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VALÓRA VÁLHATNAK
A GYERMEKÁLMOK
Kis híján másfélmillió forint pénz-
adományt, és egy kisebb tornaszo-
bányi játékot gyűjtött össze az Új-
pesti Cseriti a nehéz sorsú újpesti 
gyerekek megsegítésére.  – 6. oldal 

VÁSÁRY ANDRÉ
KARÁCSONYI KONCERTJE
December 23-án 19 órakor Vásáry 
André fellépésével zárul a Karácso-
nyi Vásár programsorozata, az áru-
sok azonban 24-én is nyitva tarta-
nak a Szent István téren. – 16. oldal 

FUTBALLISTA LEGENDA
AZ ISKOLA NEVÉBEN
Bene Ferenc nevét veszi fel szom-
baton a Testnevelés Tagozatos Ál-
talános Iskola a Munkásotthon ut-
cában. 
 – 13. oldal 

BIZTONSÁGBAN LESZÜNK
AZ ÜNNEPEK ALATT
Térfi gyelő kamerák, a rendőrség, a 
közterület-felügyelet, a polgárőr-
ség, az Újpesti Vagyonőr Kft. mun-
katársai vigyázzák az ünnepi készü-
lődést.  – 2–3. oldal 

Az Újpesti Karácsonyi Vásár nagyszínpadán 
a Fiesta ad búcsúkoncertet december 17-én 
17 órakor.  – 6–9., 16 oldal 
 

Boldog 
Karácsonyt, 
Újpest!
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Kedves Olvasóink! 

Az Újpesti N
apló legközelebb 

január 12-én jelenik meg, azonban 

az ünnepekre sem maradnak 

olvasnivaló nélkül: az elmúlt 

történéseiről szó
ló különszámunkat 

jövő héten vehetik kezükbe! 

Szerkesztőségünk Áldott Ünnepeket 

és Boldog Új Esztendőt kíván!



A város 17 pontján van a rendőrség-
re bekötött térfi gyelő kamera, a Szent 
István teret további 22 digitális kame-
ra védi, valamint rendelkezünk 3 mobil 
eszközzel is. Ezek is vigyáznak az újpesti 
polgárok értékeire az ünnepek idején.

int ahogyan Cserna Sándortól, az Újpes-
ti Vagyonőr Kft ügyvezetőjétől megtud-
tuk: 2011-ben nagy lépést tett az önkor-

mányzat az integrált video megfi gyelő rendszer ki-
építése felé. A közbiztonság ugyanis közös érdek, 
javításán együttes erővel dolgozik a rendőrség, a 
két újpesti polgárőr szervezet, az Újpesti Vagyonőr 
Kft., valamint a közterület-felügyelet. 

– Jelentős lépés volt ebben az évben a térfi gyelő 
rendszer bővítése, többek között az Újpest Városka-
punál működésbe lépő kamera elhelyezése. A térfi -
gyelő kamerák rendszerét úgynevezett mobil kame-
rákkal is bővítették, ezek előnye, hogy egy-egy ve-
szélyhelyzet feltárását követően, ha csak átmeneti ide-
ig van rájuk szükség, másutt is bevethetők. Az újpesti-
ek jelezése alapján helyeztek ki mobil térfi gyelő kame-
rát a Duna sorra, ahol éjszakánként rendszeresen ille-

gális szemétlerakók halmoztak fel több mázsányi sze-
metet. A Tél, valamint Rózsa utcák találkozásánál a 
szelektív hulladékgyűjtőket borogatták fel. Ilyen és eh-
hez hasonló esetekben segítség a fi x áramforrással és 
napelemmel egyaránt működtethető mobil kamera. 
Az elkövetők most már nem mindig ismeretlenek, a 
kamerák sok helyen teljesíthetnek szolgálatot. – B. K. 

Mire ügyeljünk? 
–  Karácsony idején változnak vásárlási szokása-

ink, több pénz van nálunk. Ne egy helyre te-
gyük, osszuk meg a pénzt. 

–  Értékeinket soha ne külső zsebekbe, vagy nyi-
tott táskába, szatyorba tegyük.

–  Ügyeljünk a bankkártyánkra, ne helyezzük mel-
lé tárcánkban a pin kódját. Fizetéskor ügyeljünk 
arra, a pin kódot ne lássa más.

–  Ha elveszítettük a bankkártyánkat mie-
lőbb jelezzük a banknak, tiltsuk le, mielőtt 
még használná aki ellopta, vagy megtalálta. 

A pénzintézet elérhetőségét tehát jegyezzük 
meg!

–  Nem csak pénzünk van veszélyben, már a megvásá-
rolt áru is. Csak a legszükségesebb esetekben tárol-
juk autónk csomagtartójában a portékákat. 

–  Új trükk: kiszúrják egyesek az autónk gumiját, 
majd azonnal segítséget ajánlanak. Amíg az emelő 
és a pótkerék előkerül, az első ülésen heverő táská-
nak minden esetben nyoma vész. 

–  Trükkös pénzszerzési lehetőség, hogy szerelőt, 
ellenőrt mímelve próbálnak rosszakarattal be-
jönni lakásunkba. Minden esetben kérjünk iga-

zolványt, ellenőrizzük a „küldő” cégnél, avagy a 
közös képviselőnél valóban történik-e készülék 
ellenőrzés a lakásban. 

Előzzük meg a tűzeseteket!
–  Az adventi koszorúkra, fenyőfák ágaira tűzött gyer-

tyák, ha  őrizetlenül hagyjuk, lakástüzet okozhat-
nak. A magas gyanta-tartalom miatt a fenyő na-
gyon könnyen lángra kap, intenzíven ég.

–  Az ünnepek idején is ügyeljünk arra, mielőtt el-
hagyjuk a lakást, győződjünk meg arról, nem 
maradt-e égő gyertya a szobában.

–  Ügyeljünk a karácsonyfákra is. Ne használjunk 
zárlatos, ismeretlen minőségű fényfüzéreket, 
karácsonyi égőket!

–   Ne hagyjuk a díszvilágítást égve, ha elmegyünk 
otthonról és éjszakára sem! 

Jó tanácsok trükkök, tűzesetek ellen az ünnepek idején

Biztonságos ünnepeket!

Visszatartó erejűek 
a térfi gyelő kamerák

Biztonságban 
karácsonykor
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Akciócsoportot szerveznek
A Szent István tér, valamint az Újpesti Piac- és 
Vásárcsarnok szintén kapott térfi gyelő kame-
rákat. Ezekben az esetekben is tapasztalták, a 
kameráknak visszatartó erejük van. Csökkent 
a közterületen elkövetett jogsértések, bűn-
cselekmények száma, bekövetkezés esetén az 
elkövetők könnyebben felelősségre vonható-
ak. „Terveink között szerepel, hogy a kame-
rán észlelt, jogsértő cselekmények feldolgo-
zása érdekében a későbbiekben egy akciócso-
portot is létrehozzunk” – mondja a Vagyon-
őr Kft. vezetője. 

M



Kábeltolvajokat értek tetten

Megújult a rendőrőrs
Több helyiségben kicserélték a járólapokat és ki is fes-
tettek a káposztásmegyeri rendőrőrsön.

Frissen mázolt falak, teljesen felújított padlóburkolat fogadja a Farkaserdő ut-
cai rendőrőrs dolgozóit. A felújítás egy októberben tett polgármesteri látoga-
tás követően indult, a munkálatokban az önkormányzat közhasznú munka-
társai vettek részt. A megújult őrsre Wintermantel Zsolt, Cserna Sándor közbiz-
tonsági referens kíséretében, két hónap elteltével tért vissza.

– Sokkal jobb a közérzete a rendőröknek a felújított épületben, amiért na-
gyon hálásak az önkormányzatnak – mondta el Dr. Sallay Gábor kapitányság-
vezető helyettes.  Az alezredes hozzáfűzte, a kulturáltabb közegnek köszönhe-
tően érezhetően hatékonyabb a kollégák munkája.  (antosa)

Akció a síneken
A káposztásmegyeri rendőröknek az újpesti polgárőrökkel együttműköd-
ve a minap sikerült megakadályozni, hogy a 12-14-es villamos vonalán 
lévő kábelt elvágják és ellopják – ellenkező esetben lebénul a közlekedés 
reggelre. Ugyanezen az estén sikerült elkapni egy gépkocsi feltörőt, aki 
korábban 12 autót rongált meg, tulajdonított el belőlük készpénzt, kü-
lönféle értékeket.

Szállást ad rendőreinek 
az önkormányzat
34 újpesti rendőrnek juthat kedvezményes áron férő-
hely a volt munkásszállóból kialakítandó épületben.
 

Elkészült az önkormányzat tulaj-
donában lévő egykori Hotel Reál 
nevű munkásszálló újbóli hasz-
nosításának tervezete. A kép-
viselő-testület döntése alapján 
közrendvédelmi szállóként mű-
ködne, biztosítva a városrészben 
szolgálatot teljesítő állomány egy 
részének a szálláslehetőséget. Az 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. kidol-
gozta az építészeti és gépészeti 
átalakítás terveit, költségigényét 

nettó 53 millió forintra becsülte. Az átalakítással 17 darab 2 ágyas, WC-vel, zu-
hanyozóval felszerelt szoba hozható létre, továbbá társalgó, konyha-étkező és 
betegszoba tartozna az épülethez.

A szobákat az újpesti rendőrség állományból fel lehet tölteni, ha maradna 
hely, azokat a helyi tűzoltók és mentősök vehetnék igénybe. A havi 20 ezer fo-
rintos bérleti díj mellett a beruházás pénzügyi-gazdasági szempontból hosszú-
távon megtérülő, annak pozitív társadalmi hatása kimutatható. A közrendvé-
delmi szállóról csütörtöki ülésén dönt a képviselő-testület.  – U. N.

Az Újpesti Párbeszédben sokan felvetették, hogy Újpest 
több, nagy forgalmú útján, útkereszteződésében jó lenne fel-
festeni a kijelölt gyalogátkelőhelyeket. Az önkormányzat fel-
karolta a kéréseket, folyamatosan nő a fehér felfestések szá-
ma. A napokban a Baross utca és a Langlet Valdemár utca 
kereszteződésénél létesült kijelölt gyalogátkelőhely. A nagy 
forgalmú útszakaszon átkelőket immár zebra védi.

Zebrával
–biztonságosan

Augusztusban, a városháza dísztermében, elismerésben 
részesültek a több súlyos bűncselekményt bravúros 

gyorsasággal felderítő újpesti rendőrök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-
kormányzata és az újpesti szurkolók ál-
tal létrehozott bizottság közösen orszá-
gos, nyílt pályázatot ír ki művészeti alko-
tás megtervezésére, elkészítésére. A mű 
pontos helye: Budapest, IV. kerület Me-
gyeri út 13. Újpesti Torna Egylet klubhá-
zával szemközt lévő terület. A mű témája: 
Szusza Ferenc labdarúgó emlékszobra. A 
mű fajtája: egészalakos, életnagyságú szo-
bor (min. 5/4 nagyság). A mű techniká-
ja: bronz. A pályázat teljes terjedelemben 
www.ujpest.hu weboldalon található.



Az újjászületett játszóteret bejáráson tekintette 
meg a polgármester Cserna Sándor közbiztonsági 
referens kíséretében. Vasa Zoltán, az Újpesti Város-
gondnokság Kft. ügyvezetője a helyszínen elmond-
ta: a lakók igényeinek fi gyelembevételével alakítot-
ták át és újították fel a teret. Az új játékok mellett 
többnyire a meglévő játszóeszközök áthelyezésével 

teljesítették a kéréseket. Ilyen volt például a homo-
kozók árnyékosabb helyre való áttelepítése is. Új-
pest ezen része eddig kimaradt a fejlesztésekből, de 
most Ozsváth Kálmán, a választókerület fi atal kép-
viselője elérte a játszótér megújítását.

A Városgondnokság Kft. mindemellett nyolc új-
pesti bölcsődében szerelt fel kis csúszdákat és más 
játékokat a gyerekeknek.

A játszótér felújítási program jövőre is folytatódik. 
 (aa)

Megújult 
játszótér
A Hajrá Újpest! Városfejlesztési Prog-
ram keretében ismét megújult egy 
játszótér. A Szigeti József utcai park-
ban új hinta és egy színes, csúszdával 
ellátott mászóvár várja a gyerekeket.

Az Újpesti Művészek Társaságának év végi záró ki-
állítása nyílt az Újpesti Galériában. Szunyoghy And-
rás, az Újpestért-díjas képzőművész, a társaság elnö-
ke köszönetet mondott az önkormányzatnak, pol-

gármesternek, Molnár Szabolcs alpolgármesternek 
azért a közös műteremért, amit Újpest Önkormány-
zatától és az Ady Endre Művelődési Háztól kapott a 
társaság. A műterem átadására a kiállítás megnyitója 
előtt került sor. A rendelkezésükre bocsátott hetven 
négyzetméteres helyiségben dolgozhatnak azok az új-
pesti művészek, akiknek máshol nincs lehetőségük az 
alkotásra. Mint felidézte, hosszú évtizedek óta vártak 
erre. A műterem átadásakor Wintermantel Zsolt beje-
lentette, a bíráló bizottság elfogadta a Szusza Ferenc 
szobor elkészítéséről szóló pályázati kiírást, amelyre 
várják az újpesti alkotók jelentkezését. 

Bővebben: ujpest.hu – U. N.

Fákat ültettek 
a Megyeri úton
A Megyeri úton, a temetőt övező fasorban, 
valamint az út másik oldalán, huszonöt hárs-
fát ültetett el december 8-9-én a Városgond-
nokság. Faültetés folyt ezekben a napokban 
Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcai par-
kolóban, valamint a közeli sétányon is. 

A műterem 
után kiállítást 
nyitottak

Esély a munkára, a talpra állásra
Az önkormányzat az Újpesti Polgár Centrumban adott otthont, december 8-án annak a fórumnak, ame-
lyen a fővárosi önkormányzatok közfoglalkoztatási szakemberei vettek részt. A rendezvényt a Budapest 
Esély Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatója, Kulinyi Márton nyitotta meg, majd dr. Tahon Róbert aljegyző 
köszöntötte a megjelenteket. Kovács Mária, a Belügyminisztérium osztályvezetője elmondta: igyekeztek a 
rendelkezésre álló keretet hatékonyan felhasználni. Mivel nő a hosszabb távon a teljes munkaidőben fog-
lalkoztatottak száma, még nem lehet tudni pontosan, mennyien kerülnek be a rendszerbe, de a számuk el-
érheti a 200 ezret. Újhelyi Zita, munkaerő-piaci osztályvezető közölte, jövőre folytatódhatnak, illetve elin-
dulhatnak új programok, hiszen a kormány kiemelten kezeli ezt a területet. Prioritást élvez a mezőgazda-
ság, de más területek sem kerülnek hátrányba.  – Á. T.
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A közhasznú foglalkozta-
tó munkatársai a kutya-

piszok tárolók kihelyezésé-
ben is részt vettek.



Igazán bőséges a választék karácsony-
fákból, a Szent István téri piacon. Az 
őstermelők zöme Zalából jár vissza 
Újpestre, ismerik őket a vásárlók.  

– Már több mint 25 éve járunk Újpest-
re – mondja Aranyi Tiborné. Már a férjem szü-
lei is itt árultak, a hagyomány bennünket is kö-
telez. – Nem könnyű munka a miénk, hiszen a 
fák ültetése, gondozása komoly feladat. És bi-

zony nagyon sok idő eltelik, míg megnőnek. 
A Zala megyei Gyékényesről jöttek, több hektá-
ros földjük van, ahol a fenyőket is termesztik. 
Családi vállalkozásról van szó, négyen dolgoz-
nak a cégben. A fenyőárusítás persze szezoná-
lis, így a társaság kiegészítésként vendéglátás-
sal is foglalkozik. 

– Több mint 150 újpesti család miatt jövünk 
leginkább, mert a régi ismerős vásárlókat nem 
szeretnénk elveszíteni – folytatja az árus. – Olyan 
családok is jönnek, akik már húsz éve hozzánk ra-
gaszkodnak. Változnak a vásárlói szokások, mos-
tanában a nordmann fenyőket veszik, a lucfenyő-
ket az illata miatt vásárolják.  – ÁDÁM T. 

Újpesti kiadványok kerülnek a fa alá

A könyv 
a legszebb ajándék

Miként készül az ünnepekre, 
mit tesz szeretteinek a fenyőfa 
alá? – erről kérdeztük dr. Hollósi 
Antalt, a Károlyi Kórház orvos-
igazgatóját, újpesti országgyű-
lési képviselőt. 

– „Régi vágású”emberként számomra a könyv je-
lenti a legnagyobb értéket és egyben a legszebb aján-
dékot karácsonykor is. Könyvet ajándékozni és kap-
ni egyaránt szeretek. Emiatt is számolom a napokat.  

– Hogyan választ másoknak könyvet? 
– Született újpestiként nagy becsben tartom, 

szívesen ajándékozom a helytörténeti témájú 
könyveket. Kortalanul ajándékozhatók. Az sem 
mellékes: megvásárlásukkal köszönetet mondha-
tok a szerzőknek és a bőkezű támogatóknak, hoz-
zájárulhatok a kiadáshoz, segíthetem a sorozatok 
folytatását, újabb könyvek megjelenését. 

– Mi kerül a fa alá? Mit ajánl másoknak is? 
– A szeretteim, barátaim egyaránt jól ismer-

nek, így kitalálják már, hogy újpesti könyvet kap-
nak tőlem. Hogy kinek mit választottam, az ma-
radjon még titokban. Az önkormányzat mecénás 
szerepe nyomán jelent meg Aki a korát megelőzte 
címmel Rojkó Annamária könyve az Izzó legendás 
vezérigazgatójáról, Aschner Lipótról. Az olvasmá-
nyos, fordulatokban bővelkedő könyv a helytörté-
net iránt érdeklődőknek valamint az Egyesült Izzó 
dolgozóinak nagy családjának egyaránt ajánlom. 

Az Újpesti Helytörté-
neti Alapítvány az ön-
kormányzat támogatá-
sával adta ki nemrégi-
ben az Újpest a térképek 
tükrében című köny-
vet, amelynek szerzője 
Lőrincz Róbert. A könyv 
értékes térképgyűjte-
mény a GPS-ek korá-
ban, az 1780-as évektől 
napjainkig ad hű képet 
településünkről. 

A harmadik ajándék „mindenórás”, megjelenése 
karácsony hetében várható, az előjegyzéséig már 
eljutottam. Nagy izgalommal várom, hogy elhagy-
ja a nyomdát Bertalan Tivadar képzőművész bará-
tom Bertalan című életmű albuma, amely magán-
kiadásban, az önkormányzat támogatásával készül. 
Várom, hogy belelapozzak és átvehessem az újpes-
ti kiadványok biztos lelőhelyén, az Újpesti Helytör-
téneti Gyűjteményben, vagy az Újpesti Ajándék-
boltban. – B. K.
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A Budapesti Közlekedési Központ el-
végezte a Görgey Artúr út villamos 
és útpálya szerkezetének felújításával 
kapcsolatos vizsgálatokat. Mint arról 
beszámoltunk, az újpestiek által rég-
óta várt beruházás elindításáról a Fő-
városi Közgyűlés október végén dön-
tött Wintermantel Zsolt és Nagy Ist-
ván kezdeményezésére.

A Fővárosi Közgyűlés azóta eggyel tovább lé-
pett: november végén határozott az engedélye-
zési és kivitelezési tervek elkészítéséről, a mun-
kálatok ütemezéséről. Eszerint a műszaki eljárá-
sok jövőre, a villamos vágány és az útpálya átépí-
tése 2013-ban valósítható meg – részben a BKV 
Zrt. forrásaiból.

A BKK úgy tervezi, hogy a Görgey út Bercsényi 
utca és Szilágyi utca közötti szakaszán a vágány az 
út közepén maradna. A peron nélküli megállók 

helyett azonban az akadálymentesség követelmé-
nyeinek megfelelő peronok építését javasolják.  A 
BKK vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy a villa-
mosvágányt a Bercsényi utcára vezessék. 

A műszaki megoldásokra több változatot ké-
szítenek, melyek közül az újpesti önkormányzat-
tal való egyeztetést követően választják ki a vég-
legest. (un)

Az út, a vágány és a megállók is megújulnak

Elkészül a Görgey út

Zalából jöttek a fenyőárusok

Visszajárnak
Újpestre



Hogyan segíthetek?
Adománygyűjtő bankszámla-
számunk: ÚJPESTI CSERITI 
12010422-00208592-04500005

Adományok befi zethetők csekken is, melyek 
átvehetők az Újpesti Ajándékboltban 
(István út 17-19. UGYIH).

Támogatóink nevét az Újpesti Naplóban meg-
jelentetjük. Amennyiben nem kíván élni a meg-
jelenéssel, kérjük a közlemény rovatba mind két 
esetben beírni az „ANONIM” szót.

Urnás adománygyűjtő pontok: 
�   Újpesti Okmányiroda Információs pultjánál  

(István  út 15.)
�   Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Irodában

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

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

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

(1044 Budapest, Megyeri út 13.) H-P: 9-18h
�     Újpesti Karácsonyi Vásár, Újpesti Cseriti Ado-

mánygyűjtő Ház (10. faház)
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Négy teherautónyi játék gyűlt össze

Valóra vált 
gyermekálmok 

Példa értékű összefogás valósult meg város-
részünkben az Újpesti Cseriti kezdeményezé-
sére. Kis híján másfél millió forintnyi pénz-
adományt és egy kisebb tornateremnyi játék 
gyűlt össze  a nehéz sorsú újpesti gyermekek 
megsegítésére. Köszönjük! 

Különleges napra ébredhet pénteken ötven ne-
héz sorsú újpesti kisgyermek: valóra válhatnak a 
karácsonyi kívánságaik! Az, újpestieknek köszön-
hetően az ő karácsonyfájuk alá is kerül bősége-
sen ajándék. Az önkormányzat által kiválasztott 
ötven legnehezebb sorsú újpesti kisgyermeknek 
az Újpesti Polgár Centrumban rendez karácsonyi 
ünnepséget az Újpesti Cseriti, ide érkeznek meg 
azok az ajándékcsomagok, amelyeket az újpestiek 
pénzadományaiból állítottak össze az önkéntesek. 

Több, mint 800 ezer forint gyűlt össze eddig 
az Újpesti Cseriti számláján a gyűjtőpontokon, 
a banki átutalással és csekken befi zetett adomá-
nyokból. Az Újpest FC által jótékonysági licitre 
bocsátott két labda és mind a 11 póló is elkelt: a 
cégek számára meghirdetett labdát a Sanofi  vit-
te el, a magánszemélyek közül pedig Móring Jó-
zsef Attila országgyűlési képviselő (Fidesz) vásá-
rolta meg a labdarúgók kézjegyével ellátott fut-
ball labdát. A jótékonysági árverés összbevétele 
400 ezer forint lett.

– Az Angyalszárnyon program több, mint egy-
szerű pénzgyűjtés, az újpesti közösség összetar-
tásának tanúbizonysága, hisz magunknak gyűj-
töttünk, az adományokat nem adjuk tovább 
– mondta el az Újpesti Naplónak Wintermantel 
Adrienn, az Újpesti Cseriti háziasszonya.

Az ötven legnehezebb sorú újpesti kisgyer-
mek mellett további ötszáz gyermeket is meg-
ajándékoz a napokban az Újpesti Cseriti, szintén 
a mi felajánlásainknak köszönhetően. Azt a ren-
geteg játékot osztják szét közöttük szombaton, 
amelyet négy kisteherautóval szállítottak át az 
UGYIH-ból az Erzsébet Utcai Általános Iskolába. 
A karácsonyi ünnepség fényét a gyerekek ked-
vence, Fluor Tomi koncertje emeli majd. 

– A játékok mellett elsősorban élményekkel sze-
retnénk megajándékozni az ötszáz nehéz sorsú új-
pesti gyermeket. Az ajándékozást szeretnénk egé-
szen kora nyárig folytatni, hisz ezek a gyerekek egész 
évben nem kapnak semmit. A nyári siófoki kirándu-
láshoz hasonlóan jövőre is szeretnénk elvinni a gye-
rekeket a természetbe – tette hozzá Adrienn asszony. 

Az Újpesti Cseriti 2012-ben is folytatja munká-
ját, a tervek között szerepel a szervezet bővítése, 
bázisépítés és az idei sikertörténet megismétlése. 

Köszönjük szépen nagylelkű adományaikat!
 – T. T.

Az előadás eredeti megközelítésben 
mutatja be a Passiót, Jézus szenvedés-
történetét. Krisztus passiója össznépi 
rituálé, amelyben egy alkotó, együtt te-
vékenykedő közösség kínokkal teli, ám 
felemelő alkotómunkájának részeként 
születik újjá a passió. Megjelenik ben-
ne – a bibliai történeten túl – a ma-
gyarság néhány alapvető sorskérdése, 
amely – mint kiderül – sajátos rokon-

ságot mutat a Jézus Krisztust körülvevő 
emberek cselekedeteiből fakadó sorsá-
val. Árulás és csalárdság, lemondás, ön-
zetlenség iránti viszonyunk, és minde-
nekelőtt a szeretetbe, az ember ere-
dendő ártatlanságába vetett hit tükre 
a megrázó színpadi adaptáció! 

Az Újpest Színház idei bérletsoro-
zatában szereplő 4. előadására jegyek 
is válthatók.

Csíksomlyói magyar passió – az Újpest Színházban

Tükör az ünnepek előtt
Egy héttel karácsony előtt, december 17-én, az Evangélium 
Színház valamint a Forrás Színház közös produkcióját, Ka-
tona Imre: Csíksomlyói magyar passió című misztériumjá-
tékát tűzi műsorára az Újpest Színház. 

JÖVŐ ÉVI BEMUTATÓ
„A jövőre vonatkozóan annyit elárulhatunk, hogy a következő színházi sze-
zonban is lesz karácsonyi témájú bemutatója az Újpest Színháznak, amely-
nek vezetői, elkészítették a teátrum három éves műsortervét. Ennek része 
lesz a 2012 decemberében bemutatandó a Székely betlehemes című színhá-
zi előadás” – tájékoztatta az Újpesti Naplót Krizsik Alfonz, a színház önkor-
mányzati megbízottja, aki Júdás szerepét játssza a passióban.

Jelenet a Csiksomlyói
magyar passióból.
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A Karácsonyi Vásár harmadik 
hétvégéje is sok újpestit vonzott 
a Szent István téri és városházi  
programokra, reggeltől estig.
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A harmadik hétvége műsora
december 16-17-ig:

December 16., péntek:
Városháza, díszterme
18.00: Az Adorate Művészeti Egye-
sület adventi fellépése. Térítésmentes 
koncert. Városháza, díszterem

December 17., szombat
Városháza:
9.00-12.00: Kézműves foglalkozás. 
Szent István tér, nagyszínpad:
10.00-11.00: Betlehemi történet. A 
Maszk Bábszínpad előadása. 
15.00: Térszínház: Karácsonyi miszté-
rium.
16.00: Adventi gyertyagyújtás és egy-
házi műsor a baptista és evangélikus 
felekezetek részvételével. 
17.00: Sztárfellépő: Fiesta. Búcsúkoncert
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház:
16.00: Babaszínház: Szivárványhinta. 
A Bóbita Bábszínház előadása. Ingye-
nes regisztrációs jeggyel látogatható. 
Minden jegy elkelt.

Az ünnep előestéjén
December 23-án, pénteken:
19.00: Vásáry André koncertje. Az 
Egek Királynéja Katolikus Főplébánia 
templomban. A rendezvény ingyenes.
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Újpesti 
Karácsonyi 
Vásár 

Kézműves foglalkozás 
a Városházán
Negyedik alkalommal várják a családokat, kis és nagy 
gyermekeket kézműves foglalkozásra az újpesti Város-
házára. A Karácsonyi Vásár népszerű programja során 
játékos keretek között készültek már Városházát díszítő 
dekorációk, majd méhviasz gyertyák. December 17-én, 
szombaton, szintén a Karinthy Frigyes Általános Műve-
lődés Központ Általános Iskola ügyes munkatársai segít-
ségével, gyertyatartót készítenek, szalvétatechnikával. A 
kézműves foglalkozás térítésmentes, 9.00-12.00-ig tart. 
Szeretettel várnak minden alkotó kedvű érdeklődőt.

A MŰSOR:
1. Hodie Christus natus est – gregorián ének
2. Flos ut rosa fl oriut – kanció
3. Ecce quod natura – carol
4. O Santissimo Natale – karácsonyi ének
5. Otto Fischer: Harangszó
Gárdonyi Géza: Karácsonyi ének – próza
6.  Bach – Gounod: Ave Maria
7. Joseph Rheinberger: Missa in A/Kyrie, Gloria 
8. Gabriel Fauré: Ave Maria, Maria Mater gratiae 

9. Felix Bartholdy-Mendelssohn: Veni Domine Laudate pueri,  
Kosztolányi Dezső: Öröm – próza
10. John Rutter: Quem pastores
11. Benjamin Britten: Balulalow 
12. Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal
13. Kodály Zoltán: Adventi ének
14. Benjamin Britten: Hodie Christus natus est 
Közös ének:
15. Gyulai Lajos: Mennyből az angyal
16. Bárdos Lajos: Szent karácsony éjjel

A karácsonyi miniváros, az árusok 
december 24-ig várják a vásárlókat!

FÉNYES TÁMOGATÁS
A városháza mellett működő négy évszakos koripálya világítását a General 
Electric Hungary Kft. biztosítja az újpestiek számára.

Az Adorate karácsonyi koncertje
Az Adorate Művészeti Egyesület térítésmentes koncertet ad december 
16-án, pénteken, 18 órakor az újpesti Városháza dísztermében. 

RAJZOLJ, LÁJKOLJ NEKÜNK KARÁCSONYT!
„Rajzolj nekünk karácsonyt” címmel hirdettünk 
rajzpályázatot óvodás és általános iskolás gyere-
keknek, amelyre összesen 73 gyermekrajz érke-
zett. A pályaművekre az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon lehet szavazni, a már jól ismert 

lájkolással; az a kép nyer, amely a legtöbbet kapja. 
Három kategóriában hirdettünk győztest, az ér-
tékes nyereményeket december 17-én, 17 órakor 
a Szent István téren, közvetlenül a Fiesta koncert 
előtt veszik át a nyertesek. Tetszikelni december 
16-án 16 óráig lehet, ekkor zárul a szavazás.
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Karácsonyi 
misztérium
Térszínház: december 17-én, szombaton, 15 órakor a Szent 
István téri nagyszínpadon.

Magyar népi betlehemesekből és karácsonyi népénekekből szerkesztettük játékunkat. 
A színre állításának módját a középkori misztériumjátékok körmenetekben és búcsúkban 
máig tetten érhető szemlélete és játékstílusa alapján alakítottuk ki. Szabadtéren és temp-
lomban egyaránt játszuk, mert a profán és szakrális mozzanatok kontrasztja a menny-föld-
pokol hármas tagozódású misztériumszínpadán nagy hatókörű cselekménnyé ötvöződik. 
Szereplői Mária és József, Heródes és a katona, hét angyal és a pásztorok a népi betleheme-
sekből ismerős alakok.

Ajándékok 
az újpestieknek
Újpest Önkormányzatának köszönhetően 
ajándék karácsonyi CD-vel és hűtőmágnes-
sel térhetnek haza azok az újpestiek, akik a 
Karácsonyi Vásár idején regisztrálnak. A ki-
vehető közepű hűtőmágnes naptárként 
és fényképtartóként egyaránt szolgál. Re-
gisztrálni és az ajándékokat azonnal átven-
ni szombaton és vasárnap az önkormányzat 
9-es, illetve az Újpesti Cseriti 10-es számú fa-
házában, hétköznap pedig az Újpesti Ajándék-
boltban lehet. A Mikulással közös gyermekfo-
tók az Újpesti Ajándékboltban vehetők át.

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.

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

Újpesti 
olimpikonok 
karácsonyra
Hétvégén a Karácsonyi Vásár-
ban már kapható 1000 forintért 
az újpesti olimpikonokat bemu-
tató, exkluzív kiállítású 2012-es 
falinaptár. A naptárt magánsze-
mélyeknek, cégeknek egyaránt 
ajánljuk, karácsonyi ajándéknak, 
újévi meglepetésnek. Kapható az 
Újpesti Ajándékbolt standján, 
hétköznapokon pedig az Újpes-
ti Ajándékboltban.

Betlehemi 
történet
A MASZK Bábszínpad előadása, 
december 17-én, szombaton 10 órá-
tól a Szent István téri nagyszínpadon.

Az előadást népdalok, régi egyházi dalok és Károli 
Gáspár Biblia-fordításából vett részletek is színesítik. 
Az eredeti, népi játékokon alapuló bábtáncoltató 
betlehemes játékukat nagyobb fi gurákkal, más szce-
nikával, népdalokkal bővítve újították fel.

1042 Budapest, István út 17-19.
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház főbejáratánál. www.ujpest.hu/ajandekbolt

Közeleg a karácsony!
Szeretteinek, ismeró́seinek, távol éló́ rokonainak, 

barátainak ajándékozzon Újpesthez köthetó́ 
relikviákat, használati tárgyakat! 

A fotókon az Újpest Arca 2011 
győztesei szerepelnek.

ujpest.hu
Újpesti 
Karácsony 
2011.

Ünnepeljünk együtt!

Újpest Öy
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A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti 
Szervezete áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet kíván minden 

kedves Újpestinek!

Kedves Látogatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk 
a két ünnep között zárva van. Nyitás: 2012. január 2-án.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányza-
ti képviselők január 2-án, hétfőn 17-18-óráig tartanak 
fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula 
képviselők január 2-án, hétfőn 18-19- óráig tartanak foga-
dóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 
369-09-05. Nagy István önkormányzati képviselő január 
3-án kedden, 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal II/68. Jókay Attila, Koronka Lajos 
önkormányzati képviselők január 9-én, hétfőn 17-18 
óráig; Bartók Béla önkormányzati képviselő január 10-én, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Rádi Attila 
önkormányzati képviselő január 3-án, kedden 16-17 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
(1041 Bp., István út 14. ) Bejelentkezés: 231-31-11-es tele-
fonszámon H-P: 9-16 óráig. Dr. Szabó Béla önkormányza-
ti képviselő január 23-án, hétfőn 18-19 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Minden kedves újpesti Barátunknak áldott kará-
csonyt és békés, boldog új esztendőt kíván a Jobbik 
Újpesti Alapszervezetének nevében Pajor Tibor 

önkormányzati képviselő.

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 csalá-
dokon szeretnénk segíteni. Jó állapotban lévő ruhákat, játé-
kokat és tartósélelmiszereket várunk az alábbi gyűjtőhelye-
ken december 19-ig: Újpest-központ aluljáró (stand): min-
den hétfőn és szerdán 16-19 óráig. Újpesti Jobbik Iroda 
(Szent László tér 7.): minden pénteken 17-19-ig. Reméljük, 
hogy minél több családon tudunk közösen segíteni. Adjon 
az Isten, áldott ünnepeket!  Újpesti Jobbik Ifjúsági Tagozata

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióve-
zető (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.). 

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT 
FIATALOKNAK ÉS A SZÉPKORÚAKNAK
Immár nyolcadik évadját kezdi meg a „Ki Mit Tud?” ren-
dezvénysorozat. Jelentkezni a szokásos kategóriákban 
lehet (vers, próza, énekkar, együttes, népdal, színjátszókör, 
tánc, operett, sanzon, karaoke és egyéb kategória). A ren-
dezvénysorozat védnöke: dr. Trippon Norbert, az MSZP 
kerületi elnöke és Kiss Péter országgyűlési képviselő. 
December 20-ig van lehetőségük leadni a jelentkezési 
lapokat a kerületi irodában (Nádor u. 1.) munkanapokon 
14-17 óra között. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

KARÁCSONYVÁRÓ
A Societas Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját hagyományos karácsonyi kézműves rendezvényére. Lehetőség 
szerint kisebb dobozt vagy üveget hozzon magával. Időpont: 
december 16-án 16-18 óráig. Helyszín: 1046 Bp., Nádor u. 1.

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
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5 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. december 19 – 2011. december 22. között 2011. december 19 – 2011. december 22. között

F ó t F ó t F ó t

10 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. december 19 – 2011. december 22. között

2011. december 19 – 2011. december 22. között



Újpesti műsortükör
December 15–21-ig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� 18.00: Az Újpesti Művészek Társasága 
közös kiállítása. Megtekinthető december 
25-ig, 11.00-18.00-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
� 9.00-18.00: Az Erdők Nemzetközi Éve 
2011. Fotókiállítás. December 23-ig. 9.00-
18.00-ig. Újpesti Gyermek Galéria 

ELŐZETES
SZÍNHÁZ, PÓDIUM, FELLÉPÉS
� December 29., 19.00: Harsányi–
Gyarmati–Siliga: Pesti srácok. Musical. 
Jegyár: 2500, 2200 Ft. Ady Endre Művelődési 
Központ, Újpest Színház
� Január 9-17-ig: A Magyar Kultúra Hete. 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
� Január 13., 14.30: Sulis Színház: 
Varázslóiskola. A Görbe Tükör Színház 
előadása. Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

KIÁLLÍTÁS
� Január 5.: Káplár Ferenc kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető 11.00-18.00-ig, 
január 22-ig. Újpest Galéria
� Január 6.: Nagy Lajos Irodalmi és 
Művészeti Társaság kiállításának megnyi-
tója. Megtekinthető 11.00-18.00-ig, janu-
ár 22-ig. Újpest Galéria
� Január 9., 17.00: Szűcs Árpád festőmű-
vész kiállításának megnyitója. Újpesti 
Gyermek Galéria
� Január 9., 15.00: Olimpiáról mindenki-
nek. Olimpiatörténeti kiállítás megnyitója 
és olimpiai fal avatása a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium Károlyi Galériájában

HETI ÚJDONSÁG
December 15., csütörtök
ÜNNEPVÁRÓ
� 16.00-18.30: Káposztásmegyeri Karácsony-
váró. Díjtalan. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület

December 17., szombat
SZÍNHÁZ
� 19.00: Katona Imre: Csíksomlyói magyar 
passió. Misztériumjáték zenével. Az 
Evangélium Színház és a Forrás Színház közös 
produkciója. Ady MK, Újpest Színház

December 18., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Luca bál és adventi készülődés. Gyermek 
táncház a Bem Néptáncegyüttessel. Ady MK

SZÍNHÁZ, PÓDIUM
� 17.00: Boldog békeidők. Zsadon Andrea és Szolnoki 
Tibor nosztalgia estje. Újpesti Polgár Centrum

December 20., kedd
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Gyermek- 
és Ifjúsági Ház

Év végi tárlat 
Ebben az esztendőben is az Újpesti 
Művészek Társasága közös kiállítása vezeti 
fel a városrészben a karácsonyi időszakot. Az 
Újpest Galériában megtekinthető tárlaton a 
szakmájukat szerető és művészetükért már 
számtalan formában elismert művészek állí-
tanak ki. A decemberi tárlat egyben évösz-
szegző is, festők, grafikusok, fotósok, kerami-
kusok, szobrászok újbóli találkozója. A kiállí-
tás december 25-ig várja a nagyérdeműt.

A vakáció idejére 
A téli szünet ünnepeket megelőző két nap-
ján az ajándékkészítés jegyében program-
mal várja a Karinthy Frigyes ÁMK a 
Főépületébe a gyermekeket. December 
22-én, csütörtökön, üvegmécses festés lesz, 
másnap, pénteken, csuhéangyalka készítés. 
A programok 10-12 óráig tartanak, a belé-
pődíj mindkét alkalomra 500 Ft/fő. 

Karácsonyi Labdarúgó Kupa
Az ünnepek alatti kalóriabombák hatás-
talanítását, a sportolást egyaránt szolgál-
ja a hagyományos Karácsonyi 
Káposztásmegyeri Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság, melyet a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ rendez a 
Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat támogatásával. A kupát 
serdülő, ifjúsági, felnőtt valamint öregfi-
úk korcsoportban rendezik, december 
27-30. között. Nevezni december 22-én 

13.00-19.00, december 23-án, 9.00-16.00 
óráig lehet. A részletes programról, a 
nevezési díjakról Tóthné Ruzsinszki Ilona 
ad tájékoztatást a 380-6163, illetve a 
06-70-560-1743-as telefonszámokon. (A 
részletes kiírás elérhető az ÁMK-ban, vala-
mint ujpest.hu-n.)

Csillagszóró Gála
Január 20-án, pénteken 17 óra kezdettel 
rendezi meg, immár kilencedik alkalom-
mal a Karinthy Frigyes ÁMK a Csillagszóró 
Gálát. A hagyományos újévi program 
során a nézők a Főépület színpadán lát-
hatják az intézményben működő sport- és 
tánccsoportok produkcióit. A belépő 2 
éves kor felett: 400 Ft. 

BÚÉK 2012!
Óévbúcsúztató bálra hívja az újpestieket 
az Ady Endre Művelődési Központ decem-
ber 31-én. A Szilveszteri Bál este nyolckor 
veszi kezdetét és hajnali négyig tart. A 
szervezők fergeteges báli hangulatot ígér-
nek a Szilver zenekarral, újévi kabaré show 
műsort pedig Harsányi Gábor színművész 
közreműködésével. Éjfél után tombola, 
értékes nyereményekkel. A jó hangulathoz 
kitűnő étel társul, kétféle menü (borjú-
paprikás vagy malacsült), almás rétes, 
forró virsli szerepel a kínálatban. Az asztal-
foglalás megkezdődött, a belépőjegy ára: 
9500 Ft személyenként.

Görög est
Igazi mediterrán hangulatot ígér a Zeus 
Band zenéjével, tánctanítással január 20-ára 
a Karinthy Frigyes ÁMK. A Főépületben zajló 
programra a jegyek elővételben 1500, a hely-
színen 2000 forintért válthatók. A zenés est 
20.00 órától éjfélig tart. 

Olimpiáról mindenkinek 
A londoni olimpia tiszteletére olimpiatör-
téneti kiállítással nyitja a 2012-es év ese-
ményeit a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium. Az „Olimpiáról mindenkinek” 
című tárlat megnyitására és az olimpiai fal 
avatására január 9-én, 15.00 órakor kerül 
sor a Károlyi Galériában. A kiállítási anya-
got a Sportmúzeum biztosította, a meg-
nyitóra dr. Szabó Lajost, a múzeum igazga-
tóját kérték fel a szervezők. A Károlyi 
Galéria az iskola nyitva tartási idejében 
látogatható.

Fókuszban a környezetvédelem 
Környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet az 
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. Az álta-
lános és középiskolás gyermekek figyelmé-
be ajánlott pályázat célkitűzése, hogy a 
környezetvédelem valamint az energiata-
karékosság jegyében szülessenek rajzok, 
festmények, mégpedig szabadon válasz-
tott technikával. A beküldési határidő 
2012. január 31. Az elkészült alkotások-
ból februárban kiállítást rendez az UGYIH 
az Újpesti Gyermek Galériában.

Évzáró túra 53 éves bakancsban
Az Óbudai Egyetem sportköre hagyomá-
nyos Ó-év búcsúztatóra invitálja a túrát és 
a jó társaságot kedvelőket. Találkozó: 
december 31-én, 10 órakor a Széll Kálmán 
(volt Moszkva) tér közepén. Az útvonal a 
Normafáig autóbusszal vezet, onnan forró 
teázást követő, többszöri pihenő után 
érnek el Budakeszire. A kirándulást 53 éves 
bakancs vezeti, tulajdonosával – tudatta 
lapunkkal Kriza Kálmán, a Sportkör 
Természetjáró szakosztályának újpesti 
vezetője.

Ú j  t ü k ö r 11 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 5 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  d e c e m b e r  1 5 .

Ünnepi munka- és ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az év végi ün-
nepek körüli munka- és ügyfélfogadási rendje – tekintettel a képviselő-testület 7/2011. 
(I.31.) önkormányzati rendeletében elrendelt igazgatási szünetre – az alábbiak szerint ala-
kul. 2011. december 26. hétfő (Karácsony, munkaszüneti nap): a Hivatal zárva tart; 27. 
kedd IGAZGATÁSI SZÜNET, a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 28. szerda IGAZGA-
TÁSI SZÜNET, a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 29. csütörtök IGAZGATÁSI SZÜ-
NET, a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 30. péntek IGAZGATÁSI SZÜNET, a Hiva-
tal zárva tart, ügyfélfogadás nincs; 2012. január 2. hétfő (munkanap): hétfői munka-
rend, ügyfélfogadás 14-18 óráig. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján felhívjuk ügyfeleink fi gyelmét, hogy az ünne-
peket megelőzően az ügyintézés során hosszabb várakozásra kell felkészülni! A Köz-
ponti Okmányiroda és annak kirendeltségei az ünnepek között fogadnak ügyfeleket, 
ügyfélfogadásai rendjét a www.nyilvantarto.hu oldalon tekinthetik meg.  
 DR. VITÁRIS EDIT jegyző



Munkatársakat 
keresünk!

Ingatlantanácsadói 
munkakőrbe

Az Otthon Centrum Magyarország legsikeresebb 
franchise rendszerben működő ingatlanforgal-
mazó cége. Profi  csapatunk bővítéséhez várjuk 

mindazok jelentkezését, akik szeretnének 
a legjobbhoz tartozni, és csapatunk tagjaként 

hozzájárulni sikereinkhez.

ELVÁRÁSOK:
– Érettségi

– Eredmény és sikerorientáltság
– Jó kommunikációs készség, tárgyalóképesség

– Vállalkozói szemléletmód
– Kitartó, önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
– Az Otthon Centrum Akadémia keretében ren-

dezett képzési programok
– Változatos munka

– Teljesítményarányos jövedelem
– Piacvezető cég biztos háttere és kiépült 

infrastruktúrája
– Hosszú távú karrierlehetőség

FELADAT:
– Új és használt ingatlanok értékesítése 

és felkutatása
– Ügyfeleink számára tanácsadás 

az Otthon Centrum által nyújtott komplex 
szolgáltatási háttér segítségével

Munkavégzés helyszine: IV. kerület
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét

singer.dezso@oc.hu e-mail címen várjuk,
Telefon: +36 70 454 0401

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 17-én, 17 órai 
kezdettel tartja meg a soron következő közmeghallgatását, melyre szeretet-
tel várja az érdeklődőket. Helyszín: 1048 Budapest, Csíkszentiván u. 2. sz. alat-
ti önkormányzati iroda. Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Újpest polgárait és a helyben érdekelt szervezeteket, hogy az Újpes-
ti Szerb Kisebbségi Önkormányzat Testülete 2011. december 21-én (szerdán) 
18-20 óra között KÖZMEGHALLGATÁST tart a kisebbség irodájában (1048 Bp., 
Csíkszentiván u. 6.).  Újpesti Szerb Kisebbségi Önkormányzat testülete 

HANUKA ÜNNEPSÉG
December  20-án, kedden 15 órakor a BZSH Újpesti körzetében Hanuka ün-
nepség lesz. (1042 Bp., Liszt Ferenc u. 7.) Máté György BZSH Újpesti körzet

12 M o z a i k

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 + vizs-
gadíj)
Oktatásszervező: 06-30-552-3938

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

SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető

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

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

     Újpest Önkormányzata

Magán, társasházi 
vagy ipari megrende-

lők fi gyelmébe:
Ha bármilyen jellegű villanyszere-
lési probléma felmerül az Ön ott-
honában,  ha Ön lakást felújít, ha 
szeretné lecserélni elavult biztosí-
téktábláját,  vagy  villanytűzhelyet 

vásárolt, hívjon bizalommal. 

Elektromos fogyasztásmérő he-
lyek kialakításán át (beleértve a 

teljes körű áramszolgáltatói ügy-
intézést), ipari és akár többlakásos 
épületek energiaellátását, komplex 
kisfeszültségű rendszerek kialakítá-

sát vállaljuk.

Vállaljuk továbbá 0,4 kV-tól 35 kV-
ig mindennemű villamos-, szabad 
vezeték és kábelhálózat, transzfor-
mátorállomás, közvilágítás építését 
illetve karbantartását, üzemelteté-
sét rövid határidővel, kedvező áron.

Tel.: +36-20/489-65-93 
Grósz Péter V.I.M. Kft.

  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

Új bérlakás rendszer
Évente 30 ezer forintjába kerül a nem bérlakásban élő új-
pestieknek a tanácsi rendszerből örökölt igazságtalan, ru-
galmatlan bérlakás rendszer fenntartása. Ezen a helyzeten 
változtat az önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló 
új rendelet, amelyről ma tárgyal a képviselő-testület.

Mint azzal korábban többször foglalkoztunk, 
tarthatatlanná vált a régi bérlakás rendszer mű-
ködtetése. Nagyon nagy pazarlás az, hogy olya-
nok is kapnak támogatást, akik nem szorulnak 
rá. Igazságtalan is, mert emiatt sokan nem tud-
nak bekerülni a programba, akik viszont nélkü-
löznek – tudtuk meg Telek Zoltántól. Az Újpesti 
Vagyonkezelő Zrt. elnök-stratégiai igazgatója la-
punknak elmondta, nyilvánvaló igazságtalanság 

áron alul biztosítani lakást olyanoknak, akik megtehetnék, hogy piaci áron bérel-
jenek. Az UV Zrt. a bérleti díjakból még a lakásfenntartás önköltségét sem tudja 
kigazdálkodni. Csak a bérlők által be nem fi zetett távhődíjak miatt a társaságnak 
és az önkormányzatnak 2010-ben több, mint 130 millió forintot kellett fi zetnie.

A szocializmusból örökölt feltételrendszer annyira elavult, hogy ma már 
senki sem elégedett vele: sem a bérlők, sem az üzemeltető, sem a saját lakás-
sal rendelkező újpestiek. A lakásszektor évente 100 millió forintos nagyság-
rendű veszteséget okoz Újpest költségvetésében. 

A képviselő-testület mai ülésén tárgyalja a rendszer átalakítását célzó új 
lakásrendeletet. Az új rendszert a jelenlegi bérlők körében folytatott felmé-
rés alapján dolgozták ki annak érdekében, hogy igazságos, rugalmas és mie-
lőbb önfenntartóvá válhasson. A változtatás sarkalatos eleme, hogy csak azok 
kapjanak a közpénzből támogatást, akik valóban rászorulnak. A határozatlan 
idejű bérleti jogviszonyok helyett az új szerződéseket rövidebb időtartamra 
és személyre szabottan kötik meg, ezáltal biztosítva a kellő rugalmasságot. 
A szociális alapú bérbeadás mellett nagyobb teret biztosítanak a piaci viszo-
nyokhoz közelítő, illetve a piaci alapú bérleti szerződéseknek.  (un)

DECEMBERI ADÓZÁSI HATÁRIDŐ
December 15.: Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt érté-
kesítő adózó adatszolgáltatást ad.
December 20.: Eddig lehet nyiltkozni az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 
be- és kilépéséről
December 31., helyett január 2.: Az adóévet megelőzően december 31-éig 
lehet önkéntes választásról változás bejelentőlapot benyújtani az áfakört érin-
tő ki- vagy belépésről, illetve az alanyi mentesség választásáról.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága



A Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és 
Sport Osztálya immáron hatodik alkalom-
mal szervezte meg az önkormányzat és in-
tézményei dolgozóinak tekeversenyét. 

A resztvevők négy hétvégén találkoztak egymással, hogy 
eldöntsék, melyikük gurítja legpontosabban a tekegolyót. 
Harminckét csapat mindenre elszánt versenyzői küzdöttek 
a helyezésekért, és a díszes serlegekért, az érmekért és nem 
utolsó sorban a dicsőségért. Pénteken délután a Halassy 
Olivér Sportközpont tekepályáján köszöntötte a győztese-
ket és helyezetteket dr. Tahon Róbert aljegyző. Rövid beszé-
dében megköszönte a részvételt, gratulált a győzteseknek, 
majd átadta a díjakat.  Az aljegyző egyébként – ha lett vol-
na egyéni verseny – az első helyen végez, ugyanis 160 fás 
eredményénél senki sem teljesített többet.  (gergely)

VÉGEREDMÉNY
Női csapatok (14): 1.  Karinthy Frigyes ÁMK Ovi I. csa-
pat (360 fa), 2. Karinthy Frigyes ÁMK Ovi II. csapat (359), 
3. Vakangyalok (349). Férfi  csapatok (5): 1. Csokonai 
V. Mihály 12 Évf. Gimnázium (464 fa), 2. Streetfi ghter 
(425), 3. Károlyi István 12 Évf. Gimnázium (423). Vegyes 
csapatok (13): 1. Futottak még csapata (442 fa), 2. UV
Zrt. Star’s Team (418), 3. Mekk-Master’s (415)

Az aljegyző nem teke-tóriázott

Dőltek a bábuk

Bene Ferenc iskola
A Munkásotthon utcai Testnevelés Tagozatos Általá-
nos Iskola Bene Ferenc nevét veszi fel december 17-én. 

Bene Ferenc 17 évesen Kaposvárról került a Megyeri 
útra, ahol tizenhét esztendőn át szerepelt a labdarúgócsa-
patban. Nyolcszoros magyar bajnok, ötszörös gólkirály, a 
BEK-elődöntőig jutott csapatban is szerepelt. 418 bajnoki 
mérkőzésén 303 gólt szerzett, az Európa-válogatottban is 
játszott. Nemzetközi porondon, a tokiói olimpián (1964) 
tette le névjegyét, 12 góllal járult hozzá az aranyérem meg-
szerzéséhez. A magyar válogatottban 76 mérkőzésen lé-
pett pályára, a szakértők szerint az angliai világbajnoksá-
gon (1966) nyújtotta a legemlékezetesebb teljesítményt. 
Bene Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó, Újpest díszpolgára 
62 éves korában, 2005 szeptemberében hunyt el. 

Szeptemberben a tanévet már a Bene Ferenc iskolában 
kezdik a diákok. (gergely)

Kétszáznál több tornász palánta találkozott az UTE Szilágyi utcai tornacsar-
nokában a hétvégi versenyen. A szerencsések a Mikulással is találkozhattak.

AZ UTE csarnokába az ország szinte valamennyi pontjáról 
érkeztek versenyzők, akik tehetségükhöz mérten, színvona-
las, néhol fi gyelemre méltó gyakorlattal rukkoltak elő. Új-
pest polgármestere is megtekintette a versenyt, és közben 
váltott néhány szót a magyar torna sport ikonjával, Magyar 
Zoltánnal is. A kétszeres olimpiai bajnok (lólengés) tornász, 
aki a ma már a magyar torna szövetség elnöke, elmond-
ta, nagy örömmel jött Újpestre, mert tudja és tapasztalja, 
hogy a kerületben jó kezekben van a tornasport. Örömmel 
nyugtázta, hogy az utánpótlás nevelésével különösebb gond 
nincs Újpesten. Az olimpiai bajnok és Wintermantel Zsolt – 
négyszemközt – váltott néhány szót.  – G. G.

Berki Krisztián aranyéremre készül

Tornászpalánták csatája

S p o r t 13 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 5 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  d e c e m b e r  1 5 .

Halassy Olivér sporttársa oda-
fentről szurkol a magyaroknak

Elhunyt Enyedi 
Gyula
Elhunyt Enyedi Gyula, aki azon sportolók 
közé tartozott, akik személyesen ismer-
ték a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdá-
zó Halassy Olivért. Gyula bácsi idén, közel 
százévesen adott interjút az újpesti televí-
ziónak valamint az Újpesti Naplónak. Tisz-
teletre méltó kora ellenére, úgy emléke-
zett barátjára mintha csak tegnap találko-
zott volna vele.

– Az 1930 években Olivér az Újpest-
ben pólózott, én pedig a Fradiban játszot-
tam – mondta – Akkor még nem volt olyan 
sok uszoda, mint manapság, ezért a csapa-
tok ugyanabban a medencében tréningez-
tek, csak éppen egymást követően. Mi az új-
pestiek előtt edzettünk, és nem egyszer meg-

történt, hogy megkértek engem, vagy vala-
melyik társamat, hogy ugorjunk be hozzájuk, 
mert éppen nincs ki a csapatuk. Ez annyira be-
vált, hogy én szinte valamennyi újpesti edzé-
sen együtt játszhattam Olivérrel. 

Gyula bácsi nyáron még részt vett Halassy 
Olivér szobrának avatásán, akkor mondta, már 
nagyon várja a londoni olimpiát. Kíváncsi arra, 
hogy a vízilabdázók negyedszer is arany-
érmesek lesznek-e? Nos, az olimpiai 
tornát már odafentről fi gyelheti, és 
minden bizonnyal barátjával együtt 
szurkol a magyaroknak.

Enyedi Gyula temetése decem-
ber 14-én, 16.30-kor lesz a 

cinkotai te-
metőben.

NYERNI LONDONBAN!
Az újpesti tornászbajnok, Berki Krisztián nagyon örült 
az elismerésnek, hogy 2011 legjobb tornásza lett. Re-
ménykedik abban, hogy az esztendő magyar férfi  spor-
tolójának is megválasztják néhány nap múlva. – Per-
sze – mondta Krisztián – nem ez a cím izgat a legjob-
ban. Olimpiai bajnok akarok lenni. Remélem London 
után majd velem is készül egy interjú az újpesti televí-
zióban, ahol a lila-fehér olimpiai aranyérmesekkel be-
szélget kollégájuk – tette hozzá.
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In gat lan el adó
� Káposztásmegyer II.-n a Külső Szilágyi úton, 10 
emeletes házban a 6. emeleten, Budára néző, jó ál-
lapotú, 36 m2-es (1 szobás, konyhás, fürdőszoba, WC 
külön, tároló helyiség van) összkomfortos lakás, tu-
lajdonostól, 7 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-20-428-1108

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

� Újpesten a Lórántffy Zsuzsanna utcában, 800 m2-
es, földszinti helyiség irodának, üzletnek, bemutató 
teremnek olcsón kiadó! A helyiség szeparálható, akár 
400 m2-es blokkokban is bérelhető! Ugyanitt 200 m2-
es földszinti helyiség és 180 m2-es emeleti iroda bérbe-
adó. Tel.: 06-1-878-2700, 06-30-240-7000

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

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

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

Tisztelt Hirdetőink! 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. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakossági hirdetés felvétel – az évvégi ünnepekre való tekintettel – 2011. évben lezárult. 
Az első lakossági hirdetés felvételi napja: január 9., hétfő.

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

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

Szeretettel várjuk Káposztásmegyeri 
Szépségszalonunkban IV. Pácoló u. 7. sz. 

alatt. A hirdetés bemutatójának 
az alábbi szolgáltatásaink 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

� Villanyszerelési munkák kapcsolok, dugaljak, 
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható, akár 
hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 
06-20-959-7581

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel.: 
06-1-306-2023, 06-70-234-7759

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematika tanár szakos egyetemi hall-
gató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-
7416

Egészség
� BÚZAFŰLÉ 400 gr 3600 Ft. Méregtelenítés, 
lúgosítás, immunerősítés természetes módon. 
Ingyenes házhozszállítás! Ha fontos az egész-
sége! www.naturbuzafule.hu, Tel.: 06-30-265-
1981

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

– 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
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Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Sütőtök     98 Ft-tól         150 Ft-tól
Gesztenye                1600 Ft-tól               –
Körte                 398 Ft-tól               –
Banán  360 Ft-tól               –
Grapefruit  500 Ft-tól               –
Narancs    248 Ft-tól               –
Mandarin    198 Ft-tól               –
Citrom    300 Ft-tól               –
Kiwi      60 Ft-tól               –
Pecsenyekacsa egész  1099 Ft-tól               –
Kacsacomb /kg        1990 Ft-tól               –
Kacsamell /kg          2999 Ft-tól               –
Liba /kg                3300 Ft-tól               –
Libacomb /kg          2200 Ft-tól               –
Libamell /kg            3300 Ft-tól               –
Tyúk /kg                  750 Ft-tól               –
Lucfenyő                 2500 Ft-tól        1000 Ft-tól
Ezüstfenyő               5000 Ft-tól        1500 Ft-tól
Normand fenyő       5500 Ft-tól        2000 Ft-tól
Gyökeres fenyő        4000 Ft-tól               –

Termék                Kereskedői ár   

Füstölt csülök          1200 Ft-tól         
Füstölt köröm 600 Ft-tól        
Füstölt oldalas         1400 Ft-tól       
Füstölt kolbász        1598 Ft-tól         
Véres hurka             1000 Ft-tól             
Májas hurka            1000 Ft-tól        
Sütő kolbász            1100 Ft-tól         
Ponty /kg                1598 Ft-tól        
Pontyfilé /kg           2100 Ft-tól           
Harcsa /kg               3498 Ft-tól        
Harcsafilé /kg          3498 Ft-tól          
Keszeg /kg                 700 Ft-tól           
Csuka /kg               2000 Ft-tól         
Süllő /kg               3000 Ft-tól      
Pisztráng /kg           2100 Ft-tól         
Belsőség /kg            3498 Ft-tól 
Dísztök                     150 Ft-tól
Karácsonyi asztaldísz 450 Ft-tól          
Ajtódísz                 450 Ft-tól              
Adventi koszorú      1500 Ft-tól          
    Fo
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
ünnepi árai

A keresztrejtvény beküldendő soraiban egy jókívánságot rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. január 6-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Műve-
lődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek.  Az Újpesti Napló 44. lapszámában megjelent rejtvényünk beküldési ide-
je még tart, várjuk a megfejtéseket. Januári első lapszámunkban két rejtvény nyerteseit tesszük közzé. 

Az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok 
ünnepi nyitva tartása
Aranyvasárnap, december 18-án: 7.00–14.00
December 24-én: 6.00–14.00 
December 31-én:  6.00–14.00 



Azt gondolhatnánk, hogy 
Vásáry André már gyermekkorá-
ban is olyan körülmények között 
élt, ahol zenei lexikonok potyog-
tak a fejére a könyvespolcról, és a 
szalonban álló Bösendorfer mel-
lett külön pianino volt a gyerek-
szobában is. Ehhez képest a ma-
gyar férfi szoprán elképzelhetet-
len családi és társadalmi szembe-
szélben érte el mindazt, amit ma 
magáénak tudhat. 

A debreceni fi ú a szó legszoro-
sabb értelmében éhezett, amikor 
Budapestre költözött, és pályá-
ján az sem sokat lendített, hogy 
zöldfülűként, a semmiből érkez-
ve megnyerte élete első opera-
versenyét, Miskolcon. A siker to-
vábbra is elmaradt. Hangjának 
különleges fekvése épp az előre-
jutásban gátolta, hiszen az ope-
rához nem értő, a komolyzenét 
nem igazán kedvelő széles közön-
ség számára egyszerűen furcsa, és 
ezért – ilyen a néplélek – fenntar-
tásokkal kezelendő. 

Vásáry André azonban nem adta 
fel. „Menni előre” – ez élete jelsza-
va. Először Bostonba, aztán vissza 
Magyarországra, végül – lesz, ami 
lesz alapon – a televíziós tehetség-
kutatóba. André rosszul gondol-
ta: a közönség értékeli a különleges 
adottságot. Ezt mára három arany 
és egy platinalemez igazolja.

A férfi szoprán lenyűgöző képes-
ségeit az újpestiek is megtapasztal-
hatják, december 23-án, este 19 
órakor az Újpesti Karácsonyi Vásár 
programjában az Egek Királynéja Fő-
plébánia Templomában, ahol a mű-
vész – azt ígéri – különlegesen han-
gulatos, Szenteste előestéjéhez mél-
tó szórakozást nyújt majd.  – L. Z.

Ú j p e s t i  k a r á c s o n y

Menni előre szembeszélben

Újpesti, 
Karácsonyi, 
Vásáry
Vásáry André különleges ember. So-
kan rávághatják erre: persze, olyan 
hangi adottságokkal, amilyenekkel 
ő rendelkezik, csakis különleges le-
het. Vásáry azonban nem ezért szá-
mít unikumnak. Szédületes karrierje 
olyan erőfeszítések eredménye, ame-
lyeket az egyszerű néző nem is felté-
telezne a visszafogott, elegáns és kifi -
nomult művészről. 

Búcsú a Fiestától, karácsonyi fi esztával
Egyik utolsó koncertjét adja december 17-én, 17 órakor a Fiesta zene-
kar, az Újpesti Karácsonyi Vásár nagyszínpadán. A latin duó ugyan-
is hamarosan feloszlik. Érdemes tehát kilátogatni a Szent István térre.

Évtizedes múlttal, fergeteges sikerszériával és vérpezsdítő latin ritmu-
sokkal a tarsolyában, Knapik Tamás és Csordás Tibor útjai hamarosan ket-
téválnak. A Fiesta zenekar tulajdonképpen Puerto Rico-ban született, 
ahol Tamás néhány évet eltöltött. Ott ragadta magával a merenge, a salsa, 
mambó, a cha-cha-cha és a többi latin amerikai zenei stílus. 

Olyannyira, hogy hazaérkezve azonnal nekilátott saját zenekart alapíta-
ni. Vállalva az ezzel járó összes veszélyt, Csordás Tiborral közösen auten-
tikus latin zenét adtak a közönségnek. A félelmek alaptalannak bizonyul-
tak, a publikum a mai napig imádja a fi úkat, a Fiesta dalai lassan klasszi-
kusnak számítanak a magyar könnyűzenében. 

Szakmailag azonban most jött el az ideje, hogy mindenki a saját útjára 
lépjen, ezért úgy döntöttek, a duó a továbbiakban szétválik. Azt mond-
ják, mióta „kimondták a válást”, viszonyuk még jobb lett. A dalaik saját 
gyermekeik és – ahogy ők fogalmaznak – a fellépéseken sem érezhető a 
szakítás, sőt, felszabadultabbak, könnyedebbek, amitől a bulik is tempe-
ramentumosabbak és forróbbak. Ezt szombaton délután ötkor mi is meg-
tapasztalhatjuk, Újpesten a Szent István téren.  – L. Z.
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