
KÉPEKBEN AZ ÉVEK
Milyen volt itt az élet régen? Erre is kíváncsiak 

vagyunk. Akik oda jártak, különösen legyenek 

szemfülesek régi fényképeik nézegetésekor, 

mert az igazi retro hangulat érdekében régi fo-

tók díszítik majd az Ugró Gyula parkot. 3. oldal

EMLÉKEZÉS 
A Csokonai utca 38. alatt negyven éven át 

működött az Újpesti Katolikus Legényegylet. 

A nagy múltú egyesület tiszteletére emléktáblát 

állíttatott Újpest Önkormányzata és az Újpesti 

Kolping Család Egyesület.  4. oldal

MINDEN MECCSET MEG KELL NYERNI!
Gyerekkorában több évig Újpesten élt, a lila-

fehéreknek drukkolt, azt mondja, minden itteni 

koncertje hazatérés egy kicsit. Horváth Charlie-

val beszélgetünk. 7. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. december 3., IX. évf., 35. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

ÚJPESTEN MINDENKI A HELYÉRE KERÜLT
Balajcza Szabolcs még a negatív szériában lévő Újpest kapusaként nyilatkozott a Videoton elleni vereség után. 

Az újpestiek akkoriban kilenc fordulón át nem tudtak nyerni. Az utóbbi hetekben nagyot változott a világ a Megyeri úti gárdánál.

Vajon mi történt, hiszen látványosan javulnak az eredmények. 13. oldal

Csizmákat 
kipucolni, 
jön a Mikulás!

Karácsonyi összeállításunk  

a 6–9. és 16. oldalon.
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A legenda
Nem vagyunk szentek. Átlagemberek 

vagyunk, átlagélettel, átlaglehetősé-

gekkel. Kellenek nekünk legendák. Régi 

nagy történetek, példaképek, szentek 

és mesehősök, akik megmentik a vi-

lágot a szegénységtől, szeretettelenségtől, a közönytől. 

Utat mutatnak, felkeltik bennünk a vágyat arra, hogy mi 

is nyomot hagyjunk, jót tegyünk, adjunk, ne mindig csak 

elvegyünk. 

Mi alapján dől el, hogy egy ember mennyit tesz, meny-

nyit akar tenni a közösségért, a világért, a földért? A gén-

jeink, a gyerekkorunk, a neveltetésünk befolyásolja, hogy 

mit akarunk elérni az életben? Mitől lesz az egyik ember 

harácsoló élvhajhász, a másik meg önfeláldozó, a többi 

emberért is felelősséget érző szent? 

A világ egyik legnagyobb legendája gazdag család sar-

ja. A tanuláson és sportoláson kívül más teendője nem 

volt gyerekkorában, 180 centis, magas férfi  lett belőle, 

szikár, minden erőpróbát kibíró alkat. Szüleitől örökölt 

vagyonával, mint a kortársai közül oly sokan, élete vé-

géig lubickolhatott volna a hedonizmusban. Ő azonban 

másképp döntött. Időtállóbb értékekre vágyott az anyagi 

javaknál. Egyszerűségével hívta fel magára a fi gyelmet, 

hétköznapi emberként nem hétköznapi dolgokat művelt. 

Szétosztogatta vagyonát a gyerekek, a szegények, a rá-

szorultak között. Éhínség ideje alatt az egész egyházi va-

gyont is szétosztotta, a nép étkeztetésére fordította, nem 

aratva ezzel osztatlan sikert egyházában, mégis, 52 évig 

volt püspök. Mindvégig különleges, megosztó szemé-

lyiség. Ő az Ajándékozó Apa. Szent Miklós. Lelkét, 342. 

december 6-án, a legenda szerint angyalok vitték végső 

nyughelyére. 

Advent második vasárnapján őt is ünnepeljük. Ha nem 

is szenthez, de emberhez méltóan, és a lehetőségeinkhez 

mérten, remélhetőleg követni tudjuk a példáját.  T. E.

Fontos! 
A szavazás után 
24 órával újra 

leadhatjuk 
a voksunkat. 
Tegyük meg 

minél többször! 
www.megszepulavarosom.hu

Szavazzunk minden nap!
Hogy lehet, hogy valamiben nem mi vagyunk az 

elsők? Meglepetten tapasztaljuk, hogy Újpest 

egyre jobban le van maradva a Megszépül a vá-

rosom kezdeményezés szavazásában.  

Alig több mint egy hónap van hátra a szavazás lezárásáig, a különbség 

pedig egyre nő. Ezt nem hagyhatjuk. Ha mindenki komolyan veszi a felhí-

vást és minden nap egyszer leadja voksát, még nyerhetünk. Hajrá Újpest!

A szervezők a nyertes város önkormányzatával közösen választják 

majd ki a felújítandó területet, legyen az park, nyílt kert vagy akár 

körforgalom. A munkálatok a következőkre terjedhetnek ki: padok 

felújítása, igény esetén cseréje; virágok, bokrok, fák ültetése; füve-

sítés; fi tneszeszközök telepítése; kerítés felújítása, cseréje; beszél-

getésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása; szobor készíttetése.
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A MiniPolisz győztese 
a Cseritit támogatja

A hivatalos szavazás lezárult, az újpesti Telek Do-

minika Gerda nyerte a MiniPolisz versenyét. Így 

egy évig a 0-12 éves korosztály számára kiállított 

liliputi város polgármestere lesz. A megtisztelő 

cím értékes nyereménnyel jár. Dominika fon-

tosnak tartja, hogy ő is segítsen szebbé tenni a 

nehéz sorsú újpesti gyerekek karácsonyát, ezért 

amellett, hogy személyesen is szeretne majd részt 

venni az adománygyűjtésben, jó példával elöl jár-

va nyereményéből is felajánlott a Cseriti javára. 

Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete, az Újpesti Cseriti a 

Karácsonyi Vásárban is várja az adományokat, amelyeket karácsonykor 

a nehéz sorsú gyermekek kapnak majd meg. Az önkéntesek november 

28-tól hétvégenként a Cseriti Szent István téri 40-es faházában – szom-

batonként és vasárnaponként 14 órától – érhetők el. A játékok hétvégén-

ként a Meseváros Cseriti gyűjtőpontján is leadhatók, de hétköznapokon 

is várják, 10 és 18 óra között, mégpedig az Újpest Márkabolt 10-es fahá-

zában. A jótékonysági szervezet a játékokon túl a vásár helyszínén, illetve 

banki átutalással (számlaszám: 12010422–00208592–04500005) to-

vábbra is köszönettel fogad pénzadományokat is. MOA



Bikki István a tervezőcég vezetője a terv bemutatója során felidézte, hogy 

az Újpesti Párbeszéd kérdőívein az újpesti emberek arról nyilvánítottak 

egyértelmű véleményt, hogy a piacnak a Szent István téren kell maradnia, 

ennek megfelelően az új piac a régi csarnok mögötti volt plébánia telkén 

kerül felépítésre. Nem a tér közepén, hanem a térfalban, így felszabadít-

va, kinyitva a teret, amely később fokozatosan, igazi közösségi helyszínné, 

találkozási ponttá alakul majd. A másik fontos szempont, hogy – sok más 

példával ellentétben – a régi piac az építkezés alatt folyamatosan műkö-

dik, nem költözik ideiglenes helyszínre. Az új piacról szólva kiemelte, az új 

csarnok hűtött-fűtött lesz, százhúsz földalatti vásárlói parkolóval és tizenöt 

árufeltöltő hellyel rendelkezik majd. A tervezés során számos hatástanul-

mány és környezeti hatásvizsgálat készült. Ezek eredményeit kiértékelve és 

fi gyelembe véve készült el az épület végleges változata. 

A KULTURÁLIS FUNKCIÓK SZEREPE

A piac legfelső szintjén található új kulturális központban az áthelyezhető 

mobilfalaknak köszönhetően variálhatók a terek, és a teljes befogadóké-

pesség is jóval nagyobb minden eddiginél. Ötszáz ülőhely és ezernél is 

több állóhely alakítható ki. 

JÓ DÖNTÉS

Szesztai György, Újpest főépítésze lapunk kérdésére azt mondta, jó dön-

tés a piac és a kulturális funkciók ötvözése, számos helyen láthatunk 

sikeres példát erre. Az átlátszó üvegfelületeknek köszönhetően az épület 

nem törekszik dominanciára, hagyja érvényesülni a környezetet. Ugyan-

így nagyvonalúan kezeli a belső tereket is. A helyszín kiválasztása is jó 

döntésnek bizonyul, hiszen azzal, hogy a régi csarnok mellett épül fel, 

megnövekszik a Szent István tér mérete.

A TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ HÁZFELÚJÍTÁSOKAT 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA

Az új piachoz és a Szent István tér további szépítéséhez kapcsolódóan 

az ankéton jelenlévő Nagy István alpolgármester úgy fogalmazott, hogy 

a tér formálásához kapcsolódó lakóházak felújítását szükség szerint tá-

mogatja. Ilyen példa a háromemeletes, most százegy éves Cyklop-ház, 

amely tavaly nem csupán homlokzatában szépült meg, hanem üzletso-

rai is a városképhez, térhez igazodó arculatot kaptak.

Bemutatóankét 
az új piacról 
Kép és szöveg: U. N.

Az új piacot és kulturális központot be-

mutató ankétot szervezett az Újpesti 

Helytörténeti Alapítvány és az Újpesti Vá-

rosvédő Egyesület. A Polgár Centrumban 

tartott rendezvényen építészeti és funk-

cionális szempontból mutatták be az új 

komplexumot, november 28-án.

találkozó az újpesti városközpont, azon belül is a piac törté-

netének rövid áttekintésével kezdődött. Iványi János okleve-

les építőmérnök, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány elnöke 

arról beszélt, a tér központi hármas funkciója (közigazgatási központ, 

vallási centrum és piacozás színtere) nem új keletű. Az Egek Királyné-

ja-templom 1881-ben épült, az állandó piac és vásár 1883-ban került 

a Szent István térre, majd az új évszázad első évében Újpest városa 

felépítette a térre a Városházát. A hármas kapcsolat 1972-ben sem 

bomlott fel, mikor felépült a mostani fedett nagycsarnok. Mivel a régi 

piac műszakilag elavult, és nem újítható fel gazdaságosan, így Újpest 

egy új piac és vásárcsarnok építése mellett döntött. 
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Az Izzó lakótelep felé járva már jól lát-

szik, lassan befejeződik az Ugró Gyula 

park felújítása. Retro játszótér, focipá-

lya, régi játékok új köntösben, megújult 

parki sétányok, virágos rét. Milyen volt 

A

az élet itt a felújítás előtt? Erre is kíván-

csiak vagyunk. Akik oda jártak, különö-

sen legyenek szemfülesek régi fényké-

peik nézegetésekor, mert az igazi retro 

hangulat érdekében régi fotók díszítik 

majd az Ugró Gyula park játszóterét.

Az 70-es, 80-as évek hangulatát idéző játszó-

téren már az utolsó simításokat végzik, a teljes 

terv azonban csak az újpestiek bevonásával va-

lósulhat meg. A tér egyik kerítése egy hatalmas 

krétatábla lesz, amire bárki írhat, rajzolhat. A táb-

la feletti résznél pedig különleges dologgal ké-

szültek a tervezők. Az igazi retro hangulat érde-

kében régi fotók montázsa díszíti majd a kerítést, 

ami így a játszótér igazi különlegessége lesz. 

Jönnek a hosszú téli esték és az ünnepek. 

Ilyenkor jól esik egy bögre forró kakaó mellett 

nosztalgiázni a kis unokáról tavaly készített ké-

peken, és a legtöbb családban az ünnepek ide-

jén előkerülnek a régi fotókat rejtő dobozok is. 

„Nézd csak, ezt az overált nagyon szeretted. 

Nem is szerettem, csak mindig ezt adtátok rám, 

ha a játszóra mentünk, és megszoktam.” 

Milyen volt az élet régen az Ugró Gyula 

parkban és a játszótéren? Erre vagyunk most 

kíváncsiak. Akik oda jártak, különösen legye-

nek szemfülesek a fényképek nézegetésekor. 

A retro fotókat elektronikus formában várjuk az 

ugrogyula@ujpestimedia.hu e-mail címre.  D.V.

TÉLI JÓ HÍR

Sokan aggódnak, hogy mi lesz a téren ta-

lálható kisdomb sorsa. Jó hírünk van: na-

gyobb lesz, így ha az időjárás is kegyes, 

akkor fehér karácsony és igazi szánkós 

napok várnak a kisgyermekekre. 

Képekben az évek

Gazdaságos 

fűtés-hűtés

Az épület fűtéséhez és 

hűtéséhez szennyvízhő-

ből nyeri az energiát, 

amely így környezetba-

rát lesz, és gazdaságo-

sabban üzemeltethető, 

mint más hasonló mé-

retű épület.

Forgalmi 

változások, 

terelések

Maga az építkezés 

összesen kilenc forga-

lommódosítási fázist 

igényel, a változtatások 

a BKK-val egyeztetve 

történnek. A változá-

sokról friss információk 

az ujpest.hu/piac 

weboldalon és az Új-

pest-Káposztás-

megyer Facebook-

oldalon jelennek meg.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program
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A Csokonai utca 38. alatt 

negyven éven át működött 

az Újpesti Katolikus Le-

gényegylet. A nagy múltú 

egyesület tiszteletére emlék-

táblát állíttatott Újpest Ön-

kormányzata és az Újpesti 

Kolping Család Egyesület. 

A táblát ünnepélyes keretek között, Újpest 

köztiszteletben álló személyeinek jelenlété-

ben Nagy István alpolgármester és Szalay-

Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-he-

lyettes közösen leplezték le, november 27-én. 

Gróf Károlyi László levélben üzent az Újpesti 

Kolping Mozgalom képviselőinek:  

Kedves Fiatalok! Sokat hallottam legény-

egyletetekről, hisz fóti vagyok, Újpest ha-

tárában. Gyerekkoromból emlékszem, fóti 

tanítóim, Fót plébánosa, akik hittanórákat 

tartottak nekem, és Apponyi Franciska 

nagyanyám is beszéltek a legényegyletről, 

de valahogy mégsem volt módom titeket 

megismerni. Aztán jött a világégés; mene-

külnöm kellett és csak 50 hosszú év eltelte 

után sikerült ismét szülőfalumba, szülőhe-

lyemre visszatérni. Ezt az elmaradást most 

szeretném pótolni, mert közös térségünk-

ben mindnyájatok életének és jövőjének 

alakulását, úgy mint elődeim, én is szíve-

men hordom. […] D.V. 

Emlékezés 

*Az 1000 Ft értékű kupon megvásárolható az Újpest Márkaboltban és az Uszoda jegypénztárában. 

A kupon átadásával a belépőjegy árából levonásra kerül a kupon értéke. A kupon készpénzre nem váltható. 

A kupon kizárólag a Halassy Olivér Városi Uszodában használható fel, a vásárlástól számított 1 évig érvényes!

SZEREZZEN ÖRÖMET 
HALASSY OLIVÉR VÁROSI USZODA 
KUPONNAL KARÁCSONYKOR IS!

HALO KUPON
1000 FT

HALO KUPON VÁSÁROLHATÓ AZ ÚJPEST MÁRKABOLTBAN ÉS AZ ÚJPESTI USZODÁBAN.

BEVÁLTHATÓA HALO USZODA JEGYPÉNZTÁRÁBAN

Ha Önnek is fontos 
családtagjai, 
ismerősei egészségének 
megőrzése, 
ajándékozzon 
HALO kupont 
az ünnepekre!

kedvezményes TarzanTM Park 
ajándékcsomaggal az ünnepekre!
Szerezzen egy feledhetetlen 

családi élményt barátainak, ismerőseinek, 

ajándékozzon TarzanTM Park családi élményutalványt!

Keresse ajánlatunkat a TarzanTM Park webáruházban!

LEPJE MEG 
GYERMEKÉT, UNOKÁJÁT, SZERETTEIT

 Bőővebbb inforrmáció:
 wwwww.ttarzzannnppaark..hu

Visszatekintés 
Csáky Pál EP-képviselő Bizonytalan idők 

című publicisztikakötetét dedikálta a Vá-

rosháza Dísztermében, november 27-én. 

– Huszonöt évvel az első szabad választás után bizo-

nyára indokolt visszanézni arra az útra, amely mögöttünk 

van – véli a szerző, akivel Bartók Béla önkormányzati 

képviselő beszélgetett. A rendezvény keretében megem-

lékeztek a 2004. december 5-én tartott eredménytelen 

népszavazásról is.  D. V.
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Együtt zöldebbek 
vagyunk!

-

www.fotav.hu

Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáinkat nem min-

dennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. 

Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Rendhagyó sétánk a rend újpesti őreinek bázisa felé tart. Újpest főut-

cáján, az Árpád úton sétálunk. Több mint ötven éve áll itt ez az öteme-

letes épület. A kapitányság. 1963-ban épült, meghatározó része lett a 

városképnek. A kockakő és a villamos eltűnt, körülötte lakótelepeket 

húztak fel. A rendőrség épülete állandóságot, stabilitást mutat. 

Horváth Szabolcs alezredes, a rendőrkapitányság megbízott vezetője egy kedves tör-

ténetet mesél az építésről: „Az Árpád úti oldal külső díszítését azért fejezték be zöld 

csempével, mert a sárga elfogyott. Ezt, a hagyománytisztelet jegyében, a felújításakor 

is fi gyelembe vették, így maradt az eredeti forma.”

ÚJPESTI SÉTA

Rend a lelke 

A rendőrkapitánytól megtudjuk, az állomány nagyon jól élte meg a 

felújítást, örülnek a szép munkahelynek. Az energetikailag korszerűsí-

tett épület a praktikumon túl a szemnek is kedvez: „Fantasztikus épület! 

Rajongok a minimalista stílusért” – mondja Horváth Szabolcs, aki még 

hozzáteszi, a régi-új dizájn mindenkinek tetszik. 

A stabil külső biztos belsővel harmonizál. Az újpesti egyenruhások híresek 

az együttműködésről. A rendőrkapitány büszkén mesél az önkormányzattal, 

a polgárőrökkel és a közterület-felügyelettel meglévő kiváló kapcsolatról és a 

közös munkáról: „Ugyanazért a célért dolgozunk együtt!” A polgárőrséggel való 

együttműködést példaértékűnek látja. A rendőrség nagyra tartja a polgárőrök 

önkéntes tevékenységét. Azt is elmondja, Újpesten töltenek a rendőrök és a 

polgárőrök a legtöbb időt közösen a közterületeken, egész Budapesten. A köz-

terület-felügyelettel is kiváló az összhang, hetente látnak el közös szolgálatot 

Újpest-Központban és környékén, ahol nagyon jó a biztonság. Ehhez hozzájárul 

a térfi gyelő-szolgálat is, melyet az önkormányzat épített ki. Újpest Önkormány-

zata biztosítja a rendszer működését, továbbá a rendőrök díjazását, akik a ka-

merák mögött ülnek. Így egész nap szakértő szemek fi gyelik az újpesti rendet. 

A szolgáltatószemlélet kiemelt fontosságú az újpesti rendőrségen, 

amelynek hatásait egyre jobban érzékelik a falakon belül és kívül is. Egy-

re több ember fordul hozzájuk bizalommal, segítségért, tanácsért. Idősek, 

gyerekek érkeznek látogatóba ebbe az épületbe, és a rendőrség is sűrűn 

ellátogat más intézményekbe. Legnépszerűbb most a Házhoz megyünk 

program, ahol bárki felvilágosítást, segítséget kérhet a forgalmas és jól 

megközelíthető helyekre kitelepült információs pultoknál. Legközelebb a 

Karácsonyi Vásáron találkozhatnak velük!  VG, MOA



December 4., péntek
17 órától az Erkel Gyula Zeneiskola kórusá-

nak műsorát láthatjuk majd a Szent István tér 

nagyszínpadán, 19 órától pedig Janett 

G és Bottah B, az újpesti rendezvények 

rendszeres fellépői szórakoztatják a vásár lá-

togatóit. 

December 5., szombat
A szombati programok 15 órakor, az Újpest 

Arca választással kezdődnek. A Szent István 

tér nagyszínpadára érkeznek azok a fi atalok, 

akik versenybe szálltak azért, hogy egy éven 

keresztül képviselhessék városunkat. 2015-

ben megújult az Újpest Arca verseny, idén 

elsősorban a jelentkezők találékonyságát, kre-

ativitását és kommunikációs készségét vették 

fi gyelembe a szervezők. Éppen ezért a döntő 

is különleges lesz: a versenyzőknek rendha-

gyó feladatokat kell végrehajtaniuk, párosban 

és egyéniben. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is ér-

tékes nyeremények várnak a négy kategória 

győzteseire, köszönhetően azoknak a helyi 

vállalkozásoknak (MagicBox, Központ Bisztró, 

Tarzan Park, Halassy Olivér Városi Uszoda, 

Aquaworld, Márkabolt, Andretti Pizzéria-

Kávézó-Fagyizó), akik az Önkormányzat kez-

deményezése mellé álltak.

19 órától Wolf Kati ad koncertet. Az 

énekesnőt nem kell bemutatni. Hét éves kora 

óta ismeri mindenki. A közkedvelt rajzfi lm, a 

Vuk főcímdalát énekelte és lopta be magát 

a meserajongók szívébe. Karrierje 2011-ben 

éledt újra. A hazai X-Faktor első szériájának 

köszönhetően vált igazán ismertté. ,,Szere-

lem, miért múlsz?’’ című dalával ő képviselte 

Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dal-

fesztiválon. Legutóbb a Sztárban sztár című 

szórakoztató műsorban láthattuk. 

A Karácsonyi Vásár aktuális 
programjai, fellépői
A második adventi hétvége közeleg, az Újpesti Karácsonyi Vásár 

pedig egyre több programmal várja látogatóit. Péntektől vasárnapig 

egymást váltják a karácsonyi előadások és a sztárok a Szent István 

tér nagyszínpadán. Végre megnyitja kapuját a már annyit emlege-

tett és mindenki által nagyon várt Meseváros is, az Egek Királynéja 

templom kertjében.

20 órakor jubileumi turnéjuk egyik állo-

másaként az idén 25 éves Irigy Hónajmirigy 

érkezik Újpestre. A zenekar néhány fi atal ba-

rátságából és egy azóta is sokat emlegetett 

szilveszteri buliból nőtte ki magát. Azóta hu-

szonöt év röppent el. Az Irigy Hónaljmi-

rigy Magyarország egyik legsikeresebb 

könnyűzenei együttese.

December 6., vasárnap
A második adventi vasárnapon, 15 órától az 

ország egyik legtehetségesebb fi atal bűvésze, 

Kiss Balázs is fellép a Karácsonyi Vásár 

színpadán. A trükkök után, 16 órától az Éva 

Funky SE Tánciskola növendékei tarta-

nak bemutatót. Sötétedés után, 17 órakor 

ünnepi műsor és a második adventi 

gyertya meggyújtása következik, az 

Újpesti Katolikus Egyház műsorával. A hétvége 

lezárásaként Horváth Károly, ismertebb nevén 

Charlie lép színpadra. A Liszt-díjas magyar 

énekes, könnyűzenész, a rock, jazz, blues, fun-

ky jellegzetes, rekedt hangú előadóművésze. 

Eredetileg balett-táncosnak készült, később 

még színészként is feltűnt és színházban is 

szerepelt. Székesfehérvári gimnazista évei so-

rán alapította első rockegyüttesét. Magyaror-

szág egyik legjellegzetesebb és legismertebb 

férfi hangja.
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Játékgyűjtés
Az Újpesti Cseriti a Karácsonyi Vásárban is várja az adományokat, 

amelyeket karácsonykor a nehéz sorsú gyermekek kapnak majd 

meg. Az önkéntesek hétvégenként a Cseriti Szent István téri 40-es 

faházában 14 órától érhetők el. A Mesevárosban is leadhatóak a 

Cseriti által támogatott gyerekeknek szánt ajándékok, játékok. Hozd 

el használt, de jó minőségű játékaidat a rászoruló gyerekeknek! 
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Nyitva tartás: Péntek (16.00-19.00)

Szombat - Vasárnap (10.00-19.00)

DECEMBER 4. PÉNTEK

18.00 – Esti meseolvasás és diavetítés (Holle 

Anyó, Aladdin és a csodalámpa, Csizmás Kandúr)

DECEMBER 5. SZOMBAT 

10.00 – Kisvirág Kreatív Bábszínház előadása

DECEMBER 6. VASÁRNAP 

14.00 – Betlehemes bábjáték

A Mesevárosban minden szombaton és 

vasárnap 15 és 18 óra között kézműves 

foglalkozással várják a gyerekeket. Vasár-

naponként 17 és 19 óra között eszközös 

játéktár is vár mindenkit. 

„Drága Újpest, 
minden meccset 
meg kell nyerni!”

Gyerekkorában több 

évig Újpesten élt, a 

lila-fehéreknek druk-

kolt, azt mondja, min-

den itteni koncertje 

hazatérés egy kicsit. 

Most a Mikulás hozza 

Újpestre: december 

6-án lép fel zeneka-

rával a Karácsonyi 

Vásárban. Horváth 

Charlie-val beszélge-

tünk.

– Még mindig Újpest-drukker vagy?

– Egyértelműen, bár nem elvakult. Akkor laktam itt, amikor a 

legjobb focisták játszottak a csapatban, és mindent megnyertek. 

Egy ilyen ifjúkori szerelem sosem múlik el. Később jó barátom 

lett Törőcsik András, aki szerintem a világ legjobb játékosa volt. 

Nemrégen látogattuk meg zenészkollégákkal. Ezúton is kívánom 

neki, hogy meggyógyuljon.

– Szereted a szabadtéri koncerteket?

– Nagyon. Egészen különleges hangulatúak, és kiegyenlítőd-

nek a dolgok, hiszen a közönség ugyanúgy áll a nézőtéren, mint 

mi a színpadon. (nevet) És az én zeném amúgy sem ülős muzsika, 

jobb, ha állnak és táncolnak az emberek. 

– Igaz, hogy több évtizednyi zenélés után is iz-

gulsz a koncertek előtt? 

– Igen, mindig izgulok. Szerintem az a nagy szerencsém, hogy 

kicsit amatőr maradtam. Abban az értelemben, hogy készülök a 

koncertekre, és örökké félek, mielőtt a színpadra lépek.

– De mitől félsz?

– Ahhoz, hogy egy koncert jól sikerüljön, sok mindennek kell 

stimmelnie. Szoktam mondani, hogy mindig akkor jó egy buli, ha 

az eleje is jó, meg a vége is. Közte lehetnek kisebb hibák. Ez 

az izgulás is segít abban, hogy még mindig imádok muzsikálni, 

lelkesen koncertezem. A saját koncertjeimen túl a Generállal is 

próbálunk, mert több nagy koncertünk lesz mostanában a régi 

bandával. Demjén Rózsival is gyakran fellépek. És jövőre kéne 

egy új Charlie lemez.

– Üzensz valamit az Újpestieknek karácsonyra 

és újévre?

– Drága Újpest, minden meccset meg kell nyerni! Legyünk ott 

az első kettőben! És persze nagyon boldog ünnepeket kívánok 

minden újpestinek. JUHÁSZ MÁTYÁS

A Charlie-val készült teljes beszélgetést az ÚKTV december 

4-i adásában láthatják az érdeklődök.

Szelfi zz a Mikulással!
December 5-én és 6-án Újpestre jön a 

Mikulás. A kéréseknek eleget téve az önkor-

mányzat egy családbarát kezdeményezést in-

dít. Mindenki különleges díszletben fotózhatja 

le saját gyermekét a Mikulással. 10–17 óráig  

várja majd a gyerekeket egy szelfi re a Mesevá-

rosban. (13.00 és 14.00 között ebédszünet.) 
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Egy alkalommal aztán a zongora mellől 

megpillantott egy kedves, csinos kis szőke 

hölgyet, amint az ő zongorajátékára táncolgat 

egy fi atalemberrel. Számok múltak, számok 

kezdődtek, de kis szőke csak táncolt, miköz-

ben partnere egyre inkább belemelegedett a 

slágerek ritmusába.

Apám ekkor megállt, leállította a zenét, le-

csukta a zongora fedelét. Lement a táncolók 

közé és szíve választottját azon mód lekérte a 

partneréről. 

– Akkor most mire fogunk táncolni – kér-

dezték a körülöttük álldogáló, táncolni vágyó 

fi atalok.

– Majd fütyülni fogok – válaszolta apám, és 

fütyült. Belekezdett egy slágerbe, és táncolt 

a lánnyal, aki úgy megtetszett neki. Fokoza-

tosan, egyre inkább táncolt már mindenki a 

teremben. 

A kis helyes szőke lett az anyám, a bátor, 

gáláns zongorista az apám. És együtt éltek, 

míg meg nem haltak.  RÉTI JÁNOS 

Akkor most vissza az időben! A XX. század 
‚
40-

es éveibe, a Szent István téren álló kis kultúr-

házhoz, mert a történet oda kapcsolódik. Alig-

hanem csak Katolikus Kultúrháznak nevezték, 

a Legényegylet nem ott volt. A sokat megélt kis 

épület mind a mai napig áll. Ott tárgyalták Csík 

József apátplébános politikai perét 45 után, 

aki mellesleg alapítója is volt az intézménynek. 

A felmentő ítélet kimondását követően átvonult 

a templomba, az egybegyűlt hatalmas tömeg 

pedig a „Jöjj el Szentlélek, Úristent!” énekel-

te a téren. Apám mindig szóbahozta, amikor 

hozhatta, hogy bezzeg Mindszenty perénél ezt 

már nem lehetett vagy nem merték megcsinál-

ni. Pedig Pesten, a belvárosban csak két gép-

pisztolyos állt a tárgyalótermet magába foglaló 

épület előtt.  

Első látásra  
TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

Az Árpádi úti 
kereszeződés, 
egy-két évtizeddel 
később

Minden vasárnap egy-egy gyertyát gyújtunk 

meg a koszorún. Mindegyik gyertyának más-

Azért várom a Mikulást, mert meghozza az ün-

nepeket, együtt lesz a család és új emlékeket 

szerzek. Nagy Attila 4. a

Azért várom a Mikulást, mert jó érzéssel 

tölt el, „boldog vagyok”, amikor nem a lá-

bam van a csizmámban, hanem csoki és 

mandarin. Érzem, hogy hihetek a létezé-

sében.

Tavaly, amikor eljött hozzám, beleülhettem 

az ölébe, és elmondhattam neki, mit kérek. Vá-

rom, hogy megint ölbe vegyen és kívánhassak 

valamit tőle. Hosszú Vivien 4. a

Azért várom a Mikulást, mert feldobja a na-

pomat, ha látom és érzem, hogy anyuék bol-

dogok, mert a Mikulás boldogsága ott van a 

szívük mélyén. Vass Viktória Boglárka 4. a

Azért várom a Mikulást, mert olyan kedves, 

hogy akkor is jön hozzám, ha hóhegyek van-

nak nálunk. Rudolf Liliána 4. a

Várom a sok édességet az adventi naptár elé, 

ami a falunkon van. Akkor is eljön hozzánk, ha 

nem esik a hó. Sándor Petra 4. a

Én azért várom 6-án reggel a Mikulást, mert 

nagyon jó látni, hogy a húgaim kíváncsian 

DIÁKOK ÍRTÁK

néznek bele a cipőjükbe. És jó látni azt is, hogy 

őszintén boldogok, gyönyörű érzés, ha tudom, 

olyan nyugodtak, mint karácsony este. Úgy köny-

nyű elképzelni, hogyan érkezik a jóságos öreg-

ember, ha esik a hó. Azt hiszem, ez a legszebb 

reggel az évben. Harmati Anna Janka 4. c

Most, hogy már negyedikes vagyok, megrendült 

az a hitem, hogy tényleg létezik a Mikulás. Kis-

koromban még jó mese volt, hogy rénszarvas 

szánján, nagy zsákjával minden jó gyermekhez 

elrepül és visz neki ajándékot. De így, „nagy 

gyerekként” is várom teljes szeretettel.

 Barta Eszter 4. c

Bennem mindig jó emléket idéz fel a Mikulás-

várás. Nem számít az ajándék, mert „jobb adni, 

mint kapni”. Gondolom, remélem, hogy sokan 

így vagyunk ezzel. A Mikulás összehozza az 

egész családot. Végül is mindenkinek szüksége 

van Mikulásra. Kiskoromban én úgy képzeltem 

el a Mikulást, mint a gyerekek szuperhősét!

 Németh György 4. c

Alig várom, hogy a párnám alá rejtett ajándé-

kot megkapjam, amit a Mikulás szánt nekem. 

Szerintem ő kedves, jószívű és gondolatolvasó. 

Remélem, az idén is sok fi nomságot kapok.

 Rácz Lujza 4. c

Sok fi nom édességet hoz, és többnyire havat is. 

Viccesek a krampuszai. Németh Levente 4. a

 (FOLYT. KÖV. JÖVŐ HETI LAPSZÁMUNKBAN)

Mikulásváró I.
Hipp-hopp fut a szán,

siklik szaporán.

Dobrokol a havon

szélvész paripám.

Hejhó ügyesen

vágtat tüzesen,

húzza a teli szánt

fénylő hegyeken.

Hipp-hopp fut a szán

villám-paripán,

végtelen utakon

dobban szaporán.

SZEPESI ATTILA: 

TÉLAPÓ ÉNEKE

A volt Katolikus Kultúrház később lett út-

törőház, úttörő- és ifjúsági ház a legkülönfé-

lébb funkciókkal felruházva, de nekünk azért 

volt történelmi hely, mert apa ott ismerte meg 

anyát. Egy életre.

Apám nagyon jól zongorázott, bár nem a leg-

szabályosabban, mert csak hallás után játszott, 

naturalista volt, nem ismerte a kottát. De na-

gyon jó hangulatot tudott varázsolni maga köré. 

Így tett szombat délutánonként a Katolikus Kul-

túrházban is: táncra játszott az 5 órai teákhoz.
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Andersen meséje a fi atal Gerda történetéről szól, aki a bátor-

ság, a kitartás, és a szeretet erejével veszi fel a harcot a jégszívű 

Hókirálynővel szemben. A dán meseíró eredeti történetét Iványi Ár-

pád dolgozta át, és így egy új, önálló színpadi művet alkotott. 

A mesejáték egy elképzelt világban, mesebeli hegycsúcsok kö-

zött, megfagyott, havas tájakon játszódik. Gerda (Dömök Edina) és 

Kay (Csató Gábor) nagymamájukkal (Weisz Ildikó) együtt élnek nagy 

szeretetben, míg egy nap a gonosz, hideg szívű Hókirálynő (Veréb 

Dia – Orosz Melinda hangjával) meglátogatja a kíváncsi Kay-t, és 

magával viszi palotájába, az örök jég birodalmába. Gerda azonban 

nem nyugszik bele abba, hogy elveszítette legjobb barátját, ezért 

elindul felkutatni a Hókirálynő birodalmát, hogy hazahozza a fi út. 

Gerda hosszú útja során különös segítőtársakra bukkan. A bátor 

lány végül a szeretet erejével megvívja harcát a barátjáért, és sikerül 

megtörnie a gonosz varázsát. 

Aki egy igazán téli hangulatú mesével szeretne gazdagodni, az 

idén a budapesti Duna Palotában nézheti meg a darabot. December 

6-án az SOS Gyermekfalu Alapítvány részvételével rászoruló gyer-

mekek számára rendezett jótékonysági előadás keretében játssza a 

mesejátékot a Noir Színház. 

2016. január 30-án pedig az Újpest Színházban találkozhat a kö-

zönség Andersen megható történetével. T. E.

A magyar fi lmekkel szemben csak két kifogás szokott felmerülni: vagy semmi közük az 

úgy nevezett „magyar valósághoz”, vagy túlságosan belesüppednek abba, amit annak 

vélnek. A nagyotmondás vágya nélkül produkálni valami életszagút – erre kevesen képe-

sek. Horváth Lilinek rögtön az első fi lmjével sikerült megtalálnia a középutat.

A Szerdai gyerek Maja története, egy 19 éves, állami gondozásból kikerült lányé, aki 

azért küzd, hogy négyéves kisfi át kihozhassa az intézetből. Úgy dönt, kölcsönt vesz fel és 

vállalkozást indít; mosodát nyitna, bár eleinte ő maga sem hisz a sikerben. A lopásokból, 

betörésekből élő barátja (a gyerek apja) nem díjazza Maja ambícióit, ráadásul féltékeny 

– nem alaptalanul – a mikrohitel program helyi vezetőjére, aki egyre közelebb kerül a 

lányhoz.

Ki lehet-e kerülni a nyomorból, vagy a környezet úgyis visszahúz? Ezt a sokszor feltett 

kérdést boncolgatja a fi lm, és kevésen múlik, hogy nem lesz belőle tanmese. Ez a kevés 

viszont nagyon sokat jelent: hiteles környezetet, életszagú szituációkat és két intenzív ala-

kítást. Thuróczy Szabolcs erős, de sebezhető fi gurájának tökéletes kiegészítője az amatőr 

Vecsei Kinga, aki meggyőzően hozza a vadóc lányt. Nehéz, sőt lehetetlen nem drukkolni 

nekik – aligha véletlen, hogy a fi lm Csehországtól Németországon át Indiáig mindenhon-

nan fontos díjakkal távozott. B. S.

Szerdai gyerek
Írta és rendezte: Horváth Lili. • Kép: Maly Róbert. • Zene: Presser Gábor. • Szereplők: Vecsei  Kinga, Thuróczy Szabolcs, Börcsök 

Enikő, Nagy Ervin, Lukáts Andor. • Bemutató: december 3.

FILMAJÁNLÓ

A Hókirálynő 
jön Újpestre is

DOLGOZÓK ISKOLÁJA FELVÉTELT 
HIRDET ÚJPEST-KÖZPONTBAN:

– GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK,
– KERESKEDELMI ELADÓ,
– VENDÉGLÁTÓ ELADÓ,

– BOLTVEZETŐ,
– VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETŐ,

Tel.: 06-20-9-51-33-57

ÓVODAI DAJKA
Az Újpesti Nyár Óvoda kollégát 
keres határozott idejű óvodai

 dajka munkakörbe. 
Érdeklődni: 06-30-250-9508 vagy

 350-3050 telefonszámokon 
az óvodavezetőnél lehet.

 ÁLLÁSHIRDETÉS

Újpest Önkormányzat Szociális Intézmé-

nyének Családsegítő Szolgálata (1042 

Budapest, Deák Ferenc utca 93.) alkal-

mazna vállalkozói szerződéssel, szám-

laképes klinikai szakpszicholó-

gust, határozott időre, heti 10 órában. 

Díjazás megegyezés szerint Jelentkezési 

határidő: 2015.12.10.

Benyújtandó iratok: önéletrajz, végzettséget 

igazoló okiratok másolata, (kérjük, tüntesse 

fel a szolgáltatás nettó díját, órabér) 3 hó-

napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány, illetve az igényléséről szóló igazo-

lás elfogadható, melyet kérjük, juttasson el 

az Újpest Önkormányzat Szociális Intézmé-

nye címére: (1042 Bp. Deák F. u. 93.) vagy 

elektronikus úton: munkaugy@ujpestszi.hu

A Noir Színház Hans Christian Ander-

sen közismert meséjét, a Hókirálynőt 

tűzte műsorára novembertől a Duna 

Palotában. A darabot Iványi Árpád ren-

dezte. A produkciót az újpesti közön-

ség is láthatja majd a jövő év elején.  
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Ahogyan Újpesten ez megszokott, egyenru-

hások, polgárőr, közterület-felügyelő és va-

gyonvédelmi szakemberek közösen adnak 

bűnmegelőzési-vagyonvédelmi tanácsot. Az 

egyébként országos programhoz Újpest az 

elsők között csatlakozott novemberben, ak-

kor keddtől péntekig a piacon, szombaton 

pedig a Megyeri klubban voltak. A látogatók 

minden hónap első hetében, előre megadott 

helyszíneken és időpontban találkozhatnak 

Ezúttal a Karácsonyi Vásárban, a jégpálya közelében lévő informá-

ciós ponton találkozhatnak az újpesti rendőrökkel, akik a Házhoz 

megyünk program keretében települnek ki minden hónap első he-

tében valamely forgalmas és jól megközelíthető helyre.

„Házhoz jöttek” a vásárba

K Ö Z B I Z T O N S Á G

a rendőrségi információs ponttal. Az újpesti 

rendőrségnek az a célja ezzel, hogy mintegy 

megfordítsák a bűnmegelőzés módját, ők 

„mennek házhoz”, azaz olyan helyszínre, ahol 

a legtöbben megfordulnak.

Most december első hetében a Karácsonyi 

Vásárban találkozhatunk az információs ponttal. 

Péntekig 12 és 15 óra között, advent második 

vasárnapján, 6-án pedig 12 és 18 óra között 

várják az érdeklődőket.  Kép és szöveg: MOA

SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN IS HATÉKONYAN

Az információs ponton szórólapok, ki-

adványok is átvehetők, amelyek mind-

mind a bűnmegelőzésről, hatékony 

vagyonvédelemről adnak rövid, átfogó, 

szemléletes ismertetőt. A rendőrök, va-

gyonvédelmi szakemberek kifejezetten 

tanácsadási céllal vannak kint. Szívesen 

adnak ötletet abban, hogyan óvjuk saját 

magunk vagy értékeink biztonságát és 

kerüljük el azt, hogy áldozattá váljunk. 

Az információs pontok fontos és közös 

jellemzője, hogy fi x helyen és időpontban 

állnak rendelkezésre az adott hónap első 

hetében. Most, decemberben a Karácso-

nyi Vásár a helyszín.

Palota
Információ:
T.: 306-1498
http://www.gekkonet.hu

1152 Bp., Illyés Gy. utca 10.

OROSZ CUKRÁSZDA KARÁCSONYI AKCIÓJA

 

Rendeljen karácsonyra december 10-ig,  

így a beiglik árából 10% kedvezményt adunk.

Szamos szaloncukrok kimérve kaphatók.

Várjuk üzletünkben: 1041 Bp., Templom u.3.

Süti vonal: 70-429-3917.
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Balajcza Szabolcs még a negatív szériában lévő Új-

pest kapusaként nyilatkozott a Videoton elleni vere-

ség után. Az újpestiek akkoriban kilenc fordulón át 

nem tudtak nyerni. Az utóbbi hetekben nagyot válto-

zott a világ a Megyeri úti gárdánál. Vajon mi történt, 

hiszen látványosan javulnak az eredmények.

Újpesten mindenki 
a helyére került 

– Elsősorban az, hogy a vezető-

edzőnk mindenkinek megtalálta 

a helyét a csapatban – válaszolta 

Balajcza Szabolcs. – Balogh Balázs 

például jól játszott középen, de mi-

vel a szélen voltak hiányosságaink, 

kikerült oda, és ott is jól teljesít. A 

két védekező középpályásunk is 

remekül megérti egymást. Azok 

pedig, akik le voltak maradva fi zi-

kálisan, mostanra utolérték magu-

kat. Hazard például mostanra tudja 

hozni a dinamikus, gyors játékát, de 

mondhatnám a gólvágó Diagne-t is.

Balajcza annak idején az igazi 

vezéregyéniségeket is hiányolta a 

pályáról, akik a nehéz pillanatok-

ban ki tudják segíteni a többieket.

– Litauszki Robit említeném, hi-

szen remekül összefogja a védelmet, 

kevés gólt kapunk. Balogh Balázs is 

meghatározó egyéniség az öltöző-

ben és a pályán is, pedig fi atal já-

tékosokról beszélünk – véli a kapus.

A rutinos kapus szerint a meg-

felelő hozzáállás és a támadások 

felvállalása a siker titka, ahogy a 

korábbi győzelmekkor is.

S P O R T

– A sorozat a Békéscsaba és 

a Vasas ellen kezdődött, amik 

szintén értékes győzelmek vol-

tak, hiszen a kötelezőt be tudtuk 

húzni. Kellett a Haladás elleni 

győzelemhez, hogy viszonylag 

korán gólt rúgjunk, de az is, hogy 

ne álljunk vissza utána. De remé-

lem, ez még nem a maximum a 

csapattól.

De hátra van még a listavezető 

Ferencváros elleni rangadó. 

– A bajnokság előtt a dobogó 

volt a cél, amikor kilenc fordulón 

át nem nyertünk, persze sokan 

megmosolyogtak minket, de lát-

ni kell, hogy a tizenkét csapatos 

mezőnyben egy-két győzelemmel 

könnyen nagyot lehet lépni felfelé. 

Sokan kérdezgetnek már, mi lesz a 

Fradi ellen a szezonzárón, de egy-

előre ezzel még nem foglalkozunk, 

majd ha eljön az ideje – tette hozzá 

Balajcza Szabolcs. (rangado.hu/gg)

Kéméndy Ernő, 
az UTE első 
magyar atléta-
bajnoka
1896-ban avatták fel Budapesten a Millená-

ris pályát. Itt, valamint az Orczy-kertben zaj-

lottak a századvég első szabadtéri atlétikai 

versenyei. Ebben az időszakban az UTE, a 

palotai erdőben megrendezett tornaverse-

nyein – kiegészítő programként – atlétikai 

bemutatót szervezett. Legnagyobb sikere a 

rúdugrásnak volt, ahol a győztes 210 cm-t 

ugrott. 1901. június 30-án rendezte meg 

egyesületünk az első nyilvános atlétikai ver-

senyét. A pályát a verseny délelőttjén a ver-

senyzők saját maguk alakították ki. Kimérték 

a futószámok távjait, megásták a magas- és 

távolugrás helyét, kijelölték a start- és cél-

vonalakat, a súlydobó négyszöget. Reggeltől 

Elbúcsúztatták 
Várhidi Pált
A Megyeri úti temetőben szerettei, barátai és a szurkolók 

elbúcsúztatták Várhidi Pált, az Újpest legendás labdarú-

góját, aki november 12-én, életének 85. évében hunyt el. 

A római katolikus egyház szertartása szerinti búcsúzta-

tást megelőzően Wintermantel Zsolt, Újpest polgármes-

tere beszédében kiemelte, Várhidi Pálnak sikerült az, ami 

csak keveseknek – már életében legenda lett.

– Bajnok volt és bajnokokat nevelt. Csapatember 

volt és csapatot épített. Legenda lett, mert nemcsak te-

hetsége vitte előre, hanem a szíve és lelke is. Ezért nem 

pusztán csak felvillanó, majd lehanyatló sztár lett, amiből 

ma szó szerint annyi van, mint égen a csillag, hanem az 

életünk része, a történelmünk halhatatlan alakja. Ha a 

Várhidi Pál nevet hallom, nekem két szó jut eszembe: 

Újpest és bajnok – mondta Wintermantel Zsolt.

Várhidi Pál ahhoz a labdarúgó-nemzedékhez tartozott, 

amely világszínvonalat képviselt, így korának bármely 

nemzetközi klubcsapatában vagy válogatottjában meg-

állta volna a helyét játékosként és edzőként egyaránt. Az 

egykori védő játékosként kizárólag a lila-fehéreket erősí-

tette, 1949 és 1965 között játszott a Megyeri úton. A tíz-

szeres válogatott Várhidi a cserepadon ült az Aranycsa-

pat legendás londoni 6-3-as győzelme alkalmával, illetve 

tagja volt az 1954-es svájci világbajnokságon ezüstér-

mes válogatott keretének, az 1960-as római olimpián 

pedig bronzérmet szerzett a nemzeti együttessel.

Vezetőedzőként 1973 és 1980 között négy bajnoki 

címet szerzett az Újpesti Dózsával.

Nyugodj békében Pali bácsi! (g)

délig ástak, fúrtak, faragtak, meszeltek, hogy 

aztán délután versenyezzenek.

Egy-egy sportoló 4-5 számban is indult. 

Kéméndy Ernő, a verseny pályabírája négy 

aranyérmet szerzett. A Magyar Atlétikai Szö-

vetség 1903-ban vette hivatalos nyilván-

tartásba az Újpesti Torna Egylet atlétáit 

és három évvel később, 1906-ban 

Kéméndy Ernő megnyerte a klub első 

atlétikai bajnokságát.

Születésének 135. évfordulóján 

emlékezünk a bajnokra. (GG)
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Tisztelt Hirdetőink! A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtö-

kön: 10-től 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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők december 

7-én, hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők 

december 7-én, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, 

Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila önkormányzati képviselő december 14-én, hétfőn 17-18 

óráig, tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel:. 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, 

Bartók Béla önkormányzati képviselők december 15-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Hely-

szín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifi desz.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.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

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

 Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Kedves Újpestiek! A kereszténység egyik legnagyobb ünnepének közeledtével ismét adventi keresztet állított 

az Újpesti Jobbik. Célunk, hogy a karácsony valós jelentésére hívjuk fel a fi gyelmet. Sajnos a mai fogyasztói 

világban sokaknak csak az ajándékok hajkurászását jelenti a karácsony, pedig valódi üzenete a hit, a szeretet 

és az összetartozás mérhetetlen erejének hirdetése.Szeretettel várjuk szimpatizánsainkat vasárnap a második 

adventi gyertya meggyújtására a Szent István téren, este 18 órakor. Jobbik Újpesti Szervezete

Perneczky László önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)

(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 

Újpesti LMP Iroda – István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne Ön jöjjön, hívásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütörtökén 

17 órától a Homoktövis Általános Iskolában (1046 Bp., Homoktövis u. 100.)

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Hely-

szín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, Nádor u. 1.). A fenti 

fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!

Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. Helyszín: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) Előzetes bejelentke-

zés és időpont egyeztetés a 06 30 400 9297 telefonszámon lehetséges!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT A KÉPVISELŐI IRODÁBAN! 

2015. december 10-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat – tanácsadás – igénybevételére van lehe-

tőség előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. Helyszín: IV. Kiss 

Ernő u. 3. (P+P Irodaház). Horváth Imre országgyűlési képviselő

KARÁCSONYI DÉLUTÁN

Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos, most mégis újszerű karácsonyi műsoros délutánunkra december 

8-án 15 órára az Ady Endre Művelődési Központba (IV. Tavasz u. 4.). Az ingyenes jegyeket az MSZP frakció-

irodájában (Nádor u. 1.) lehet átvenni munkanapokon 14.00 és 17.00 között.  Rendezvényünk attól más, mint 

az eddig megszokottak, hogy bekapcsolódunk a kerületi Nőtagozat karácsonyi tartós élelmiszer és játékgyűjtési 

akciójába. Az összegyűlt adományokat rászoruló családok között osztjuk szét. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy 

aki megteheti, hozzon magával a december 8-i műsoros délutánra valamilyen tartós élelmiszert, vagy játékot 

(lehet használt is, de még jó állapotú). Az ünnepek közeledtével még igazabb a mondás, hogy öröm kapni, de 

még nagyobb öröm adni!  Dr. Trippon Norbert kerületi elnök, Horváth Imre országgyűlési képviselő

ADOMÁNY- ÉS AJÁNDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete fontosnak tartja, hogy valódi segítséget nyújtson a rászorulóknak 

és a nehéz helyzetben élő családoknak. Ezért a közeledő decemberi ünnepek alkalmából adomány- és ajándék-

gyűjtési akciót szervezünk. A gyűjtés december 15-ig tart, ez idő alatt az újpesti MSZP frakcióirodájában 

hétköznap 14–18 óra között várjuk az adományokat (Nádor u. 1.). Elsősorban tartós élelmiszert és játékot, könyvet 

(lehet használt is, de még jó állapotban lévő) várunk. Az adományokat, ajándékokat kérjük, hogy lehetőség szerint 

szállítható méretű „Mosoly-dobozokban” juttassák el hozzánk. Vállaljuk, hogy karácsonyig minden adományt eljut-

tatunk a rászorulókhoz. Az ő nevükben is köszönjük a segítséget! Legyen mindenkinek szép karácsonya!  

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének Nőtagozata

A Demokratikus Koalíció Újpesti Szervezete tájékoztatja a lakosságot, hogy irodánk minden ked-

den 15 és 18 óra között és minden szerdán délelőtt 10 és 12, délután 14 és 18 óra között nyitva 

tart. Várunk minden érdeklődőt. Telefon: 06 70 347 1040 Cím: 1042 Bp., Árpád út 19.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Berényi Erzsébet önkormányzati képviselő (Demokratikus Koalíció) minden hónap második hétfőjén 16-

19 óra között fogadó órát tart a DK Újpesti szervezete frakcióhelyiségében. Cím: 1042 Budapest, Árpád út 19. 

Bejelentkezés: 06 70 347 1040, e-mail: Budapest11@dkp.hu, dkujpest_hu.novodev.hu

FOGADÓÓRA

dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., Újpestért Egyesület frakció) Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 

17 és 18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

Ingatlan eladó
� Budapest IV. kerület, Megyeri úton, 54 m²-es, meg-

kímélt állapotú tehermentes öröklakás eladó. Telefon, 

internet van. Ár: 13 M Ft, bútorozva 13.4 M Ft. Érdek-

lődni a 06-1 251-7380-as vagy a 06-70 284-7697-es 

telefonszámon.

Ingatlant vesz

� Készpénzzel vásárolok 20-60 négyzetméteres felújí-

tandó lakást, házrészt, házat. Magánszemély! Lőrincz 

Péter. Tel.: 06-70 383-5004 

� Újpesten vennék tulajdonostól három vagy négyszo-

bás lakást. Tel.: 06-20 499-9156

Ingatlan csere

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

szobás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat elcse-

rélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, 

orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 06-20 263-0086

Állást kínál

� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerületi iro-

dájába ingatlanreferenst keresünk. A betanulási 

idő alatt fi x fi zetést biztosítunk. Ha felkeltettük 

érdeklődését, fényképes önéletrajzát az allas@

csic.hu e-mail címre várjuk.

� Budapesten a XIII. kerületben található négy 

csillagos szálloda konyhájára keresünk két mű-

szakban tapasztalattal rendelkező kollégát (fe-

kete-fehér) mosogató munkakörbe. Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal a pozíció megjelölésével 

e-mail-ben lehet: bphoteljobs@gmail.com

� XIII. kerületi négycsillagos hotelbe keresünk 

szobalányt, illetve vendégtér-takarítót. Tapasz-

talat előnyt jelent, jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal, pozíció megjelölésével e-mail-ben lehet: 

bphoteljobs@gmail.com

� OTP Csoport ingatlanközvetítő hálózata ingat-

lanközvetítőket keres újpesti irodájába. Ha szívesen 

foglalkozol emberekkel, hiszel önmagadban, nem 

éred be átlagfi zetéssel és tenni akarsz a céljaidért, 

akkor Téged várunk! Jelentkezz! Tel.: 06-70-378-4839

Oktatás

� Matematika-, fi zika- és kémiakorrepetálást vállalok. 

Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Matematika korrepetálás. A matek nem nehéz! 

Hogy mitől és hogyan lesz könnyű, azt mutatom meg 

példacentrikusan a diák nyelvén. Tel.: 06-1 360-1657, 

06-20 927-0270

Régiség

� BOROSTYÁN és KORALL ÉKSZEREK FELVÁSÁRLÁSA 

20.000-től 200.000 Ft-ig! Arany: 8500 Ft-tól, ezüst: 

350Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, porceláno-

kat, kerámiát, kar-, fali- asztali-, állóórákat, régi érmét, 

pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, képeslapo-

kat, teljes hagyatékot felvásárolok készpénzért! Díjta-

lan kiszállás, értékbecslés. V. ker. Szent István krt. 25. 

szentistvankrt25@gmail.com, Tel.: 06-20-914-0150

� KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol 

magas áron BOROSTYÁN és KORALL ékszere-

ket 15.000-től 200.000 Ft-ig, antik bútorokat és 

ékszereket, festményeket, asztali-, fali-, zseb-, 

és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni… stb. 

porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel- és Gor-

ka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború 

előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, 

képeslapokat, hagyatékokat, tört és fog aranyat. 

Az értékbecslés és a kiszállás díjtalan! XV. ker. 

Páslomliget u. 8. (Vásárcsarnokkal szemben) 

Tel.: 06-1-708-2878, 06-20-358-8217

� Vásárolok régi könyveket, képeslapot, jelvényt, kitünte-

tést, iratot, fémpénzt, papírpénzt, játékot, bármilyen régi 

vagy retró, antik tárgyat. Ezüst, porcelán, festmény, ékszer, 

bútor is érdekel. Hagyaték felvásárlás lomtalanítással. In-

gyenes kiszállás, azonnal fi zetek. Tel.: 06-20 924-4123

Szolgáltatás

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 

21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 

javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-

szigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garan-

ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 

550-0269

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 

bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, előre 

egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköznap: 8-től 19 

óráig! Tel.: 06-30 219-1624 

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 

fényezését vállalom. Tel.: 06-30 932-8305

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 

Fiókcserék, ajtópántok cseréje, székjavítás. Tel.: 06-70 

234-7759, 306-2023

Bútor

� Barna szekrénysor 8 db-os, 60 000 Ft. Ülőgarnitúra 3 

db-os, barna mintás, 60 000 Ft. Érdeklődni a 06-1 251-

7380-as vagy a 06-70 284-7697-es telefonszámon.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Szomorúan tudatjuk 

mindazokkal, akik is-

merték és szerették, 

hogy életének 59. évé-

ben váratlanul elhunyt 

Dr. Szabó Péter 

Pál az Újpesti Kórház 

egykori urológusa,

Újpest Önkormányzata megalakulásakor a 

rendszerváltás utáni első szabadon választott 

képviselő-testület (1990-94) képviselője.

Hamvasztás utáni búcsúztatása egy-egy 

szál virággal 2015. december 12-én, szom-

baton, 11 órakor lesz a budapesti Új közteme-

tő (X., Kozma utca 8-10.) szóróparcellájában.

A gyászoló család, barátok, 

kollégák, képviselőtársak

Gyászjelentés

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A December 5-én, szombaton 8-12 óráig, 

6-án vasárnap 10-12 óráig várja szeretettel a 

gyerekeket Mikulás.

Az adventi hétvégéken vasárnap is széles vá-

lasztékkal várják Kedves Vásárlóikat a Pavilon-

sor kereskedői a Virágcsarnok oldalában!

Heti ajánlataink:

Z Ö L D S É G A K C I Ó K

A Nagycsarnokban az R-Si-Moon Kft.-

nél kesudió 200 Ft/csomag, extra magozott 

aszaltszilva 2400 Ft/kg, mandarin 248 Ft/kg, 

paradicsom 360 Ft/kg, TV paprika 348 Ft/kg, 

pörkölt mogyoró 998 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft.-nél 

mandarin 260 Ft/kg, kiwi 200 Ft/kg

A Nagycsarnokban a Dream Come True 

Kft.-nél clementin 398 Ft/kg, mandarin 298 

Ft/kg, narancs 348 Ft/kg, padlizsán 298 Ft/kg

H Ú S A K C I Ó K

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hen-

tesnél CSAK SZERDÁN háztáji disznótoros 

véres-májas hurka 1100 Ft/kg, parasztmájas 

1380 Ft/kg, sertéscomb 1200 Ft/kg, sertés 

dagadó, -lapocka és -oldalas 1160 Ft/kg, ser-

téskaraj 1290 Ft/kg, sertéstarja 1200 Ft/kg, 

sertésláb 490 Ft/kg, lángolt kolbász 990 Ft/kg, 

csemegeszalonna 990 Ft/kg, füstölt tokaszalon-

na 990 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade 

Kft.-nél CSAK KEDDEN bőrös hús 879 Ft/

kg-tól, sertéscomb 950 Ft/kg, sertéslapocka 

899 Ft/kg, sertéskaraj 950 Ft/kg, sertéstarja 

899 Ft/kg, császár (oldalas) 899 Ft/kg, sertésfej 

299 Ft/kg, sertésláb 299 Ft/kg, sertésbelsőség 

kapható.

A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-

nél VASÁRNAP, december 6-án sertésoldalas 

1099 Ft/kg, sertés bőrös lapocka 999 Ft/kg, 

csirkezúza 649 Ft/kg, darabolt csirkeszárny 399 

Ft/kg, pulykacomb apróhús 1199 Ft/kg.

Mikulás a Piacon!

Vasárnap is várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési programja 

keretében megjelenő támogatott hirdetés      

       Újpest Önkormányzata   

Magyarország egyik legnagyobb 
nyomdaipari- és display-gyártó üzeme, 
az OSG Hungary Kft., nyomdai kisegítő 

pozícióba, betanított munkára keres 
kollégákat első sorban Újpestről.

Feladatok: nyomdai kötészeti felada-
tok, bolti display-ek ragasztása, össze-
szerelése, molinók vágása hegesztése.

Megbízható, hosszú távú munkahely, 
innovatív cégvezetés, jó csapat, 

újpesti munkahely.

Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal a job@osg.hu

 e-mail címen lehet.






