
FORGALMI VÁLTOZÁSOK
2017 nyarára új piaca lesz Újpestnek! A piac 

és vásárcsarnok építésének megkezdése miatt 

több ideiglenes forgalomkorlátozással is szá-

molni kell.  3. oldal

HÉTVÉGÉN INDUL
A karácsonyi kipakolás, az édes, szegfűszeges 

levegő és a sok kézműves termék mindenkit 

megérint a városban. Újpesten mindez meg-

van, idén is otthonos lesz a hangulat a Kará-

csonyi Vásárban.  4. oldal

MEGSZÉPÜL A VÁROSOM
Közeleg a szavazás vége, Újpestet egy hajszál 

választja el attól, hogy az ÉpítkezemFelújítok 

csapata a mi, kiválasztott közterületünket újít-

sa fel! Győzzünk!  9. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. november 26., IX. évf., 34. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

MAGDA SVÉDCSAVARJAITÓL RETTEGTEK A KAPUSOK 
Szinte hihetetlen, de már ötven esztendő telt el azóta, hogy a magyar női kézilabda-válogatott Dortmundban világbajnoki címet nyert. 

A csapatban egy tősgyökeres újpesti, Jóna Magda is helyet kapott, akinek góljai nagyban hozzájárultak a diadalhoz.

A világbajnoki aranyérem ötvenedik évfordulóján az Újpest világklasszisára emlékeztünk. 13. oldal

Karácsonyi
Vásár
jégpályával

Bővebben a 4., 5., és 16. oldalon
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Kuponfüzet 

melléklettel!
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Nyugalom

– Kik csatlakoztak a kuponfüzet 

akcióihoz?

– Mostanra már több mint száz elfogadóhely 

csatlakozott az ÚjpestKártya programhoz. Ezek 

közül a partnerek közül kerestük fel azokat, 

akik reményeink szerint a lehető legjobb ked-

vezményekkel tudnak szolgálni a karácsonyi 

időszakban. Nagyon sikeres évet fogunk zárni. 

Már közel 35 ezer kártyaigénylésünk van. Az 

év végét pedig még inkább szeretnénk a kár-

tyabirtokosok számára emlékezetessé tenni.

– Milyen szolgáltatásokra, illetve 

termékekre vonatkoznak az akci-

ók?

– Stílszerűen található benne olyan kupon, 

amely a téli sportok szerelmeseinek biztosít 

kedvezményt. Természetesen csatlakoztak az 

önkormányzati érdekeltségű cégek is, mint 

például a Halassy uszoda. Továbbá találhatóak 

benne a karácsonyi készülődést megkönnyítő 

kedvezmények, de például a Diego a tapéták-

ból biztosít jelentős kedvezményt.  D.V.

Tolonganak az emberek, rohannak a vá-

rosban, tapossák egymást a járműveken. 

Naponta metrózom Újpest-Központ felé. 

Az Árpád hídig még minden zsúfolt, a 

Gyöngyösinél ritkul a tömeg, megnyug-

szom. Ma reggel épp itt és épp akkor, mikor megnyugodtam 

volna, leállt a metró az alagútban. Nem voltunk sokan. Öreg 

néni, két-három fi atal, pár középkorú, banki dolgozó-külse-

jű nő, kutyás hölgy kalapban, fura férfi  nagykabátban, lány 

szakadt farmerben. 

Hideg van. Telnek-múlnak a percek, semmi sem történik. 

Ülünk a sötét metrókocsiban, pislákol a fény, néha-néha visz-

szatér, de alapból sötét van. A banki dolgozó-külsejű nő ide-

ges, leveszi a kesztyűt, pakolgat a táskájában. Többen előve-

szik a mobilt, már azok, akiknél eddig nem volt eleve kéznél. 

Csend van. Egy-két pittyegés a telefonokból. Sóhajtások. A 

kutyás hölgy liheg, hangosan veszi a levegőt, úgy, mint a ku-

tyája. Együtt lihegnek.  A másik kocsiból látszik némi fény, ott 

többen felállnak. Feszülten járkálnak. Mi csendben ülünk. A 

fura férfi  nagykabátban egyszer csak megszólal. Azt kérdezi 

a mellette ülő nőtől, hogy náluk is aranybarna-e a bejgli tete-

je, mikor kiveszik a sütőből. A bejgli aranybarnán a tökéletes, 

bizonygatja, és kedvesen froclizza a hölgyet, mondjon már 

valamit. Elmeséli, ő hogyan készíti a karácsonyi süteményt. 

Tesz bele például vaníliaaromát. Ezen többen felháborodnak. 

A mellette ülő nő sem bírja ezt már hallgatni, de a szemben 

levő nénike sem, hatalmas vita alakul ki, milyen is a tökéle-

tes bejgli. El is felejtjük, hogy egy sötét alagútban ragadtunk.

Nem zavar, hogy áll a metró, az is lehet, hogy elkésem. 

Nem baj. Vannak pillanatok, amikor jó, hogy ott van az em-

ber, ahol éppen van. Jelen van. A nyugalom pillanata, amikor 

megérkezünk. Otthon vagyunk. 

Kilépek Újpest-Központnál, járom a megszokott útvonala-

kat. Otthonos a hangulat. Nézem a hatalmas fákat, átsétálok 

a téren, beszippantom a friss levegőt. 

Már karácsonyi hangulat van a városban. Hétvégén indul a 

Karácsonyi Vásár, a Szent István tér készen áll a forgatagra. 

Szuper programok várnak minden újpestit a főtér nagyszín-

padán. Ünnepi hangulat, sok-sok koncert, fi nomság, jégpá-

lya. Idén különösen ütős programot állítottak össze a szerve-

zők! A koncertek már december negyedikén kezdődnek. Ott 

a helyünk. Újpesten, ahol jó élni.  V.G.

Karácsonyi akciók  
Már közel 35 ezer kártyatulajdonos és több mint száz 

elfogadóhely csatlakozott az ÚjpestKártya programhoz. 

A kártyapartnerek idén is különleges akcióval kedvesked-

nek az újpestieknek. E heti lapszámunkhoz egy kuponfü-

zet is tartozik. Az ebben található kuponokkal rengeteg 

kedvezmény vehető igénybe. Az akciók segítenek a kará-

csonyi ajándékok kiválasztásában. A kezdeményezésről 

Bartók Bélával, az önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottságának elnökével beszélgettünk. 

2016-ban a muskátliosztást már csak a 

kártyabirtokosok vehetik igénybe. Minden-

kit arra bíztatunk, hogy ha már igényelt 

kártyát, azt mihamarabb vegye át, ha pedig 

még nem, akkor tegye meg az ÚjpestKártya 

irodában (Szent István tér 6.).

Az idei év áprilisától a Tarzan Parkban és a 

Halassy uszodában is csak ÚjpestKártyával 

vehetőek igénybe a kedvezmények. Jövő-

re az Aquaworld is csatlakozik hozzájuk, 

és nem lakcímkártyával, hanem csak és 

kizárólag a városkártyával rendelkezőknek 

biztosít majd kedvezményeket. 



piac vásárlói számára fenntartott 

keramitos parkoló továbbra is hasz-

nálható. Apró, de lényeges változás, 

hogy a Kemény Gusztáv utcából nem lehet bal-

ra kanyarodva tovább haladni a Templom utca 

felé. Ez a virágcsarnok mögötti útszakasz a 

Liszt Ferenc utca irányából a Kemény Gusztáv 

utca felé egyirányú lesz.

A legfontosabb módosítás, hogy a Szent Ist-

ván tér régi, a nagycsarnok mögötti része az 

építkezés miatt lezárásra kerül, ide csak az 

építkezésre érkező gépjárművek hajthatnak 

majd be. Ez az útszakasz, amely a Károlyi István 

utcától a Liszt Ferenc utcáig tart, a későbbiek-

ben sem lesz már ugyanúgy használható, mint 

régen. Az új piac elkészültével teljes egészében 

a gyalogosoké lesz, illetve majd innen lehet be-

hajtani az új piac mélygarázsába.

A Károlyi István utca forgalma (beleértve 

a 147-es busz forgalmi rendjét is) jelenleg 

még nem változik. A Templom utcából nem 

lehet egyenesen továbbmenni az Árpád út 

felé, kizárólag a Károlyi István utcába lehet 

jobbra bekanyarodni. A téren a nagycsarnok 

és az Egek királynéja templom közötti térrész 

kiemelt rakodóterületé változik, a kereskedők 

innen tudják az árujukat beszállítani a működő 

régi piacra. Az új piac megépítésével az ilyes-

fajta kellemetlenségek megszűnnek, az épület 

kétszintes mélygarázsa ugyanis nem csupán 

parkolóhelyeket biztosít majd, hanem az áru- 

feltöltés innen lesz megoldva, ami kereskedők-

nek, vásárlóknak egyaránt kényelmesebb lesz.

A RÉGI PIAC TOVÁBBRA IS NYITVA

A régi piac az új csarnok építése alatt 

végig, a hét minden napján nyitva tart. 

Az építkezéssel kapcsolatos kényelmet-

lenségek minimalizálása érdekében a 

munkálatok során a kivitelezők, a piac 

vezetése és az önkormányzat illetékesei 

folyamatosan egyeztetnek.

Életbe lépő forgalmi
változások 
Írta: M. Orbán András

Megkezdődött az új piac és vásárcsarnok építése. 

A munkálatok ideje alatt a régi piac folyamatosan nyitva 

tart majd. A működés biztosítása érdekében ideiglenes 

forgalmirend-változások lesznek a környéken. Összeál-

lításunkban az aktuálisakat gyűjtöttük össze.
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ÚJ PIAC
állandó építési terület
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A Liszt Ferenc 
utcában sávelhúzás-

ra kell számítani.

A Szent István 
tér felől csak a 

Kemény Gusztáv 
utcába lehetséges 

továbbhaladni.

Kiemelt rakodási 
terület.

Kérjük szabadon 
hagyni!

A SZENT ISTVÁN TÉR 
FELŐL CSAK 

A TEMPLOM U. ÉS 
A KÁROLYI ISTVÁN U. 

FELÉ LEHET 
TOVÁBBHALADNI.

A SZENT ISTVÁN 
TÉR A LISZT FERENC 
UTCÁTÓL A KEMÉNY 

GUSZTÁV U. FELÉ 
EGYIRÁNYÚ.

A VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA 
FENNTARTOTT 

KERAMITOS PARKOLÓ 
FOLYAMATOSAN 

ÜZEMEL.

A SZENT ISTVÁN 
TÉR NAGYCSARNOK 
MÖGÖTTI SZAKASZA 
LEZÁRÁSRA KERÜL 

AZ AUTÓSOK ÉS 
A GYALOGOSOK 

RÉSZÉRE IS.

Aktuális információk:  ujpest.hu/piac

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS A SZENT ISTVÁN TÉREN
érvényes: 2015.11.23. - 2015.11.30.

AZ ÉPÍTKEZÉS 
 IDEJE ALATT 
A RÉGI PIAC 

MINDEN NAP ÜZEMEL!
HÉTFŐ-PÉNTEK: 600-1700

SZOMBAT: 600-1400

VASÁRNAP: 700-1400

Kérjük, a piac megközelítéséhez vegyék igénybe a BKK tömegközlekedési járatait:
Villamos:  12,  14   Busz:  30,  30A,  230,  120,  147,  220,  96,  104,  104A,  204  
Metró:  M3 

A

A BKK IS INFORMÁL

A Budapesti Közlekedési Központ is folyamatosan tájékoztat a 

forgalmi változásokról, az Újpestet érintő változásokat idejében 

közzéteszi a bkk.hu-n és a BKK Facebook-oldalán.

KÉT HÉTIG A TELJES VONALON PÓTOLJÁK  A 14-EST

Bár nem a piac építési munkálataihoz kapcsolódóan, de pálya-

felújítás miatt november 23. és december 4. között a 14-es villa-

mos teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek. A meghosszabbított 

útvonalú 14-es villamospótló a Görgey út jelenleg is zajló felújí-

tása miatt az Árpád út – Rózsa utca – Görgey Artúr úton közleke-

dik, a Szent István tér, Újpesti Piac megállót nem érinti. A 12-es 

pótlóbusz útvonala ebben az időszakban is változatlan marad.
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Megjöttek az igazi, csí-

pős hideg napok, a szél 

is felerősödött. Lobognak 

a loknik a sapkák alatt a 

buszmegállóban, látszik 

a lehelet az utcán, többen 

beszélgetnek az aluljáró-

ban. November utolsó 

hetében járunk, a Vá-

rosháza mellett pedig 

ott áll Újpest kará-

csonyfája. Minden 

évben csodálatos. 

Sok dolog van karácsonykor, 

ami alap, ami kötelező. A 

készülődés, a jó filmek, a 

pulóverek szupergics-

cses-szupervicces ka-

rácsonyi motívumok-

kal, és a Karácsonyi 

Vásár. Az egész 

hónap élmény a 

sok látnivalóval, 

az illatokkal, 

az álmokkal, 

a várako-

zással és 

a vásár-

ral. 

A karácsonyi kipakolás, az édes, szegfű-

szeges levegő és a sok kézműves termék 

mindenkit megérint ilyenkor az egész vá-

rosban. Újpesten meg az a jó, hogy mindez 

megvan, és még valami, ami otthonossá 

teszi a hangulatot. Újpest maga teszi ottho-

nossá, nem lehet megállni ilyenkor, hogy ne 

a Szent István tér felé menjen haza az em-

ber. Ránézni a hatalmas fára, átsétálni 

a téren, beleszagolni a levegőbe, ösz-

szemosolyogni az ismerős arcokkal 

és hazavinni a jó érzéseket. Ezért 

szeretjük Újpesten a karácsonyt. 

És még azért is, mert min-

den évben új meglepetést rejt. 

Az ünnepi hangulathoz a 

sok-sok programon, a jég-

pályán, a finomságokon 

kívül fantasztikus fel-

lépők járulnak hozzá. 

Idén különösen ütős 

programot állítottak 

össze a szervezők! 

Nézzük, miből vá-

logathatunk!

Janett G & Bottah B. már többször 

léptek fel Újpesten és hozták el nekünk a 

karibi hangulatot, ez most is így lesz. Wolf 

Katit senkinek nem kell bemutatni. Hét 

éves korában a Vuk főcímdalával lopta be 

magát a szívekbe, majd 2011-ben a hazai 

X-Faktor által vált igazán ismertté. Az Irigy 

Hónaljmirigy huszonöt éve szórakoztat-

ja a közönséget a kifi gurázott slágerekkel. 

Charlie Liszt-díjas énekes, könnyűzenész, 

a rock, jazz, blues, funky jellegzetes, rekedt 

hangú előadóművésze, az ország legjelleg-

zetesebb férfi hangja. Hevesi Tamás 

végiggitározta és énekelte a világot. Ezt egy 

életen át kell játszani! Slágere örökérvényű 

lett. Somló Tamás az LGT énekese-

ként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként 

ismert, de több szólólemeze is megjelent. 

Tolvai Reni extravagáns megjelenésé-

ről, formabontó szettjeiről ismert. 2010-ben 

elnyerte „Az év hangja Magyarországon” 

címet. Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas 

és Súgó Csiga-díjas művész, énekes, ze-

nei producer. Az Operettszínház tagja és a 

musical CD-kiadványok zenei producere. 

Dobrády Ákosról még mindig min-

denkinek a ’90-es évek legnépszerűbb ze-

nekara, a TNT jut eszébe, de ma már több 

nagyhírű projekt és a szólókarrier van a 

háta mögött. A TheShowCrew 2010. 

január 30-án alakult. Ekkor készült el a két 

alapító tag, az újpesti Bigmek és Zéessó első 

közösen írt dala, a Maj’holnap. Tóth Gabi 

egy energiabomba. Dalai finom átmene-

tet képeznek a pop és a rockzene között, 

személyisége viszont erőteljes, dinamikus. 

Zola városunk dalának szerzője és előadó-

ja. Akusztikus zenei estjein egy szál gitárral 

nyűgözi le közönségét, lényéből viszont olyan 

erő sugárzik, hogy egymaga képes kitölteni 

egy estét. 

Hallgassuk őket élőben a Karácsonyi Vá-

sár nagyszínpadán!  V. G.

Újpesti karácsony
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Ismét együtt korizhatunk
Nagy a sürgés-forgás a Szent István téren. El-

készült Újpest hatalmas karácsonyfája és díszbe 

öltözött a Városháza is. November 28-án nyit a 

Karácsonyi Vásár és az ingyenes jégpálya. 

Hétköznap délután 3 órától este 8 óráig, 

hétvégén pedig már reggel 9-től este 8-ig 

korizhatunk. Délután 2 és 3 óra között jégfel-

újítás zajlik, így addig a forró italoké és a pihe-

nésé a főszerep. A jégpályánál továbbra sem 

lehet majd korcsolyát éleztetni. Bérlésre lesz 

lehetőség 650 forint / alkalom áron. 

Szelfi zz a Mikulással! 
Modernebb köntösbe bújt a vásár egyik leg-

kedveltebb programja, a Mikulás-fotózás. Az 

előző évektől eltérően most nincs szükség 

regisztrációra és időpontra sem. Mindenki sa-

ját gyermekét fotózhatja le a Mikulással, kü-

lönleges díszletek között.  December 5-én és 

6-án délelőtt 10 órától egészen 17.00-ig várja 

majd a gyerekeket a Mesevárosban. (13.00 és 

14.00 között ebédszünet!)

Cseriti a vásárban is
Ajándékvásárlás, díszítés, karácsonyi menü. 

Mindenki szervezkedik, intézkedik és ötletel, 

hogy hogyan tehetné széppé az ünnepet sze-

retteinek. De mi van azokkal, akiknek minderre 

nem jut? Mi van az olyan gyerekekkel, akiknek 

nincs a karácsonyfa alatt ajándék, amire vágy-

nak? Újpest Önkormányzatának jótékonysági 

szervezete, az Újpesti Cseriti a Karácsonyi 

Vásárban is várja az adományokat, amelyeket 

karácsonykor a nehéz sorsú gyermekek kapnak 

majd meg. Az otthon már feleslegessé vált já-

tékok, könyvek még nagy örömet okozhatnak. 

Az önkéntesek november 28-tól hétvégenként 

a Cseriti Szent István téri 40-es faházában – 

szombatonként és vasárnaponként 14 órától 

– érhetők el. A játékokat hétköznapokon is vár-

ják, 10 és 18 óra között, mégpedig az Újpest 

Márkabolt 10-es faházában, hogy minél több 

újpesti gyermeknek legyen szép karácsonya. A 

játékokat le lehet adni a Mesevárosban is.

Az Újpesti Cseriti a játékokon túl továbbra is kö-

szönettel fogad a vásár helyszínén, illetve banki át-

utalással (számlaszám: 12010422–00208592–

04500005) pénzadományokat, amellyel a 

jótékonysági szervezet rászoruló gyermekek 

felkarolását szolgáló programját segíthetjük.

Díszítsük közösen a

Cseriti-karácsonyfát!

Díszítsük fel együtt a Cseriti karácsony-

fáját, díszekkel, jókívánságokkal, szeret-

teinknek és az újpesti közösségnek szóló 

üzenetekkel! Az Újpesti Cseriti szeretettel 

vár mindenkit az Adományozóház elé ki-

helyezett fenyőfához, aki egy-egy dísszel 

részese kíván lenni a közös ünnepi készü-

lődésnek. 

Újpest Arca döntő
December 5-én, szombaton megtudjuk, kik 

lesznek városunk új arcai. A Karácsonyi Vásár 

programjaként 15 órától kezdődik az Újpest 

Arca döntő a Szent István tér nagyszínpadán. 

Meseváros
Holle Anyó, Bambi, Csizmás Kandúr. Decem-

berben gyermekbirodalommá változik az Egek 

Királynéja Főplébánia templomkertje. December 

4-étől minden hétvégén délelőtti bábszínházi 

előadások és betlehemes játékok, esténként 

pedig diavetítések teszik még hangulatosabbá 

a karácsonyi készülődés időszakát. A varázslatot 

hozó különleges díszlet, a mesék, a játékok még 

a felnőtteket is visszarepítik gyerekszobájukba. 

A Csillamos  december 

19-én, szombaton 17 és 

21 óra között menetrend 

szerint, többször is ellátogat 

hozzánk. A Görgey utca fel-

újítása miatt a végállomása 

pont a Városházi jégpályá-

nál lesz!

 



rendezvényt a Budapesti Kereske-

delmi és Iparkamara Kézműves Ta-

gozata és Oktatási Igazgatósága a 

Magyar Bútor- és Faipari Szövetséggel együtt-

működve szervezte az iskolában november 18-

án és 19-én.

A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa 

a faipar sokszínűségét, és felkeltsék a fi atalok 

érdeklődését olyan, a Kozmában is tanulha-

tó szakmák iránt, amelyek az informatika és 

a modern gépek segítségével a kreativitás és 

kézművesség tradícióira építenek.

Faipar testközelből
Írta: M. Orbán András

Pályaválasztás előtt álló hetedikesek és nyolcadiko-

sok részére szerveztek pályaorientációs rendezvényt 

a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában.

A rendezvény két napján lehetőség nyílt 

körbenézni az iskolában. A vezetett csoportok 

bejárták a tanműhelyeket, láthatták a gépeket 

működés közben, ezáltal betekinthettek az al-

kotás részfolyamataiba. Egy másik állomáson 

a különböző fafajták megmunkálhatóságát 

és használhatóságát mutatták be. Emellett a 

látogatók azt is megismerhették, hogy kép-

szerkesztő programok segítségével hogyan 

tervezhető meg és állítható össze egy szoba 

bútorzata.

A programot faipari totó és a 2014-es 

Euroskills szakmabajnokság rövid, mozgóké-

pes összefoglalója színesítette, ahol több hazai 

faipari versenyző is dobogós helyezést ért el.

A
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*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

Közösen keresett 
válaszok
Írta: M. Orbán András

Bibliai előadás-sorozattal keres választ napjaink aktu-

ális kérdéseire és készül a közelgő ünnepre az Újpest-

Belsővárosi Református egyházközség december 7–11. 

között minden este fél héttől.

– Egyre inkább elidegenedünk a környe-

zetünktől, egyre kevésbé értjük a történé-

seket, legyen szó akár szűkebb hazánkról, 

akár a világról – indokolja az alkalmak élet-

re hívását lapunknak Loránt Gábor, a 

gyülekezet lelkésze. Úgy látja, egyre na-

gyobb a vágy az állandó, a kiszámítható, az 

emberséges, a szép és a jó felé – még ha 

mi magunk nem is tudjuk azt megszerezni 

egyedül. 

– Nemcsak vágy van, hanem a lehetőség 

is készen áll: az egyetlen igazán jó, állandó és 

emberséges nem más, mint az Isten országa. 

Ebbe hív öt estén keresztül Isten Igéje, egy 

bibliai előadássorozatban – teszi hozzá.

Az alkalmakon Végh Tamás nyugalmazott 

lelkipásztor hirdet igét. A hétfői est témája 

Isten országának örömhíre lesz. Minden ér-

deklődőt szeretettel várnak. A cím: 1041 Bu-

dapest, Szent István tér 24. MOA

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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Minden vasárnap egy-egy gyertyát gyújtunk 

meg a koszorún. Mindegyik gyertyának más-

más jelentése van: HIT, REMÉNY, SZERETET, 

ÖRÖM. Advent első vasárnapja a keresztény 

egyházi év kezdete.

Advent időszaka ma már teljesen más jelen-

téssel bír az emberek számára, mint nagyszüleink 

számára. Régen ez az időszak szeretetben, bé-

kességben telt el. A családok, amikor otthon vol-

tak, beszélgettek, Bibliát olvastak, énekeltek, tör-

téneteket meséltek. Biztosan Önöknek is vannak 

olyan családi történeteik, közös tevékenységeik, 

amik ilyenkor mindig előkerülnek. Nálunk ilyen 

például a mézeskalácssütés, a viccesebbnél, vic-

cesebb történetek felelevenítése. Nincs jobb do-

log annál, amikor hóesésben, a gyertyák fényétől 

pompázó házban a család együtt van boldogság-

ban. Ám felmerül a kérdés, hogy mit tudunk ma 

mondani, amikor Istent már elfelejtettük? 

DIÁKOK ÍRTÁK

Ma az emberek többsége állandóan rohan, 

feszült és semmire nincs ideje. Így sajnos meg-

szűnt a nagyszüleink által oly jól ismert és ked-

ves, családi, idilli hangulat. A boltok már egészen 

november közepétől tele vannak szaloncukorral, 

karácsonyi ajándékokkal, sőt néhol már a kará-

csonyfa is áll. Minél jobban közeledünk a kará-

csonyhoz, a termékek árai egyre akciósabbak. 

Az embereknek ilyenkor még nem kéne ezzel 

foglalkozniuk… Emlékszem, amikor kicsi vol-

tam, az iskolában mindig készítettünk egy ad-

venti koszorút, amin sorban haladva minden hét-

főn meggyújtottunk egy-egy gyertyát, és persze 

énekeltünk is. Nagyon szerettem ezt a pillanatot, 

mert szeretet, melegség és békesség vett körül 

bennünket. Olyanok voltunk, mint egy nagy csa-

lád. Az embereknek nem szabadna elfeledkezni 

az advent igazi jelentéséről, jelentőségéről. Ezt az 

időszakot mindenkinek a szeretteivel kéne tölte-

ni, mert nincs náluk fontosabb dolog! 

Én még reménykedem abban, hogy eljön az 

idő, amikor az emberek ismét nagy szeretetben 

és békességben fogják eltölteni advent idősza-

kát. Hagyományainkat meg kell őriznünk, ami 

nem könnyű feladat, és tovább is kell adnunk 

őket, mert ezektől vagyunk mi magunk!

„A reménység ma is abból táplálkozik, hogy 

felidézzük annak az Istennek a látogatását, aki 

éppen a legsötétebb időkben jelent meg.”

Áldott ünnepet kívánok minden kedves Olva-

sónak! GANGEL-KARÁCSONY CINTIA

Benkő István Református Általános Iskola 

és Gimnázium 13.a

Advent 
Advent Jézus születésének 

eljövetelére való várakozás. 

Ez az időszak a karácsony 

(dec. 25) előtti negyedik va-

sárnappal veszi kezdetét és 

négy hétig tart. 

„Csendesedjetek el, 

és tudjátok meg, hogy én 

vagyok az Isten.”

 /Zsoltárok 46;11/

Maci Doktor a Lakkozó oviban
Egy kevésbé ismert, ám annál játékosabb és hasznosabb programra került sor a Lakkozó Tag-

óvodában, november 19-én. A SOTE orvostanhallgatói Maci Doktor címmel tartottak interaktív, 

játékos foglalkozást a gyerekeknek. 



MegSzépül a Városom Program 

lényege, hogy építőiparhoz szoro-

san köthető cégek összefogtak és 

különös vállalást tettek. Annak a városnak, 

kerületnek, amely a legtöbb szavazatot kapja, 

megújítják egy kiválasztott, felújítandó terüle-

tét, legyen az park, nyílt kert vagy akár kör-

forgalom. Az ajándék munkálatok során kap-

hatunk akár új padokat, vagy megújulhatnak 

a régiek, készíttethetünk szobrot, szabadtéri 

fi tneszeszközöket; telepíthetünk virá-

gokat, bokrokat, fákat, füvesíthetünk; 

de készíttethetünk akár közös be-

szélgetések helyszínéül szolgáló 

pavilonokat vagy ülősarkokat. Ugye 

milyen szép lenne?

A szavazás 2016. január 10-ig 

tart, addig van lehetőségünk behozni 

a lemaradást és előnyre szert tenni a 

szavazatok számában, hogy biztos legyen 

Megszépül a városom, 
csupán napi egy kattintás! 
Írta: Rácz Zsuzsanna

Közeleg a szavazás vége. Újpestet csak egy hajszál választja el 

attól, hogy a hét építkezési vállalkozásból álló ÉpítkezemFelújítok 

csapata, a mi kiválasztott közterületünket újítsa fel. Ehhez először 

még győznünk kell, méghozzá ismét közös erővel!

a győzelem. A voksokat a megszepulavarosom.

hu oldalon lehet megtenni. A weblapon a 

„Szavazok a városomra” fülre klikkelve, és a 

megjelenő térképen ezután Újpestre kattintva 

adható le a szavazat. Nagyon fontos, hogy 24 

óra elteltével bárki újra szavazhat. Így akár, ha 

reggelente a kávé mellől leadunk egy-egy vok-

sot, megnyerhetjük a versenyt.

 

SZAVAZZUNK EGYÜTT! HAJRÁ ÚJPEST, 

AHOL SZERETÜNK ÉLNI!

A lehetőségek száma végtelen, de éppen 

ezért nem csak Újpest szeretné ezt az 

ajándék beruházást megnyerni. A verseny 

nagyon szoros, lapzártánkkor a második 

helyen álltunk 26,7%-al, lemaradva a je-

lenleg első helyen álló, másik fővárosi kerü-

let előtt, akinek a szavazatai 31,3%-on 

álltak. 4,6%! Jelenleg mindösszesen 

ennyi választ el bennünket attól, 

hogy megnyerjük a versenyt, a ha-

táridő pedig a nyakunkon. Ismét 

szükség van arra, hogy a híres 

újpesti összefogás bebizonyítsa, 

ebben is mi vagyunk a legjobbak.

K Ö Z T É R
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Már el is készült 

a Dugonics ut-

cai kutyafuttató, 

megújultak a já-

tékok, az agility 

akadályok, és a 

talajt is kicserél-

ték. 

EGY KÉP 

– EGY MONDAT

www.megszepulavarosom.hu
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Az alma a legismertebb, 

legelterjedtebb gyü-

mölcs az egész világon. 

Több ezer fajtája ismert, 

ezek színben, ízben, il-

latban más és más él-

ményt nyújtanak.  

Tápanyagtartalma jelentős az 

egészség fenntartása és a be-

tegség megelőzése szempont-

jából. Egész évben beszerez-

hető, jól tárolható gyümölcs. Az 

egészség megőrzése érdekében 

ajánlott almakúrát tartani 4 hé-

tig, naponta csak egy fajta almát 

fogyasztani. Ne keverjük a fajtá-

kat egy napon belül, mert más a 

savtartalma mindegyiknek.

Magas rosttartalmának 1/3-

a vízben oldódó pektin, amely 

javítja az anyagcserét, jó ha-

tással van a belek működésé-

re, a méreganyagokat megköti, 

savtartalma a bélmozgást ser-

kenti. Sokféle ásványi anyagot 

tartalmaz: kálium, kalcium, cink, 

fl uor, jód, szelén. Az egész almát 

érdemes elfogyasztani, mert 

a csutkában van a jód. Jó 

C-vitamin-forrás, egész 

évben.

Az alma jó vértisztító, vízhajtó, 

segíthet a bélhurut, felső légúti 

betegségek alkalmával. Csök-

kenti a vér koleszterinszintjét, jó 

hatású vesekő, köszvény és re-

uma esetén, mert a benne lévő 

savak oldják a húgykövet. Savas 

gyümölcs, de lúgosítja a szerve-

zetet, mert az organikus 

sók semle-

gesítik a 

szerve-

zetben 

felszabaduló savakat. Gyomor-

problémáknál párolt alma fo-

gyasztása javasolt.

Az almát gyorsan megemészti 

a gyomor, azonnal energiát nye-

rünk, feltölt vitális anyagokkal. 

Az édes almát székrekedés vagy 

vérszegénység esetében, a sa-

vanykás almát pedig a fogyókú-

rában és reumás fájdalmaknál 

ajánlott fogyasztani. Terhesség 

alatt is hasznos, mert a szüle-

tendő gyermeknél csökkent-

heti az asztma kialakulásának 

kockázatát. Gyermekkorban is 

ajánlott a 100%-os almalé napi 

fogyasztása.

Az almából leves, mártás és 

sütemény készíthető, de jól 

illik a húsos ételekhez is.

 LETTNER ANNANMÁRIA

dietetikus

A hónap gyümölcse az alma

M O Z A I K

mes elfogyasztani, mert 

utkában van a jód. Jó 

amin-forrás, egész 

n.

sók semle-

gesítik a

szerve-

zetben 

tendő 

heti a

kocká

ajánlo

fogyas

Az

süt

il

Fehívjuk betegeink 
fi gyelmét, hogy a

GÖRGEY ARTÚR UTCAI

SZAKRENDELŐBEN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

INGYENES 

HALLÁSVIZSGÁLATOT
 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

Rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

Tamatika Kft.
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SZŐCS HENRIETTE: 

ŐSKÉPCSARNOK

Cédrus Művészeti Alapítvány 

– Napkút Kiadó

Budapest, 2015

Oldalszám: 100

Tisztelet a magyar lónak címmel nyílt kiállítás Somossy 

Tamás faszobrászművész munkáiból november 19-

én. A tárlat egyben ikertestvére, Somossy László fes-

tőművész munkásságának is emléket állít.

A két alkotó egy ikerpár. Egyikük festőművészként tevékenykedett, 

másikuk faszobrászművész, aki egészen napjainkig is alkot. A testvérpár 

látásmódjának, művészetének meghatározó alakja volt a nemzetközi hírű 

festő- és bábművész A. Tóth Sándor, a pápai református kollégium tanára.

A ló évezredek óta tanítja az embert – vallja a faszobrászművész 

Somossy Tamás. Bátorság, kitartás, nemesség, hűség jellemzi az ál-

latot, ám az ember ma sem érti igazán, pontosan miben állnak ezek a 

tulajdonságok. A december 5-ig látható kiállítás e nemes lelkű állatot 

jeleníti, testesíti meg a történelmi koroktól egészen Overdose-ig. MOA

Somossy László tudatosan készült a festőművészi pályára, kom-

pozíciói élethűen ábrázolják a ló karaktereit, jelenítik meg erényes 

tulajdonságait. Somossy Tamás szintén rajzolt és festett, ám vé-

gül egészen másban teljesedett ki. Egy erdélyi látogatása során a 

pince gyertyáinak félhomályában pillantott meg egy fából faragott 

Dózsa György fejet. Ez végleg a fa irányába állította az azóta szá-

mos témában alkotó művész fi gyelmét. A ló a magyar történelem, 

s egyben Somossy Tamás alkotótémáinak szerves része. 

Henriette (2015) 
„Nagyon ütős. Némelyik történet közepén elkezdtem 

félni, atyám, csak ne az legyen a vége, csak ne az… 

aztán még „azabb” lett. Egyszerre krimi és sorstra-

gédia, pontos, tűéles ábrázolással.” (moly.hu)

Szőcs Henriette Ősképcsarnok című novelláskötete csak néhány hete 

jelent meg a Napkút Kiadó gondozásában, de máris a fentihez hasonló 

vélemények olvashatóak a kötetről. A győri származású írónőnek ez a 

második könyve, az Alteregó 2011-ben jelent meg az Aposztróf  Kiadó 

gondozásában. Novelláival, elbeszéléseivel számos irodalmi fórumon 

találkozhattunk már, díjazta munkáit a Magyar Írószövetség és a Hon-

védelmi Minisztérium is. 

Az Alteregó 1919-ben játszódik Palesztinában és a férfi -nő kapcso-

latának örök kérdéseit boncolgatja. 

Bizonyos értelemben az Ősképcsarnok az Alteregó „folytatása”, a bo-

nyolult érzelmi, történelmi és emberi viszonyok leírása, bemutatása, to-

vábbgondolása.  Csak itt, ebben a kötetben egy már érettebb, tudatosabb 

nyelvi megfogalmazással, történet- és cselekményvezetéssel, és árnyal-

Spielberg már nem a régi. Spielberg fi lmjeire mindig érdemes beülni. A két állítás közt 

csak látszólag feszül ellentmondás. Tény, hogy A cápa, Az elveszett frigyláda fosztogatói 

vagy az E.T. rendezője már nem szállítja futószalagon az instant klasszikusokat, de még 

nem felejtette el azt, ami naggyá tette. Spielberg ma is imád és tud is mesélni. A mozi és a 

közönség nyelvét kevesen értik annyira, mint ő. Pontosan tudja, hogyan kell egy történetet 

felépíteni, és ami talán még fontosabb: szimpatikus karaktereket teremteni. 

Ebből a szempontból legújabb fi lmje, a Kémek hídja sem lóg ki a sorból. Semmi bom-

basztikus nem történik benne, emberek beszélgetnek 142 percen át, mégsincs egyetlen 

érdektelen pillanata sem. Igaz, az alaphelyzete eleve pikáns: 1960-ban, a hidegháború 

közepén járunk, amikor az amerikai hatóságok elfognak egy New Yorkban tevékenykedő 

szovjet kémet. Védelmére egy biztosítási ügyvéd vállalkozik, aki így villámgyorsan közutá-

lat tárgya lesz. Jár-e vajon a tisztességes védelem az ellenség ügynökének is? 

Ha csak ezt a dilemmát boncolgatná a Kémek hídja, már akkor izgalmas lenne, de a 

szituációt tovább bonyolítja, hogy a szovjetek időközben elfogják egy U-2-es amerikai 

kémrepülőgép pilótáját. Készek a fogolycserére, de a CIA ragaszkodik hozzá, hogy a kelet-

berlini tárgyalásokat az ügyvéd vezényelje le – mint „magánember”.

Tom Hanks szokás szerint lubickol a hétköznapi hős szerepében, de a Kémek hídja 

több egy kiváló színész jutalomjátékánál; a megtörtént eset érzékletes feldolgozása miatt 

szubjektív történelemleckének sem utolsó. B.S.

Kémek hídja
Rendezte: Steven Spielberg. • Írta: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen. • Kép: Janusz Kaminski. • Zene: Thomas Newman. 

• Szereplők: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan. • 142 perc. • Bemutató: november 26.

FILMAJÁNLÓ

tabb karakterformálással. A tizenegy novellából álló kötet egy-egy név és 

egy-egy évszám köré csoportosul, az 1900-as évektől napjainkig. 

Az elbeszélések különállóak, mégis összetart mind. Egy évszázadon 

át ívelve mutatja be az író történeteiben a századelő arisztokráciáját, a 

feudális világ értékrendjét, a háborúk borzalmait, majd az új világrend 

értékeit és értékvesztéseit, egészen napjainkig. Szereplői magyar em-

berek, orosz hadifogságban vannak vagy Izraelben élnek, vagy épp Ma-

gyarországra látogatnak. Témái viszont nem a mostanság oly divatossá 

vált magyar sors tragédiáit bemutató történetek. Az írónak és szereplői-

nek a legfontosabb a boldogság és a szerelem. És ezek túlmutatnak az 

országok határain. Emberei a boldogságot akarják. Keresik. Elvesztik. 

Nem találják. Történeteiben női- és férfi sorsokat mesél el, többnyire 

tragikus sorsokat, de olyan jó írói érzékkel, hogy mire a végére ér az 

olvasó, ezek a tragédiák nem lehúzzák, hanem felemelik. 

„Olyanok ezek a novellák, mint amikor az ember odakucorodik a 

nagyanyja mellé, ölébe veszi a családi fényképalbumot, és meghallgatja 

az ükanyja vagy a szépapja drámáját. Aztán ezekből a sorsokból lassan 

kialakul a saját története ” – olvasható a kötet hátoldalán.

„Ez egy jó könyv”, olvasható az Ősképcsarnokról a moly.hu-n. Mit 

tehetnék még hozzá? Talán annyit, hogy: el kell olvasni! T.E.

Tisztelet
és erények
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Harmincadik alkalommal rendezték meg a Büntetés-vég-

rehajtási Szervezet országos judobajnokságát, amely-

nek ismét az UTE Megyeri úti csarnoka adott otthont. 

Szorosabbra fűzött 
kapcsolatok

szervezet csaknem húsz éve ápol 

szoros kapcsolatot a Magyar Judo 

Szövetséggel, amellyel a verseny 

megnyitóján együttműködési szándéknyilat-

kozatot írtak alá. Az UTE judocsarnoka Hor-

váth István egykori válogatott szövetségi ka-

pitány, több szakkönyv szerzője nevét vette fel 

ünnepélyesen.

A büntetés-végrehajtásban dolgozók orszá-

gos judobajnokságát harmincadik alkalommal 

rendezték meg. Csaknem harminc intézmény-

ből több mint százhúsz versenyző mérte össze 

tudását november 18-án az UTE Megyeri úti 

csarnokában. Az idei megmérettetés meg-

nyitója két szempontból is rendhagyó volt. A 

Büntetés-végrehajtási Szervezet (bv) és a Ma-

gyar Judo Szövetség ugyanis együttműködési 

szándéknyilatkozat keretén belül fűzte még 

szorosabbra kapcsolatát. A szándéknyilatko-

zatot nem megszokott helyszínen, a csarnok 

judoszőnyegén írta alá Csóti András bv. al-

tábornagy, országos parancsnok, és dr. Tóth 

László, a Magyar Judo Szövetség elnöke. 

A nyilatkozat ellenjegyzése, valamint a kö-

szöntések után Őze István, az UTE klubigaz-

gatója leleplezte a felújított csarnok névadó-

jának emléktábláját. A névadó Horváth István 

hetedik danos mesteredző, egykori válogatott 

szövetségi kapitány, a judotársadalom meg-

becsült tagja, aki több szakkönyv szerzője is 

egyben.

 Kép és szöveg: M. Orbán András

A közös szolgálatban polgárőrök, közterület-fe-

lügyelők és az Állatvédelmi Járőrszolgálat tagjai 

vettek részt, utóbbiak közül tizenketten. Az önkor-

mányzat most is élelemmel támogatta az akciót.

Az adventi időszakhoz közeledve változat-

lan céllal, ismét a közbiztonságot erősítendő 

kezdődött meg az emelt létszámú szolgálat, 

amelyet szándékosan a péntek esti-szombat 

hajnali órákra időzítettek. Noha a bűncse-

lekmények száma összességében csökkent, 

most kiemelt fi gyelmet fordítottak a betörések 

megakadályozására is.

Ismét eredményesen zajlott le november 21-ére virradóra az újpesti 

rendőrség immáron hagyományosnak számító „Százan Újpestért” 

című közbiztonsági akciója.

Százan Újpest közbiztonságáért

K Ö Z B I Z T O N S Á G

Az ellenőrzést ezúttal is több csoportra 

bontva végezték a „százak”. Folyamatosan 

fi gyelték a ki- és bevezető utak forgalmát, 

elkérték a járművek menetokmányait, szűr-

ték az ittas vezetést. Az országban elrendelt 

fokozott ellenőrzéssel összhangban történt a 

szórakozó- és vendéglátóhelyek környékének 

ellenőrzése is. Azokat a városrészeket vizsgál-

ták hangsúlyosabban, ahonnan panaszok vagy 

bejelentések érkeztek.

Az eredmény most sem maradt el. Egy kö-

rözött személyt fogtak el, tizennégyet pedig 

előállítottak. Közülük hetet bűncselekmény 

gyanújával (ötüknél kábítószert találtak) és 

négyet pedig azért, mert a közbiztonságra 

különösen veszélyes tárgy volt náluk. Rajtuk 

kívül vérvételre vittek egy ittas járművezetőt, 

valamint volt egy olyan is, akit szabálysértés 

továbbfolytatása miatt állítottak elő.

Folytatódó hagyomány, hogy az egyenru-

hások munkáját leginkább segítő polgár-

őröket tiszteletbeli rendőrré fogadják. Ezút-

tal, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan, négy 

polgárőrt avattak tiszteletbeli rendőrré.

 

 Kép és szöveg: M. Orbán András

SZOROSABB KAPCSOLAT A SZERVEZETEK KÖZÖTT

A majdani együttműködés többek között arra vonatkozik, hogy a 

judoszövetség a bv-szervezet rendelkezésére bocsátja szakmai 

képzési programját, valamint a mindenkori bv-sportolók oktatására 

cselgáncsszőnyeget és judoruhát biztosít. A cselgáncsszövetség 

jelenleg az országos verseny lebonyolításában, szervezésében 

nyújt segítséget, a jó kapcsolat alapjai egészen 1997-ig nyúlnak 

vissza. Maga a verseny többek közt az egészséges életmódra ne-

velést, a sport népszerűsítését és ezen keresztül baráti kapcsolatok 

kialakítását-megerősítését szolgálja.

A

A nevükben foglalt 
létszámmal vigyázták 
Újpestet
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Szinte hihetetlen, de már ötven esztendő telt el azóta, 

hogy a magyar női kézilabda-válogatott Dortmundban 

világbajnoki címet nyert. A csapatban egy tősgyöke-

res újpesti, Jóna Magda is helyet kapott, akinek góljai 

nagyban hozzájárultak a diadalhoz.

Magda svédcsavarjaitól 
rettegtek a kapusok 

Tizenhat évesen kezdett atleti-

zálni az egykori Phöbus-nál (ma 

Újpesti Erőmű), futóként volt a 

legeredményesebb. A jó moz-

gású lányt hamar felfedezték a 

kézilabdások, az Újpesti Gyapjú-

szövő vállalat csapata csábította 

el a sportok királynőjétől, az at-

létikától. Akkor még nagypályán 

játszott, de annak megszűnésével 

beolvadtak a kispályások közé. 

Az Újpesti Gyapjú nem ért el 

nagy sikereket, mert ugyan Mag-

da révén rengeteg gólt lőttek, 

de a csapat védekezése hagyott 

némi kívánni valót. Az 1958-as 

bajnokságban például 150 gólt 

szereztek, ami kimagaslóan a 

legtöbb volt a szezonban – a 

gólzáporos eredményekhez jelen-

tősen hozzájárult Jóna Magda, a 

keménykötésű, technikás, gólra 

törő játékos. A kapunak háttal, 

nyújtott karral, fej fölül eleresztett 

svédcsavarjaitól rettegtek a védők 

és a kapusok.

S P O R T

1959 őszén leigazolta a Győri 

Vasas ETO, a csapattal bajnoksá-

got nyert, Magda pedig 102 góllal 

a gólkirálynői címet is megszerez-

te. Nem véletlen, hogy a legendás 

edző, Török Bódog meghívta a vá-

logatottba, és Magda három világ-

bajnokságon is szerepelt, 1957-

ben második, 1962-ben ötödik, 

1965-ben, éppen ötven eszten-

dővel ezelőtt, világbajnok lett. A 

világválogatott átlövő nyolcvan-

egyszer öltötte magára a címeres 

mezt, 204 gólt lőtt, svédcsavarjait 

ma is emlegetik.

Jóna Magda 1993-ban, ötven-

nyolc évesen hunyt el. 

A világbajnoki aranyérem ötve-

nedik évfordulóján az Újpest világ-

klasszisára emlékeztünk. (gergely)

Tótka és Gyurta Dani
elnyerte az Év egyetemi 
sportolója díjat
Több mint kéttucatnyian, köztük a milánói kajak-kenu és a kaza-

nyi úszó világbajnokság magyar győztesei érdemelték ki idén az Év 

egyetemi sportolója díjat. Az elismerést a 2015-ös felnőtt sportági 

világbajnokságokon első helyezett, az egyetemi Európa-bajnokságo-

kon érmes, valamint a kvangdzsui nyári Universiadén dobogós spor-

tolóknak ítélték oda. 

Az esemény keretében személyesen vette át az elismerést az UTE 

világbajnok sportolója, Tótka Sándor (Edutus Főiskola), a milánói ka-

jak-kenu világbajnokság aranyérmese.

Ugyancsak az Év egyetemi sportolója lett az olimpiai bajnok Gyurta 

Dániel (Budapesti Metropolitan Főiskola). Dani edzőtáborban van, a 

rövid pályás Európa-bajnokságra készül, emiatt egy későbbi idő-

pontban veheti át a díjat. (g)

Elismerés 
a Bene-sulinak
A Budapesti Diáksport Szövetség a 2014/2015-ös 

tanév legeredményesebb és legaktívabb 20-20 közép-

iskoláját és általános iskoláját díjazta a közelmúltban. 

A díjazottak között szerepelt az Újpesti Bene Ferenc 

Általános Iskola is. Miskolczi Erzsébet, az iskola igaz-

gatója elmondta, négy sportágban – atlétika, kézilab-

da, röplabda és labdarúgás – neveztek a budapesti di-

ákolimpiára, amelyen az iskolát hetven-nyolcvan diák 

képviselte rendszeresen. 

A versenyeken számtalan helyezést értek el a 

„benés” diákok, még aranyéremre is futotta az ere-

jükből. Atlétikában, az ügyességi csapatversenyben, 

a III-IV korcsoportos lányok bizonyultak a legjobbnak. 

 (gg) 

  Eredmények

Atlétika IV. korcsoport lányok többpróba IV. hely
Atlétika III. korcsoport fi úk többpróba II. hely
Atlétika II. korcsoport lányok többpróba XIII.hely
Atlétika I. korcsoport lányok többpróba XI. hely
Atlétika III-IV. korcsoport fi úk ÜCSB VI. és VII. hely
Atlétika III-IV. korcsoport lányok ÜCSB I. hely
Labdarúgás III. korcsoport                         VIII. hely
Labdarúgás IV. korcsoport                         V. hely
Kézilabda IV. korcsoport fi úk  IV. hely
Kézilabda IV. korcsoport lányok  V. hely
Kézilabda III. korcsoport fi úk  IV hely
Kézilabda III. korcsoport lányok  V. hely
Röplabda IV. korcsoport fi úk  II. hely
Röplabda IV. korcsoport lányok  V. hely
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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

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. Helyszín: 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!

Horváth Imre országgyűlési képviselő december 3-án, csütörtökön (Újpesten minden 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.

KARÁCSONYI DÉLUTÁN

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

8-án (kedden) 15 órára az Ady Endre Művelődési Központba (IV. Tavasz u. 4.). A jegyeket (ingyenesen) az 

MSZP frakcióirodájában (Nádor u. 1.) lehet átvenni november 24-től 14 és 17 óra között. 

Rendezvényünk attól más, mint az eddig megszokottak, hogy bekapcsolódunk a kerületi Nőtagozat ka-

rácsonyi tartósélelmiszer- és játékgyűjtési-akciójába. Az összegyűlt adományokat rászoruló családok között 

osztjuk szét. Ezért arra kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy aki megteheti, hozzon magával a december 8-i 

műsoros délutánra valamilyen tartós élelmiszert vagy játékot (lehet használt is, de még jó állapotú).

  Dr. Trippon Norbert kerületi elnök, Horváth Imre országgyűlési képviselő 

ISMÉT MIKULÁS TÚRA! 

Rendhagyó kirándulásra várjuk ebben az évben is Önöket, a káposztásmegyeri Farkas-erdőbe, december 

4-én, pénteken egy kis meglepetéssel. Akinek kedve van, öltözzön be, „Mikulásokra és krampuszokra” számí-

tunk, vagy viseljenek valami piros ruhadarabot. Persze jöhetnek „civilben” is. Gyülekező 10 órakor Káposztás-

megyeren a 20/E busz Művelődési Központ megállójában, a szokásos helyen. A rendezvénysorozat védnökei: 

dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre országgyűlési képviselő.

Azokat is várjuk, akik eddig nem jöttek velünk kirándulni – egyszer el kell kezdeni –, de szeretnének egy 

közösséghez tartozni, kimozdulni otthonról, és nem riadnak meg egy kis sétától, jókedvtől sem!

 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

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
� Eladó Bp. XIII. ker., Kárász u. 2 szobás, 50 m²-es la-

kás. I.á.: 10 M Ft. Tel.: 06-70 394-4341

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 

elcserélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. 

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

263-0086

Garázs

� Kiadó garázst, fasufnit bérelnék kisebb személygép-

kocsim részére az Ugró Gyula sor környékén. Tel.: 06-70 

679-5705

Állást kínál

� 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

� Matematika és fi zikatanítás általános és középiskolá-

sok részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz 

megyek! Tel.: 06-20 959-0134

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

Szolgáltatás

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabúto-

rok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-

ban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm, 13 800 Ft. 

Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-

munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvé-

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

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 

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

234-7759, 306-2023

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

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.

VÁRHIDI PÁL BÚCSÚZTATÁSA

A nyolcvannégy éves korában elhunyt 

Várhidi Páltól, aki a labdarúgó csapat 

vezetőedzőjeként 1973 és 1980 között négy 

bajnoki címet szerzett az Újpesti Dózsával, 

november 30-án, 14 órakor a Megyeri úti 

temetőben, a római katolikus egyház szertar-

tása szerint búcsúzhatnak szerettei, barátai 

és az újpesti szurkolók.

A gyászoló család kérése: koszorúk he-

lyett egy szál fehér virággal róják le kegyele-

tüket Pali bácsi hamvai előtt.

OROSZ CUKRÁSZDA KARÁCSONYI AKCIÓJA

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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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok heti ajánlatai: 
H Ú S A K C I Ó K

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás-Hús Kft.-nél kedden és szerdán sertéskaraj, -comb, 

-lapocka, -dagadó, -oldalas, -tarja és darálthús egységesen 999 Ft/kg! A csirkecomb 699 Ft/kg, 

csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfi lé 1199 Ft/kg, sertészsír 499 Ft/cs., disznótoros (hurka + 

kolbász) 999 Ft/kg, házi parasztkolbász 1199 Ft/kg.

Z Ö L D S É G A K C I Ó K

A Nagycsarnok végében (a Lipóti pékségnél) a Jópáros Kft.-nél magnélküli mandarin 299 Ft/

kg, sütőtök 159 Ft/kg, édes idared alma 169 Ft/kg, citrom 499 Ft/kg.

A Nagycsarnokban Marsi Zolinál (a Grocery-nél) cékla 179 Ftg/kg, banán 349 Ft/kg, sárgarépa 

149 Ft/kg, gyökér 299 Ft/kg, I. osztályú parázsburgonya 99 Ft/kg.

A PiacPlacc az idei évre lezárult, 

november 28-án kezdődik az Újpesti Karácsonyi Vásár!

A piacon a decemberi adventi szombatokon az étkezdék az alábbi ajánlatokkal várják Kedves Ven-

dégeiket:

december 5-én a Ruzicska-Buzás étkezdében a Nagycsarnokban toroskáposzta 900 Ft/adag,

december 12-én a Lacikonyha Bt.-nél a Kiscsarnokban birkapörkölt 1500 Ft/adag.

december 19-én az Ennivaló Étkezdében a Virágcsarnok oldalában halászlé 950 Ft/adag.

Minden nap várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Nyilvános ajánlattételi felhívás
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti 

az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat:

Helyrajzi szám: 70459/2, ingatlan címe: Bp., IV. Csányi 

László u. 4-6., művelési ág: kivett irodaház, terület: 1908 m2, építési 

övezet: VK/IV-3, VK/IV-5,  kínálati ár: 120.000.000 Ft + áfa

Helyrajzi szám: 74098/2, ingatlan címe: Bp., IV. Perényi 

Zsigmond u 19., művelési ág: kivett beépítetlen terület, terület: 706 

m2, építési övezet: L2/A-IV-2, kínálati ár: 24.900.000 Ft + áfa

Helyrajzi szám: 76298/8, ingatlan címe: Bp., IV. Fóti út – 

Káposztásmegyeri u. sarok, művelési ág: kivett beépítetlen terü-

let, terület: 1808 m2, építési övezet: I-IV-2, kínálati ár: 80.190.000  Ft + áfa

A pályázat részletes kiírása a http://ujpest.hu/hivatal_palyazatok cím alatt 

tekinthető meg.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vég-

zésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) 

Korm. Rendelet alapján 2016. január 1-től a 

zöldhulladékot a képződés helyén a zöldhul-

ladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott 

gyűjtőedénybe vagy biológiailag lebomló hul-

ladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni, kivéve, ha a 

zöldhulladékot házi, vagy közösségi komposz-

tálás útján komposztálják. 

A Korm. Rendelet hatályba lépését köve-

tően a lakosság az alábbi lehetőségek közül 

választhat:

– 2016. január elsejétől a jelenleg zöld-

hulladék gyűjtésére használt, korábban 

megvásárolt és a háztartásban felhalmozott 

polietilén zsákok a továbbiakban is felhasz-

nálhatóak olyan módon, hogy az azokban 

kihelyezett kommunális többlethulladékot 

szükség esetén munkatársaink elszállítják. 

– Lehetőség nyílik a polietilén zöldhul-

ladékos zsák(ok) visszavásárlására. A visz-

szavásárlással kapcsolatos igényekkel 2016. 

január elsejét követően az FKF. Társaságát kell 

keresni, hogy annak helyszínéről, módjáról és 

feltételeiről tájékoztatást adjanak. 

2015. december 31-én a megmaradt zöld-

hulladék-gyűjtő zsákokat a Részvénytársaság 

visszavásárolja. Az elszállítás részleteiről a 

közeljövőben adnak tájékoztatást. 

Újpest Önkormányzat Szociális Intézményének Családsegítő Szolgálata (1042 Budapest, Deák 

Ferenc utca 93.) alkalmazna vállalkozói szerződéssel, számlaképes klinikai szakpszichológust, 

határozott időre, heti 10 órában. Díjazás megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2015.12.10.

Bővebb információ kérhető: munkaugy@ujpestszi.hu e-mail címen
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