INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!
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TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR!
Megnyitotta kapuit az Újpesti Karácsonyi Vásár. Szombaton adventi gyertyagyújtásra, Bon Bon koncertre, gyermekprogramokra várják a látogatókat.
8-9, 16. oldal

WWW.UJPEST.HU

Lappföldről
a vízibirodalomba
Az Aquaworld visszatérő vendége volt a lappföldi Mikulás, Joulupukki.
Több mint száz újpesti gyermek találkozott személyesen vele.
5. oldal

SIKERES FOLYTATÁS
Sikeres és hasznos volt a helyzetelemzést, együttműködést, megismerést és kedvezményeket egyaránt kínáló III. Újpesti Gazdasági
Találkozó.
3. oldal

A POZITÍV PÉLDA
A Homoktövis bölcsőde küszöbön
álló bővítését követendő példaként
említették az európai uniós pályázati forrásokat bejelentő sajtótájékoztatón.
4. oldal

JÓ ELŐÉRZETEK
Az Újpest FC sínen van és az Európa-liga-indulásban is rendíthetetlenül hisz Roderick Duchâtelet, az
Újpest FC belga tulajdonosa.
13. oldal
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Tovább épül-szépül
Októberben lezárult a szakorvosi rendelőintézet felújításának első, az Új Magyarország Fejlesztési Terv környezet
és energia operatív programjára kiírt pályázatból támogatott szakasza. Az energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan kezdődött meg az épület újabb felújítási üteme,
orvos-szakmai és gazdasági szempontok alapján.

E

nnek köszönhetően az elmúlt
időszakban a legnagyobb betegforgalmat lebonyolító laboratórium leköltözött a földszinten erre a célra felújított új szárnyba.
Korábbi helyére, a harmadik emeletre egy képalkotó diagnosztikai részleg került, az összes röntgen ellátással, köztük a tüdőszűrő állomással,
az ultrahang diagnosztikával. Az ötödik emeleten a volt fogászati rendelőt kapta meg az urológia, a hatodikon alakították ki a szájsebészetet,
fogászatot, egy vadonatúj, korszerű

szájsebészeti rendelővel együtt. Szintén újdonság lesz, hogy januártól a
felnőtt ügyelet beköltözik egy földszinti rendelőbe a Görgey utcából és
szintén a földszinten, a korábbi büfé
helyett, egy korszerűbb nyit meg hamarosan. Ezekkel párhuzamosan, immár egy hónapja folyik a rendelőintézet elektromos hálózatának felújítása, festése.
A jelenlegi fejlesztési ütem összköltsége mintegy 140 millió forintot
tesz majd ki, amelynek forrása egy korábban a főváros és Újpest által kö-

A lakcímkártyára
is kerüljön rá Újpest
Az Újpestért Egyesület levélben fordult dr. Hollósi
Antal, Nagy István, Wintermantel Zsolt országgyűlési képviselőkhöz. A levélben egy közös ötletükről
írnak: „kérjük Önöket, hogy a kormányzati szerveknél és az Országgyűlésben kezdeményezzék a jog-

Mit kínál a Munkahelyvédelmi Akcióterv – 3. rész

Kedvező
változások
2013-ban
Sorozatunkban hétről hétre tájékoztatjuk olvasóinkat
a kormány által jövő évtől
bevezetésre kerülő Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseiről annak érdekében, hogy aki csak teheti,
éljen az új lehetőségekkel.

Készül a bejárat

tött megállapodásnak köszönhető,
hiszen ennek segítségével juthatott
a városrész olyan korábban egészségügyi célra használt ingatlanokhoz,
amelyek részbeni értékesítésével, más
célra történő hasznosításával jelentős
összegeket használhat fel.

szabályok módosítását oly módon, hogy a budapesti lakosok, és így az újpestiek lakcímigazolványain a lakóhely és a tartózkodási hely feltüntetésekor a település nevében a Budapest és a kerület
száma mellett szerepeljen az adott budapesti kerület hivatalos elnevezése is, esetünkben Újpest. Javasoljuk továbbá, hogy a születési hely feltüntetésénél is hasonló megoldást vezessenek be.
Ötletük indoklásakor így fogalmaznak: „Hazaszeretet nincs a szülőföld szeretete nélkül. Min-

A HUSZONÖT ÉV ALATTI ÉS AZ ÖTVENÖT ÉV FELETTI FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓ UTÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ ADÓKEDVEZMÉNYRŐL.
Az akciótervben kitűzött célok megvalósításához a szükséges törvényi
módosításokat a Parlament megszavazta, és a módosításokat a Magyar
Közlönyben közzétették – tájékoztatta az Újpesti Naplót Fürjes Balázs, a
Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója.
A kedvező változásoknak köszönhetően a legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti ﬁatal,
illetve az előbbi feltétellel nem rendelkező 25 év alatti valamint az ötvenöt év feletti dolgozók után vehető igénybe adókedvezmény.
Pályakezdő esetében a kedvezmény
a munkavállaló bruttó munkabére, de

A jelenleg folyó munkák lezárásával nem fejeződik be a rendelőintézet
felújítása. Újpest Önkormányzatának
szándéka szerint a jövő évben további korszerűsítési munkák indulhatnak
a betegellátás körülményeinek javítása érdekében.
G. R.

den egészséges társadalom arra törekszik, hogy
tagjai mindenekelőtt lakóhelyükért áldozatot vállalni készek legyenek, mert a hazaszeretet alapja:
annak a helynek a szeretete, megbecsülése, ahol
születtünk, ahol mindennapjainkat éljük. Felméréseink szerint az újpesti polgárok döntő többsége büszke újpesti mivoltára, Újpest városára, a
Duna-partra, a természetvédelmi területekre, az
újpesti belvárosra, az UTE-ra, a Könyves Kálmán
Gimnáziumra, az újpesti intézményekre.” Ú. N.

legfeljebb százezer forint huszonhét
százalékával egyenlő, a foglalkoztatás
első két évében. Utóbbi, az ötvenöt
év feletti munkavállalót érintő esetben a kedvezmény ugyanilyen módon
számítódik és a bruttó munkabér, de
legfeljebb százezer forint 14,5 százalékával egyenlő.

Fürjes Balázs hozzátette, abban
a hónapban, amikor a dolgozó időközben betölti a 25. vagy az 55. évét,
vagy a kétéves időtartam véget ér,
a kedvezmény még a teljes hónapra vonatkozóan megilleti a munkáltatót.
Fontos még, hogy már az ez év december 31-én fennálló munkaviszony
esetén is alkalmazható a kedvezmény,
de ennek az a feltétele, hogy kedvezményezett foglalkoztatás kezdő időpontjának 2013. január 1-jét kell tekinteni.
A pályakezdők kedvezményének
érvényesítéséhez egy, az adóhatóság
által kiállított, tizenöt napnál nem régebbi igazolás szükséges, amivel a ﬁatal igazolja, hogy csak legfeljebb 180
nap biztosítási kötelezettséggel járó
munkaviszonnyal rendelkezik.
M. ORBÁN A.

Köztér
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Újpest kiáll a
megbántottak
mellett
Vannak helyzetek, amikor ki kell
nyilvánítanunk, hogy mi újpestiek –
hűen elődeinkhez – az egymás iránti
kölcsönös tisztelet, türelem és megértés, a szolidaritás értékeit képviseljük, és elutasítunk mindenfajta megkülönböztetést bármely kisebbség
tagjaival szemben.

Ezúton szeretném kifejezni
egész Újpest nevében együttérzésünket azoknak a honﬁtársainknak, akiknek a múlt
hétfőn az Országházban elhangzott szélsőséges mondatok fájdalmat okoztak.
Az újpesti közösség összetartó, ahol semmi más
nem számít, csak az, hogy mindannyian újpestiek
vagyunk, itt szeretünk élni, itt neveljük gyermekeinket, itt vagyunk otthon. Ez tart össze minket.
Újpest mindig is híres volt a kisebbségek befogadásáról. Itt minden Magyarországon bejegyzett kisebbségnek van működő önkormányzata.
Az életével példát mutató, a kisebbségek mellett
mindig kiálló Esterházy Jánosról mi, újpestiek, teret neveztünk el. Esterházy volt a szlovák parlament
egyetlen képviselője, aki 1942. május 15-én a zsidóság kitelepítéséről szóló törvény ellen szavazott,

Továbbra
is ingyenes
a tankönyv

Segítség a családoknak

Újpest Önkormányzata szeptembertől tovább folytatja az
általános iskolás korosztályú
gyermeket nevelő családok ingyenes tankönyvtámogatását.
Az iskolakezdéssel kapcsolatos
terhek enyhítése annak fényében is jelentős elhatározás, hogy
az iskolák szakmai irányítása ja-

Elemzői szemmel vizsgálták meg a válságot és a
lehetőségeket, emellett két újpesti cég is bemutatkozott a harmadik Újpesti Gazdasági Találkozón november 30-án, az Újpesti Polgár Centrumban. A városvezetés gyorsabb ügyintézéssel hálálja meg a résztvevők együttműködését.
Wintermantel Zsolt a november 30-án tartott találkozó bevezetőjében utalt arra, hogy a tavaszi találkozón gazdaságpolitikai szemmel közelítettek az aktuális helyzethez, ezúttal külső elemző segítségével, tudományos és gazdasági oldalról vizsgálták meg napjaink nagy kérdését, a válságot.
A jelenlegi helyzetet először Barcza György, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető elemzője értékelte, aki
szerint a mostanában nyújtott újabb hitelek csak rövid
időre enyhítik a gondokat, és Magyarország mind a foglalkoztatás bővítési törekvések mind pedig a Valutalappal
folytatott tárgyalások tekintetében jó politikát folytat.

nyilvánosan elítélte az 1940-ben a szovjetek által elkövetett katyni vérengzést, amelyben több mint 20
ezer lengyelt mészároltak le.
Erős, de éppen ezért nyitott és befogadó közösség
a miénk, mindig is ebben volt az ereje, ez hozta létre,
ezért tudott a negyedik legerősebb iparvárossá válni
Magyarországon – s ezért tudta megőrizni saját arcát, varázsát azután is, hogy a fővároshoz csatolták.
Az újpesti közösség minden tagjáért kiáll és szolidáris mindenkivel, akit méltatlan támadás ér. Ezért
szeretünk itt élni. És mindent el fogunk követni
azért, hogy bármi történjék másutt a világban, itt
Újpesten, ebben a közösségben mindenki otthon
érezze magát – vallási, politikai, etnikai hovatartozástól függetlenül.
Legyünk büszkék Újpest nyitott, befogadó közösségére, és erősítsük tovább ezt az összetartozást az
adventi készülődés és a szeretet ünnepének pillanataiban!
WINTERMANTEL ZSOLT

nuár elsejétől a Klébersberg Intézményfenntartó Központhoz
kerül át.
Bár az új 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
már tartalmazza az Újpesten alkalmazott jó gyakorlatot azzal a
kitétellel, hogy a térítésmentes
tankönyvellátást első alkalommal a 2012/2013. tanévben az
első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, majd ezt követően felmenő rendszerben biztosítja. Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy továbbra is tá-

Előnyös együttműködés
A Századvég elemzője után a Full Market Zrt. és az
Oxygen Medical mutatkozott be a jelenlévők előtt,
majd dr. Tahon Róbert jegyző a sport kapcsán a társaságiadó-kedvezményt és annak lehetséges felhasználási területeit ismertette a jelenlévőkkel. A hallgatóság ﬁgyelmébe ajánlott Újpesti Torna Egyletben
(UTE) végbement fejlesztésekről és pozitív változásokról már Őze István klubigazgató számolt be.
Végezetül a polgármester a jövőbeni tervek mellett számos példát említett arra, amikor egy-egy jó
ügy érdekében fogott össze a város, de a megjelenteket sem engedte el „üres kézzel”.
– Bár az ügyintézést törvényi határidők és ezen belül elfogadott csúszások jellemzik, az önkormányzat
vállalja, hogy a jelenlévők ügyeit jóval a határidőn belül, előnyben részesítve fogja intézni – zárta a találkozót és ismertette a városvezetés nyújtotta kedvezményt dr. Tahon Róbert.
M. O. A.

3

mogatja az újpesti általános iskolásokat az ingyenes tankönyv
biztosításával. A rendező elvek
változatlanok: az önkormányzat
közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező és az
önkormányzat közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos általános iskolás tanulóit támogatja tankönyvvel abban
az esetben, ha a gyermek jogszabályban meghatározott normatív-, vagy kedvezmény alapján nem részesül ingyenes tankönyvellátásban.
Ú. N.

Barcza György, a Századvég
vezető elemzője
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SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK
– Salgótarján például hosszú évek óta
vár arra, hogy bölcsődeépítésbe kezdhessen, hiszen jelenleg mindössze 28
gyermek elhelyezése lehetséges a magán- és közintézményeket beleértve
együttesen – mondta a sajtótájékoztatón részt vevő Székyné Sztrémi Melinda, a település polgármestere

Sajtótájékoztató a pályázati
nyertes bölcsődében

Újpest
a pozitív
példa
A sajtótájékoztató előadói

A „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés”
című pályázat segítségével
rövidesen az Észak-magyarországi régió elmaradott településein is több ezer bölcsőde újulhat és épülhet
meg – hangzott el december 1-jén az Új Széchenyi
Terv legfrissebb pályázatának ismertetésére a Homoktövis utcai bölcsődében tartott sajtótájékoztatón.

Az új pályázat bemutatásának helyszíne szimbolikus, hiszen néhány héten belül megkezdődhetnek a fejlesztési munkák az intézményben, amely
szintén pályázati forrásból bővül –
mondta el Wintermantel Zsolt a sajtótájékoztatón.
JAVULNI FOG AZ ELLÁTÁS
December 1-jén a káposztásmegyeri
Homoktövis bölcsődében jelentette be Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma szociálpolitikáért felelős államtitkára, hogy több
száz bölcsődei férőhely jöhet létre és
több ezer újulhat meg pályázati támogatásoknak köszönhetően. Hozzá-

Házy Erzsébet emléke
Harminc éve hunyt el Házy Erzsébet
a legendás, méltatlanul elfeledett
operaénekes, színész. Szerencsére
Újpesten azért vannak, akik ápolják
az emlékét.
Házy Erzsébet 1929-ben született Pozsonyban. Családjával együtt a kitelepítések után Újpesten lelt új otthonra. Édesapja egy hentesboltot vezetett itt, így, noha a család később elköltözött Újpestről, az itteniek mindig is magukénak érezték Házy Erzsébet sikereit. A művésznő fellépett a világ operaszínpadain, sikeres ﬁlmekben játszott, és minden állami kitüntetést megkapott.
Elismert csillag volt, és nem mellesleg gyönyörű nő, akinek életét legendák övezték. Pályája vége felé egészségügyi
problémái voltak, a közvélemény és a szakma is elfeledte kissé. 1982-ben hunyt el, de jellemzően halála pontos időpontját
sem tudjuk biztosan. Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő
és Hladony Sándor önkormányzati képviselő gyerekként még
járt „Házy bácsi” hentesboltjában, ahol jobbára lóhúsból készült felvágottakat lehetett kapni, és újpestiként büszkék Házy
Erzsébet sikereire. Ezért is ápolják emlékét. A képviselők az évfordulón virágot vittek a művésznő Farkasréti temetőben található sírjára. Az újpesti önkormányzat, dr. Hollósi Antal kezdeményezésére Házy Erzsébet előadó-művészeti diákösztöndíjat alapított, amelyet minden évben valamely előadó-művészeti ágban kiemelkedő tehetségű diák nyerhet el.
J. M.

tette: a kormányzat 2,1 milliárd forintot fordít a fejlesztésekre, uniós forrásból. „A cél, hogy azokon a hátrányos helyzetű településeken is javuljon az ellátás, ahol az elmúlt években
nem került sor korszerűsítésre, illetve
nem épülhetett bölcsőde” – ismertette a kormány szándékát Soltész
Miklós. 2013. március 1-je és április
30-a között adhatóak be pályázatok
és jövő év végéig elkezdődhetnek az
építkezések azokon az észak-magyarországi településeken, amelyek sikeresen indultak az Új Széchenyi Terv legfrissebb, most kiírt bölcsődefejlesztési pályázatán – mondta el az államtitkár.

A BŐVÍTÉST SZORGALMAZTÁK
A Homoktövis utcai Bölcsőde egy korábban kiírt pályázati forrásból újul
meg. Wintermantel Zsolt elmondta,
hogy az Újpesti Párbeszéd kérdőíveiben az új uszoda igénye mellett a legtöbben a bölcsődei férőhelyek bővítését szorgalmazták. – Örömmel mondhatjuk, hogy a születésszám csökkenésének országos tendenciája Újpesten
nem érezhető, az emberek szívesen
költöznek ide, ezért komoly igény van
a férőhelyek bővítésekre, a bölcsődékben, óvodákban egyaránt – számolt be
a tendenciáról a polgármester.
– Már a Homoktövis utcai Bölcsőde kivitelezőjének kiválasztásánál tartunk, és hamarosan megkezdődhetnek az első kapavágások is – árulta el
Wintermantel Zsolt.
G. R.
(Bővebben: ujpest.hu)

Folytatódik az Angyalszárnyon program

Süteményes köszönet
Az Újpesti Karácsonyi Vásár idején a jótékonyság is emeli a közelgő ünnep fényét. Az Újpesti Cseriti, a tavalyi évhez
hasonlóan, Angyalszárnyon elnevezéssel a rászoruló újpesti gyerekeknek játékokat és pénzadományokat gyűjt.
Az Ifjúsági Házban elhelyezett gyűjtőhelyről a játékok ünnepi csomagokba kerülnek, hogy december 19-én ötszáz
nehéz sorsú kisgyermeknek átadva, a karácsonyukat tegyék szebbé. További ötven kisgyermek személyre szóló
ajándékot kap a Cserititől. A városrész számos pontján Cseriti emblémás gyűjtőurnákban helyezhetők el pénzadományok. Többek között a Szent István téren, az Újpesti Karácsonyi Vásár területén
lévő Adományozó Háznál. A tavalyi évhez hasonlóan ezen a karácsonyon is ﬁnom falatokkal kedveskednek a tetszőleges pénzösszeget gyűjtőurnába helyezőknek. Az Édes Karácsony program keretében Újpest hírességei, kiemelkedő egyéniségei kedvenc házi süteményükkel szereznek édes pillanatokat az adományozóknak. Ezekre a találkozókra a vásár mindhárom szombatján, 16 órai kezdettel kerül sor az Adományozó Házban.
A süteményes szombatokat december 8-án az újpesti Sportolók, Olimpikonok Napja nyitja. December 15-én újpesti művészekkel, a Művészek Napján, december 22-én pedig a város vezetőivel
és több díszpolgárral az Újpest Város Napján találkozhatunk. Az Adományozó Ház szombatonként
10-20 óráig, vasárnap 16-19 óráig tart nyitva. Bővebben: www.ujpest.hu/cseriti
B. K.

Köztér
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Joulupukki látogatta meg a gyerekeket

Lappföldről Újpestre
Élményfürdőzött a lappföldi Mikulás! Kétszáz kisgyerek
fogadta Joulupukkit az újpesti Aquaworldben.
A tavalyihoz hasonlóan, idén is eljött az újpesti gyerekekhez a lappföldi nagyszakállú, Joulupukki. A gyerekek nagy izgalommal és sok kérdéssel várták az igazi Mikulást, aki ajándékokkal teli puttonyával érkezett
a káposztásmegyeri élményfürdőbe,
december 5-én. Joulupukki magyarul
köszöntötte a kétszáz diákot, és Télanyó tolmácsolásában elmondta, náluk Lappföldön bizony már régen beköszöntött a tél, mínusz 20 fok van

és hó borít mindent, úgyhogy különösen hálás a meleg fogadtatásért,
amit a gyerekektől kapott. Egy kis ﬁnn
nyelvlecke után a bátrabbak versekkel
és dalokkal köszönték meg, hogy eljött hozzájuk Joulupukki.
A lappföldi Mikulás a produkciókat
ajándékkal hálálta meg, a gyerekeknek
egyenként adta át a gyümölccsel, édességgel és játékokkal teli piros csomagocskákat. Az Újpesti Cseriti szervezésében száz újpesti – köztük hátrányos

helyzetű és kiváló tanulmányi eredményű – gyermeknek is megadatott a lehetőség, hogy találkozzon Joulupukkival.
A nem mindennapi látogatásra Újpest
polgármestere kislányával látogatott el,
de Joulupukkira természetesen Újpest
legﬁatalabb arcai, Kozma Vanessza és
Takács Márk is kíváncsiak voltak.

Imike karácsonyi ajándéka Újpesttől a várva várt járássegítő gép

Összefogtunk, megcsináltuk
November 30-án lezártuk az Imike javára indított gyűjtést. Mikulás előtti nap reggelén Wintermantel Zsolt is elvitte a gyerekeivel közösen gyűjtött,
több kilónyi kupakot a Halassy Olivér Sportközpontba.
Kislánya elmondta, hogy nemcsak otthon, hanem
az oviban is gyűjtötték a kupakokat. Miután személyesen feltették dobozukat a teherautóra, útjára indították az utolsó szállítmányt a műanyag feldolgozó üzembe. A Szaki Trans Kft. 6. alkalommal fuvarozta a kupakkal teli zsákokat. Tette mindezt teljesen ingyen, pusztán jó szándékból, a nemes ügyért.
Június óta közel 13 000 kg kupak gyűlt össze. A kitűzött cél 600 ezer forint volt. Az újpestiek összefogása, minden várakozást felülmúlt: 888 050 forint
értékben érkeztek a PET palackos tetők fél éven át.
Csatlakozott az akcióhoz az Újpest FC és az Állatmentő liga is. Időközben mindenki megismerhette
Imikét. Azt a bájos kisﬁút, akinek életét mi, újpestiek könnyebbé tehetjük. A kisﬁú édesanyja a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezetének
klubnapján köszönetet mondott mindenkinek, aki

akár egy darab kupakkal is segítette őket. Elmondta, hogy a gép nem csupán álló helyzetben tartaná,
és a járásban segítené Imikét, hanem a vérkeringését
is javítaná. A kivételes összefogásnak köszönhetően,
a járássegítő gépen felül a kisﬁú egy olyan terápián is
részt vehet, amivel állapota tovább fejleszthető.

Joulupukki, miután mindenki kívánságát meghallgatta és lefényképezkedett
a gyerekekkel, kellemes ünnepeket és
békés karácsonyt kívánt mindenkinek.
És mivel a gyerekek nagyon jól viselkedtek az elmúlt években, bízhatunk benne, hogy rénszarvasai erre röptetik majd
jövőre is!
(antosa)

– Az újpestiek ismét bizonyították, hogy közösen
hegyeket képesek megmozgatni. Jelen esetben ezek
a hegyek több ezernyi kupakból álltak össze. Aprónak tűnő, de mégis nagy dologban képesek voltunk összefogni és segíteni. Bebizonyosodott, hogy
ami nekünk hulladék, az valaki másnak könnyebbé
tudta tenni az életét. Erre az eredményre mindenki
büszke lehet – mondta a polgármester.
A nagy segítséget jelentő gép, a Ferro Electronics
Kft. jóvoltából a napokban kerül Újpestre egyenesen a holland gyártótól. Wintermantel Zsolt szerint
az akció sikere lehetővé teszi a folytatást.
– Arra kérek mindenkit, hogy továbbra se dobja el a kupakokat, hiszen vannak még olyan családok, akiken segíthetünk egy újabb gyűjtőakcióval.
A gyűjtőpontok továbbra is fogadják a kupakokat,
az Újpesti Cseriti pedig várja azokat, akik gyűjtőpontként csatlakoznának a kezdeményezéshez – fogalmazott a polgármester.
(Aki szeretne gyűjtőpontként csatlakozni, jelentkezzen a 06-70-39-707-29-es telefonszámon!)
Újpest Arcai is kivették a részüket és címükhöz méltóan buzdítottak ismerőseiket, barátaikat és az újpesti közösséget a gyűjtésre. Illés Klaudia külön táncos megmozdulást szervez társaival, hogy még többet segíthessen Imikének.

Az intézmények közt hirdetett versenyben kevesebb, mint 2 hónap alatt 2649 kg kupakot gyűjtöttek az újpesti gyerekek. Legszorgosabb óvodák: I. helyezett Dalos Ovi 8-as csoport,
II. helyezett Bőrfestő Óvoda 7-es csoport, III. helyezett Homoktövis Óvoda 3-as csoport. Legeredményesebb osztályok: I. helyezett Bene Ferenc Általános Iskola 2./a osztály, II. helyezett Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola 4./b osztály, III. helyezett Megyeri Úti Általános Iskola 4./b osztály. Köszönjük és gratulálunk!

Az Őszkacsintó Mikulása
December 6-át megelőzve Újpesten először az
Őszkacsintó Idősek Klubjába látogatott el a Mikulás. A nyugdíjasok izgatottan várták a nagyszakállút, aki valamennyiüknek adott ajándékot.

Az idősek között néhányan dallal kedveskedtek a
kedves vendégnek, aki már a kezdetektől humorral
oldotta fel a várakozás perceit. A klubot saját Mikulása látogatta meg, a humorral fűszerezett ünnepnek pedig többéves hagyománya van a Nagyszombat utcai őszkacsintók között.
M. O. A.
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Előzetesben az újpesti
idős asszony gyilkosai
A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi nyomozói két hét alatt felderítették és elfogták a november közepén meggyilkolt 73 éves újpesti asszony gyilkosait.
Mint ismert, az áldozat holttestét november 15-én este szomszédai fedezték fel Szekfű Gyula utcai lakásában.

A helyszíni szemle adatai alapján bebizonyosodott, hogy az idős asszonyt
megölték, feldúlt lakásából pedig kü-

lönböző értéktárgyak és készpénz
tűnt el.
Az adatgyűjtés során a nyomozóknak egy 18 éves, a későbbi áldozattal
egy épületben lakó, őt nagymamájának tekintő lány viselkedése vált gyanússá. Az adatgyűjtést szélesítve a
lány két ismerőse is felkeltette a nyomozók érdeklődését. Az eljárás adatai, a beszerzett személyi és tárgyi bizonyítékok alapján november 29-én
hajnalban Budapest közterületén elfogták a 32 éves S. Rolandot és a 21
éves N. Tünde Máriát, majd a tanúkihallgatására érkező 18 éves M. Edinát.
Gyanúsítotti kihallgatásuk során
N. Tünde Mária és M. Edina beisme-

rő vallomást tett, a férﬁ viszont megtagadta ezt és a gyanúsítás ellen panasszal élt.
A bíróság indoklása szerint fennáll
a veszély, hogy a gyanúsítottak bizonyítékokat tüntetnek el vagy semmisítek meg, S. Roland pedig további,
szabadságvesztéssel járó cselekményt
követ el, ezért a gyanúsítottak már
előzetes letartóztatásban vannak.
Újpesten az elmúlt két évben nem
történt gyilkosság, az emberölés
mellett fővárosi viszonylatban kevés
az autófeltörések száma, a betöréseket pedig szintén az utóbbi időben
sikerült visszaszorítani.
POLICE.HU/MOA
ﬁzetett hirdetés

A PATIKA FALÁT RONGÁLTÁK
Ismeretlenek festékkel fújták össze a nemrégiben felújított Szakorvosi Rendelő gyógyszertár épületének külső falát a napokban.

Már 11 388-an kedvelik
az Újpest-Káposztásmegyer

oldalt!

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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.

A vásárlási láz a trükkös
csalóknak kedvez

és mennyi pénzt viszünk magunkkal,
ha lehet, ne menjünk egyedül. A pénzünket ne egy helyen tartsuk, és ne
nagy összeget vegyünk elő, amikor ﬁzetünk.

Karácsony előtt az emberek vásárlási lázban égnek, ráadásul időhiány miatt mindenki gyorsan szeretné megvenni szeretteinek az ajándékokat. A karácsonyi vásárlás
azonban odaﬁgyelést igényel, különben könnyen bűncselekmény áldozatává válhatunk.

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
A túlzott alkoholfogyasztás természetesen ilyenkor is veszélyes, hiszen alkoholos állapotban még kevésbé ﬁgyelünk értékeinkre. Cserna
Sándor szerint a legfontosabb, hogy egymásra ﬁgyeljünk,
hiszen így könynyebben megelőzhetőek a bűntettek. A
nagy forgatagban célszerű tömegközlekedéssel,
vagy
gyalog közelíteni,
mert a parkolás is
bonyolult lehet.

– Nagyon sok olyan
negatív dolog leselkedik ránk, amely
egy egyszerű hétköznapon nem. Egy kis
odaﬁgyeléssel megelőzhetjük, hogy
egy ilyen elrontsa az ünnepi készülődést. Sok olyan ember van, aki a felfokozott állapotot, a ﬁgyelmetlenséget,
és a nagy tömeget használja ki anyagi
haszonszerzés reményében – mondta

Cserna Sándor, az újpesti önkormányzat közbiztonsági referense. A zsebtolvajolástól az erőszakos bűncselekményig leselkedhetnek ránk veszélyek. A
különböző trükkös csalások tárháza
ugyanis kimeríthetetlen.
TERVEZZÜK MEG!
A közbiztonsági referens azt javasolja, hogy tervezzük meg előre, hogy
mit és hogyan szeretnénk vásárolni,

BIZTONSÁGOS A VÁSÁRTERÜLET
A héten nyíló Újpesti Karácsonyi Vásár biztonságos terület, mivel nem
közterületnek, hanem rendezvényi területnek számít. Az Újpesti Vagyonőr Kft. őrzi a vásárt, és térﬁgyelő kamerákkal ﬁgyel a biztonságra. Újpesten két polgárőr szervezet működik,
amelynek tagjai minden évben önként segítenek, és részt vesznek a rendezvények
biztosításában. A rendőrséggel pedig példás az együttműködés, természetesen ők
is ﬁgyelnek a biztonságra. Így az újpestiek nyugodtan vásárolhatnak, szórakozhatnak
a
koncerteken, ha
a cikkünk elején
említett örökérvényű
és alapvető szabályokat
betartják.
J. M.

Köztér
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Hagyományteremtő céllal

Interetnikai
kórustalálkozó
Interetnikai (nemzetiségek közötti) kórustalálkozót tartott december 1-jén az újpesti lengyel, a szlovák és a német nemzetiségi önkormányzat.

Az Újpesti Kulturális Központ Ady
Endre Művelődési Házban hat kórus
találkozott a közönséggel, az eseményen Hladony Sándor önkormányzati képviselő is megjelent.
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– Az ötlet, hogy a nemzetiségeknek mutassák meg ily módon is öszszetartozásukat és egymás kultúráját,
két évvel ezelőtt fogalmazódott meg
bennem – mondja Pappné Windt
Zsuzsa, az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Mi hárman, a kezdet kezdetétől, vagyis amióta Újpesten tevékenykednünk kisebbségi, majd nemzetiségi önkormányzatként, ismerjük egymást. Így
az interetnikai kórustalálkozó létrehozásában is egyetértettünk, összefogtunk.
Mindegyik
nemzetiséget
kétkét kórus képviselte. A Szigetcsépi
Vegyeskórus, az Alsógallai kórus, továbbá a Szent Kinga kórus, a Cantilena
Kórus Radymból, a budapesti Szlovák Iskola kultúrcsoportja, továbbá a
Pilisszentkereszti Szlovák vegyes kórus
fogadta el meghívásunkat az Ady Endre Művelődési Házba. A hagyományteremtő rendezvényünket Újpest Önkormányzata támogatásával hívtuk
életre.
B. K.

Nóta mellé
köszönet
„Deres már a határ”, a népszerű nótából kölcsönzött címmel, karácsonyi előzetes délutánt tartott az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör december 4-én. Az esemény díszvendége Pásztor Erzsi, Kossuth-díjas színész, Újpest díszpolgára volt.
Családias hangulatban, természetesen sok
nótával töltötte a délutánt a László Mária
vezette társaskör. Az esemény díszvendége Pásztor Erzsi Kossuth-díjas színművész volt. Az egybegyűlteket Wintermantel Zsolt
köszöntötte, aki beszédében
megköszönte a kör áldozatos
munkáját a magyar nóta, a kultúra éltetéséért, továbbá kiemelte, nagyon becsülendő,
hogy ilyen nehéz időkben jó
kedvvel összegyűlnek, és együtt
nótáznak emberek, mert ez azt
jelenti, jó az a hely, ahol élünk.

A polgármester egy csokor virággal kívánt sok sikert László Máriának, a kör Újpestért-díjas vezetőjének. Majd Wintermantel Zsolt
Pásztor Erzsit, Újpest
díszpolgárát köszöntötte, és elmondta,
büszke arra, hogy a
művésznő a város,
sőt a nemzet határain túl is tesz
az újpesti közösségért, hírneve elismerést szerez Újpestnek. Pásztor
Erzsi egy norvég
mesét mondott el

az ünnepi délután résztvevőinek. A nótakör vendége volt Hladony Sándor és Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő is, utóbbi két Ady verset is
elmondott az egybegyűlteknek. A délután további fellépőkkel, és természetesen jó kedvű nótázással folytatódott.
J. M.
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Újpesti Karácsonyi Vásár
december 6-24.

Kicsiket
és nagyokat is vár
a karácsonyi vásár
Eljött a karácsonyi vásár ideje, ünneplőbe öltözött újra a Szent István tér.
Újpest Önkormányzata a „Találkozzunk többször” programsorozat idei záróakkordjaként december 6–24. között kirakodóvásárral és gazdag programkínálattal, komoly- és könnyűzenei koncertekkel, gyermek előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várja a városrész polgárait és a környékbeli vendégeket. A karácsonyi forgatagról Tóth Sándort, a vásár főszervezőjét kérdeztük.
– Milyen programokat ajánl a különböző korosztályoknak az idei Karácsonyi
Vásár műsorából?
– Ebben az évben december 6-ával
indul a vásár, amikor ellátogat hozzánk
a Mikulás. E napon a Szent István téren találkozhatnak, és december 8-án
fényképezkedhetnek is vele az újpesti gyerekek. A kicsiknek több programmal is kedveskedünk az adventi hetekben. Szombat délelőttönként a piacon,
illetve a téren játékos műsorok várják
a családokat. Az ünnepi köntösbe öltöztetett Városházán pedig kézműves foglalkozások keretében a gyerekek
gyertyát, mécseseket, karácsonyfadíszeket készíthetnek. Emellett szombat
délelőttönként az Ifjúsági Házban ba-

baszínház, illetve zenés előadások szórakoztatják a legkisebbeket.
A felnőtteknek szóló programajánlat is
sokszínű. Szombat délutánonként az újpesti egyházak képviselőinek adventi gyertyagyújtása, illetve könnyűzenei műsorok,
koncertek várják a látogatókat a Szent István téren. Igazi sztárfellépők váltják majd
egymást a Nagyszínpadon. December
8-án, szombaton a „slágergyáros” Bon Bon
együttest láthatják-hallhatják. A következő, december 15-i szombat délutáni fellépők igazi bomba meglepetést jelentenek, hiszen az ünnepek alatt egy élő kon-

Koncertnyitány Bach,
Albinoni, Mozart zenéjével
Az Újpesti Karácsony Vásárhoz kapcsolódóan december 9-én, vasárnap 16 órakor az Újpest Önkormányzatának főtámogatását élvező MÁV Szimfonikus Zenekar ezúttal a Kamaraegyüttessel lép fel a Városháza Dísztermében. A koncert a Polgármesteri Hivatal István út 15 szám alatti ügyfélszolgálati irodájában térítésmentesen igényelt jeggyel látogatható.
A műsor: Bach: Air, Corelli: Karácsonyi concerto,
Pachelbel: Kánon, Albinoni: Adagio, Mozart: Kis éji
zene, Elgar: Szerenád.

cert erejéig mindössze nálunk, Újpes‚
ten lép fel a 90-es évek sikercsapata,
a TNT. Az utolsó vásári hétvégén, december 22-én, 16 órakor az Operettszínház két közismert művésze, sokak
kedvence, Dolhai Attila és Peller Anna
vendégeskedik a főtéri színpadon.
– A könnyűzenei ajánlatok mellett
komolyzenei programokat is kínálnak
a vendégeknek. Mit ajánl a komolyzenét kedvelők ﬁgyelmébe?
– A komolyabb műfaj kedvelői vasárnap délutánonként a városháza Dísztermében hallgathatják a MÁV Szimfonikus Zenekart, az
Adorate Kórust, valamint az újpesti csodagyereknek tartott, egyformán kiválóan hegedülő és zongorázó Vörösváry Mártont és testvérét
a remek hegedűst, Vörösváry Ibolyát. Szabadtéren a Veszprémi Légierő Zenekara lesz a vendégünk.

KONCERTEK ÉS BELÉPŐK
Az Újpesti Karácsonyi Vásárhoz kapcsolódóan több
alkalommal térítésmentes komolyzenei koncertsorozatnak ad helyet az újpesti Városháza díszterme
(IV., István út 14. II. em.). A MÁV Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttesének koncertjét követően
december 16-án, az Adorate Kórus előadásán vehetnek részt az érdeklődők, 16 órai kezdettel. Egy

– A karácsonyi
időszakban nem mindenki asztalára kerülnek ﬁnom ételek és
a fa alá csillogó ajándékok. Az adakozni szándékozók idén is segíthetnek, amit ezúttal is az Újpesti Cseriti
fog össze. Milyen módon és hol tehetik
meg ezt a segítőkész újpestiek?
– Az Újpesti Cseriti Angyalszárnyon elnevezéssel, idén is megszervezi a rászoruló újpesti gyerekeknek
a játék- és adománygyűjtést a karácsony előtti időszakban. Több gyűjtőponton, és a december 6-án megnyíló Újpesti Karácsonyi Vásár területén, az Adományozó Házban is várják az önkéntesek a felajánlásokat. Az
adakozók segítségét kis ajándékokkal,
meleg itallal hálálja meg a szervezet.
Egy különleges újdonsággal is készül
a Cseriti idén. A Karácsonyi Vásár
ideje alatt szombatonként 16 órakor
az adományozók közismert újpestiek süteményeit kóstolhatják meg. Az
első hétvégén olimpikonjainkkal, a
második alkalommal kedvelt művészeinkkel, a záró hétvégén pedig város
vezetőivel találkozhatnak, és ízlelhetik
meg kedvelt édességeiket.
G. R.

héttel később, december 23-án Vörösváry Márton
és Vörösváry Ibolya komolyzenei koncertjére várják
az újpestieket. Az előadásokra ingyenes belépőt lehet átvenni az Újpesti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (IV., István út 15.), Az Adorate koncertre december 11-étől, a Vörösváry-testvérek fellépésére december 18-tól igényelhetők a belépők.
Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Zenebölcsi az Ifjúsági Házban
December 22-én az Ifjúsági Ház Színháztermében Zenebölcsibe várjuk a
legkisebbeket, ahol Hevesi Imre Varázsének című darabját tekinthetik meg.
Hogy miről híres Imi bácsi? Csupa vidám dologról, a kedves gyerekdalairól,
az egyre több helyen felbukkanó baba-mama foglalkozásairól, a felejthetetlen
óvodai műsorokról, a kicsiknek és nagyobb gyerekeknek szóló versmondásairól és rendhagyó irodalom óráiról, na és persze a folytonos mosolygásáról.
A programon előzetes, ingyenes regisztrációt követően lehet részt venni. Jegyek korlátozott számban kaphatók! Személyes átvétel: az Újpesti Ajándékbolt
karácsonyi vásárban felállított (11-es) faházában, illetve Káposztásmegyeren,
a Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.)
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Slágerparádéval nyit
a karácsonyi vásár

Egy falat Bon Bon
Megkezdődött az Újpesti Karácsonyi Vásár. Az
első hétvége sztárja – természetesen a gyermekek kedvence, azaz a Mikulás mellett – a Bon
Bon együttes, amely már sokadik alkalommal
látogat hozzánk, úgy is mondhatnánk, hazatérnek. Török Tamás, a 90-es évek közepe óta sikert
sikerre halmozó csapat egyik tagja a zenekar újpesti kötődéséről és a hétvégi buliról mesélt,
amelyre december 8-án 17 órakor várnak mindenkit a Szent István téren.
A Bon Bon – Szolnoki Péter és Török Tamás – 1995
óta zenél együtt. Első lemezük 1995-ben jelent meg,
Kapaszkodj meg címmel, azóta szinte évente jelentkeztek új albummal. Eddig tizenhárom nagylemezük
látott napvilágot, amelyből négy aranylemez lett. Az
elmúlt évek alatt számos előadónak írtak dalokat, így

PROGRAMOK
DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
Szent István tér
15:00-16:00: A Mikulás a Szent
István tér környékén sétál és szaloncukrot osztogat a kicsiknek.
DECEMBER 8., SZOMBAT
Szent István téri Piac
A Mikulás szaloncukrot osztogat a kicsiknek.
Városháza
10:00-13:00: Kézműves foglalkozás. Az első adventi hétvégén a
gyerekek karácsonyfadíszeket készítenek.
Ifjúsági Ház
10:00-13:00 és 14:00-17:00: Az
újpesti gyerekekhez ismét elláto-

Auth Csillának, Sylnek, Szinetár Dórának, Sipos F. Tamásnak vagy Erdőhegyi Brigittának. Filmzenéik is ismertek, így az Európa Expressz, a Valami Amerika, a
Kútfejek és a Bakkerman című moziﬁlmekhez szereztek dalokat, de több televíziós- és rádióműsor szignálja is a nevükhöz kötődik. Slágereiket kortól, nemtől függetlenül mindenki ismeri.
– A szomszédos Angyalföldön nőttem fel – meséli Török Tamás, akiről kiderült, többször járt át
Újpestre és nagyon sok kellemes emlék fűzi a városrészhez, annak ellenére, hogy a gimnázium, ahová járt, erősen rivalizált az egyik újpesti középiskolával! – Ezek nem voltak komoly ellentétek. Szóval
nyugodtan mondhatom, hogy hazajövök, sőt hazajövünk, hiszen ez már sokadik újpesti fellépésünk
így együtt – teszi hozzá.
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen dalokkal készülnek a hétvégi fellépésre: karácsonyi hangulatú vagy
a szokásos sláger-dömpingre számítsanak a Bon Bonrajongók. – Az elkövetkező hétvége inkább a Mikulásvárás jegyében telik, így a repertoárunk is vegyes: a
nagy slágerek mellett felcsendülnek majd karácsonyi

gat a Mikulás, akik regisztráltak,
le is fényképezkedhetnek vele.

DECEMBER 9., VASÁRNAP
16.00: A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje. Városháza, díszterem.

10.00: A Szép Ernő Színház
zenés gyermekműsora. Szent
István tér
10.00: Babaszínház. Állatok
farsangja. A Kabóca Bábszínház
előadása. Ifjúsági Ház
(jegyigényléssel)
15.00: A Veszprémi Légierő
Zenekara. Szent István tér,
Nagyszínpad
16.00: Adventi gyertyagyújtás
a Katolikus egyházzal és műsorával. Szent István tér, Nagyszínpad
17.00: TNT élő koncert. Szent
István tér, Nagyszínpad

DECEMBER 15., SZOMBAT
10.00-13.00: Kézműves foglalkozás. Gyertyák, méhviaszból.
Újpesti Városháza

DECEMBER 16., VASÁRNAP
16.00: Az Adorate Kórus
fellépése. Városháza, Díszterem
(jegyigényléssel)

Szent István tér
10:00: A BAB Társulat idén egy
új, számunkra rendezett előadással, a Fenevadakkal lepi
meg Újpest közönségét.
16:00: Az Újpesti Baptista Gyülekezet és Újpesti Evangélikus Egyházközség meggyújtja az adventi
gyertyát és egyházi műsort ad.
17:00: Fellép a Bon Bon zenekar.

HURKA, KOLBÁSZ…
Az Újpesti Karácsonyi Vásár szombati napjain jutányos áron mért
ünnepi ételeket kínál az Újpesti
Piac. December 8-án délelőtt a Laci
Konyha Bt. disznótoros tállal készül.
INDUL A FENYŐVÁSÁR
December 12-től megkezdődik a
fenyőfa árusítás az Újpesti Piacon.
Hét árus, zömében őstermelők, a
keramitos parkoló virágcsarnokhoz
közeli részén, öten pedig a virágcsarnok körül találhatók meg.

Állatok farsangja
a legkisebbeknek
December 15-én, szombaton, 10 órától az Ifjúsági
Ház Színháztermében Babaszínház várja a legkisebbeket. A Kabóca Bábszínház az Állatok farsangja című darabját adja
elő.
Az Állatok farsangja című
darabban kesztyűk, anyagok
válnak állatokká, elevenednek meg a szemünk előtt. Az

előadások után közös játékra is lehetőség nyílik, hogy
az élmény tovább formálódjon, akár kézzel foghatóvá is
váljon.
A programon előzetes, ingyenes regisztrációt követően lehet részt venni. Jegyek
korlátozott számban kaphatók. Személyes átvétel:
Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban (Lóverseny
tér 6.), valamint a vásár ideje
alatt az Újpesti Ajándékbolt
(10-es) faházában.

SZENT
ISTVÁN TÉR

BON BON
December 8-án
17 órakor

hangulatú dalok is, de emellett egy-két újdonsággal
is szeretnénk kedveskedni a közönségnek – árulta el
érdeklődésünkre Török Tamás.
G. R.

Közeleg az új esztendő

Megvásárolható
a 2013-as újpesti
falinaptár
Újpest Önkormányzata elkészítette és a Karácsonyi Vásárban jutányos áron megvételre
kínálja a 2013-as esztendő falinaptárát.
Az exkluzív kiadvány az önkormányzat és az
Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatára érkezett alkotásokból, valamint hivatásos fotósok képeiből
tár elénk hónapról-hónapra életképeket, épületeket, s újabb hangulati elemként versidézeteket.
A fotókhoz előszót Sopronyi Gyula, Balogh Rudolfdíjas újpesti fotográfus írt: kiemelve, hogy az itt
élők a formákon, fényeken, hangulatokon át, különleges látószögekből mutatják be városrészünket, annak változatosságát és rejtett zugait egyaránt. A naptár megvásárolható az Újpesti Ajándékboltban (István út 17-19.) folyamatosan, valamint a Karácsonyi Vásár idején az Újpesti Ajándékbolt 11-es számú faházában, 1000 Ft-os áron.
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Közélet

P Á R T H Í R E K
FIDESZ – MPSZ
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos
önkormányzati képviselők december
10-én hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Bartók Béla önkormányzati
képviselő december 11-én, kedden 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
www.ujpestifidesz.hu

ADOMÁNYGYŰJTÉS!
Karácsonyi adománygyűjtő akciót hirdet a
Jobbik Újpesti Szervezete, melyre játék és
tartós élelmiszer felajánlásokat várunk. Az
adományokat rászoruló újpesti családokhoz juttatjuk el, szebbé téve a szentestét.
Kérjük, támogassa kezdeményezésünket!
Várjuk Önt a Szent László tér 7. szám alatt
lévő irodánkban, péntekenként 17 és 19
óra között vagy a 06-70-381-8193-as telefonszámon egyeztetett időpontban.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete
www.ujpestijobbik.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18
óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot,
hogy minél hatékonyabban működhessünk
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióvezető (KDNP) minden
hónap első hétfőjén, 18 órától 19 óráig tart
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ
Közösségi Házban. (IV. Lóverseny tér 6.)

(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát, Horváth Imre önkormányzati képviselő minden hónap első szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).
KARÁCSONYI MŰSOROS DÉLUTÁN
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos
karácsonyi műsoros délutánunkra december 13-án csütörtökön 15 órára az Ady
Endre Művelődési Házba (IV. Tavasz u. 4.),
ahol Farkas Bálint ünnepi operett műsorát láthatják. Rendezvényünk védnöke: Dr.
Trippon Norbert, az MSZP kerületi elnöke
és Kiss Péter országgyűlési képviselő. A
jegyeket (ingyenesen) lehet átvenni az
MSZP irodájában (IV. Nádor u. 1.) 14 és 17
óra között.

várjuk! A rendezvénysorozat védnöke: Dr.
Trippon Norbert az MSZP kerületi elnöke
és Kiss Péter országgyűlési képviselő
A „Ki Mit Tud?”-ra a jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk az Önök kérésére, így január 5-ig van lehetőségük leadni
a lapokat a kerületi irodában (Nádor u. 1.)
munkanapokon 14 és 17 óra között.
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését
– kezdőket, haladókat, érdeklődőket –
akik szívesen vennének részt egy zenei
közösség munkájában. Figyelem: nem
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság
ingyenes! Érdeklődni a 06-20-419-7878-as
telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig.
Cím: 1046 Budapest, Nádor u. 1.
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete
www.mszpujpest.hu

JÓTÉKONYSÁGI ÉTELOSZTÁS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete hagyományaihoz hűen jótékonysági ételosztást szervez a rászorulók
részére 2012. december 14-én (pénteken)
13 órától az újpesti MSZP frakció helyiségében, a 1046 Bp., Nádor utca 1. szám alatt.
Várunk szeretettel minden nehéz helyzetben élőt és családtagjait egy adag ételre,
meleg teára és kötetlen beszélgetésre.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
A Societas Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és kedves családját hagyományos
karácsonyi kézműves rendezvényére. Hogy a
karácsonyi ünnepeket kicsit személyesebbé
tegyük, különböző kézműves ajándék- és
karácsonyfadísz ötletekkel várunk mindenkit!
A rendezvény december 15-én, 15-18 óráig
tart, helyszíne: 1046 Bp., Nádor u. 1.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Adventi gyertyagyújtásra (és egy forró
teára) várjuk Önt és kedves családját
december 9-én délután 16 órára az István
út–Árpád út sarkán felállított keresztünkhöz. Találkozzunk ismét!

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati
képviselő előzetes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06-20-5187830-as telefonszámon – bármikor. Belán
Beatrix önkormányzati képviselő minden
hónap első péntekén 17 órától, Szabó
Gábor önkormányzati képviselő minden
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
FIATALOKNAK ÉS A SZÉPKORÚAKNAK
Immár kilencedik évadját kezdi meg a „Ki
Mit Tud?” rendezvénysorozat. Jelentkezni a
szokásos kategóriákban lehet (vers, próza,
énekkar, együttes, népdal, színjátszó kör,
tánc, operett, sanzon, karaoke és egyéb
kategória). Szeretettel várjuk továbbra is a
vállalkozó kedvű nyugdíjasok jelentkezését, valamint számítunk a fiatalabb korosztályra is, akik bemutatják tudásukat.
Minden régi és új érdeklődő jelentkezését

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati
képviselőinek fogadóórái: dr. Dabous
Fayez (5. evk) önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2.
hétfőjén, 17-18 óráig tartja fogadóóráját.
Helyszín: Bp., IV., Hajló u. 42-44., a TRÖK
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín:
Homoktövis Általános Iskola.

Újpesti műsortükör

December 7., péntek

December 11., hétfő

HAGYOMÁNYŐRZÉS
䊉 14.00-15.30: Jeles Napok. Andrástól
Lucáig. Ifjúsági Ház

TANÁCSADÁS
䊉 10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás
Schneiderné Diószegi Eszter pszichológus,
szoptatási tanácsadóval. Közösségi Ház

órakor rendeznek. (1042 Bp., Király u. 5.) A
program ingyenes.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén,
18 órától, a fenti címen.
ÉTEL- ÉS RUHAOSZTÁS
A Jobbik budapesti alapszervezetei jótékonysági rendezvényén december 15-én
(szombaton) reggel 8 órától folyamatos
ruhaosztással szeretnék a családokat segíteni, 10 órakor meleg étellel várjuk a hozzánk betérőket! Helyszín: Újpest-központ
(Árpád út – István út sarok)
„Összefogunk, hogy törődhessünk!”

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
䊉 Madár-melódiák. Holka Edit Katalin
kiállítása. Január 15-ig, nyitva tartási időben. Karinthy Frigyes Művelődési Ház
䊉 Laczkó-Száraz Júlia festmény kiállítása. December 20-ig. Karinthy Frigyes
Művelődési Ház
䊉 Ritmusok ecsettel és dobverővel.
Kovács Jocó zenész, festőművész, író
kiállítása. Megtekinthető: január 6-ig,
9.00-18.00-ig. Ifjúsági Ház, Új Galéria
䊉 Fóti műhely. Amatőr festőcsoport:
Gáber Anikó, Hegyesi Csilla, Koltai Anikó
kiállítása a FSZK Király Könyvtárában.
Megnyitó: december 12-én, 17 órakor.
Megtekinthető: 2013. január 11-ig.
HETI AJÁNLÓ

December 6., csütörtök
MIKULÁST VÁRUNK
䊉 17.00: Tündérkoncert Mikulásországban.
Az erdő állatkái, a hóemberrel, Tündérkével
és a gyerekekkel együtt, táncolva, dalolva
várják a Mikulást. Jegyek csak elővételben
válthatók a helyszínen, a Karinthy Frigyes
Művelődési Házban

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati
képviselő (LMP), Fenntartható
Fejlődés tanácsnok fogadóórája minden
szerdán 18-19 óra között vagy előzetes
egyeztetés alapján bármikor.
Újpesti LMP Iroda: 1041 Budapest, István
út 22. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail:
ujpest@lehetmas.hu. Honlap: ujpest.
lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest

December 8., szombat
TÚRÁZÁS
䊉 7.40: Bableves túra: Kismaros–
Törökmező–Nagymaros útvonalon. Előzetes
jelentkezéssel Kovács Bencénél. Ifjúsági Ház
NÉPDALVERSENY
䊉 10.00: A HAKME általános iskolásoknak
meghirdetett népdalversenyének döntője.
HAKME klub (Berda J. u. 48.)
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
䊉 17.00-18.30: Szederinda – Aprók táncháza. Közösségi Ház

December 9., vasárnap
ZENÉS CSALÁDI DÉLELŐTT
䊉 10.00: Diótörő. A Nektár Színház előadása
ZENÉS EST
䊉 17.00-21.00: Hétvégi Randevú. Zenés,
táncos est a Szilver zenekarral. Ady Endre
Művelődési Ház

December 11–13., hétfőtől szerdáig
KARÁCSONYVÁRÓ JÁTÉK
䊉 9.00-16.00: Kézműves foglalkozás, játékos feladatok. Előzetes jelentkezéssel.
Ifjúsági Ház

December 13., csütörtök
KÁPOSZTÁSMEGYERI KARÁCSONYVÁRÓ
䊉 15.45-18.30: Az ünnepvárás hangulatát
megidéző karácsonyvárón vásár, tűzzománc ékszerkészítés, kicsiknek és nagyoknak készülő műsorral, 16 órától Hevesi
Imrével várják a látogatókat. A délután a
süti verseny eredményhirdetése zárja.
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
ELŐZETES
MEGHÍVÓ
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király
utcai könyvtára szeretettel vár minden kisiskolást, szüleiket, a tanító néniket és minden érdeklődőt Berg Judit író-olvasó találkozójára, amelyet december 14-én 17

Újpestért
Egyesület

SZÍNHÁZ
Az Újpest Színház bérlet 4. előadása
december 15-én, 19 órai kezdettel:
Székely betlehemes. Élőzenés játék. A
Forrás Színház előadása. Az előadás a
csíksomlyói ferences rendi barátok XVIII.
századi szövegeit és az erdélyi néphagyományból származó betlehemes játékok
gyűjtéseit felhasználva eleveníti meg Jézus
Krisztus születésnek misztériumát. Az előadás élőzenei kísérettel szólaltatja meg a
betlehemes játék dallamait. Jegyek bérleten kívül is válthatók 2200, és 2500 forintért az Ady Endre Művelődési Házban,
vagy a 231-6000-es telefonszámon.
SZILVESZTERI BÁL
Bontson pezsgőt éjfélkor nálunk! – invitál
az év utolsó napján szilveszteri báljába az
Ady Endre Művelődési Ház. A hangulatról
a Szilver Zenekar és Agárdi László gondoskodik, vidám kabaréval. A szilveszteri
menü megrendelhető. A belépőjegy ára,
vendéglátással: 9900 Ft. Jegyváltás és asztalfoglalás az Ady Endre Művelődési
Házban.

Oktatás
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Újpest diákösztöndíjasai 4. rész

Példaértékű
eredménnyel
Nemrégiben dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át a Városházán az
újpesti diákösztöndíjakat tizenöt arra
érdemes tanulónak. Hétről hétre jelentkező sorozatunkat újabb két ösztöndíjas bemutatásával folytatjuk.

Tehetség Konferencia
a Károli Egyetemen

A

Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kara október végén rendezte meg „TÁMOP 4.2.2.B-10/1 - Tehetség
Konferencia” című rendezvényét. A Tehetség Konferencia az Egyetem által elnyert 36 millió forint öszszegű pályázat kari projektjének záró rendezvénye.
A pályázat célja a tehetséggondozás feltételeinek javítása a KRE-n. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap ﬁnanszírozásá-

MEGHÍVÓ
Az Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012.
december 8-án, szombaton 14 órától adventi
kézműveskedéssel egybekötött Mikulás ünnepséget
tart a Külső Szilágyi út 104-ben található irodájában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
2012. december 14-én 18 órától közmeghallgatást
tart a Külső Szilágyi út 104-ben található irodájában. Kérdéseiket az érdeklődők a fenti címre juttassák el 2012. december 10-ig!
Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Magyar Luca

A hogyan korábban megírtuk,
négy kategóriában, összesen tizenöt arra érdemes ﬁatal vehetett
át ösztöndíjat a Városházán. A tizenötből tíz tanuló kapott Ugró

Magyar Márton

Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat, köztük egy újabb testvérpár:
Magyar Luca és Magyar Márton.
Magyar Luca az ELTE Államés Jogtudományi Karának IV. év-

val valósult meg, és tehetséges joghallgatók kutatómunkáját támogatta, amelynek keretein belül többek között kari könyvtárfejlesztése is sor került. A
Tehetség Konferencián a pályázat kari projektjének
keretében kiválasztott és kutatást folytató tehetséges hallgatók két szekcióban mutatták be munkájuk eredményeit, amelyet szakmai zsűri értékelt, a
szekciókban legkiemelkedőbb munkákat I.-III. helyezéssel és különdíjjal jutalmazták. A projekt során tudományos kutatómunkát folytató tehetséges
hallgatók munkáit a pályázati támogatásból az Állam- és Jogtudományi Kar novemberben, saját kiadványában, külön kötetben publikálja.

MEGHITT HANGULATBAN
Szép, meghitt, családias hangulatú ünnepváró műsorral várjuk Önt advent 3. vasárnapján, december 16-án, 15 órától a HAKME
Klubba (1043 Bp., Berda József u. 48.). A rövid adventi műsor után lehetőség nyílik személyes beszélgetésre, gondolatainkat megoszthatjuk egymással. A műsor legyen öröm
mindazok számára, akik meghallgatják! Szeretettel készülünk és várunk minden érdeklődőt! (Tel.: 06-30-585-1972)
HAKME

Kitűzték a kék szalagot
A Bródy Imre Gimnázium végzős osztályainak diákjai november 23-án tartották szalagavató báljukat az Elektromos Művek Népfürdő utcai csarnokában.110 éves intézményünk diákhagyományait erősítő rendezvénye ez évben is nagy érdeklődésre tartott számot. A három végzős osztály szalagtűzése és az osztályﬁlmek 4 évet átölelő emlékezése megható hangulatot kölcsönzött az egyébként vidám estében. Az osztálytánc, az igen látványos keringő
és a programot színesítő szereplők produkciója mind nagy sikert aratott a meghívott vendégek körében, tovább erősítve ezzel a Bródy Imre Gimnázium hagyományait. A bródysok
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folyamos hallgatója. Tanulmányi féléveit kiváló eredménynyel zárta, munkája példaértékű
(4,91; 4,92; 4,65; 4,88). Angolból
és oroszból letette a középfokú
nyelvvizsgát.
Magyar Márton a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának I. évfolyamos hallgatója. Eddig minden félévben kitűnő tanulmányi eredményt ért
el, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van. 2012-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny döntőjében a 15. helyen
végzett biológiából.
M. O. A.

Megvannak az újpesti
sakkbajnokok
December 2-án vasárnap mérkőztek meg a ﬁatalok az
Újpesti Ifjúsági Sakkbajnok címért a Könyves Kálmán
Gimnáziumban. A versenyen kétévenkénti bontásban
a tizennyolc évnél ﬁatalabb újpesti ﬁatalok ülhettek
sakktáblához. A dobogósok érmet és oklevelet, a további helyezettek pedig emléklapot kaptak.
AZ ELSŐ HELYEZETTEK:
Puszta Zsóﬁa Anna (Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola), 1. korcsoport; Dánffy Ábel (Újpesti KSE, Karinthy Frigyes Általános Iskola), 1. korcsoport; Szomják
Eszter (Újpesti KSE), 2. korcsoport; Szabó Bence (Megyeri Úti Általános Iskola), 2. korcsoport; Rozmaring
Flóra Mária (Könyves Kálmán Gimnázium), 3. korcsoport; Ujszászi Attila Balázs (újpesti lakos), 3. korcsoport;
Blaskó Lothár Ágoston (Könyves Kálmán Gimnázium), 4.
korcsoport; Szabó Zsóﬁa (Babits Mihály Gimnázium), 5.
korcsoport; Bödő Lajos (Újpesti KSE, Babits Mihály Gimnázium), 5. korcsoport; Bödő Marianna (Újpesti KSE, Babits Mihály Gimnázium), 6. korcsoport.
M. O. A.

A látványos keringő
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Ünnepváró

Várjuk megszépülve a karácsonyt!
Megkezdtük a visszaszámlálást karácsonyig, keressük, gyűjtögetjük a személyre szabott ajándékokat szeretteinknek, s természetesen magunknak is.
Szinte lehetetlen megfelelni az elvárásoknak. Mégis
van, fény az alagút végén. Létezik olyan ajándék, aminek szinte mindenki örül, nincsenek szín-, és méretbeli problémák, árucserével sem kell élnünk az ünnepek után. Például kinek ne esne jól egy frissítő maszszázs az ünnepek előtt, vagy éppen az ünnepek idején? Igen, kedves Olvasó, már ez utóbbi is lehetséges!
A Demeter masszázs például elegendő bejelentkező
esetén akár az ünnepek alatt is nyitva tart. Az akciós
bérletvásárlás mellett ajándékkártya váltásával szeretteinket is megajándékozhatjuk a jótékony maszszázs lehetőségével. Az újpestiek például 10 százalé-

kos kedvezményt vehetnek igénybe a mellékelt hirdetés felmutatásával.
Újpest központjában mozgásszervi fájdalomcsillapításra, ízületi és gerincbántalmak kezelésére is van
lehetőségünk.
Ugyanitt természetes szépítő kezeléseknek,
ráncsimításnak, toka-,
cellulit-, zsírfelesleg csökkentésnek vet-

hetjük alá magunkat, vagy más családtagunkat, barátunkat, az akupunktúra, a homeopátia és a modern orvoslás ötvözésével. Ugye mondanunk sem
kell, hogy az Akupunktúrás orvosi rendelő ezen ajánlataira – főleg, ha kedvezményekkel is társul – bármikor igent mondanánk.
A Jézuska szívesen toppan be olyan hajlékba,
ahol a lakás számos pontja is ünnepi díszbe öltözik.
A csinosítást végezhetjük élővirággal, karácsonyi díszekkel, gyertyákkal, szobanövényekkel, egy-egy ünnepi virágkompozícióval, vagy kaspóval. S aki éppen az év végi ünnepek idején készül
eljegyzésre, akár esküvőre, alkalmi
csokrokat is rendelhet az Egzotic
Virágboltban. A kuponnal például
kedvezménnyel.
Kellemes ünnepi készülődést, karácsonyvárást kívánunk!
(x)

Mozgásszervi
fájdalomcsillapítás
izületi-, gerincbántalmak

Természetes szépítő
kezelések

Szeretettel várjuk üzletünkben az M3-as
metróvégállomásnál, a Match mögött
Cím: 1043 Bp., István út 5 (pavilonsor)

ráncsimítás, toka-, cellulit-,
zsírfeleslegcsökkentés

Kínálatunkból:
• vágott és cserepes virágok, koszorúk,
szobanövények széles körű választéka
• kaspók, kosarak
• karácsonyi gyertyák, kiegészítők,
ajándéktárgyak, dekorációk



Akciós bérletvásárunkkal
várjuk az ajándékozókat:
5 alkalmas 30 perces = 7000 Ft
10 alkalmas 30 perces =14 000 Ft
10 alkalmas 60 perces =28 000 Ft
Vegye meg ennél is olcsóbban,
kövessen bennünket!
www.facebook.com/masszazsbudapesten

Az akupunktúra,
homeopátia és a modern
orvoslás ötvözésével

Szolgáltatásaink:
• esküvői csokrok
• díszcsomagolás, házhozszállítás
• autódíszítés
• csokor és koszorúkészítés

Akupunktúrás orvosi rendelő
Újpest – Központ

Ajándékkártyát is vehet nálunk,
ha csak egy-egy masszázst
ajándékozna szeretteinek.
Szalonunk elegendő bejelentkező
esetén az Ünnepek alatt is nyitva tart!
Címünk: IV. kerület, Rózsa utca 7.
(az erőművel szemben)
Bejelentkezés: 06-20-233-7696
www.masszazsbudapesten.com

Nyitva tartás:
H-Szo: 9-20-ig; Vas.: 9-18-ig
Nézzen be hozzánk, várjuk szeretettel!

Bejelentkezés:
06-20-403-2131

Ha szolgáltatásunkat kuponnal szeretné
igénybe venni, kérjük előtte
a következő telefonszámon jelezze:
tel.: 06-20-233-7696

Az újpestieknek a szolgáltatásainkból,
-10% kedvezményt biztosítunk
a kupon felmutatása után.

Karácsonyváró verseny

Ezt süsse ki!
Karácsonyi bemelegítésként most is
meghirdeti süteménysütő versenyét
a Karinthy Frigyes Művelődési Ház,
amelyre minden vállalkozó szellemű
édesanyát, nagymamát, tűzről pattant leányt várnak. Jelentkezni személyesen, vagy a 380-6163-as tele-



Az újpestieknek a szolgáltatásainkból,
-10% kedvezményt biztosítunk
a kupon felmutatása után.

fonszámon lehet, december 10-ig. A
frissen sült pályamunkákat recepttel
együtt kell leadni a Karinthy Frigyes
Művelődési Ház közművelődési csoportjánál december 13-án, csütörtökön, 8 és 14 óra között. Eredményhirdetés – a kóstolást követően – december 13-án, csütörtökön 17.30-kor
a Káposztásmegyeri Karácsonyvárón,
a művelődési házban.



Az újpestieknek a szolgáltatásainkból,
-10% kedvezményt biztosítunk
a kupon felmutatása után.

Karácsonyra „hangolva” – nyitott kapus koncertek
December 16-án, 15 órakor karácsonyi koncertre várja az érdeklődőket a
Hubay Jenő Ifjúsági Zenekar és a Laudate Kórus az Újpest-kertvárosi Szent
István templomban.
December 17-én, hétfőn 17.30-kor kezdődik a Babits Mihály Gimnázium
nyilvános karácsonyi koncertje a Káposztásmegyeri Szentháromság templomban.
December 19-én, szerdán, 17 órakor a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola nyilvános karácsonyi koncertjére kerül sor az Újpest-kertvárosi Szent István templomban.
A koncertek ingyenesen látogathatók.

Sport
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Duchatelet:
már látom
a fejlődést
Hol a magyar bürokráciával, hol a
menedzserek gátlástalanságával kellett megküzdenie, de azt mondja, az
Újpest ügye immár sínen van. Ráadásul, az Európa-liga-indulásban rendíthetetlenül hisz Roderick Duchâtelet,
az Újpest FC belga tulajdonosa.
– Mire gondolt, amikor az egyik szurkolói honlapon
a kupakiesés után megjelent egy üzenet, miszerint a
drukkerek türelme elfogyott és ﬁgyelmeztetik, hogy
ez nem egy belga kiscsapat.
– Nem tudok erről, arról viszont igen, hogy a
drukkerek megállították a buszt hazajövet, és elismerem, hogy minden okuk megvolt az elégedetlenségre. Engem is sokkolt a ﬁaskó, a Magyar Kupa lett
volna a legkönnyebb út eljutni Európába.
– Tehát, továbbra is az Európa-liga-indulás a cél?
– Igen, és remélem, el is érjük.
– Ennek érdekében már a télen tágra nyílik az újpesti széf ajtaja?
– Jelen helyzetünkben a legnagyobb erősítésnek
a sérültek felépülése számít, illetve számítana. Ha

Roderick Duchâtelet

mindenki bevethető volna. A télen még nem igazán lesz változás, erre a szezonra kilenc új embert
igazoltunk, márpedig ahhoz, hogy ők tökéletesen
megértsék egymást és a kívánt szinten futballozzanak, némi idő szükséges. Úgyhogy marad a jelenlegi garnitúra, amely minőségi keret.
– Vagyis jövőre ismét egy új együttes formálódik?
– Legalábbis lesznek személycserék, de nem azért,
mert a jelenlegi társaság nem elég jó, hanem mert a
futballban az üzleti érdekek is számítanak, márpedig aki piacképes labdarúgó és megéri értékesíteni,
azt érdemes is eladni. Persze nyomban törni kell a
fejünket a pótlásán.
– Gyakorta tapasztalja, hogy azért, mert ön belga, dúsgazdag, akinek a honi klubvezetői sztereotípiák szerint nyilván nem számít a pénz, szórhatja két
kézzel, irreálisan magas árat szabnak?
– Előfordult már.

13

– Ezzel az elöljáróval vagy tulajdonossal nem is
tárgyal többé?
– Az életben sosem mondhatod, hogy soha, de
ha rajtam múlik, nem. Akadt játékos, akiért ötszázezer eurót kértek, messze a piaci árán felül, a négyszeresét annak, mint amennyit az összes többi nyári igazolásunkért ﬁzettünk együttvéve.
– A sunyiság alighanem Nyugat-Európában is
megesik…
– Persze, mindenhol vannak jó és rossz
menedzserek. De, Belgiumban, azt hiszem, nem
fordulhatna elő olyan, mint amit az Újpest kapcsán tapasztaltam.
– Elárulja, mennyit költött eddig az Újpestre?
– Maradjunk annyiban, hogy több mint egymilliárd forintot.
– A presztízsen túl mi az igazán felüdülést jelentő
abban, ha valaki az Újpest tulajdonosa?
– Az, hogy jó látni, hogy felépítettünk egy olyan
klubmodellt, ami elismerést kelt a vendégeinkben.
Aki Újpestre téved, dicsérőleg szól az orvosi és szakmai hátterünkről, arról a munkáról, ami Újpesten
folyik. Mi most úgy dolgozunk, ahogy Belgiumban
vagy Hollandiában is szokás.
– A stadion megvásárlásával mindig is kacérkodott.
Miért olyan fontos, hogy az öné legyen?
– Hogy fejlődhessünk. Hogy elvégezhessük azokat a javításokat, amiket szeretnénk, a bürokrácia
buktatói nélkül.
– Hogyan értékeli az elmúlt több mint egy évet,
amit az Újpestnél töltött?
– Az év elején volt egy rosszabb periódus, de
most látom a fejlődést. A zűrös időszakból jól jöttünk ki, szervezetten működünk immár, szóval a jövőt illetően jó az előérzetem.
NS/g
ﬁzetett hirdetés

Szakosztályról szakosztályra

Tornával a jövőért
A klasszikus torna, mely minden
sport őse és alapja, „a sportok
sportja” – olvashatjuk az egyesület 1935-ben kiadott jubileumi évkönyvében. Az 1885-ben megalakult szakosztály első évtizedeire a
tömegtornákon, dísztornákon, bemutatókon való részvétel volt a
jellemző. Ma már egészen más utat
jár az UTE tornaszakosztálya.
– A Szilágyi úti csarnokban több
száz gyerek ismerkedik a torna alapjaival – mondja Juhász Judit szakosztályvezető. – Képzett edzők irányítása mellett folyik a munka. A
baba-mama tornától kezdve, a gyerektornán keresztül jutunk el a versenytornáig. Nagy felelősség hárul
az oktatóinkra, mert a mi sport-

Juhász Judit,
a Bajnok Terasz
vendégeként

águnk amilyen szép, olyan veszélyes is.
A tornaszakosztályban számtalan
válogatott versenyző nevelkedett,
akik Európa- és világbajnokságokon

eredményesen képviselték a lila-fehér egyesületet. Közülük természetesen kiemelkedik Berki Krisztián, aki
az anyagi nehézségek ellenére 2007ben az UTE-ba igazolt. Krisztián már
újpesti színekben lett kontinens bajnok, világbajnok és a londoni olimpián is aranyérmet szerzett. A szakosztályban nem csak tornászok cseperednek, a gumiasztal szakág is igen
erős. Juhász Zsolt személyében már
nemzetközileg is elismert versenyző
erősíti az UTE nagy családját.
– Napjainkban fontos szerepet
szánunk az utánpótlás és az élsport
mellett az egészséges életmód megismertetésére és a „tömegsportra”
is – emelte ki Juhász Judit. – Töretlenül bízunk abban, hogy az elkövetkező években a sport és a torna szerepe
előtérbe kerül, hiszen a jövő építésében nélkülözhetetlen az ifjúság megfelelő kondíciója. Jelszavunk: Tornával a jövőért!
(gergely)
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Hirdetés

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ 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: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Ingatlan eladó

Abbázia Utazási Központ

䊉 Sürgősen eladó Újpest kertvárosában, 96 m2-es
családi ház (pince, kamra). Telek 618 m2. I. á.: 43,5
MFt, tel.: 06-70-293-6719

Újpest Központ József Attila 52

䊉 Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöles
telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, csöndes, nyugodt környezetben eladó, tel.: 06-20-476-1414

www.nyaraljmost.hu

䊉 Munkásotthon utcában eladó, egy erkélyes, 1+2
félszobás, részben felújított, tehermentes lakás. Érdeklődni a tulajdonosnál lehet az alábbi elérhetőségeken, tel.: 06-20-317-9397, koala45@freemail.hu

Az ország összes utazási
irodája egy helyen

䊉 Fűzfa utcában igényesen kívül – belül felújított,
hőszigetelt, előkertes, 63 m2-es családi ház, gépkocsi
beállóval, melléképülettel eladó. A ház egyéb ráfordítás nélkül több évtizedig minőségben használható.
I. á.: 25 MFt, tel.: 06-70-512-4107

Adventi utak, szilveszteri utak, sí
szállások, egzotikus nyaralások.

abbazia@nyaraljmost.hu
Tel: 780-7337

䊉 Nyárfa utcában tíz éve teljes körűen felújított, karbantartott, előkertes, 73 m2-es, téglából épült, rövid határidővel költözhető, tehermentes, jó beosztású családi ház, garázzsal, szép kerttel, cserépkályhával
eladó. I. á.: 22,9 MFt, tel.: 06-70-512-4107
䊉 Újpesten, tulajdonostól eladó Blaha Lujza utcában, 72 m2, részben felújítandó, azonnal birtokba vehető családi ház. 333 m2, összközműves, jó adottságú, napos telek. Beépíthetősége 35%. I. á.: 14,9 MFt,
tel.: 06-70-329-1566

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPESTEN!
8. osztályt végzettek részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– élelmiszer eladó
– vendéglátó eladó
Szakmunkások részére
50 000 + vizsgadíj + könyv
– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:
200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!
Jelentkezni: 06-20-951-3357
(tanfolyamvezető)

䊉 Eladó Újpesten, Pozsonyi úton 1+2 fél szobás, 56
m2-es lakás. Metró közeli, csendes, IX. emeleti, világos konyhás, parkettás, vízórás, parkra néző, napfényes otthon. I. á.: 7,99 MFt, tel.: 06-30-387-1057,
06-30-549-4116
䊉 Újpest városközpontban, a metró végállomásánál,
modern házban eladó egy 59 m2-es, téglaépítésű, II.
emeleti, 2 szobás, klímával rendelkező lakás, tárolóval, teremgarázs beállóval. Az ingatlan fűtése házközponti, egyedi méréssel, tel.: 06-30-914-5853

Ingatlant kiad
䊉 Kiadó hosszútávra, vagy eladó Nógrád megyében,
Bánkon, Szondi utcában, az üdülőövezetben, bánki
tónál, télen is lakható – fűthető –, kétszintes, 50 m2es, téglaház, két fürdőszobával, 1+2 félszobával, nagy
terasszal, tel.: 06-20-379-2219

Szolgáltatás
䊉 Megbízható, középkorú hölgy vállal takarítást, vasalást, főzést, bevásárlást, idős beteg ember felügyeletét, plusz idős egyedül álló beteg emberrel eltartási
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448
䊉 Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások,
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi munka, minden kerületben, hétvégén is, tel.:
06-30-225-3618
䊉 Energetikai tanúsítvány akár INGYEN. Ingatlanvár Bt. által értékesített ingatlan esetén DÍJMENTESEN, egyéb esetben kedvezményesen,
gyorsan készítjük el tanúsítványát. www.ingatlanvar.hu. Bata László, tel.: 06-70-318-6175

fogászati ellátás
· teljeskörű
· fogbeültetés
· szájsebészet
és kivehető fogpótlás
· rögzíthető
kezelés
· dentálhigiéniai
fogfehérítés
·
tömések
· esztétikus
· fogékszer
Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: (06-1) 631-1132,
06-20-429-6944

䊉 Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is.
20 éve a lakosság szolgálatában, tel.: 06-20-959-7581

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

䊉 REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést.
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út. 45., tel.: 370-4932

Oktatás
䊉 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató.
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

䊉 Az Újpest Áruházban a földszinten mindennemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyitva:
9-18-ig, tel.: 06-20-270-7161

䊉 Asztalitenisz egyéni képzés, korhatár nélkül, tel.:
06-20-335-0900, 06-30-841-8227

䊉 Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 0670-234-7759

Ingyenes állapotfelmérés
és szaktanácsadás

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

䊉 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089

䊉 Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések,
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épületgépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 3600035, 06-30-975-2315

1151 Budapest, Fő út 4–6.

OKJ SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

䊉 Matematika, fizika és kémia korrepetálást vállalok. Házhoz megyek. Hétvégén is, tel.: 06-70-554-1395

䊉 Több évtizedes társasházkezelői gyakorlattal társasházkezelést vállalunk teljes körű ügyintézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376,
e-mail: hafilak@hafilak.hu

fogászati szakrendelő

䊉 AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Passzítás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártása. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853,
www.ablakgyogyaszat.hu

䊉 Felvonójavítás, karbantartás, mentési ügyelet
havi 3000 Ft-tól, tel.: 06-30-924-1915

䊉 IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a
legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm:
13 800Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 0630-368-1354

FOGCENTRUM

䊉 40. házassági évfordulóra Mednyánszky László,
Scheiber Hugó festményt vásárolnék, tel.: 06-30303-6940

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj
KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakképesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

Eltartás
䊉 Eltartási, vagy életjáradéki szerződést kötünk
idős, egyedülálló szép korúval. Becsületes házaspár
várja a hívását! Csak ügyvédi, hivatalos ügyintézéssel. Ne karácsonyozzon egyedül. Korrekt emberek
jelentkezzenek, tel.: 06-70-228-2266

䊉 Nagy gyakorlattal rendelkező középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanár korrepetálást,
mindkét szinten érettségi felkészítést vállal. Érdeklődni telefonon lehet: 06-30-747-5869
䊉 Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jelvényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot. Játék,
fotó, szódásüveg, bútor is érdekel. Régi dolgait ne
dobja ki, hívjon. Lomtalanítást vállalok. Nincs kiszállási díj. borbelyimre@t-online.hu, tel.: 06-20-924-4123

Vegyes
䊉 Pentium 4-es számítógép hagyományos monitorral 20 000 Ft-ért, lcd monitorral 25 000 Ft-ért eladó internetezésre. Játékokhoz kitűnően használható. Szállításban tudok segíteni, tel.: 06-20-374-6616

Látszerész bolt:
– ingyenes látásvizsgálat!
– szemüveg készítés helyben, garanciával!
– kedvező árak (pl. saját keretbe
lencse csere 5000 Ft)
Megyeri út 210. (Sárpatak u. sarok)
Tel.: 06 1 951-0837; 06-70-632-6172
Nyitva tartás – esti órákban is,
bejelentkezéssel!

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség.
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás,
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel.
Hétköznapi és hétvégi oktatási napok.
Beiratkozás folyamatosan!
Oktatásszervező: 06-30/552-3938
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac
folyamatos akciókkal várja
a kedves vásárlókat!
A KISCSARNOKBAN
Idared alma 159 Ft
Grapefruit 299 Ft
Kiwi 299 Ft
Narancs 179 Ft-tól
Sütőtök 100 Ft-tól
Vöröshagyma 90 Ft
Burgonya 99 Ft
Cékla 100 Ft

Kelkáposzta 159 Ft
Mandarin 159 Ft-tól
Csirkecomb 499 Ft/kg
Csirkeszárny 450 Ft/kg
Csirkemáj 499 Ft/kg
Csirkezúza 499 Ft/kg
Kacsa aprólék 499 Ft/kg
Csípős lángolt kolbász 1190 Ft/kg

Várjuk szeretettel
kedves vásárlóinkat!
www.ujpest.hu/piac
(x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. december 20-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 39. lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Farkas Tibor, Kiss Tibor, Mányoki Mária, Patai Gergő. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.
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