nézők 
Zsédenyi Adriennt, azaz Zsédát köszönthették a szín-
padon. A kicsiket nyakukba ültették a papák, a ti-
nik megpróbáltak minél közelebb kerülni a színpad-
hoz. Fiatalok és középkorúak, idősek és még időseb-
bek egyaránt kíváncsiak voltak a sokak szerint egyik 
legszebb hangú énekesnőre. Zséda adventhez, majd 
karácsonyi ünnephez illő énekkel nyitott, majd a kö-
zönséget is megmozgató gyorsabb számokra váltott. 
A közönség tapsolt, táncolt, jól érezte magát.

Óriások sikere
Óriási sikere volt az önkormányzat karácsonyi Vá-
rosháza díszítő programjának, több újpesti család 
apraja-nagyja közösen borította karácsonyi díszbe 
a Városházát. Eközben az épület mögött javában 
zajlott a vásári forgatag, egy óriás legény és leány 
szórakoztatta az újpestieket. A Babtársulat zené-
szei és óriásbábjai a XIX. századi vásári komédiák 
hangulatát idézték meg a Szent István térre. Az Új-
pesti Cseriti Adományozó Háza előtt felállították 
Jézuska postaládáját.

ToToToToToToTTovováTooToooTo bbbbbi bbi bbii képeképekk kk
az iaz iaz iaz iz interererernterrnterrneteetetenetetetenetetteteteteeteneteten t nnnn:n:nnnnnnn:nn

ujpeujpest.kaposaposztasasmegymegyeereeeree

Fellobbant az első adventi 
gyertya lángja
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A második hétvége műsora 
december 2-3-ig. 

December 2., péntek:
Városháza, díszterem:
19.00: Az Erkel Gyula Újpesti Zeneis-
kola műsora. Térítésmentes hangver-
seny az újpesti Városháza dísztermé-
ben.

December 3., szombat:
Városháza:
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás az 
újpesti Városháza épületében
10.00-10.30,10.45-11.15: Babaringa-
tó. Az újpesti Városháza első emeleti 
házasságkötő termében
11.00-13.00, 14.00-16.00: Fénykép a 
Mikulással! A Városházán.
Szent István téri nagyszínpad:
10.00-11.00: Száncsengő dalok. He-
vesi Imre gitárral kísért, zenés műso-
ra. A Szent István téri nagyszínpadon
16.00: Az adventi koszorú második 
gyertyáját a újpesti református fele-
kezet gyújtja meg. Köszöntőt mond 
Neuwirth Tibor, a Káposztásmegyeri 
Református Egyház beosztott lelké-
sze. Ünnepi műsor. Szent István tér, 
nagyszínpad.
17.00: Sztárfellépő: Curtis. Nagyszínpad
Jégpálya:
18.00-22.00: Mikulás-napi koriparty 
a Városháza melletti műjégpályán.
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Újpesti 
Karácsonyi 
Vásár Jézuska postaládája

Jézuska ezen az ünnepen külön postaládát nyi-
tott az Újpesti Karácsonyi Vásárban, az Újpes-
ti Cseriti adományozó ház mellett. Itt dobha-
tók be, írhatók meg, de otthonról is hozhatók 
a karácsonyi vágyakat, kívánságlistát tartalma-
zó levelek. A legkisebbeket rajzos kívánságlis-
tára kéri lapunk segítségével a Jézuska. A na-
gyobbacskák pár soros levelet is írhatnak, de 
bátran rajzoljanak is! 

Meglepetés vendég!
Óriási meglepetésben lesz részük azoknak, akik december 
5-én, 13 órakor az Aquaworld élményfürdőben lesznek. 
Meglepetés vendég érkezik Újpestre, s első útja a csúsz-
dabirodalomba vezet. Hogy ki érkezik, nem árulhatjuk el, 
hiszen akkor nem lenne meglepetés. Annyit mégis: a ked-
ves, régen látott vendég elsősorban a gyermekekkel sze-
retne találkozni, de örömmel fog kezet a szülőkkel is. Szá-
moljuk együtt a napokat, találkozzunk az Aquaworldben! 

Adventi hangverseny
December 2-án, 19 órakor az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola művésztanárai adnak 
Adventi hangversenyt az újpesti Városháza dísztermében. A belépés térítésmentes.

In dulce jubilo   ének      Hruby Edit
Corelli: Karácsonyi concerto – részlet vonósnégyes

Chopin: g moll ballada  zongora      Druckerné Szántó Angéla 
Doppler: Magyar fantázia  fuvola       Bendzsák Anita és Winkler Dóra
Mozart: Elvira áriája
a Don Giovanni c. operából  ének      Mondok Yvett
Mozart: G dúr hegedű-zongora szonáta hegedű      Dancsó Diána
    zongora       Mezei Pál
Liszt: A Villa d’ Este szökőkútjai  zongora      Mezei Pál

BABARINGATÓ
December 3-án, 10 órától és 10.45-től kezdődő foglalkozások során ölbéli 
játékokkal, dalokkal, mondókákkal szórakoztatják az apró vendégeket és 
szüleiket a Városháza első emeleti házasságkötő termében. A program in-
gyenes regisztrációs jeggyel látogatható, 0-3 éves korig várják a gyerekeket. 
A foglalkozás időtartama 30 perc. A jegyek elfogytak.

FÉNYKÉP A MIKULÁSSAL!
December 3-án és 10-én, 11.00 és 13.00 óra, 
illetve 14.00 és 16.00 óra között a Városhá-
zán ingyenesen fényképezkedhetnek az új-
pesti gyerekek a Mikulással. Fontos, hogy a 
fényképezésen csak a lakcímkártya bemuta-
tása, és a helyszínen osztott regisztrációs lap 
kitöltése után vehetnek részt a gyermekek! 
A fotókat az Újpesti Ajándékboltban vehe-
tik át, nyitvatartási időben.

kori_b2_v4.indd   1 2011.11.15.   23:15:15kori_a3.indd   1 2011.11.16.   9:51:10

Kori a Mikulással és Curtisszel! 
December 3-án 18 órától, az újpesti focista rapper Curtis koncertje után 
fergeteges Mikulás-napi buli várja a fi atalokat a Városháza mellett kialakí-
tott négy évszakos kori pályán! A zenét 18 és 22 óra között dj keveri a kor-
csolyák alá! Jótékonysági zenés kívánságműsor is lesz a parti alatt. Egy jel-
képes összegért, 200 Ft ellenében, a DJ teljesíti majd a zenei kívánságokat, 
melyekért egy-egy mikulássapka is jár az adakozónak. A kívánságokból be-
folyó összeget az Újpesti Cseriti kapja meg.

Jó hír minden Curtis rajongónak, hogy a várhatóan fantasztikus koncert 
után a rapper maga is jégre száll! Így lehet őt keresni a korizó mikulássap-
kák tömegében! Az est folyamán további meglepetések, krampampuli, for-
ralt bor, tea várja a látogatókat a fergeteges Mikulás-napi korizáson!

Dancsó Diána, Vári Judit, Lakatos 
Gabriella, Skripeczky Istvánné
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Rajzoljatok 
karácsonyt!
Az Újpesti Sajtó Kft. rajzpályázatot hirdet kis- és nagy gye-
rekek számára. Pályázni három korcsoportban lehet: óvo-
da nagycsoportos, általános iskola alsós és felsős kategóriá-
ban. Rajzold le nekünk, mit jelent számodra a karácsony, az 
ünnepvárás, az Advent. Rajzodat küldd el a rajzpalyazat@
ujpestimedia.hu e-mail címre, jpg formátumban. A levélben 
tüntesd fel a neved, az életkorod, az iskolát, vagy óvodát, 

ahová jársz! Beküldési határidő: december 6. A pályaműveket az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalra töltjük fel. A győztes az lesz, aki a legtöbb lájkot kapja a rajzára. Minden 
kategóriában egy győztest hirdetünk, és közönségdíjasunk is lesz. A győzteseknek értékes 
nyereményeket osztunk december 17-én, 17.00-kor a Szent István téren, az Újpesti Karácso-
nyi Vásáron, a Fiesta koncert előtt. 

Ajándékok 
az újpestieknek
Újpest Ömkormányzatának köszönhetően ajándék 
karácsonyi CD-vel és hűtőmágnessel térhetnek haza 
azok az újpestiek, akik a Karácsonyi Vásár idején re-
gisztrálnak a Szent István téren az önkormányzat  9-es 
számú faházában. Az ajándékokat hétköznap az Új-
pesti Gyermek-és Ifjúsági Házban működő Újpesti 
Ajándékboltban, hétvégén az említett faházban vehe-
tik át. Mindenkit szeretettel várnak! 

Kézműves foglalkozás 
a Városházán
A gyerekek körében hétvégén nagy sikert aratott kézmű-
ves foglalkozás és Városháza-díszítő program december 
3-án, szombaton tovább folytatódik! A gyermekek dél-
előtt 9 és 12 óra között játékos keretek között ezúttal 
a gyertyaöntés tudományában merülhetnek el és készít-
hetnek saját adventi gyertyákat ízlésük szerint a Karinthy 
ÁMK pedagógusaival. A helyszín továbbra is a Városhá-
za épülete, ahova szeretettel várnak minden alkotó ked-
vű érdeklődőt!

Az Újpesti Karácsonyi Vásár program 
előzetese december 9-10-ig:

December 9., péntek:
Újpesti Városháza
Kemenes András zongoraművész Bach-estje. Térítés-
mentes koncert. Újpesti Városháza, díszterem

December 10., szombat:
Újpesti Városháza
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás. Újpesti Városháza
11.00-13.00, 14.00-16.00: Fénykép a Mikulással. Új-
pesti Városháza

Szent István tér
10.00-11.00: Betlehemi történet. A Görömbő Kom-
pánia zenés előadása. Szent István tér, nagyszínpad
16.00: Adventi gyertyagyújtás és ünnepi műsor a ka-
tolikus egyházak részvételével. Fellépnek a Szent János 
Apostol Katolikus Iskola diákjai. Köszöntőt mond: 
Käfer György igazgató.
17.00: Sztárfellépő: Desperado

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

Kinyílik 
az Adventi 
Naptár!
A www.ujpest.hu/advent olda-
lon elérhető kalendárium első 
kisablaka december 1-jén, éjfél-
kor nyílik! Az oldalra azonban 
minden nap érdemes lesz elláto-
gatni, hiszen ünnepi verseket, ka-
rácsonyi meséket, ajándékötlete-
ket, és sok más meglepetést rej-
tenek a számozott ablakocskák!
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A Contrinex Elektronikai Kft. egy svájci tu-
lajdonú több évtizedes múltra visszatekin-
tő mikroelektronikai gyártással foglalkozó 
vállalat. Cégünk újpesti telephelye precíziós 
szenzorok végszerelését, tesztelését, csoma-
golását végzi, ahova bővülés miatt keresünk 
10 fő munkavállalót az alábbi területekre:
– Minőségellenőr
– Kábelkonfekcionáló-gépkezelő
– Értékbeállító (trimmelő)
– Javító
– Kiöntő (műgyantás)
– Csomagoló
– Hüvelyező
Feltételek: Kiemelkedő kézügyesség, éles 
látás, kitartás, megbízhatóság. 
Előnyt jelent: forrasztási gyakorlat, érzéke-
lők vagy nyomtatott-áramköri gyártásban 
szerzett tapasztalat.
1 fő munkavállalót az alábbi területre:
– Karbantartó (gyártástámogatás)
Feltételek: Termelési (kisfeszültségű vil-
lany, pneumatika) gépek, szellőztető be-
rendezések szerelésében, karbantartásában 
szerzett tapasztalat.
Előnyt jelent: Pneumatikus kiöntőgépek, 
kábelkonfekcionáló, krimpelő gépek szerelé-
sében, szerszámkészítésben, fémmegmunká-
lásban szerzett több éves tapasztalat.
Jelentkezését kérjük juttassa el Horváth Ani-
ta személyügyi referens számára a megcélzott 
terület megjelölésével. E-mail: anita.horvath@ 
contrinex.hu. Tel.: 06-1-369-6388 / 20-as mel-
lék. Cím: 1047 Bp., Arany János utca 14. 

Az Újpesti Gazdasági Találkozónak 
köszönhetően megjelenő, ingyenes hirdetés

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata

Orosz Cukrászda
Helyben készült sütemények, 

alkalmi és dísztorták, sós és édes 
sütemények széles választékával 

várja Önöket.

Karácsonyra mákos, diós, 
gesztenyés  beiglivel. 
Megrendelésre diétás 

változatban is.

Habkarikák, habfi gurák, 
szaloncukrok.

December 10-ig leadott beigli 
rendelésekre 10% kedvezményt 

adunk!

Elérhetőség: 1041 Budapest, 
Templom u. 3. (a piac mellett)

www.oroszcukraszda.hu

sütivonal: +36-70-429-39-17

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

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

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

– fekvő infraszauna
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen 

06-20-292-7876
Internetes elérhetőségünk: 

www.yellowsunshine.hu

Bővülnek a Város-
gondnokság feladatai
 

Az újpesti képviselő-testület november 24-i ülésén el-
fogadta a 2012. évi költségvetési koncepciójáról szó-
ló előterjesztést, valamint a 2011. évi költségvetés há-
romnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Módosult az Újpesti Városgondnokság Kft. és az Önkormányzat közöt-
ti szerződés. A döntést egyrészt a Szent István tér üzemeltetésével kap-
csolatos munkálatoknak az Újpest egyéb közterületein végzett felada-
toktól való egyértelmű szétválasztása indokolta. Emellett az idei év ta-
pasztalatait, valamint a lakossági jelzéseket is fi gyelembe véve a Város-
gondnokságot további megbízásokkal kívánja ellátni az Önkormányzat. 
A bővítésnek és fejlesztésnek köszönhetően a Városgondnokság a város-
üzemeltetési teendőket hatékonyan és magas színvonalon tudja ellátni.

Érdeklődés hiányában a testület lezárta a Váci út 121. szám alatti 
volt Hunyadi Laktanya valamint a Görgey Artúr utca 69. szám alatti 
ingatlanokra kiírt pályázatokat. Értékesítésükre új nyilvános pályáza-
tokat írtak ki.  – U. N.

100 éves lesz az Újpesti Cserkészet
Az újpesti 1918. Xántus János Cserkészcsapat keres újpesti és a környe-
ző települések cserkészcsapatainak, tárgyi emlékeit (csapatzászló, cserkész 
napló, fotó album , nyomtatványok stb. illetve beszámolókat)  a Magyar 
Cserkész Szövetség és az újpesti cserkészet 100 éves évfordulója alkalmá-
ból illetve kiadvány szerkesztés céljából. Keresett cserkészcsapatok (Cscs.):

•  198. Pál Cscs., 261. Irinyi János Cscs., 822. Dobó István Cscs, 911. 
Szent Imre Cscs., 913. Don Bosco Cscs., 919. Arany János Cscs., 
935. Szent László Cscs., 33. gróf Széchenyi István Cscs, 117. János 
Vitéz Cscs., 169. Magor Cscs., 300. Sarlós Boldogasszony Cscs., 
901. Hét Vezér Cscs., 921. Dr. Venetianer Lajos Cscs., 933. Károlyi 
István., 934. gróf Tisza István Cscs. 913. Róbert Károly Cscs., 394. 
Kanizsai Dorottya lány Cscs., Petrócai Szidonia lány Cscs.   

•  Dunakesziről 109. Magyarság Cscs., 834. Fráter György Cscs, 848. 
Árpád fejedelem Cscs., 204. Árpádházi Szent Kinga lány Cscs.  

•  57. Haladás Cscs., 66. Báthory Cscs., 190. Egyetértés Cscs., 194. Szé-
chenyi István Cscs., 212 Bornemissza Gergely Cscs., 261. Irinyi Já-
nos Cscs, 242. Törekvés Cscs., 288. Baross Gábor Cscs, 336. Bulcsú ve-
zér Cscs., 365. Apafi  Mihály Cscs., 366. Végvári Cscs., 505. Összetartás 
Cscs., 568. Kőrös Cscs., 856. Millennium Cscs., 862. Mizse Nádor Cscs., 
909. Hun Nyilas Cscs., 932. Botond cscs., 373. Szent István Cscs.  

•  MÁV és a MOVE által fenntartott cserkészcsapatok illetve az itt 
fel nem sorolt más csapatok

Elérhetőség: Szegedi Bálint parancsnok-helyettes 0620/323-2119 te-
lefonszámon, illetve xantuscserkesz@citromail.hu e-mail címen.

HIRDETMÉNY
Értesítjük Újpest polgárait, hogy az Újpesti Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat december 5-én, 16 órától közmeghallgatást tart a 
1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 106. alatt lévő irodájában. A köz-
meghallgatáson a szlovák kisebbséget érintő közérdekű kérdéseket 
és javaslatokat lehet előterjeszteni. A kérdéseket és javaslatokat kér-
jük – lehetőleg – előzetesen írásban benyújtani december 2-ig az 
ujpestiszlovakok@gmail.com e-mail címre, vagy az iroda postacímére.
 Újpesti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete

Ünnepi munka- és ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az év végi ünne-
pek körüli munka- és ügyfélfogadási rendje – tekintettel a képviselő-testület 7/2011. (I.31.) 
önkormányzati rendeletében elrendelt igazgatási szünetre – az alábbiak szerint alakul. 2011. 
december 26. hétfő (Karácsony, munkaszüneti nap): a Hivatal zárva tart; 27. kedd IGAZGA-
TÁSI SZÜNET, a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 28. szerda IGAZGATÁSI SZÜNET, a 
Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 29. csütörtök IGAZGATÁSI SZÜNET, a Hivatal zárva 
tart, ügyfélfogadás nincs; 30. péntek IGAZGATÁSI SZÜNET, a Hivatal zárva tart, ügyfélfoga-
dás nincs; 2012. január 2. hétfő (munkanap): hétfői munkarend, ügyfélfogadás 14-18 óráig. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján felhívjuk ügyfeleink fi gyelmét, hogy az ünnepeket 
megelőzően az ügyintézés során hosszabb várakozásra kell felkészülni! A Központi Ok-
mányiroda és annak kirendeltségei az ünnepek között fogadnak ügyfeleket, ügyfélfogadá-
sai rendjét a www.nyilvantarto.hu oldalon tekinthetik meg.  DR. VITÁRIS EDIT jegyző



Újpesti műsortükör
December 1–7-ig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 11.00-18.00: Káplár Éva festőművész 
kiállítása. December 4-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: A Papp-csoport. Tervező-
grafikai kiállítás. A Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. December 4-ig. Újpest Galéria 
� 9.00-18.00: Kobolderdő. Pleszkán Écska 
koboldos bábkiállítása. 2012. január 5-ig. 
KFÁMK Főépület Galéria
� 10.00-18.00: Az öröm városa. Olasz 
Tamás fotókiállítása. Az Ezer Szín Egyesület 
szervezésében. December 31-ig. Karinthy 
Frigyes ÁMK Közösségi Ház
� „Sorozatok” – B. Láng Ernesztin képző-
művész kiállítása a Király Könyvtárban. 
Megtekinthető: 2012. január 30-ig a 
könyvtár nyitva tartási idejében.
� 11.00-18.00: Az Újpesti Művészek 
Társasága közös kiállítása. December 
8–25-ig. Újpest Galéria
� 15.00: Az Erdők Nemzetközi Éve 2011. 
Fotókiállítás. Megnyitó és eredményhirde-
tés december 4-én. Megtekinthető: 9.00-
18.00 között, december 23-ig. Újpesti 
Gyermek Galéria 

ELŐZETES
SZÍNHÁZ, PÓDIUM
� December 11., 17.00: Latinovits Zoltán 
emlékest. Jegyár: 1000 Ft. Újpesti Polgár 
Centrum
� December 17. 19.00: Katona Imre: 
Csíksomlyói magyar passió. Újpest Színház 
bérlet 4. előadás. Ady Endre Művelődési 
Központ, Újpest Színház
� December 18. 17.00: Boldog békeidők. 
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor nosztalgia 
estje. Jegyár: 1500 Ft. Újpesti Polgár Centrum
� December 29. 19.00: Harsányi-
Gyarmati-Siliga: Pesti srácok. Musical. 
Jegyár: 2500, 2200 Ft. Ady Endre Művelődési 
Központ, Újpest Színház

KARÁCSONYVÁRÓ 
� December 15. 16.00-18.30: Káposztás-
megyeri karácsonyváró. Süti verseny, 
műsor, kézműveskedés, karácsonyi vásár. 
KFÁMK Főépület

HETI ÚJDONSÁG
December 2., péntek
ELŐADÁS
� 17.00: East Balkán – egy tragédia mar-
gója. Dr. Zacher Gábor toxikológus előadá-
sa. FSZK Király utcai Könyvtár

December 3., szombat
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.00-13.00: Családi játszó. UGYIH
� 10.00: A Bagoly klub Mikulás túrája. 
Találkozás: 10.00 órakor a Normafánál.

INDULÓ TANFOLYAM
Agykontroll gyermekeknek. Két napon át. 
Info: 380-6163. KFÁMK Főépület

December 4., vasárnap 
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-14.00: Ünnepi készülődés advent 
idején. Szervező: Ezer Szín Kulturális és 
Önfejlesztő Egyesület. Újpesti Polgár Centrum
� 10.00: Megjött a Mikulás. A Tihanyi 
Vándorszínpad előadása. UGYIH

KIÁLLÍTÁS
� 15.00: Az Erdők Nemzetközi Éve 2011. 
Fotókiállítás, megnyitó. UGYIH

ZENÉS ÁHÍTAT
� 17.00: Az Újpesti Baptista Harangzenekar 
adventi zenés áhítata, Mészáros Kornél lel-
kipásztor bibliai gondolataival. Újpesti 
Baptista Imaház

December 5., hétfő
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 17.00: A Kolompos Együttes Mikulás-
váró műsora. KFÁMK Főépület

IRODALMI EST
� 18.00: Másutt. Magyar nyelvű, bolgár zenés 
irodalmi est. Az Újpesti Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár rendezvénye. Díjtalan. Király Könyvtár

December 6., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

MAGYARDAL
� 15.00: Az Újpesti Magyardal és 
Zenebarát Társaskör karácsonyi előzetes 
programja. Ady Endre Művelődési Központ

VÉRADÁS
Véradó nap lesz az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Házban 14.00-18.00 óra között 
december 12-én. A regisztrációhoz fény-
képes igazolvány, lakcímkártya, valamint 
TAJ-kártya szükséges.

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

Káposztásmegyeri 
Karácsonyváró
Az ünnepvárás hangulatával, mesejáték-
kal, kézműves játékok vásárával és készíté-
sével, illatos süteményekkel, teával várja a 
kicsiket és a nagyokat a Karinthy Frigyes 
ÁMK. A december 15-én, csütörtökön 
16.00-18.30-ig zajló programon kerül sor a 
hagyományos sütiversenyre, amelyre 
december 1-jétől várják a nevezéseket a 

közművelődési csoport 380-6163-as tele-
fonszámán. Műsor is lesz, fellép a Liliom 
gyermek néptánccsoport valamint a 
Nefelejcs Bábszínház. A karácsonyi vásár-
ban sok-sok meglepetés várja a látogatót. 
A belépés ingyenes.

Latinovits-versek
Latinovits Zoltán, ha élne, nyolcvan esz-
tendős lenne. December 11-én, 17 órai 
kezdettel az Újpesti Polgár Centrumban 
verseivel idézik meg a színészóriást. A 
Ködszurkáló valamint a Verset mondok 
című kötetei alapján összeállított emlékes-
ten Holl Zsuzsa és Molnár Csaba lép fel. 
Jegyek: 1000 Ft-ért válthatók.

Erdőfotók
Az ENSZ a 2011-es évet az Erdők 
Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek 
tiszteletére az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági 
Ház, a Turista Magazin szerkesztőségével 
közösen, fotópályázatot hirdetett meg 
három kategóriában, több korosztály számá-
ra. Az eredményhirdetésre, a pályázat anya-
gából készülő kiállítás megnyitására decem-
ber 4-én, vasárnap 15 órakor kerül sor az 
Újpesti Gyermek Galériában. A tárlat decem-
ber 30-ig látogatható, 9.00-18.00 között.

Hazavihető díszek
Ünnepi készülődésre várja az érdeklődő-
ket az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő 
Egyesület december 4-én, vasárnap 
10.00-14.00 között. Az Ady Endre 

Művelődési Központban megtartandó 
programra elsősorban kisgyermekes csalá-
dokat várnak. Ízelítő a nap kínálatából: 
10.00: Török György gitárművész gyermek-
műsora zenével és bábbal. 10.50-14.00: 
Készítsünk díszeket a karácsonyfára! 
Tűnemezeléssel, origamival, valamint szá-
raztésztából. A díszek hazavihetők. 12.00-
13.00: Mozgássérültekkel kapcsolatos, cir-
kuszos környezetbe ágyazott történet raj-
zainak színezése, beszélgetések, könyváru-
sítás. A belépés: ingyenes.

Nosztalgia est
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor a boldog 
békeidőket idézi meg nosztalgia estjével, 
amelyre december 18-án, 17 órakor kerül 
sor az Újpesti Polgár Centrumban. A műsor-
ban versek, prózák hangzanak el, Fényes 
Szabolcs, Horváth Jenő, Zerkovitz Béla, 
Eisemann Mihály dalaival. Jegyár: 1500 Ft.

Amit én is megtehetek
Környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. Az általá-
nos és középiskolás gyermekek figyelmébe 
ajánlott pályázat célkitűzése, hogy a környe-
zetvédelem valamint az energiatakarékos-
ság jegyében szülessenek rajzok, festmények, 
mégpedig szabadon választott technikával. 
A beküldési határidő 2012. január 31. Az 
elkészült alkotásokból kiállítást rendez az 
UGYIH az Újpesti Gyermek Galériában.

Ajándék lehet 
Karácsonyi meglepetésként, kedvezményes 
áron kínálja Jobb agyféltekés rajztanfolyam-
ára szóló ajándék utalványát a Karinthy 
Frigyes ÁMK. A kedvezményes ár: 25 000 Ft, 
a tanfolyam időpontja: január 14., 15., 22. 
Nyugdíjasoknak, diákoknak és kismamák-
nak a tanfolyam ára: 15 000 Ft, az időpont: 
január 27-29. A képzés 14 éven felülieknek 
ajánlott, eredménye, hogy a 3-4. nap végén 
minden résztvevő élethű portrét tud rajzol-
ni. Info: ÁMK, 380-6163.
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. decem-
ber 15-én, csütörtökön 16-17 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Bejelentkezés H-P: 11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

Kiss Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart 
december 6-án, kedden 13.30-tól a Nádor utca 1-ben, 
az MSZP kerületi irodájában. Előzetes bejelentkezés – a 
várakozások elkerülése miatt –, vagy más időpont 
megbeszélése a 441-5555-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkor-
mányzati képviselők december 5-én, 17-18 óráig 

tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán 
képviselők december 5-én, 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselők 
december 12-én, 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. Nagy István önkor-
mányzati képviselő december 6-án, 16-17 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Bartók Béla 
önkormányzati képviselő december 13-án, 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

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

www.ujpestifidesz.hu

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

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

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

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakció-
vezető (KDNP) fogadóórája, minden hónap első hét-
főjén, 18 órától 19 óráig kerül megtartásra a Karinthy 

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

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

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

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

20 518 7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at-
rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te-
kén 17 órá tól, Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő 
min den hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél (1046 Bp., Ná dor 
u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re ön kor mány za ti 
kép vi se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 órá tól tart 
fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo lya mos Gim-

ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.). 

KARÁCSONYI MŰSOROS DÉLUTÁN
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos karácsonyi 
műsoros délutánunkra december 15-én, csütörtökön 
15 órára az Ady Endre Művelődési Központba (IV. Tavasz 
u. 4.). A műsorban operett és karácsonyi dallamokat 
hallgathatnak meg a „2 Szoknya 1 Nadrág Társulat” 
művészeitől. Rendezvényünk védnöke: dr. Trippon 
Norbert az MSZP kerületi elnöke és Kiss Péter ország-
gyűlési képviselő. Az ingyenes jegyeket az MSZP irodájá-
ban (IV. Nádor u. 1.) december 5-én, hétfőtől 14-17 óra 
között lehet átvenni. 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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

www.mszpujpest.hu

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

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

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

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

Karácsonyi szemüvegkeret
A K C I Ó !

-50%
A készlet erejéig!

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

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

Cím: 1046 Bp., Fóti út 81/d (Diegó udvar)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Gyere el a Nyílt napra!
Gyere el 2011. december 9-én 10 órától a Nyílt napunkra, és tudj meg többet a jo-
gászképzésről! Többek között hallhatsz a felvételi eljárásról és pontszámításról, a 
Kar nemzetközi kapcsolatairól, a külföldi tanulási lehetőségekről, a karriergondo-
zásról, elhelyezkedési lehetőségekről, sőt első kézből hallhatod az itt tanuló diákok 
véleményét az oktatásról, hallgatói életről.

Ízelítőt kaphatsz a tanórákból is! A nyílt nap keretében 15-20 perces (bemutató) elő-
adást tart: Dr. Kovács Lajos ny. rendőrezredes  a Nemzeti Nyomozó Iroda bonyolult, évek 
óta felderítetlen bűnesetek megoldására létrehozott „döglött ügyek osztályának” koráb-
bi vezetője „Döglött akták” címmel. Prof. Dr. Révész T.  Mihály címzetes egyetemi tanár, 
„Bírák, ügyek (bűnözők és áldozatok” címmel. Dr. Grad-Gyenge Anikó, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar adjunktusa „De miért rossz a fájlcsere? 
Esetleg nem is?” címmel. Dr. Pákozdi Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-
és Jogtudományi Kar docense,  a Külügyminisztérium Kisebbségi Jogi Főosztályának főosz-
tályvezetője „A határon túli magyarság nemzetközi jogi védelme” címmel.

Helyszín: 1042. Bp., Viola utca 2-4. Érdeklődni lehet a 06-1-370-86-01-es telefonszámon.

KÉSZ A SPORTTELEP UTCA IS
A Sporttelep utcában két réteg új asz-
faltot fektettek le az alapzatra, megerő-
sített szegélyköveket tettek az útszélek-
re, új járdát és buszmegállót építettek. 

Már 6985-en 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!



Az Újpest FC csapata meghirdetése óta teljes vállszélesség-
gel támogatja az Újpesti Cseriti karácsonyi adománygyűj-
tését. A múlt héten már két, a labdarúgók által dedikált 
labdát felajánlottak az adománygyűjtő akcióba, szomba-
ton pedig újabb lila ereklyékkel halmozták el a Cseritit. Ez-
úttal 11 pólót láttak el kézjegyükkel az Újpest FC focistái, 
amiket Wintermantel Zsolt az Újpest FC-Győri ETO mérkő-
zés szünetében vett át a Megyeri úti pályán.

A játékosok által aláírt labdákat és pólókat jótékonysági 
licittel árverezik el, az árverés bevételét az Újpesti Cseriti a 
nehéz sorsú újpesti gyermekek karácsonyi ajándékaira for-
dítja. A csapat játékosai 80. születésnapja alkalmából kö-
szöntötték Várhidi Pált is.

 A meccs eredménye: Újpest FC-Győri ETO 1-3.

Ötödik alkalommal adták át a Prima Primissima Díjhoz kapcsolódó Ju-
nior Prima Díj Magyar Sport kategória elismeréseit azoknak a 25 évnél 
nem idősebb sportolóknak, akik eddigi teljesítményükkel, eredménye-
ikkel már letették a névjegyüket, akár már a felnőtt mezőnyben is.  

Idén, nagy meglepetésre, de teljesen megérdemelten 
egy versenytáncos is részesült az elismerésben, még-
pedig Újpest polgára, Mikes Anna. A korábban Lász-
ló Csabával versenyző Mikes Anna egyike azoknak a fi -
atal sportolóknak, akik átvehették az egyenként 7000 
euróval járó díjat. 2011-ben Mikes Annán kívül az úszó 
Biczó Bence, az atléta Deák Nagy Marcell, az öttusázó 
Gyenesei Leila, és Tóth Adrienn, a vízilabdázó Hárai Ba-
lázs, a cselgáncsozó Joó Abigél, a kenus Korisánszky Dá-
vid, vitorlázó Vadnai Benjamin, és a kick-boxos Veres Ri-
chárd vehette át a Junior Prima Díjat.

Mikes Anna László Csabával az elmúlt időszakban 
Magyarország egyik legsikeresebb párosa volt. Standard 
kategóriában és az úgynevezett „tíztáncban” versenyez-
tek. Utóbbiban világ- és Európa-bajnoki bronzéremig 
jutottak. (g)

Jótékonykodnak 
a focisták

Junior Príma Díjas az újpesti táncos
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A 2011. november 26-i Élőcsocsó 
Fesztivál végeredménye

Utánpótlás csapatok: 1. Újpesti Haladás FC; 2. Újpest 
Sport Club; 3. Újpesti Torna Egylet; 4. Káposztásmegyeri 
Sport Klub; 5. Újpesti Diákszövetség. 

Felnőttek: 1. Újpest Futsal Club; 2. Sirály Életmód Klub, 
3. Újpest Sport Club, 4. Káposztásmegyeri Sport Klub, 5. 
Újpesti Haladás FC; 

Jégpálya nyílik az 
iskolaudvaron!
Szombaton igazi jég felhasználá-
sával korcsolyapálya nyílik az UTE 
és az önkormányzat összefogásá-
val a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium sportudvarán.

A gimnázium diákjai 12 óráig használhatják in-
gyenesen a jégpályát, utána bárki jégre léphet 
térítés ellenében. A jégszezon végéig, a tavaszi-
as idő beköszöntéig lehet itt korcsolyázni. 

A Károlyi gimnázium Újpest egyik legnagyobb 
létszámú oktatási-nevelési intézménye, amely az 
UTE utánpótlás bázisa is lehet. Ezért is döntöttek 
úgy, itt alakítják ki a jégpályát – mondta a pa-
tinás sportegyesület klubigazgatója, Őze István. 

A jégpálya épí-
tésében, és a prog-
ramok szervezésé-
ben a Sportország 
Egyesület vesz részt. 
–  Egyesületünkben 
nagyon sok diák 
sportol, többen a 
Károlyi gimnázium-
ban tanulnak. Ör-

vendetes, hogy napközben is korcsolyázhat-
nak a gyerekek – mondja Griga Judit, az egye-
sület nevében. – Egyesületünk korcsolyaokta-
tást ezen a jégpályán is vállal, szakosztályaink 
kínálatából már a szombati megnyitón is íze-
lítőt nyújtunk. 15.00-15.40-ig ingyenes közön-
ség korcsolyázással nyit a jégpálya, ezt követő-
en jégtánc, szinkronkorcsolya bemutatót tart 
egyesületünk, jégre lépnek az apróságok, sőt 
szenior versenyzők, majd a hokisok. Az első 
jégnap 17.30-tól ingyenes közönségkorcsolyá-
zással folytatódik a 19.30-as záróráig. – B. K.

Az Angol Tagozatos Általános Iskola 
a Guiness-könyvbe kerül

Megvan a világrekord
Speed Stacks Világnap a Nemzetközi Sport 
Poha-Rak Szövetség évenként megrendezett 
eseménye. A Guinness Record szerint tavaly 318 

ezren vettek részt egy minimum 30 perces pohárpakolás 
rendezvényen a világ 26 országában, közel 30 ezer intéz-

ményben. Ebben az évben 4 országgal, köztük Magyaror-
szággal bővült a Speed Stacks mozgalom és ezzel újabb 
világcsúcsdöntés történt. Több, mint 409 600 résztvevő 
hitelesített eredménye érkezett a központba. Magyaror-
szág, a világon a negyedik helyen végzett, Európában pe-
dig a legjobb lett.

A csúcskísérletben Újpestet az Angol Tagozatos Általá-
nos Iskola 375 résztvevővel képviselte, amelynek köszön-
hetően, a magyarok között az előkelő harmadik helyen 
végzett. (G)

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

� IV. Újpesten a Lórántffy Zsuzsanna utcában, 800 
m2-es, földszinti helyiség irodának, üzletnek, bemu-
tató teremnek olcsón kiadó! A helyiség szeparálha-
tó, akár 400 m2-es blokkokban is bérelhető! Ugyan-
itt 200 m2-es földszinti helyiség és 180 m2-es emeleti 
iroda bérbeadó. Tel.: 06-1-878-2700, 06-30-240-7000

Nyaralót elad
� Eladó Balatonfűzfőn, 500 m2-es telken, egy örök-
panorámás, riasztóval és klímával felszerelt nyaraló, 
komfortos faházzal, nagy terasszal 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.: 06-30-
281-0297; 06-30-252-0762

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

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

� Elcserélem vagy eladom 577 m2-es kertes házam 
50 m2-es Újpestire. Érdeklődni: 06-30-667-8406

� Újpesti, Pozsonyi úti 1+2 félszobás, tehermentes, 
öröklakásomat elcserélném kisebbre értékegyezte-
téssel. A lakás riasztóval felszerelt, távfelügyeleti 
rendszer működik. Iskola. óvoda, Tesco a közelben, 
tel.: 06-70-395-2921

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

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

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

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

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

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

� Káposztásmegyer I-en, tízemeletes, Farkaserdő ut-
cai, 160 lakásos társasház pályázatot hirdet közös kép-
viselet ellátására. Pályázatokat várjuk. Érdeklődni 15-
18-ig, 06-30-277-7917, leadási határidő: 2011.12.31.

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, csil-
lárok, 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. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel: 06-1-
306-2023, 06-70-234-7759

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

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

SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető

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

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

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

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

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

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

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

� Eladó az Izzó lakótelepen, a Káposztásmegyeri 
úton, napfényes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás, gáz-
konvektoros, földszinti, alacsony rezsijű és közös 
költségű, bútorozott lakás, tulajdonostól 11 MFt-
ért, tel.: 06-70-774-7478

� Újpest, Pöltenberg utcában, téglaépítésű, bel-
ső kertre néző, földszinti, gázkonvektoros, 36 m2-es 
1 szoba- konyhás, komfortos öröklakás eladó. I. á.: 
6,7 MFt, tel.: 06-20-973-3587

� Őrbottyánban, 150 négyszögöles telken, szőlő-
vel, gyümölcsfákkal eladó egy összközműves, téli-
síthető, kis téglaépület, beépített tetőtér, pince, te-
rasz, mosdó, tusoló, sufni, gázzal fűthető. Horgász-
tótól 10 percre. Ára: 5 MFt, tel.: 06-1-370-2995

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

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

� Homoktövis lakópark csendes utcájában eladó 
66 m2+16 m2-es, 2 erkélyes, napfényes, nívósan ki-
vitelezett lakás, saját tárolóval és gépkocsi beálló-
val, tel.: 06-30-729-0564, 06-1-230-6425

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

Ingatlant kiad
� 20 m2-es nagyszoba, nagyon olcsón, rezsivel 
együtt 40 ezerért, keveset otthontartózkodó fő-
bérlővel kiadó tel.: 06-30-345-6713

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

� Kiadó az Izzó lakótelepen, a Káposztásmegyeri 
úton, napfényes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás, gáz-
konvektoros, földszinti, alacsony rezsijű és közös 
költségű, bútorozott lakás, tulajdonostól. 50 000 
Ft/hó + rezsiért, + kaució, tel.: 06-70-774-7478

� Szép, rendes, tiszta házban, a Külső-Szilágyi úton, 36 
m2-es lakás, bútorozva, hosszú távra kiadó, havi 42 000 
Ft + rezsi+ kéthavi kaució, tel.: 06-20-414-0152

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hallga-
tó. 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 tagozato-
soknak is. Megbeszélés szerint házhoz is megyek! 
Tel.: 06-30-297-4207 vagy 06-1-370-0674

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

Állást kínál
� Ingatlanreferenseket keresünk Újpesti munka-
helyre. Középfokú végzettség, számítógépes ismeret 
szükséges. Kiss-Szilágyi Juditnál Tel.: 06-30-686-7629

� Újpesti Óvoda 4 órás konyhai kisegítőt keres. Bé-
rezés KJT besorolás szerint. Belépési ideje: 2011. ja-
nuár 16. Jelentkezés: 369-01-88 telefonszámon dec. 
5-én és 6-án reggel 8 órától 10 óráig.

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

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

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

� Eladó egy nagyon szép, díszmagyar, női ruha. 
Érdeklődni lehet a 00-40-265-247-693-es számon 
vagy Vajda Zoltánné Str. Prieteniei 15/7, Cod 
540438 T.G. Mures, Románia

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

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

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

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

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

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

Nagy kedvezménnyel
foglalhat helyet 

2012-re!
Áraink nem változnak! 
Vállalkozói és méretes 

hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: 

hirdetes@ujpestimedia.hu 
Részletes információt 

a www.ujpest.hu 
weboldalon olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

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

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

Családi események
� Megérkeztem! Öröm-
mel tudatjuk, hogy több 
generációs újpesti csa-
ládunkba 2011. novem-
ber 25-én, 18 óra 25 perc-
kor megérkezett kisfiunk, 
Galács Alexander. Sú-
lya: 3700 gramm, ma-
gassága: 57 centiméter. 
A boldog szülők: Galács-
Gali Tímea és Galács Attila 
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A D V E N T I  A KC I Ó
Az ÚJPESTI MASSZÁZS szeretettel várja Önt egy 

kis kikapcsolódásra,felfrissülésre az Advent 

alkalmából még olcsóbban, minden vasárnap 

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

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

IV. kerület Rózsa utca 7. Bejelentkezés: 

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

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
ünnepi árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár
Sütőtök     98 Ft-tól         150 Ft-tól
Birsalma   249 Ft-tól         350 Ft-tól
Gesztenye   900 Ft-tól       1000 Ft-tól
Csipkebogyó  400 Ft-tól         600 Ft-tól
Banán  348 Ft-tól               –
Grapefruit  299 Ft-tól               –
Narancs    300 Ft-tól               –
Mandarin    349 Ft-tól               –
Citrom    299 Ft-tól               –
Kiwi    299 Ft-tól               –
Őszi virágok /csokor 280 Ft-tól         250 Ft-tól
Karácsonyi asztaldísz 500 Ft-tól               –
Ajtódísz                 350 Ft-tól               –
Adventi koszorú        850 Ft-tól               –
Pecsenyekacsa /kg   1200 Ft-tól               –
Liba /kg                          2460 Ft-tól               –
Tyúk /kg  760 Ft-tól               –
Ponty /kg                1100 Ft-tól               –
Pontyfilé /kg           1600 Ft-tól               –
Harcsa /kg               2300 Ft-tól               –
Harcsafilé /kg          3490 Ft-tól               –
Keszeg /kg  698 Ft-tól               –
Csuka /kg               2000 Ft-tól               –
Süllő /kg               3000 Ft-tól               –
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Iskolaválasztás előtt…
Budapest harmadik református gimnáziuma Újpesten

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

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

• emelt szintű matematika
• emelt szintű angol

• emelt szintű ének-zene

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

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

(második idegen nyelv: német, olasz)

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

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

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

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tantestülete

– 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



– Először a Családi nap, aztán a Ze-
nekarok Fesztiválja, a Városnapok, és 
most a Karácsonyi Vásár. Úgy tűnik, ál-
landó szereplője lettél a Találkozzunk 
többször! rendezvényeinek Újpesten.

– Remélem ez így is marad. Labdarú-
góként is tudom, mit jelent a hazai pá-
lya. A színpadon még inkább érződik ez. 
Újpest kitüntetett a bizalmával és a sze-
retetével. Ezt minden lehetséges módon 
meg akarom hálálni. Ezért veszek részt 
az Újpesti Cseritiben, ezért jövök öröm-
mel, amikor csak fellépni hívnak. 

– Egyre népszerűbb vagy, nem csak 
Újpesten, de a városrész határain kí-

vül is. Meddig tudsz „hű” maradni hoz-
zánk? 

– Járom az országot, sőt hamarosan 
két fellépésem lesz a brit szigeteken 
is, de az újpesti bulik a legfontosab-
bak mind közül. Újpesthez való kötő-
désem nem hűség kérdése. Olyan ez, 
mintha valakitől azt kérdeznéd, med-
dig tud hű maradni a szívéhez. Új-
pest a részem, és én is Újpest része va-
gyok. Nem tudom elképzelni az éle-
tem másként. Persze, örülök a siker-
nek, jólesik a népszerűség, de nem fe-
lejtem el, hová tartozom. Ezt a közön-
ség is tudja. A Facebook oldalamnak 
immár 17 ezer lájkolója van. Szédítő 
szám, nem?

– A Családi napon az NKS, a Város-
napokon Majka volt a vendéged. Mit 
tartogatsz a karácsonyi vásárra?

– Az új dalokon kívül újabb megle-
petés vendéget. Bár nem lesz meglepe-
tés, ha most elárulom. Mindenesetre 
nagyon szeretném, ha Széles Iza ezút-
tal élőben is mellettem állna a színpa-
don és egy live act keretében adnánk 
elő a közös dalunkat. December 3-án 
kiderül.  – L. Z.

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

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

17 ezren lájkolják az egyre népszerűbb rappert

Meghálálom 
Újpest szeretetét
December 3-án szombaton 17 órakor Széki Attila, azaz 
Curtis lesz az Újpesti Karácsonyi Vásár sztárfellépője. 
A rappert újpesti kötődéseiről, terveiről kérdeztük.


