
EGY HULLÁMHOSSZON
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere az 

elmúlt öt évet értékeli. Eredmények, sikerek, 

közösségi élet, ünnepek, foci. Olvassák el 

a vele készült interjúnkat a 4-5. oldalon!

ELISMERÉSEK ÚJPESTEN
Huszadik születésnapját ünnepelte az Újpesti 

Városvédő Egyesület. Az Újpest Közéleti Televí-

zió két munkatársa is Arany Horgony emlékér-

met kapott.  3. oldal

ARANYHÉTVÉGÉN IS VÁR 
A KARÁCSONYI VÁSÁR
Advent utolsó hétvégéjén is vár mindenkit a leg-

otthonosabb karácsonyi vásár! Folytatódnak a 

programok, a koncertek, és rengeteg karácso-

nyi portéka lesz a Szent István téren.   6-7. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. december 17., IX. évf., 37. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

TÓTKA SÁNDOR LETT A 2015-ÖS ÉV FÉRFI KAJAKOSA
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség megtartotta évzáró gálavacsoráját, amelyen átadták a 2015-ös esztendő 

legjobb versenyzőinek járó díjakat. A felnőtt gyorsasági szakágban az év férfi  kajakosa Molnár Péter és párja, az UTE világbajnoka, 

Tótka Sándor lett. A magyar duó a kajak kettesek 200 méteres távján, az idei világbajnokságon szerzett aranyérmet. 13. oldal
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Legyen az ünnep
mindenkié!
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BOLDOG

KARÁCSONYT
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Vanília 
Elküldtük apukámat a karácsonyi vásár-

ba. Ez nem most volt, jó pár éve történt. 

Pontosabban anyukám küldte el, hogy 

hozzon nekem karácsonyra ajándékot. Apám késő este 

ért haza. Elment a vásárba, a kispiacra, a nagypiacra, az 

ázsiai üzletházba, a plázába, de az a vanília kesztyű, amiért 

anyukám küldte, nem volt sehol. Mondta mit szeretne, hogy 

állítólag ez most újdonság, sehol nem adtak neki. Nem akart 

hazatérni üres kézzel és belenyugodni, mindenki le van ma-

radva a divattal és fogalmuk sincs, milyen az a kesztyű. 

2005 karácsonyán kaptam egy álomszép vaníliaszí-

nű pamutkesztyűt. Nem hordom már, kihúzódtak belőle a 

szálak. Belenézek a fi ókba, elmosolyodom. Jó érzéssel tölt 

el az emlék, az a karácsony, hogy mekkorát nevettük, mi-

kor megtudtuk, apám egy egész napig kereste a zsenília 

kesztyűt, ami szerinte vanília. Ki hallott már olyan szót, hogy 

zsenília? Apám szerint nincs ilyen. Vaníliakesztyűt kaptam. 

Sokkal jobban örültem. 

Nem biztos, hogy meglesz a legújabb tablet, DVD, játék-

konzol, videojáték, mikrosütő, hajvasaló, elektromos borot-

va, kenyérsütőgép, borhűtő, babaház vagy focimez. De lesz 

jobb. Aminek sokkal jobban örülünk. 

December 9-én hatszáz gyermek arcára csalt mosolyt az 

Újpesti Cseriti. Ebben az évben is olyan előadót választottak a 

gyereknek, akire fel lehet nézni, akinek a története példaérté-

kű. Gáspár Laci koncertjén mindenki boldog volt. Aztán, dec-

ember 11-én, pénteken a Polgár Cetrumba várták a Cseriti ál-

tal támogatott gyerekeket. Színes dobozok és ajándékszatyrok 

sorakoztak a színpad előtt, melyek a karácsonyi koncert után 

gazdára találtak. Mindenki azt kapta, amire vágyott. 

Igazi, meghitt karácsonyi hangulatot varázsolt december 

14-én az Újpest-Árpád Lions Club a hátrányos helyzetű kis-

iskolások számára. A 22. alkalommal megrendezett ünnep-

ségen két újpesti iskola tanulói adtak műsort diáktársaiknak 

az Ady Endre Művelődési Házban.  

Jövő héten karácsony. Még nem vagyunk elkésve semmi-

vel. Készíthetünk kívánságlistát, vagy teljesíthetjük másokét. 

Legyen az ünnep mindenkié. Legyen olyan, amilyenre vá-

gyunk, amilyenre varázsolni tudjuk.

Az Újpesti Napló szerkesztősége és az Újpesti Sajtó Kft. 

boldog, szeretetteljes karácsonyt kíván minden kedves olva-

sójának!  V.G.

Fontos! 
A szavazás után 
24 órával újra 

leadhatjuk 
a voksunkat. 
Tegyük meg 

minél többször! 
www.megszepulavarosom.hu

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.

Teljesülő 
kívánságok
Gáspár Laci-koncert és személy-

re szóló, hatalmas ajándékcso-

magok. Hatszáz gyermek arcára 

csalt mosolyt Újpest Önkormány-

zatának jótékonysági szervezete, 

az Újpesti Cseriti.

December 9-én az Ady Endre Művelődési 

Ház színházterme ötszáz újpesti iskolással telt 

meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is egy 

olyan magyar előadó lépett színpadra, akinek története példaértékű lehet. Gáspár Laci saját dalai 

mellett a Sztárban sztár című műsorban előadott dalokat is elénekelte a gyerekeknek. 

December 11-én, pénteken a Polgár Centrumba várták a Cseriti által támogatott gyerekeket. A 

színes dobozok és ajándékszatyrok kecsegtetően sorakoztak a színpad előtt. A vidám karácsonyi 

koncert után pedig minden csomag gazdára talált. Játékok, édességek, plüssök. Mindenki azt 

kapta, amire titkon nagyon vágyott.   D. V.

Szavazz Újpestre!
A folyamatos felhívások ellenére még mindig lemaradásunk van a Megszé-

pül a városom kezdeményezés szavazásában. Az utolsó pár hetes hajrá-

ban a Facebookon is csatlakozhatunk a „Szavazz Újpestre!” eseményhez, 

hogy így ismerőseink is értesüljenek a lehetőségről és a szavazás meneté-

ről. Hívjunk meg mindenkit, nem kerül semmibe.  
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Elismerések 
az értékközvetítőknek 
Írta: M. Orbán András

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte az Új-

pesti Városvédő Egyesület. Értékmentő tevékenységé-

ért az Újpest Közéleti Televízió két munkatársa is Arany

Horgony emlékérmet kapott.

Szöllősy Marianne, az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke az elmúlt húsz évre tekintett visz-

sza beszédében, ami valójában több két évtizednél, hiszen a jogelőd Városvédő Kör még a 

rendszerváltás évében alakult. A ma ismert egyesület életének egyik jelentős állomása, amikor 

1992-ben először rendeztek helytörténeti vetélkedőt. 2007-ben ők állíttattak emléktáblát az 

újpesti és újpesti kötődésű akadémikusoknak, idén pedig Újpest alapításának százhetvenötödik 

évfordulóján ők rendeztek konferenciát.

Újpest, olvasóink szemével
Hogyan is látják az újpestiek az ünneplőbe öltözött 

Szent István teret és a Karácsonyi Vásár hangulatát? 

Íme, néhány olvasóink által készített fotó.

A városvédők tevékenységének középpontjában az épített és természeti 

környezet megóvása, bemutatása, valamint a szellemi értékek közvetítése 

áll. Szoros kapcsolatban állnak az újpesti egyházakkal, az önkormányzat-

tal, a Közművelődési Körrel is. Tagjai között több díszpolgár, és Újpestért-

díjas van. Most hat személynek adtak át Arany Horgony díjat, két alapító 

tag pedig Jozefka Antal egy-egy, a Városházát ábrázoló festményét kapta.

ARANY HORGONY-DÍJASOK

Ezt az elismerést azok vehetik át, akik sokat tettek 

Újpest múltjának bemutatásáért, épített és termé-

szeti környezetének megóvásáért.

Díjazottak:  
Dr. Kovács Ivánné Margit, aranydiplomás, Újpestért és Budapestért-díjas 

gyógypedagógus. Városvédő tevékenységéért 2010-ben kapott Újpestért díjat. A 

városvédő egyesületnek tíz évig volt elnöke.

Dr. Nyárs Csaba helytörténeti ismeretterjesztő munkájáért kapta az érmet.

Monori Józsefné az Újpesti Közművelődés Kör alapító tagja, az Újpesti Kert-

barátok Körének megszervezője, a jótékonysági bál hagyományának újjáélesztője.

Dr. Ozsváth Gyuláné nevéhez köthető a Wass Albert szobor és emlékpark meg-

valósulása, számos egyházi és civil esemény, hazai és határon túli jótékonysági rendez-

vény és gyűjtés szervezése. Az elismerést a jótékonysági bálok szervezéséért kapta.

Prófusz József az Újpesti Közéleti Televízió munkatársa a város történeti emlé-

keinek, természeti értékeinek megismertetésében végzett több mint húsz éves mun-

kájáért vehetett át Arany Horgony emlékérmet. 2008 óta szinte megszakítás nélkül 

kerül adásba változatos, a helyismeret különböző szegmenseit bemutató sorozata.

Kálmán János az Újpesti Közéleti Televízió munkatársa operatőrként számos 

hely- és honismereti tárgyú ismeretterjesztő fi lm készítésében vett részt. Újpesti ér-

tékek közvetítésének képi megformálásáért vehette át az elismerést.

KÉT TEVÉKENY ALAPÍTÓT IS KÖSZÖNTÖTTEK

Kadlecovits Géza, Újpest díszpolgára, alapító ügyvezető alelnök, a jogelőd vá-

rosvédő kör elnöke. Nevéhez fűződik az országos színvonalú Újpesti Helytörténeti Ér-

tesítő című folyóirat megalapítása, de ezen felül számos kötet szerzője, szerkesztője.

Wagner Alfréd alapító tag, korelnök, máig aktív tagja a városvédőknek. Kilenc-

venedik születésnapján köszöntötték. A két alapító Jozefka Antal újpesti festőművész 

egy-egy, Városházát ábrázoló munkáját kapta.

Fényárban a 

Szent István tér

Fotó: Fedák Ildikó

Minden 

csupa dísz 

Fotó: Benkóczi 
Zsuzsa

Lila fényben…

Fotó: Kotmanócki 
Veronika

A hatalmas 

karácsonyfát 

mindenki 

nagyon szereti

Fotó: Eikmann 
Norbert

A



A városvezetés
egy hullám-
hosszon van 
az emberekkel
„Az újpesti közösségi érzés, összetartás, az újpestiség, 

a lokálpatriotizmus még erősebb lett az elmúlt évek-

ben. Ezt tartom a legnagyobb sikernek. Jó újpestinek 

lenni.” Wintermantel Zsolt Újpest polgármestere nyilat-

kozott lapunknak 2015 eredményeiről, az előttünk álló 

feladatokról, ünnepekről és hétköznapokról.

Polgármester úr, milyen évet zár 2015 végén Újpest?

– Dolgos és küzdelmes év van mögöttünk, fontos eredményekkel. Még 

tavaly megkezdődött a Rózsa és a Virág utcák közötti tér megújítása, 

ami idén be is fejeződött. Megkezdtük a Semsey sportpálya építését, a 

Görgey út régen várt, teljes körű felújítása is hamarosan befejeződik. Az 

idén megújult a Tél utca, és célegyenesbe ért a Szilágyi úti sportcsar-

nok előkészítése. Ősszel végre elhárultak a végső akadályok is az új 

vásárcsarnok megépítése elől, elkezdődtek a munkálatok. Alig várom, 

hogy az újpestiek birtokba vehessék a megújuló főteret, piacot és az új 

vásárcsarnokot. Újpest egy új büszkesége lesz, de egyben szerethető 

is. Igazi, újpestieknek való találkozóhely. 

Öt évet töltött már polgármesterként. Az öt év 

intézkedései közül melyeket tartja a legfonto-

sabb eredményeknek?

– Ha a konkrét ügyeket nézzük, akkor nyilván azokat, amelyeket az 

itt élők a leginkább értékelnek. Ezek általában a régóta várt fejleszté-

sek. Ilyen volt az első ciklus alatt az SZTK átvétele és felújítása, Újpest 
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új uszodát épített saját forrásból, megújult az összes gyermek és fel-

nőtt háziorvosi rendelő. Sokan örültek annak is, hogy Ovi-Foci pályák 

épültek, megépült a Tarzan Park, vagy annak, hogy rengeteg kulturális 

rendezvény volt, amelyekből hagyomány lett. Azt is emlegetni szokták, 

hogy minden fontos ügyben megkérdezzük az itt élők véleményét. Az 

imént felsoroltak mind nagyon közel állnak a szívemhez, de a legfon-

tosabbnak én egy nem ennyire konkrét, kézzelfogható dolgot tartok. 

Hanem azt, ami a közös találkozások alkalmával, a rendezvényeken, 

az Újpesti Cseriti mozgalom során vagy az árvíz elleni védekezéskor 

volt érzékelhető. Az újpesti közösségi érzés, összetartás, az újpestiség, 

a lokálpatriotizmus még erősebb lett az elmúlt években. Ezt tartom a 

legnagyobb sikernek. Jó újpestinek lenni. És ezt azok is érzékelik, akik 

csak látogatóba jönnek ide. Jó itt élni!

Mi az, amiben nem sikerült előrelépni, amivel 

nem elégedett?

– Azt mindenki látja, még ellenfeleink sem vitatják, hogy Újpesten 

dinamikus és látványos fejlesztések valósultak meg az elmúlt években. 

Azt már talán kevesebben veszik észre, hogy a látványos fejlesztések 

mellett tagadhatatlanul ott vannak a helyi út- és járdafelújítások, szá-

mos panelház szépült meg az önkormányzat és az ott lakók összefo-

gásával. Felújítottuk az összes háziorvosi rendelőt. Bölcsődék, óvodák, 

iskolák, játszóterek, parkok újultak meg, valamint újak létesültek az 

elmúlt években, és jelenleg is zajlanak ilyen munkálatok.

Ugyanakkor, én itt élem a mindennapjaimat, járok-kelek Újpesten, 

minden részét ismerem. Jól tudom, hogy sok olyan utca, sok olyan 

épület van, ami felújításra, javításra szorul, de még nem került sor-

ra. Tudom, hogy sok helyen rossz a járda, az útburkolat, jól ismerem 

a lakótelepek állapotát, sok a lerobbant panelház, nem megoldott a 

parkolási helyzet a központban és még sorolhatnám a problémákat, 

Visszatekintünk az elmúlt 

öt évre: kerek egész. 

2010-ben azt mondtuk, 

új időszámítás kezdődik 

Újpesten. Ma azt mon-

dom, minden nap egy új 

siker. Öt év alatt sikerült 

bizonyítani, hogy Újpes-

ten egységes közösség 

működik. Emberi és 

közös értékek alapján 

hozunk döntéseket, a jö-

vőre közösen tekintünk, 

és fi gyelünk egymásra. 

Újpest Önkormányza-

ta nevében békés, bol-

dog karácsonyt és sike-

rekben gazdag, boldog új 

esztendőt kívánok min-

denkinek! Hajrá Újpest!
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amelyek megoldásra várnak. Nyilván mindenki azt szeretné, ha az ő 

közvetlen lakókörnyezete, útvonala, munkahelyének környéke fejlődne, 

szépülne, korszerűsödne mielőbb. De egyszerre minden nem megy. Úgy 

tapasztalom, hogy ezt az újpesti polgárok nagy többsége meg is érti és 

türelmes. Még azok sem mérgesek igazán, akik olykor morgolódnak – 

nem alaptalanul. De mégis megértik, hogy egyszerre nem jut mindenre 

pénz, idő, energia, ember, így minden városvezetésnek prioritásokat, 

fontossági sorrendet kell felállítani. Épp ezért kérdezzük meg évről évre 

az itt élő embereket az Újpesti Párbeszéd keretében arról, hogy ők mit 

tartanak a legfontosabb feladatoknak, megoldandó problémáknak. És 

mivel valóban fi gyelembe vesszük a véleményüket, így okkal számítha-

tunk arra, hogy nem lesznek elégedetlenek, türelmetlenek. 

A visszajelzések, a választási eredmények is ezt támasztják alá. A 

városvezetés egy hullámhosszon van az emberekkel.

Azt senki sem tagadhatja, hogy változás, fejlesztés, előrelépés történt az 

elmúlt öt év alatt, és történik most e pillanatban is. Tehát mindenki bízhat 

benne, hogy előbb vagy utóbb az ő utcája, háza, játszótere is sorra kerül.

Van olyan terv, amiről úgy látja, hogy a ciklus vé-

géig nem tudja megvalósítani?

– Én sportoló voltam, kemény csapatsportokat űztem – kézilabda, vízi-

labda –, amelyekben a végső sípszóig nem gondolunk másra, csak arra, 

hogy menni kell előre és gólt szerezni, győzni. Így vagyok ezzel ma is, 

polgármesterként sem gondolok arra soha, hogy valamit nem tudunk 

megvalósítani. 

Milyen a kapcsolata a fővárossal, illetőleg 

a kormányzattal?

– Újpest azért nem tudott évtizedeken át olyan dinamiku-

san fejlődni, mint amire képes lett volna, mert a korábbi 

kormányokkal és a főváros korábbi vezetésével általában 

nem volt igazán jó a kapcsolat és az együttműködés. És 

ez nem Újpest hibája volt. 2010 óta ez másképpen van. 

Természetesen most is vannak érdekkülönbségek, ütkö-

zések és ebből fakadóan éles viták is. Az ország minden tele-

pülése, városa és a főváros minden kerülete fejlődni akar, min-

denki több forrást, több fejlesztést szeretne kicsikarni.  Borzasztó 

nehéz minden érdeket, szempontot, lehetőséget összeegyeztetni. De 

most a régi dacos, értelmetlen veszekedések és sértődések helyett sokkal 

inkább értelmes viták zajlanak, amelyek legtöbbször eredményre vezetnek. 

Van közös platform, közös értékek és célok. Ez hiányzott korábban. 

A továbbiakban is Újpest polgármestereként kép-

zeli el az életét vagy vannak másfajta ambíciói?

A minap valaki azt kérdezte tőlem, nem akarnék-e feladatot vállalni az 

országos politikában? A válaszom egyértelmű „nem” volt. Ahhoz ugyanis 

itt kellene hagynom Újpestet, amit elképzelhetetlennek tartok. Amíg az 

újpestiek elégedettek a munkámmal, addig csinálom. De ez nem az én 

döntésem, hanem a választóké. Azt azért megsúgom, nem kis büszke-

séggel, hogy 2014 őszén 14%-ot vertem rá a saját 2010-es eredmé-

nyemre. Szóval úgy tűnik, még maradok egy kicsit. 

Néhány nap és itt a karácsony. Az Ön számára 

hogy telik az advent, a karácsonyi készülődés?

Évről évre egyre többen mondják, hogy ez az időszak már csak a plá-

zacsatákról, az ajándékok hajkurászásáról szól, ami megöli az ünnep 

örömét, meghittségét. 

Szerencsére nálunk ez nincs így. Nálunk nincs ez a hajsza. Igyekszünk 

megélni az adventi napokat, a karácsonyvárás hangulatát. Szeretek kisé-

tálni a gyerekeimmel az adventi vásárba, meginni egy pohár forralt bort, 

közben váltani pár baráti szót valakivel, látni a korcsolyázó fi atalok örömét. 

Azt hiszem, a mostani időkben – nyilván mindenki érti, hogy mire 

gondolok –, még inkább törekednünk kell arra, hogy megbecsüljük azt, 

amink van. Elsősorban a szeretteinket, a közösségeinket, a családunkat, 

a barátainkat, a kedves ismerősöket, a találkozásokat, minden békés és 

meghitt órát vagy percet. 

Mit vár a 2016-os évtől?

Elsősorban azt, hogy a világ körülöttünk kicsit csillapodjon, a nagyha-

talmak vezetői józan és bölcs döntéseket hozzanak, a konfl iktusok ne 

éleződjenek, hanem enyhüljenek. 

Ami minket illet, itt Újpesten feladat és megvalósítandó terv van előt-

tünk bőven, megoldandó probléma is van temérdek, tehát nem fogunk 

unatkozni a következő évben sem. Az új vásárcsarnok építése, a főtér 

rekonstrukciója lesz a középpontban, de folytatódik a közterületeink meg-

újítása is. Az Ugró Gyula és a Semsey-park fejlesztése mellett számtalan 

kisebb-nagyobb park, játszótér és kutyafuttató újulhat meg. Folytatjuk a 

szakrendelő eszközeinek fejlesztését is, és remélhetőleg elkezdődhet 

az új orvosi rendelő építése is a Kunhalom utcában. Vagyis jövőre 

éppen az imént említett, nem annyira látványos fejlesztésekre, 

felújításokra koncentrálunk. A közösségi élet továbbra is pe-

zsegni fog, folytatjuk a jól bevált hagyományainkat.

Tudjuk, hogy nagy focirajongó, mit vár 

a jövő évi Európa-bajnokságtól?

Azt várom, hogy békében és biztonságban lezajlik, jó 

meccseket látunk, és főként, hogy a magyar válogatott 

tisztességgel helytáll a tornán. Már az is óriási dolog, hogy 

négy évtized után újra ott lehetünk. Nagyon fogok drukkolni 

a fi úknak és azt várom, hogy bármi lesz is a konkrét eredmény, 

emelt fővel jöhetnek majd haza.

Az újpesti 

közösségi érzés, 

összetartás, az újpestiség, 

a lokálpatriotizmus még 

erősebb lett az elmúlt 

években. Ezt tartom a 

legnagyobb sikernek. 

Jó újpestinek lenni. 

„„„Az újpesti 

közösségi ér

„„„



énteken a Pécsi Sebestyén Ének-Zene Általános Iskola kóru-

sa melegítette fel a hangulatot a Szent István téren a kelle-

mes dalokkal, majd a TheShowCrew folytatta a lendületet egy 

szabadabb stílusban, ugyanolyan lelkesedéssel. A kisgyerekek közben 

esti meseolvasáson és diavetítésen vettek részt, ahol megnézhették 

Babszem Jankót, a Békakirályfi t és Misi Mókust. 

A szombat már délelőtt mozgalmas volt. Nyüzsgés a Szent István 

téren, kézműves portékák, fi nomságok, jó beszélgetések és a Portéka 

Színpad előadása szórakoztatta a közönséget. A Bolero Balett előadá-

sán pörögtek-forogtak a lányok, majd Hevesi Tamás és Somló Tamás 

ajándékozott felejthetetlen estét az újpestieknek. 

Vasárnapra sem fáradt el senki, sokan jöttek ki együtt ünnepelni. A 

betlehemes bábjáték sok örömet okozott a kicsiknek, a Starlight Dance 

Company fergeteges előadása után pedig még egy lánykérés is történt 

a színpadon. Az Újpesti Evangélikus és Baptista Egyház műsora és az 

adventi gyertyagyújtás meghitt pillanatokat szerzett mindenkinek, majd 

Dobrády Ákos hozta lázba a tömeget a Szent István téren. VG

Édes sütemények illata, szegfűszeg, kalács, mikulás, 

rénszarvasok, betlehemes bábjáték és rengeteg gye-

rek. Igazi karácsonyi varázslat járta át egész hétvégén 

a Mesevárost. A kicsik mellett a felnőttek is jól érezték 

magukat az Újpesti Karácsonyi Vásár standjainál és a 

koncerteken.

6  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 2015. december 17.

P

K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R

Csodás volt az ezüsthétvége
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K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R

Szelfi zz Darth 
Vaderrel!
A Star Wars-láz Újpestet is el-

érte! Pénteken, Az Ébredő Erő 

világpremierjének napján M. 

Tóth Zsolt jégszobrász kifaragja 

Dath Vader fi guráját a Szent Ist-

ván téren. A 16:00-kor kezdődő 

produkciót élőben lehet követni. 

Fotózni, szelfi zni szabad!

K A R Á C

Aranyhétvégén is vár 
a Karácsonyi Vásár
Szinte egy pillanat alatt érkeztünk el advent utolsó 

hétvégéjéhez. Mindjárt itt a karácsony, a készülődés 

pedig nem is lehetne meghittebb és vidámabb. Az ün-

nepet megelőző hétvégén is folytatódnak a programok 

és koncertek a Szent István téren. 

December 18., péntek
17 órától a Károlyi István Általános Iskola és Gim-

názium kórusának műsorával kezdődik meg az aranyhétvége 

programja a Szent István tér nagyszínpadán. 19 órakor városunk 

dalának szerzője és előadója, Ujvári Zoltán Szilveszter, Zola lép szín-

padra. A zenész, énekes, dalszerző és szövegíró 8 évesen tangóhar-

monikázott, 16 évesen zenekarban dobolt és 17 évesen már dalt írt. 

Akusztikus zenei estjein egy szál gitárral nyűgözi le közönségét, lényé-

ből viszont olyan erő sugárzik, hogy egymaga képes kitölteni egy estét, 

nem hiányzik mellőle a zenekar.

December 19., szombat
Szombaton 17 órakor indulnak a színpadi programok. Elsőként az 

Appril Secret Section produkcióját láthatjuk, majd 19 órakor 

érkezik Tolvai Reni. Az extravagáns megjelenéséről, nem min-

dennapi ruháiról, formabontó szettjeiről ismert nagyváradi énekesnő 

2010-ben elnyerte „Az év hangja Magyarországon” címet. Dalaiban 

sokszor bukkannak fel electro pop, jazz és soul elemek is. Az energi-

kus, életvidám és attraktív lány rengeteg elismerést, díjat és fellépést 

tudhat maga mögött. Az énekesnőtől Bereczki Zoltán veszi át 

a mikrofont. Az EMeRTon-díjas és Súgó Csiga-díjas művész, énekes, 

zenei producer 20 órakor lép színpadra. A musicalek királyaként 

ismert színész az Operettszínház oszlopos tagja, és zenei producere a 

musical CD-kiadványoknak.  Az elmúlt évek egyik legsikeresebb zenei 

formációja köthető az ő és volt felesége, Szinetár Dóra nevéhez – Mu-

sical Duett címmel több mint 150 ezer lemezt adtak el.

Zola

Tolvai Reni

Bereczki Zoltán

December 20., vasárnap
Vasárnap 16 órakor az újpesti rendezvények 

rendszeres fellépői, a Danza Táncstúdió 

növendékei lépnek színpadra. Sötétedés után, 

17 órakor az utolsó adventi gyertya 

meggyújtása és egyházi műsor következik. 

A Karácsonyi Vásár zárófellépője Tóth Gabi lesz 20 órától. Ener-

giabomba. Ez a szó jellemzi legjobban a vadóc, őszinte és lehengerlő 

stílusú énekesnőt, aki még nem volt tizennyolc éves, amikor 2005-ben 

a Megasztár második szériájának legjobb női hangja lett. Az azóta eltelt 

tíz évben karrierje folyamatosan felfelé ível. Dalai fi nom átmenetet ké-

peznek a pop és a rockzene között, személyisége erőteljes, dinamikus. 

Rengeteg díj, tévészereplés, fellépések, zsűrizés. Sosem unatkozik.

Játékgyűjtés
Újpest Önkormányzatának jótékonysági szervezete, az Újpesti 

Cseriti a Karácsonyi Vásárban is várja az adományokat, amelyeket 

karácsonykor a nehéz sorsú gyermekek kapnak majd meg. Az ön-

kéntesek hétvégenként a Cseriti Szent István téri 40-es faházában 

14 órától érhetők el. A játékokat hétköznapokon is várják, 10 és 18 

óra között az Újpest Márkabolt 10-es faházában.

A Mesevárosban is leadhatóak a Cseriti által támogatott gyere-

keknek szánt ajándékok, adományok, játékok. Hozd el használt, de 

jó minőségű játékaidat a rászoruló gyerekeknek!

Nyitvatartás: Péntek (16.00 - 19.00)

Szombat – Vasárnap (10.00 - 19.00)

December 18., péntek

18.00 – Esti meseolvasás és diavetítés 

(Jancsi és Juliska, Hamupipőke, Öreg 

néne Őzikéje)

December 19., szombat 

10.00 – Harlekin Bábszínház előadása

December 20., vasárnap 

14.00 – Betlehemes bábjáték

A Mesevárosban minden szombaton és 

vasárnap 15 és 18 óra között kézmű-

ves foglalkozással várják a gyerekeket. 

Vasárnap 17 és 19 óra között eszközös 

játéktár is vár mindenkit.

Szeretettel vár mindenkit Újpest 

Önkormányzata! 

Az utolsó adventi hétvé-

gén is vár minden gyerkő-

cöt a Meseváros varázs-

latos karácsonyi világa és 

a lila-fehér újpesti szán a 

rénszarvasokkal. 

Ú
!

BOLDOG

KARÁCSONYT



Kiváló minőség, kedvező árak, változatos 
halkínálat: a legjobb termelők egy helyen!
Helyszín:
Magyar Vasúttörténeti Park – Orient csarnok 
(1142 Budapest, Tatai út 95.)
A helyszín a Nyugati pályaudvarról induló MÁV-Start Zrt.  vonatokkal is 
megközelíthető. 
Indulási időpontok: szombaton és vasárnap 10.20, 11.20, 13.20. 
A vonatok BKK bérlettel is igénybe vehetőek, a Vasút Múzeum megállóban 
kell leszállni.

Időpont:
2015. december 18-20. 
p: 13.00-21.00, sz: 10.00-21.00,  v: 10.00-17.00

Programok:
 Hal- és haltermék-árusítás, halascsárdák kitelepülése
 Halételek kóstolója 
 Színes programok 
 Élőhal bemutató egy 22 000 literes akváriumban
 Halászléfőzés

Támogatók:

Szervezők:

Belépődíjak:  Felnőtt jegy 700 Ft, nyugdíjas jegy 400 Ft, vasutas jegy 500 Ft,  
gyerek jegy 300 Ft, családi jegy 1600 Ft.

A belépőjegy mellé halas receptfüzetet adunk ajándékba! 
A jeggyel a Vasúttörténeti Park kiállítása is megtekinthető.

További információk: 
 www.karacsonyihalvasar.hu
www.facebook.com/karacsonyihalvasar 
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H I R D E T É S

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

BBővebbbb infformáááció:
 wwwwww....tarrrzaaanpppaarrrk.hhhuu

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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K Ö Z T É R

Advent időszakában vagyunk. Je-

les ünnepre várunk. Vajon emlék-

szünk-e eredeti jelentésére, és mit 

üzen nekünk ma, 2015-ben a kará-

csony? Az újpesti történelmi egyhá-

zak képviselői az ünnep előtt erről 

beszéltek lapunknak.

Életünk során sok és sokféle ünnepen ve-

szünk részt, de mintha mindnyájunk számára 

a karácsony lenne a legértékesebb. Ilyenkor 

közelebb kerülünk egymáshoz. Ahogy közele-

dik az ünnep, talán még inkább az tölti be a 

szívünket, hogy örömöt adjunk és kapjunk. Az 

ajándék örömét.

Lassan kétezer éve annak, hogy Isten a földre 

egy tökéletes Ajándékot küldött. Ismerve szük-

ségeinket, félelmeinket, nyomorúságos sorsun-

kat, a legnagyszerűbbel ajándékozott meg.

A sötétségben élőknek mekkora kincs le-

het egy lámpás. E sötét világra született Jézus 

Krisztus, hogy az Isten Fia beragyogja életutun-

kat. Hogy út legyen nekünk. Ezernyi fénnyel, 

advent és karácsony ragyogásával mi is hirdet-

jük, hogy eljött a világ világossága!

Ha olvassuk a Bibliát, hallgatjuk az Igét ezen 

az ünnepen is, akkor felragyog számunkra Isten 

dicsősége, és békességet nyerünk.

Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándé-

káért! (2Kor 9,15)

 Mészáros Kornél baptista lelkész

A karácsony azért nagy ünnep, mert megszü-

letett a földre Jézus, aki valóságos Isten és va-

lóságos ember. Nem kell már tipródnunk, hogy 

milyen az Isten. Aki engem lát, látja az Atyát! - 

mondta Jézus. Amennyire az ember megismer-

heti Istent, rajta keresztül meg tudja ismerni. 

Benne lakik az istenség teljessége – mondta 

róla Szent Pál.

Ugyanakkor Ő tökéletes ember is. Hibátlan. 

Még irodalmi alkotásban sem található ilyen tö-

kéletes ember. Nem kell tipródni azon sem, hogy 

milyennek kellene lennünk. Mindenki példaképe 

(lehetne).

És benne a Megváltó jött el. Nevünkben úgy 

szerette az Atyát, olyan áldozatot mutatott be, 

hogy az emberiség Ő miatta is kedves az Atya 

előtt.

Általa megismerhetjük, megtapasztalhatjuk 

Isten irántunk való szeretetét.

dr. Legeza József görög katolikus paróchus

Karácsony üzenete

Pördültek a 
szoknyák és 
a rénszarvas-
agancsok 
az Adyban
Meghitt karácsonyi hangulatot 

varázsolt az Újpest-Árpád Lions 

Club a hátrányos helyzetű kisis-

kolások számára. A 22. alkalom-

mal megrendezett ünnepségen 

a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 

Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola és a Karinthy Frigyes Álta-

lános Iskola tanulói adtak műsort 

diáktársaiknak az Ady Endre Mű-

velődési Házban. 

A hatalmas gyerekzsivaj egy másodperc 

alatt szűnt meg, mikor elsötétedett az Ady 

színházterme és megjelentek a gyönyörű hab-

fehér ruhában és elegáns öltönyben a fellépők. 

A fantasztikus nyitótánc, a bécsi keringő után 

az Újpest-Árpád Lions Club képviseletében 

Novotny Zoltán köszöntötte a vendégeket a 22. 

alkalommal megrendezett jótékonysági kará-

csonyi délutánon. A rendezvény fővédnöke dr. 

Molnár Szabolcs alpolgármester volt, aki a mű-

sorvezető kérdésére elmondta, azért támogatja 

Újpest Önkormányzata minden évben ezt a je-

les eseményt, mert szeretnék, ha a karácsony 

üzenete minden gyereket megérinthetne. Az 

önkormányzat ezért is ajándékoz minden isko-

lának egy fenyőfát, hogy azt közösen díszíthes-

sék fel, és együtt készüljenek az ünnepekre. 

A délután nagyon változatos zenei, verses, 

színpadi darabokkal nyűgözte le a gyerekeket, 

akik az érdekes előadásokból megtudhatták, 

hányféle módon ünneplik a karácsonyt a kü-

lönböző országokban. A műsor végén gyönyö-

rű gyertyafényes produkció volt, a kijáratnál 

pedig minden kis vendég karácsonyi ajándék-

csomagot kapott.  VG



M O Z A I K
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télkedés folyt, de azért jól elvoltunk a sok-sok 

történés között.

A bajt az okozta, hogy én örömet akartam 

szerezni anyáméknak, ezért otthon azzal in-

dítottam, hogy „részt vettem a vetélkedőben, 

minden kérdésre válaszoltam és nyertem 32 

db. Sportszeletet!” 

Volt öröm és büszkeség, anyámék boldogan 

újságolták a családban. Csak akkor jött a ké-

nyelmetlen fordulat, amikor anya azt kérdezte: 

„de egy Sportszeletet hoztál nekünk a nyere-

ményből?” Én valószínűleg elsápadtam, mert 

erre nem készültem. Így kénytelen voltam azt 

mondani, hogy nem, a hosszú műsoridő alatt 

megeszegettük a nyereményt. Anyám kicsit 

furcsállotta, hogy a 32 szeletből egy se jutott 

haza, de elfogadta, mert mi mást tehetett vol-

na?

Sose bocsátom meg magamnak, hogy ha-

zudtam. Azzal, hogy karácsonyra egy kis plusz 

büszkeséget akartam szerezni nekik. Azóta, 

ha Sportszeletet látok, márpedig látok, mindig 

felötlik bennem anyám furcsa, mosolygós, két-

kedő tekintete, hogy a fi a nyert-e valóban 32 

csokoládét a parlamenti vetélkedőn?

            RÉTI JÁNOS 

Már mindenütt feldíszítve állnak a közösségi 

karácsonyfák, a legkisebb falu községháza 

előtt éppúgy, mint a Parlamentben. A mi időnk-

ben – nem úgy, mint ma – még nem mindenütt 

állítottak fenyőket a karácsonyi készülődéshez, 

de ettől még nagyon is készülődtünk és „vár-

tuk a Jézuskát.”

Örömet akartunk szerezni a környezetünk-

ben élőknek. Ezért történt, hogy egy karácsony 

során becsaptam a szüleimet, kiváltképp 

anyámat, akinek örömöt, büszkeséget akartam 

csempészni az ünnepébe. 

A lehetőség kínálta magát: az iskolában 

meghívót kaptunk a parlamenti úttörő kará-

csonyra. Az Attilából, ha jól emlékszem, ketten, 

Gábor meg én, a „nyomolvasó mozgalomban” 

való részvételünkért. Interjút készítettünk a 

MASPED akkori vezérigazgatójával, aki 45-

ben azt a villamost vezette a Margit hídon, ami 

alatt a németek lerobbantották a szerkezetet, 

Karácsonyi 
emlék  

TÍZESVILLAMOS – KÜLÖNJÁRAT 

Kisdobos 
és úttörőavatás

de maga a jármű már nem került a vízbe. A 

beszélgetés és a nyomolvasás jól sikerült, így 

kerültünk aztán karácsonykor a parlamentbe. 

Zsúfolásig megtelt úttörőkkel! Színpad szín-

pad hátán, műsort műsor követett. Volt ének, 

zene, tánc és persze vetélkedő. Olyan dupla 

vagy semmi alapon: a helyesen válaszoló 

megduplázhatta a nyereményét, ami, ha jól 

emlékszem, két Sportszelettel kezdődött, és 

annak a mennyisége duplázódott vagy veszett 

el egy nem jó válasz után. Mi, Gáborral kö-

zelébe sem fértünk a dobogónak, amin a ve-

Az ünnepi vacsora fontos 

része a karácsonynak. 

ZELLERKRÉMLEVES 

ZABTEJSZÍNNEL, 

ZABPELYHES GALUSKÁVAL 

A zellerlevest tejszínnel pürésít-

jük. A vajgaluskát zabpehelyliszt-

ből a krémlevesbe szaggatjuk. 

Friss zellerzölddel tálaljuk. 

PADLIZSÁNRÓZSA 

LEVELES TÉSZTÁBAN 

Vékonyra felkarikázzuk a padli-

zsánt, félpuhára pároljuk. A leve-

les tésztát vékonyra nyújtjuk, kb. 

20 x 5 cm-es darabokra vágjuk. 

Összekeverünk olívaolaj, friss 

bazsalikom, oregánó, paprika-

krém, só fűszereket, és bekenjük 

a tésztalapokat. A felső részére 

fektetünk félbevágott padlizsán-

karikákat. A lila széle a tészta 

teteje felett legyen. Felhajtjuk a 

tészta alját a szeletekre, majd 

feltekerjük, így lesz rózsa alakja. 

Muffi n sütőformába helyezzük, 

és megsütjük.  

FŰSZERES PÁCOLT 

PULYKAMELL

A szeletelt pulykamellet bepá-

coljuk kevés tej, só, bors, mus-

tár, zúzott fokhagyma, reszelt 

citromhéj, őrölt szerecsendió, 

gyömbér fűszerekkel. Állni 

hagyjuk pár órát, majd olíva-

olajban a pácoló anyagokkal 

puhára sütjük. 

VEGYES SALÁTA 

A jégsalátát laskára vágjuk, 

a sárgarépát, fekete retket 

felkockázzuk, a koktélparadi-

csomot félbevágjuk. Öntetet 

készítünk balzsamecet, olíva-

olaj, só, zöldpetrezselyem, fe-

hérbors felhasználásával. Tök-

magot és chiamagot szórunk a 

tetejére. 

OLIVÁS BARNARIZS

A barnarizst hagymával, sóval és 

szezámmaggal puhára pároljuk, 

végül karikákra vágott fekete olí-

vabogyót keverünk hozzá. 

ALMÁS RÉTES DIÓVAL, 

ASZALT SZILVÁVAL. 

A lereszelt almát megpároljuk 

cukorral, reszelt citromhéjjal, 

őrölt fahéjjal, szegfűszeggel. 

Darált diót teszünk bele, ami az 

alma levét felszívja. Aszalt szilvát 

aprítunk és belekeverjük. A ré-

teslapokra rákenjük a tölteléket 

és felcsavarjuk. Megkenjük vajjal 

és pirosra sütjük. 

 LETTNER ANNANMÁRIA

dietetikus

Készülodés karácsonyra
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DOLGOZÓK ISKOLÁJA FELVÉTELT 
HIRDET ÚJPEST-KÖZPONTBAN:

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

– BOLTVEZETŐ,
– VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETŐ,

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

*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!

Arany Fakanál Ételbár

1043 Budapest, Berda József u. 48.

házias ételek, heti menü előrendelés 

Ételrendelés: 369-4250

Nyitva tartás: H-P 10.00-17.00-ig,

december 23-án 17.00-ig.

Bankkártya fi zetés és

SZÉP kártya elfogadóhely

Nyitás: 2016. január 4., hétfő

Kedves Állandó és Leendő Véradóink! A Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyilvános 

véradást szervez: Cím: Újpesti Ifjúsági Központ, 1042. Bp. István út 17-19. Időpont: 

2016. január 4., hétfő 14-18 óráig.

Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves  és még nem töltötte be 60 életévét, jöjjön el a véradásra!

Nagyon fontos: hogy hozza magával személyi igazolványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját.

Ha hollywoodi fi lmben látjuk, nem hisszük 

el, sőt, szemenszedett giccsnek nevezzük 

és legyintünk rá. Pedig ezt a sztorit nem a 

képzelet, hanem a valóság szülte.

A 25 éves Miklós a lágert túlélve 1945 

őszén egy svéd szanatóriumba kerül. A tü-

deje annyira károsodott, hogy orvosa csak 

pár hónapot jósol neki. De Miklós élni és 

szeretni akar. Összegyűjti azoknak a magyar 

lányoknak a neveit, akik szintén különböző 

svéd kórházakban lábadoznak, hogy meg-

találja köztük leendő feleségét. 117 ugyan-

olyan levelet ad postára, és a válaszolók közt 

ott van a 19 éves Lili is. A szimpátiából egyre 

erősebb lelki kapcsolat, majd szerelem lesz, 

de a beteljesüléséhez még le kell küzdeniük 

több száz kilométert és a betegséget.

Szülei meseszerű megismerkedéséről 

Gárdos Péter csak 1998-ban szerzett tudo-

mást, amikor édesanyjától megkapta a tel-

jes svédországi levelezésüket. A történetből 

először forgatókönyvet akart írni, végül egy 

több mint harminc nyelvre lefordított regény 

lett belőle. A világsiker fi lmadaptációja sem 

okoz csalódást, mert a rendező remek ízlés-

sel egyensúlyozik romantika és realizmus, il-

letve a dráma és a humor között. Piti Emőke 

és Schruff Milán személyében két kevésbé 

ismert, de kiváló színészt talált a főszere-

pekre. Nekik is köszönhető, hogy bár egy 

tragédia húzódik meg a történet mögött, a 

Hajnali láz az életigenlés és a szeretetvágy 

szívmelengető fi lmje.  BS

A fi lm két kulcsjelenetét a Rákospalota-

Újpest vasútállomáson vették fel. Azért 

került a forgatási helyszínek közé, mert 

megtévesztésig hasonlít a korabeli svéd-

országi eksjői állomásra, ahol Gárdos 

Péter szülei először találkoztak.

Hajnali láz
FILMAJÁNLÓ

Írta és rendezte: Gárdos Péter • Kép: Seregi László • Zene: Pacsay 

Attila • Szereplők: Piti Emőke, Schruff Milán, Scherer Péter, Petrik 

Andrea, Kovács Lehel. 114 perc. • Bemutató: december 17.

A december 10-én megnyílt Téli tárlat című kiállításon negyvenkét 

alkotó nyolcvanhárom művét láthatják az érdeklődők. A kiállítás anya-

gának meghatározó részét festmények alkotják, de vannak egyedi 

grafi kák, szitanyomatok, sokszorosító technikával készült művek, fo-

tók és egyedi anyagfelhasználású szobrok is. 

Az alkotásokat válogató és értékelő zsűri képzőművész tagjai egy 

kamarakiállítás keretében maguk is bemutatják műveiket zsűrizett tag-

társaiknak, valamint az újpesti tárlatlátogató közönségnek.

A kiállítás megtekinthető január 9-ig a Polgár Centrumban. 

Téli tárlat
Az Újpesti Művészek Társasága évtizedes hagyomá-

nya, hogy minden év végén kiállítással búcsúztatja 

az óévet. Az év végi tárlatok célja, hogy számvetést 

készítsenek a művészek éves munkálkodásának 

eredményéről.
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M O Z A I K

Ötven, főként újpesti diák szerezhet 

vezetői engedélyt segédmotor-ke-

rékpárra az ORFK Országos Baleset-

megelőzési Bizottsága jóvoltából.

A program három éve indult útjára, akkor 

öt megyében hirdették meg harminc-harminc 

tanuló számára. Két éve az összes megyére 

kiterjesztették, Budapesten pedig a mostani 

tanévben a külső kerületek iskoláiból választ-

ják ki a diákokat – mondta lapunknak Turjányi 

István c. r. alezredes, a BRFK közlekedésren-

dészeti főosztályának kiemelt előadója.

Kiemelte, a képzésben részt vevő ötven 

diák fele Újpestről kerül ki. Eredetileg csak a 

hátrányos helyzetű diákok képzését vállalta az 

ORFKK-OBB, azonban ezt kibővítették, és raj-

tuk kívül az iskolák is javasolhattak tanulókat.

Maga a képzés elsősegély-oktatásból, jármű-

ismeretből, rutinpályán és forgalomban töltött 

gyakorlati órákból tevődik össze. Ezek költségét 

és a hatóságilag meghatározott vizsgadíjakat is 

az ORFK-OBB fedezi, a védőfelszerelést pedig a 

helyi balesetmegelőzési bizottság adja.

Újpesten az Újpesti Babits Mihály Gimná-

zium Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Ta-

nítási Nyelvű Általános Iskolájából és a Szent 

János Apostol Katolikus Általános Iskolából 

érkeztek tanulók. Az elméleti képzés helyszíne 

az utóbbi intézmény, képünk az elsősegély-

oktatáson készült.

A kezdeményezés célja az volt, hogy olyan 

kerületekbe és olyan tanulókhoz jusson el a 

program, akik, lakóhelyükön szabad tér lévén, 

hasznát veszik majd a megszerzett ismere-

teknek. Kép és szöveg: moa

Sulimoped 
Újpesten

Sokunk Karácsonya Könyvvásár
Az újpesti székhelyű Napkút Kiadó december 19-én 

9.30-tól 16 óráig a frissen és korábban megjelent 

köteteit ünnepli kedvezményes vásárral és dediká-

lásokkal. A 2003-tól a folyóirat mellett könyvkiadás-

sal is foglalkozó Napkútnál nem kifejezetten a nagy 

neveken van a fókusz, szívesen foglalkoznak első-

könyves, vagy éppen kevésbé ismert szerzőkkel és a 

hazai kisebbségek kultúrájával. 

Látogassanak el december 19-én az Ady Endre 

Művelődési Házba, ahol a színházterem előtti aulá-

ban neves szerzőkkel találkozhatnak!

Dedikálás:

11.00-12.00: Hétvári Andrea

12.00-13.00: Bertalan Tivadar

13.00-14.00: Bíró József

14.00-15.00: Baley Endre

15.00-16.00: Valachi Anna
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A Magyar Kajak-Kenu Szövetség meg-

tartotta évzáró gálavacsoráját, ame-

lyen átadták a 2015-ös esztendő leg-

jobb versenyzőinek járó díjakat. A 

felnőtt gyorsasági szakágban az év fér-

fi  kajakosa Molnár Péter és párja, az 

UTE világbajnoka, Tótka Sándor lett. 

A magyar duó a kajak kettesek 200 mé-

teres távján, az idei világbajnokságon 

szerzett aranyérmet.

Tótka Sándor tavaly a váltóval nyert világbajnoki aranyat, tehát már 

kétszeres világbajnok. De vajon melyik érem a kedvesebb? – kérdez-

tük az év kajakosától.

– Egyértelműen a mostani – vágta rá az UTE versenyzője –, hiszen 

olimpiai számban nyertünk, és olimpiai kvóta is jár vele. Az arany ér-

tékét növeli, hogy kétszer is legyőztük a mezőnyt, mert meg kellett 

ismételni a milánói fi nálét.

Sándor a negyedik világbajnokságán vett részt, már tapasztalt ver-

senyzőnek mondható. 

– 2011-ben a váltóval indultam a szegedi vébén, akkor kóstoltam 

bele a felnőtt világverseny hangulatbába. Aztán két évvel később az Eu-

rópa-bajnokságon és a vb-n is egyesben indultam. Ott, akkor tudtam 

felmérni, hogy a mezőny mennyivel erősebb, mint az utánpótlásban. 

Idén már nem éreztem, hogy kilógnék a csapatból.

– A páros hajóban együtt küzdötök a sikerért Molnár Péterrel. Mondhat-

ni, berobbantatok a mezőnybe. Hogyan sikerült összekovácsolódnotok?

Tótka Sándor 
lett a 2015-ös év 
férfi  kajakosa 

– Tavaly ősszel a sevillai sprinttáborban próbáltuk ki először a pá-

rost. Akkor még nem volt meg a komfortérzet, de tudtuk, hogy gyorsak 

vagyunk együtt. Aztán idén az afrikai edzőtáborban is mentünk együtt, 

és egyre jobb volt az egységünk, edzésről edzésre fejlődtünk. Tovább 

fejlődhetünk, gyorsulhatunk még, egyrészt a több közös gyakorlásnak 

köszönhetően, másrészt pedig amiatt, hogy még csak 21 éves vagyok, 

biológiai értelemben is erősödni fogok. Az edzőnk, Hűvös Viktor is, aki 

az év trénere lett, lát még tartalékot az egységben. Bízom benne, hogy 

ott tudunk maradni az élen.

– Azzal, hogy a páros kvóta már megvan, itthon is nagy harc várható, 

mert csak a hely biztos, a személy, az induló egység még kérdéses.

– Szeretnénk jól szerepelni a válogatókon. Nekünk nagy könnyebb-

ség, hogy már versenyezhettünk riói pályán, az előolimpián. Tudjuk, mit 

várhatunk jövőre. De persze előbb a válogatón kell nyerni, hiszen na-

gyon erős a hazai mezőny, ráadásul kétszázon bármikor, bármi megtör-

ténhet. Mindenki biztos lehet abban, hogy keményen fogunk edzeni, és 

nehéz lesz tőlünk elvenni a kvótát. GERGELY GÁBOR

Európában 
is letette 
névjegyét 
az újpesti 
tehetség
Tehetséges autóversenyző az 

újpesti Góth Viktor. Az MNASZ 

Rallycross Országos bajnoksá-

gon, a SuperTouringCars – 1600 

De ez még mind semmi, hiszen az öreg 

kontinens versenyzői között is letette a név-

jegyét, ugyanis az FIA Central  Europian Zone 

Rallycross STC versenyein is kiválóan szere-

pelt. A 2000-es kategóriában, összetettben 

a második helyet csípte el, amely már nem 

csak dicséretre méltó teljesítmény, hanem a 

jövőre nézve is optimizmusra ad okot.

Az FIA CEZ bajnokságában tizenkét ország 

vett részt. Az idei futamokat Ausztriában, Cseh-

országban, Olaszországban, Szlovákiában és 

Magyarországon rendezték. Viktor a verse-

nyek során 32 ellenféllel küzdött, olyanokkal, 

akik javarészt 2000 köbcentis versenyautókkal 

száguldottak, szemben Góth Viktor 1600-as 

gépével. Így érthető az a nagy öröm, amit az 

ezüstérem megszerzése okozott.  (GG)

kategóriában szerzett bajnoki 

címét idén már magáénak tud-

hatja az érettségire készülő fi a-

talember. 

S P O R T

n é v j e g y

TÓTKA SÁNDOR

1994. július 27-

én született Me-

zőtúron

Tízévesen kezdett 

kajakozni Gyoma-

endrődön

Klubja: UTE

Sikerei: kétszeres 

világbajnok, ifjúsági 

olimpiai bajnok

Az UTE versenyzők 

közül Palancsa 

Dorottya (curling) 

és Kotsis Edi-

na (teak-wondo) is 

sportágában az év 

sporolója lett.

Góth Viktor (jobbról) 
a zágrábi díjkiosztó 
dobogóján ott állhatott 
a csehek kiválósága, 
Roman Castoral mellett, 
aki immár tizennégy-
szeres Európa-bajnok. 
A harmadik helyezett 
az osztrák Harald 
Falschlehner.
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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

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezete áldott, békés karácsonyi ünne-

peket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván minden kedves Újpestinek!

Kedves Látogatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk a két ünnep között zárva van.

Nyitás: 2016. január 4-én hétfőn.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők január 4-én, hétfőn 17-18 

óráig tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők január 4-én, hétfőn 18-19 

óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila 

önkormányzati képviselő január 11-én, hétfőn 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 

56.) Tel.: 369-09-05. Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati képviselők január 

12-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő január 25-

én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., 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

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!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Horváth Imre országgyűlési képviselő fogadóórát tart 2016. január 7-én, csütörtökön (Újpesten min-

den hónap első csütörtökjén) 13 órától a Képviselői Irodában (IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház) a 4. emelet 

418-as szobában. Bejelentkezés vagy más időpont megbeszélése a 06-30-458-9929-es telefonszámon. 

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

BALOLDALI BARÁTI KÖR TALÁLKOZÓJA

A Baloldali Baráti Kör évindító találkozója január 13-án 15 órakor lesz a Képviselői Iroda tárgyalójában (IV. Kiss 

Ernő u. 3. (a P+P Irodaházban) 4. emelet 449-es szoba), ahová várjuk a Baráti Kör minden tagját, továbbá minden 

kedves érdeklődőt. Beszélgetésünk témája: Törődjön többet az egészségével! Azokat is várjuk, jöjjenek, akik még 

nem voltak ilyen klubdélutánon! Horváth Imre országgyűlési képviselő, Dr. Trippon Norbert kerületi elnök

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

2016. január 14-én 17 órától ingyenes jogsegélyszolgálat – tanácsadás – igénybevételére van lehetőség 

előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezni a 30/458-9929-es telefonszámon lehet. Helyszín: Képviselői Iro-

da; IV. Kiss Ernő u. 3. (P+P Irodaház).  Horváth Imre országgyűlési képviselő

KARÁCSONYI KLUBDÉLELŐTT

December 22-én, 10 órától tartjuk a Baloldali Baráti Kör és a „Ki Mit Tud?” Klub Karácsonyi 

Klubdélelőttjét a Polgár Centrum Tükör Termében (IV. Árpád út 66.). Néhány nappal az ünnep előtt egy-egy 

dal vagy vers erejéig kedveskedünk egymásnak. Aki szeretne „fellépni”, kérem, jelezze telefonon a 30/458-

9929-es számon. Várjuk nemcsak a klubtagokat! 

KÉZIMUNKA SZAKKÖR

Várjuk egy jó hangulatú délelőttre, ahol kötni, hímezni, horgolni fogunk! A „Ki mit tud?” Klub keretében Kézimunka 

Szakkört hoztunk létre – a részvétel díjtalan! A legutóbbi alkalommal a fodros sál kötését tanultuk meg, januárban a 

szalaghorgolással ismerkedünk. Találkozunk 2016. január 7-én, 10 órakor. A helyszínt Horváth Imre képviselő 

úr biztosítja számunkra, cím: IV. ker, Kiss Ernő u. 3. (a P+P Irodaházban) 4. emelet 449-es szoba. Várjuk, ha egy jó 

társaságot keres, ha kedvtelése a kézimunkázás, vagy ha csak érdeklődik, és most szeretne ezzel a hobbival meg-

ismerkedni. Ha kérdése van, hívhatja a 30/458-9929-es telefonszámot.  A szakkör szervezői nevében: Kalina Éva

Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget és nyugalommal teli Új Esztendőt Kívánunk Önnek 

és Kedves Családjának! Dr. Trippon Norbert önkormányzati frakcióvezető,az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 

 Szervezet elnöke, Horváth Imre országgyűlési képviselő

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 fogadóórát 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
� Újpest Városkapunál 9 lakásos társasházban 2. emeleti, 

87 m²-es, 2 és ½ szobás, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. 

Konvektor, fűtés. Ár: 25.5 M Ft. Tel.: 06-70 381-5702

� Tulajdonostól eladó Pálya u. 22., 52 m², 2+1 

szobás+erkélyes, 1987-ben épült cseréptetős társashá-

zi öröklakásom. Fenntartás alacsony: 16 000 Ft. Közös 

költség tartalmazza: meleg víz, fűtés, gáz! 20E busz áll 

meg. 14 999 M Ft, tel.: 06-70 234-3433

Ingatlant vesz

� Készpénzzel vásárolok 20-60 négyzetméteres felújí-

tandó lakást, házrészt, házat. Magánszemély! Lőrincz 

Péter. Tel.: 06-70 383-5004 

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.

� OTP Csoport ingatlanközvetítő hálózata ingat-

lanközvetítőket keres újpesti irodájába. Ha szíve-

sen 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

Régiség

� BOROSTYÁN-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, kitün-

tetést, 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 javí-

tását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 

üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmé-

rés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-

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

� Ha szeretne egészségesen vagy egyéni diétájának megfe-

lelően táplálkozni, segítek. Vegetáriánus-, vegán-, diétás éte-

lek készítését vállalom otthonában is. Mintamenü karácsonyra: 

vegetáriánus levesek,,,halászlé”,töltött káposzta, rakotta-

sok, fasírozottak, nyársak, feltétek. Tel: +36 30 226-7078

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Értesítjük mindazokat, akik ismerték, szeret-

ték, hogy szeretett kollégánk, munkatársunk: 

Lendvai Péterné, Zsóka a Király 

u.-i háziorvosi rendelő dolgozója, Dr. Szűcs 

Györgyi asszisztense, hosszú szenvedés után 

december 3-án elhunyt.

Mély fájdalommal emlékezünk rá mindannyi-

an.  Nyugodjon békében!

 A Király utcai rendelő dolgozói

Gyászjelentés 

TISZTELT ÚJPESTI LAKOSOK!  Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala által az újpesti lako-

sok részére biztosított ingyenes jogsegély-

szolgálat 2016. évben folytatódik.

A segítségre szorulók részére 2016. 

január 11. napjától kezdődően 

minden második héten, hétfőn, 9:00 és 

11:00 között DR. KOCSIS LÁSZLÓ ügyvéd 

ad tájékoztatást, felvilágosítást. 

A jogsegélyszolgálat helye: 1041 Buda-

pest, István út 14., földszint 27-es iroda. 

(Régi hivatali épület.) Az ingyenes jogse-

gélyszolgálat igénybevételéhez előzetes 

bejelentkezés nem szükséges, az ügyfélfo-

gadás érkezési sorrendben történik. 

 dr. Tahon Róbert jegyző                                             



ÚJ PIAC
állandó építési terület
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FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A SZENT ISTVÁN TÉREN
érvényes: 2015.12.15. - 2015.12.26.

A SZENT ISTVÁN TÉR 
FELŐL CSAK A TEMPLOM U. 

ÉS A KÁROLYI ISTVÁN U. 
FELÉ LEHET 

TOVÁBBHALADNI. 
FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSRA 

KELL SZÁMÍTANI. 
MEGÁLLNI TILOS!

A SZENT ISTVÁN TÉR 
NAGYCSARNOK MÖGÖTTI 
SZAKASZA LEZÁRÁSRA 
KERÜL AZ AUTÓSOK ÉS 

RÉSZLEGESEN 
A GYALOGOSOK 

ELŐL IS.

A VÁSÁRLÓK 
SZÁMÁRA 

FENNTARTOTT 
KERAMITOS 

PARKOLÓ 
FOLYAMATOSAN 

ÜZEMEL.

AZ ÉPÍTKEZÉS 
IDEJE ALATT 
A RÉGI PIAC 

MINDEN NAP ÜZEMEL!
HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

VASÁRNAP: 700-1400

A Liszt Ferenc 
utcában 

sávelhúzásra kell 
számítani.

A SZENT ISTVÁN 
TÉR FELŐL 

CSAK A KEMÉNY 
GUSZTÁV U. FELÉ 

LEHETSÉGES 
TOVÁBBHALADNI.

Aktuális információk:  ujpest.hu/piac

Félpályás 
útlezárásra kell 

számítani. 
Megállni tilos!

Az Újpesti Szent István téri 
Piac és Vásárcsarnok ajánlatai

HÚS AKCIÓK

ZÖLDSÉG AKCIÓK

A Nagycsarnokban a Tomahatsch Trade Kft-nél sörretek 120,- Ft/cs, kápia extra paprika 690,- Ft/kg, grá-
nátalma 580,- Ft/kg. 
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél japán szilva 300,- Ft/kg, hagyma 160,- Ft/kg.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
December 23. szerda 6  -  17  óráig
December 24. csütörtök 6  -  14  óráig
December 25. péntek ZÁRVA
December 26. szombat ZÁRVA
December 27. vasárnap ZÁRVA
December 28. hétfő 6  -  17  óráig

December 29. kedd 6  -  17  óráig
December 30. szerda 6  -  17  óráig
December 31. csütörtök 6  -  16  óráig
Január 1. péntek ZÁRVA
Január 2. szombat 6  -  14  óráig
Január 3. vasárnap 7  -  14  óráig

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL!

A Virágcsarnok oldalában a Kosher Trade Kft-nél CSAK KEDDEN házi tyúk 750,- Ft/kg, hízott májas kacsa 
1.500,- Ft/kg, sarudi hurka 1.199,- Ft/kg, sertés láb 299,- Ft/kg. 
A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentesnél CSAK SZERDÁN disznótoros háztáji véres-májas hurka 1.100,- 
Ft/kg, parasztmájas 1.380,- Ft/kg, sertéscomb 1.200,- Ft/kg, sertés dagadó, lapocka és oldalas 1.160,- Ft/kg, 
sertés karaj 1.290,- Ft/kg, sertés tarja 1.200,- Ft/kg, lángolt kolbász 990,- Ft/kg, csemegeszalonna 990,- Ft/kg, 
füstölt tokaszalonna 990,- Ft/kg, bőrös húsok nagy választékban.

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

1152 Bp., Illyés Gy. utca 10.
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Tisztelt Temetőlátogatók!
2016. január 1-től újabb két buda-

pesti temetőbe lehet, immár hiva-

talosan is személygépjárművel be-

hajtani.

A BTI Zrt. a látogatók igényeit is fi gyelembe véve javasolta a Fővárosi Ön-

kormányzatnak a gépjárművel is látogatható temetők körének bővítését. 

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a látogatók korlátozás nélkül, kényel-

mesebben el tudjanak jutni az érintett temetők nehezebben megközelít-

hető sírjaihoz.

Az Újköztemető, a Farkasréti-, az Óbudai- és az Erzsébe-

ti temetők mellett jövő év januárjától a Megyeri-, illetve a 

Rákospalotai temető is látogatható lesz gépjárművel. 

A behajtás – hasonlóan a többi temetőhöz – pénzdíjas lesz, melynek össze-

gét (alkalmanként, időkorlátozás nélkül bruttó 280 Ft) a 65/2000. (XII.19.) 

Fővárosi Közgyűlés által meghozott rendelet szabályozza. Az így beszedett 

díjat a BTI a temetők úthálózatának korszerűsítésére használja majd fel.

Természetesen a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők, ahogyan 

eddig, 2016 januárját követően is ingyen hajthatnak be gépjárműveikkel a 

temetők területére.  (x)






