
25 ÉVES LETT A PARK ÓVODA
Sokan gyűltek össze december 3-án a káposz-

tásmegyeri Park-oviban, amely 25 évvel ezelőtt 

ugyanezen a napon nyitotta meg kapuit a gyer-

kőcök előtt.  3. oldal

TÜNDÉRPALOTA A DUNA PARTJÁN
A Pesti Vigadó 150 éves évfordulója alkalmából 

szervezett csapatversenyen az Újpesti Károlyi 

István Általános Iskola és Gimnázium csapata 

is a döntőbe jutott.  3. oldal

KARÁCSONY ÜZENETE
Mit üzen nekünk ma, 2015-ben a karácsony? 

Az újpesti történelmi egyházak képviselői erről 

beszéltek lapunknak a kilencedik oldalon.  

 9. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ
INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2015. december 10., IX. évf., 36. szám

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA • WWW.UJPEST.HU

FORRÓ GYULA A VÁLOGATOTT KERETÉBEN
A jövő évi franciaországi Európa-bajnokságra kijutott magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, 

Bernd Storck kihirdette keretét, amelynek tagjai vasárnaptól négy napig együtt készülnek Telkiben. 

A meghívottak között van az újpesti védőjátékos, Forró Gyula is. 13. oldal

Újpest új Arcai
2016-ban ők képviselik a várost.  6. oldal
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Ösztönös jó
Hideg van Újpesten, fagyos a központ, 

mindenki nagykabátban. Apuka gyere-

ket visz a nyakában, minden lépésnél 

lebeg a kisfi ú kabátujjába varrt kesztyű. 

A gyerek jobb kezében szatyor, benne 

egy csokimikulás. Azon gondolkodom, egyben marad-e 

a csokiforma, mire hazaérnek. A mikulás gurul, rázkódik, 

zötykölődik. A kisfi ú egyenes derékkal, feszesen tartja 

magát az apja nyakában, mintha megtanulta volna, hogy 

így kell. Vagy ösztönből tudja, mi a jó. 

A városháza melletti koripálya tömve van gyerekekkel. 

Mennek, csúsznak összevissza, néha ütköznek. Gyakor-

lottak, bizonytalanabbak, mindenki elesik olykor. Átnézek 

a téren a piac irányába, mire visszatér a tekintetem, épp 

egy hatalmas esés történik a szemem előtt. Kislány kék 

overálban kalimpál, a mozdulat végét látom csak. Elég 

fi atalka, de nem sír, a kezét pedig elsőként teszi le. Ösz-

tönből érzi, mi a jó. 

„Számomra nagyon jó érzés, amikor reggel meglátom 

a csizmámban a sok fi nomságot. Ilyenkor arra gondolok, 

hogy megérdemlem a jó viselkedésemért. Nagyon várom, 

hogy lássam a kétéves testvérem arcát, amikor meglátja 

az édességeit.” – írja az egyik újpesti tanuló Diákok írták 

című rovatunkban. Biztosan megtanulta, hogy ajándék 

jár a jó magatartásért. Amit pedig a testvérének kíván, 

az ösztönös jó. 

Charlie lépett fel az Újpesti Karácsonyi Vásár második 

hétvégéjének zárásaként, bronzvasárnapon. A kissé zord 

idő ellenére remek volt a hangulat Magyarország legka-

rakteresebb hangú férfi énekesének koncertjén. „Az légy, 

aki vagy, érezd jól magad!” Ösztönösen, jól. 

A hétvégén Hevesi Tamással és Somló Tamással foly-

tatódik a karácsonyi koncertsorozat a Szent István téren. 

Érezzék magukat jól!  V. G.

Fontos! 
A szavazás után 
24 órával újra 

leadhatjuk 
a voksunkat. 
Tegyük meg 

minél többször! 
www.megszepulavarosom.hu

Még egy hónapig szavazhatunk!
Pontosan egy hónap van még a Megszépül a városom kezdeményezés 

szavazásából. Január 10-én eldől, melyik város vagy kerület nyer. A legtöbb 

szavazatot kapó település egy közterülete teljesen megújul, megszépül.   

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.

Cseriti 
karácsony 
Újpest Önkormányzatának jóté-

konysági szervezete, az Újpesti 

Cseriti a Karácsonyi Vásárban is 

várja az adományokat, amelyeket 

karácsonykor a nehéz sorsú gyer-

mekek kapnak majd meg. 

Az otthon már feleslegessé vált játékok, köny-

vek nagy örömet okozhatnak. Az adományokat 

hétvégenként a Cseriti Szent István téri 40-es 

faházában – szombatonként és vasárnaponként 14 órától – lehet leadni. 

A játékokat hétköznapokon is várják, 10 és 18 óra között, mégpedig az Új-

pest Márkabolt 10-es faházában, hogy minél több újpesti gyermeknek le-

gyen szép karácsonya. A játékokat le lehet adni a Mesevárosban is.   D.V.

Az Újpesti Cseriti a játékokon túl továbbra is köszönettel fo-

gad a vásár helyszínén, illetve banki átutalással (számlaszám: 

12010422–00208592–04500005) pénzadományokat, amellyel 

a jótékonysági szervezet a rászoruló gyermekek felkarolását szol-

gáló programját segíthetjük.

A Cseriti az adománygyűjtés mellett más módon is támogatja a 

nehéz sorsú gyerekeket. Karácsony alkalmából, december első 

hetében 600 gyermek kap ajándékot és meglepetéskoncertet. 

Képes beszámolónk a lapunk jövőheti számában lesz látható.

 DÍSZÍTSÜK KÖZÖSEN 

A CSERITI- 

KARÁCSONYFÁJÁT!

Díszítsük fel együtt a 

Cseriti karácsonyfáját, 

díszekkel, jókíván-

ságokkal, szerette-

inknek és az újpesti 

közönségnek szóló 

üzenetekkel ! Az Új-

pesti Cseriti szere-

tettel vár mindenkit 

az Adományozóház 

elé kihelyezett fenyő-

fához, aki egy-egy 

dísszel részese kíván 

lenni a közös ünnepi 

készülődésnek. 



K Ö Z T É R

O N L I N E  E L É R H E T Õ S É G E I N K :  W W W . U J P E S T . H U    |   T O V Á B B I  F O T Ó K :  F A C E B O O K . H U / U J P E S T . K A P O S Z T A S M E G Y E R     |   3

A

Tündérpalota 
a Duna Partján 
Írta: Rácz Zsuzsanna

150 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a 

Pesti Vigadó. A jeles évforduló kapcsán, 

a jubileumi év végéhez közeledve, az in-

tézmény a középiskolásokra is gondolt, 

számukra csapatversenyt szerveztek, 

amelyben az Újpesti Károlyi István Álta-

lános Iskola és Gimnázium csapata is a 

döntőbe jutott.

Önkormányzatának képviseletében jelen volt 

még Kóródi Mariann, az Ifjúsági, Sport, Mű-

velődési és Oktatási Osztály vezetője, valamint 

dr. Dabous Fayez önkormányzati képviselő, aki 

a csoportoknak a városvezetés nevében ren-

geteg játékot adott át. 

Az intézmény előterében olyan dicsőségfa-

lat avattak, amelyen az egykoron az óvodába 

járt, és azóta szép eredményeket elért büsz-

keségek fotói, valamint aláírásaik kaptak he-

lyet. A falon szereplő sportolók természetesen 

egyben meghívást is kaptak az eseményre, 

így találkozhattunk a közönség soraiban töb-

bek között László Luca vívóbajnokunkkal,vagy 

Molnár Sándor futballistával is, aki az alka-

lomból egy dedikált mezt is ajándékozott az 

óvodának. Köszönetképpen a gyerekek is 

meglepetéssel készültek példaképeiknek. A 

bajnokok különleges emlékplaketteket kaptak. 

Minden oklevélhez a kicsik rajzoltak egy-egy 

szép rajzot.

Az ajándékok mellett a legnagyobb sike-

re mégis a tortának volt, melyet a gyerekek 

már a saját csoporttermükben fogyaszthat-

tak el.

 R.Zs.

25 éves lett a Park Óvoda
Torta,  léggömbök, aján-

dékok, zene, tánc, régi és 

új dolgozók, olimpikonok 

és sok-sok ovis. Mindez 

része volt annak a színes 

ünnepi eseménynek, mely-

lyel az intézmény fennállá-

sának negyedévszázados 

évfordulóját ünnepelték.

Sokan gyűltek össze december 3-án a ká-

posztásmegyeri Park-oviban, amely 25 év-

vel ezelőtt ugyanezen a napon nyitotta meg 

kapuit a gyerkőcök előtt. Az évfordulóra régi 

dolgozókat, szülőket és egykori ovisokat hív-

tak meg. Az intézményt vezető Majzik Fe-

rencné eseménynyitó mondatai után elsőként 

Zámbó András református lelkész mondott 

köszöntőt és adott át könyvajándékokat az 

óvodának, majd dr. Molnár Szabolcs alpol-

gármester köszöntötte a vendégeket. Újpest 

Magyar Művészeti Akadémia székházaként működő épület-

ben december 4-én délután nagy volt az izgalom a diákok 

körében. Ekkor került sor ugyanis a „Tündérpalota a Duna 

partján – PESTI VIGADÓ 150” középiskolai csapatverseny döntőjére, 

majd azt követően az eredmények kihirdetésére. A feladatok sokrétű 

ismeretet és komoly felkészülést igényeltek. Az ötfős csapatoknak az 

épület megnyitása és a millenniumi ünnepségek közötti időszak szolgált 

témául, tudásukat pedig két fordulóban is bizonyították. Az eseményen 

Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest humán területért felelős fő-

polgármester-helyettese elmondta: 

– A fővárosi önkormányzat igyekszik minden olyan kezdeményezés 

mögé odaállni, ami segítheti a fi atalokat, a diákokat abban, hogy jobban 

megismerjék a fővárost. Most nem csak budapesti iskolákról beszélünk, 

határon túli oktatási intézmények is részt vettek ezen a vetélkedőn, ami 

külön öröm számunkra.

A határokon átívelő vetélkedő végén mind a résztvevők, mind a szer-

vezők egy nagyon sikeres és eredményes versenynapot zártak. A zsűri 

egybehangzó véleménye szerint a döntőbe jutással minden csapat ha-

talmas eredményt ért el, ehhez pedig az Újpesti Károlyi István Általános 

Iskola és Gimnázium csapatának ezúton is gratulálunk!
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Folyamatos fejlődés 
Káposztásmegyeren 
Átfogó tájékoztatást adott a bölcsődei és óvodai ellátás helyzeté-

ről, lehetőségeiről a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormány-

zat december másodiki ülésén dr. Molnár Szabolcs alpolgármester. 

A negyven férőhellyel megnövelt Homoktövis Bölcsőde például új 

szolgáltatás elindítását tervezi.

MI AZ A KRONODROG?

A KRONODROG egy 20 tablóból álló táblafolyam, a különböző drogo-

kat bemutató tablókat évek szerint rendezték kronológiai sorrendbe, 

innen az elnevezése. A tablót mindig abban az intézményben helyezik 

el, ahol a foglalkozások zajlanak. Öt nagyobb témakört jár körbe, be-

leértve az ön-és társismeretet, az életciklusok feladatait is.

Interaktív 
prevenció 
a szülők 
bevonásával
Kép és szöveg: M. Orbán András

Szülőknek tartandó fórumról is tárgyalt 

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

a december 2-án megtartott ülésén, a 

Városházán.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a KEF elnöke azt mondta, az 

egyeztető fórum félmillió forint támogatást nyert, ebből szervezik töb-

bek között azt a találkozót, amelyet jövő márciusban tartanának szü-

lők részére. Itt a szülők meghívott előadóktól kaphatnak tájékoztatást 

a drogfogyasztás veszélyeiről, következményeiről, a segítés lehetősé-

geiről. Többek között az újpesti rendőrkapitányt és dr. Zacher Gábor 

toxikológust hívnák meg.

A rendezvénynek az Ifjúsági Ház ad majd otthont, és háromszázöt-

venen vehetnek majd részt rajta.

A leghangsúlyosabb napirendi pont után egyeztettek egy kortárs-

képzés szervezéséről és a kronodrog program esetleges folytatásáról 

is.

Az ülés a kiemeltebb programok időpontjainak ismertetésével zá-

rult. 

bölcsődéket illetően kilenc ön-

kormányzati fenntartású intéz-

ményből három működik Káposz-

tásmegyeren. Ezek az összes bölcsődei 

férőhely 39 százalékát teszik ki. Az arány 

növeléséhez hozzájárult a Homoktövis 

Bölcsőde negyven férőhelyes bővíté-

se. Ugyanebben az intézményben jövőre 

családi nevelést támogató szolgáltatások 

indítását tervezik. A szabad férőhelyeken 

időszakos gyermekfelügyeletet vállalná-

nak, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot is 

jobban elősegítő játszócsoportot hoznának 

létre.

Az óvodákat illetően változás, hogy meg-

újult a Lakkozó Tagóvoda, ahol két német 

nyelvű csoport is indulhat. A korábban ki-

bővített Bőrfestőben angol nyelvű csoport 

indítását engedélyezték. Egy ilyen csoport 

huszonhárom fővel már el is indult.  

 M. ORBÁN ANDRÁS
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ÚJ KEF-TAG

Horváth Szabolcs r. alezredes személyében nyár közepe óta új (meg-

bízott) vezetője van az újpesti rendőrkapitányságnak, ezzel együtt új 

tagja a KEF-nek. Horváth Szabolcs 2012-ben került Újpestre, jól isme-

ri a város bűnügyi és kábítószerügyi helyzetét, és ugyanúgy folytatja 

a kiváló együttműködést többek között az önkormányzattal. A tervek 

szerint kulcsfontosságú előadója lesz a márciusi szülői fórumnak.
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A Görgeyn 
járva
Februárban kezdődött a Görgey út 

teljeskörű felújítása. Az azóta eltelt 

szűk egy évben annyi változás történt, 

hogy arra járva nem győzzük kapkod-

ni a fejünket. A forgalomkorlátozások 

bosszúságot okoznak ugyan, de biz-

tosan állíthatjuk, megéri. 

Februárban 
az SZTK előtt 
kezdtek dolgozni 
a munkagépek

Tavasszal már 
az új villamos-
megállókat 
betonozták 

Nyárra nyoma 
sem volt a sok-
sok kellemet-
lenséget okozó 
macskakőnek

A Külvárosi 
Kávéház előtti 
kereszteződés 
is teljesen 
megújult 

Már nem kell 
sokat várni 
és teljesen 
befejeződik 
a felújítás 

TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros Kor-

mányhivatala IV. Kerületi 

Hivatalánál a 2015. év végi 

munkaszüneti napok körü-

li munkarend a következők 

szerint alakul:

2015. december 11. (péntek) munka-

nap (nyitva tartás: 8.00-16.00, sor-

számhúzás 15.30-ig)

2015. december 12. (szombat) mun-

kanap (nyitva tartás: 8.00-13.00, sor-

számhúzás 12.30-ig)

2015. december 22-e és 29-ei napok 

(nyitva tartás: 8.00-16.00, sorszám-

húzás 15.30-ig). A Hajló u. 42-44 

szám alatti kirendeltség zárva tart.

2015. december 23-a és 31-ei napok 

(nyitva tartás: 8.00-12.00, sorszám-

húzás 11.30-ig). A Hajló u. 42-44. 

szám alatti kirendeltség zárva tart.

2015. december 28. (hétfő) munka-

nap (nyitva tartás: 8.00-20.00, sor-

számhúzás 19.30-ig). A Hajló u. 42-

44. szám alatti kirendeltség zárva tart.

2015. december 30. (szerda) munka-

nap (nyitva tartás: 8.00-17.00, sor-

számhúzás 16.30-ig). A Hajló u. 42-

44. szám alatti kirendeltség zárva tart.

A Hivatal 2015. december 24-25-én 

és  2016. január 1-én zárva tart.

Budapest Főváros Kor-

mányhivatala IV. Kerületi 

Hivatala Hajló u. 42-44 szám 

alatti kirendeltségén a 2015. 

év végi munkaszüneti napok 

körüli munkarend a követ-

kezők szerint alakul:

2015. december 11. (péntek) mun-

kanap (nyitva tartás: 8.00-16.00, idő-

pontfoglalás 15.30-ig)

2015. december 12. (szombat) mun-

kanap (nyitva tartás: 8.00-13.00, idő-

pontfoglalás 12.30-ig)

2015. december 21. (hétfő) munka-

nap  (nyitva tartás: 8.00-18.00, idő-

pontfoglalás 17.30-ig)

2015. december 22-től 2016. január 

4-ig a Hajló u. 42-44 szám alatti kiren-

deltség zárva tart.

Budapest, 2015. december 8.

 Dr. Balogh Szilvia



kissé szomorú Sün Benő indította a napot az Újpesti Kará-

csonyi Vásár második hétvégéjén. Sün Benő ugyanis sze-

retetre vágyott a Kisvirág Kreatív Bábszínház előadásában. 

Szerencsére új barátokra lelt, mert délelőtt 10 órakor nagyon sok kis-

gyerek drukkolt neki a Mesevárosban, ahol egyébként a Mikulás is par-

kolt szánkójával, rénszarvasaival, no meg a krampuszaival. 

A Mikulásnál még mindig nincs nagyobb sztár szerte Újpesten. Szinte 

egész nap mentek hozzá a gyerekek egy-egy közös fotóra. Ha pedig 

nem fotókon pózolt a nagyszakállú, akkor korát meghazudtoló lendü-

lettel korcsolyázott az egész nap zsúfolásig megtelt jégpályán. Az egyre 

jobb hangulatú forgatagban délután a jeles zsűri megválasztotta Újpest 

új arcait. A négy kategória győztesei: Hallay Zalán, Babcsányi Panna, 

Szántó István és Bajkó Anita. Ők képviselik Újpestet a 2016-os esz-

tendőben. Estefelé már senki sem törődött a hideggel, és nem csak a 

forralt bor, vagy a pálinka miatt, hanem mert kezdődtek a koncertek a 

színpadon.

Előbb Wolf Kati tette fel a költői kérdést az újpestieknek, miszerint 

„Szerelem, miért múlsz?”, majd dübörgött a Mirigy-parti, és a nyáresti 

Városnapokat idéző tömeg előtt nyilvánított mindenkit „numerakirály-

nak” az Irigy Hónaljmirigy.  J M.

Benő és az Irigy Mirigy, 
avagy második hétvége 
a Karácsonyi Vásáron
Sün Benőtől az Irigy Hónaljmirigyig sokan szórakoztat-

ták a népes újpesti publikumot advent második hétvé-

géjén. Ünnepi hangulat az újpesti Karácsonyi Vásáron.

A Karácsonyi Vásárral egy időben, szombat délelőtt Káposztás-

megyeren is színes programok zajlottak. A Homoktövis Általános 

Iskolában kapott helyet a Káposztási Családok Egyesületének 

szervezésében lezajló adventi vásár, a már szintén szokásosnak 

mondható Mikulás-futás pedig jótékony célokat szolgált. A neve-

zési díjakat és azon felüli adományokat Ordina Tibor gyógyulásá-

ra ajánlották fel.

A káposztásmegyeri programok különleges színfoltja volt, ami-

kor Bogárhátúval érkező Mikulások „bukkantak fel” a Homoktövis 

utcában.  MOA
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Leletek és 
rock’n’roll 
Ha újrakezdené, nem lenne profi  zenész, most 

viszont eszében sincs abbahagyni a muzsiká-

lást. December 12-én a Karácsonyi Vásárban 

lép fel Somló Tamás. 

– Szívesen lennél ma fi atal zenész?

– Olyan fejlődésen megy keresztül a világ, annyi minden ér-

dekes van körülöttünk, hogy ha újrakezdhetnék mindent, valami 

más szakmát választanék, és biztosan nem lennék szakosodott, 

profi  zenész, inkább hobbiból zenélnék. De bizonyosan zenélnék, 

mert szinte csak az éltet.

– 1964-ben léptél be az Omegába, vagyis több 

mint fél évszázada állsz a színpadon.

– Nem tudom, hogy kell ízlésesen kivonulni ebből az egészből, 

és átadni a helyem a fi ataloknak. Szerintem még a halálom után 

is lesznek terveim, nagyon sok mindent szeretnék csinálni még a 

zenében. Lemezeket, szólókoncerteket. 

– LGT koncert is lesz mostanában?

– Jövőre nem hiszem, de 2017-ben talán összehozunk vala-

mit. Bár mondtam a többieknek, hogy tartsunk egy közös terme-

lési értekezletet, mindenki hozza el az orvosi leleteit, és a szerint 

tervezzük a közeljövőt és a rock’n’rollt. (nevet)

– Újpesten biztosan látunk azért.

– Igen, ott leszek, és szeretettel várok minden újpestit. Sálat, 

sapkát, kesztyűt hozzatok!  J.M.

 A teljes interjú az ÚKTV pénteki műsorában látható

A legjobb arcok

Kékesi Karolina, Medgyaszai Gyöngyvér és Dobay Teodor az eddiginél hosszabb ideig birtokolták 

az Újpest Arca címet, de most átadták koronájukat a trónkövetelőknek, mert a Karácsonyi Vásár 

második hétvégéjén megválasztották Újpest új arcait. A versenyzőknek találékonyságukról, krea-

tivitásukról és kommunikációs készségükről is számot kellett adniuk. Az öttagú zsűri – Krajnyák 

Zsuzsa, paralimpikon vívó, Kékesi Karolina, Újpest 2015-ös arca, Müller Attila színész, műsorveze-

tő, Renge Zsolt önkormányzati képviselő és Klacsán Csaba, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetője – idén 

négy kategóriában választotta ki a győzteseket. 

– A gyerekek fantasztikusak voltak. Sok ilyen jellegű eseményen zsűriztem már, és örültem, 

hogy ez nem csak egy szépségverseny volt, hanem a kreativitás is számított. Szerintem kiemel-

kedő produkciókat láthattunk, úgyhogy nehéz volt a döntés – mesélte Müller Attila. Végül azért 

megszületett a végeredmény, és eszerint kislány kategóriában Babcsányi Panna, a kisfi úknál 

Hallay Zalán, míg a nagyobbaknál Bajkó Anita és Szántó István lettek Újpest új arcai. Ők képvi-

selik majd a várost 2016-ban. A győztesek idén is értékes nyereményekkel gazdagodtak, kö-

szönhetően azoknak a helyi vállalkozásoknak (Magic Box, Központ Bisztró, Tarzan Park, Halassy 

Olivér Városi Uszoda, Aquaworld, Újpest Márkabolt, Andetti Pizzéria-Kávézó-Fagyizó), akik az 

Önkormányzat kezdeményezése mellé álltak.

„Az légy, aki vagy, érezd jól magad…” 
…énekelte Charlie az Újpesti Karácsonyi Vásár második hétvégéjének zárásaként, bronzvasárnapon. 

A kissé zord idő és a kellemetlenül szitáló eső ellenére jó hangulatban buliztak az újpestiek a füstös hangú énekes, Char-

lie koncertjén. Az időjárás sajnos egész vasárnap megnehezítette a Karácsonyi Vásár látogatóinak életét, de mégis sok 

újpesti választotta vasárnap is az adventi programsorozatot. 

A Mesevárosban egész nap kézműves foglalkozáson élhették ki kreativitásukat a gyerkőcök, délután pedig egy betle-

hemes bábjáték megtekintésével készülhettek az ünnepre. A színpadon bűvészmutatványokkal kezdődtek az események, 

Kiss Balázs bűvész varázsolta el az újpesti publikumot. Utána az Éva Funky SE Tánciskola ifjú táncosai mutatták meg, hogy 

mennyire van a lábukban a funky és a hip-hop. Aztán meghittebb percek következtek: az Újpesti Katolikus Egyház fi ataljai 

gyújtották meg a második gyertyát az adventi koszorún és adtak zenés ünnepi műsor. Este pedig jött Charlie, aki kiváló ze-

nekarával adott parádés koncertet, és sok újpesti énekelte vele az esőben a fent idézett sort, no meg a többi Charlie-slágert. 

Jövő hétvégén Hevesi Tamás, Somló Tamás, és Dobrády Ákos koncertjével folytatódik a buli a Karácsonyi Vásárban.   

K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R

Kik a legjobb arcok Újpesten? Vagyis kik lesznek Újpest 

Arcai 2016-ban? Úgy volt, hogy már a Szüreti Mulatsá-

gon választ kapunk erre a kérdésre, de a zord időjárás 

közbeszólt. A Karácsonyi Vásáron viszont kiderült.



Ezüst hétvége
a Karácsonyi 
Vásárban 
December 11-én folytatódik az Újpes-

ti Karácsonyi Vásár ünnepi programja. 

Három napon át ismét sztárfellépők ér-

keznek a Szent István tér nagyszínpa-

dára. A Meseváros újabb diafi lmekkel, 

kézműveskedéssel és igazi karácsonyi 

élményekkel várja a legkisebbeket.
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December 11., péntek
17 órától a Pécsi Sebestyén Ének-Zene Általános Is-

kola kórusának műsorát láthatjuk a Szent István tér nagyszínpadán, 

majd 19 órától a TheShowCrew érkezik. A csapat 2010. január 

30-án alakult. Ekkor készült el a két alapító tag, az újpesti Bigmek és 

Zéessó első közösen írt dala, a Maj’holnap. Aztán kigondolták, hogy 

legyen egy lemez a cél. A Maj’holnap végül a fi ókban landolt – kis-

vártatva azonban megjelent a TheShow első nagylemeznyi anyaga, a 

Vágod a krút!? Időközben állandó csapattag lett a magyar hiphopban 

szokatlan hangzásért felelős producerkölyök, Watadub.

December 12., szombat 
Szombaton 17 órakor a Bolero Balett előadásával kezdődnek 

a színpadi programok. Az este további részében a Tamásoké lesz a 

főszerep. 19 órakor Hevesi Tamás koncertje kezdődik. Énekes, 

világutazó, labdarúgóedző. Utazgatásai során Hevesi végiggitározta és 

énekelte a világot. Jórészt utcai zenélésből élt. Az Ezt egy életen át kell 

játszani című örök sláger kötődik a nevéhez. A sydney-i olimpia évében 

Sydney felé című dala a Magyar Olimpiai Csapat indulója lett. Még ez 

évben munkássága elismeréseként megkapta az Arany Lyra, valamint 

a Roland Barátság Díjat is. 20 órakor az elsősorban a Locomotiv GT 

énekeseként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként ismert Somló 

Tamás lép színpadra. Az énekesnek több szólólemeze is megjelent. 

Sikeres dalok szerzője. Egy ideig Dániában dolgozott, majd Demjén Fe-

renc meghívására hazaérkezett és több produkcióban közreműködött, 

például a Rapülők koncertjén. 1992-ben jelent meg első szólólemeze.

December 13., vasárnap 
Vasárnap 16 órakor a Starlight Dance Company műsorát 

láthatjuk, majd 17 órakor az Újpesti Evangélikus és Bap-

tista Egyház műsora és a harmadik adventi gyertya meg-

gyújtása következik. Egy kis szusszanás vagy korcsolyázás után 

Dobrády Ákos ünnepi koncertje következik. Dobrády Ákosról még 

mindig mindenkinek a ’90-es évek legnépszerűbb zenekara, a TNT jut 

eszébe. A TNT után több projekt és a szólókarrier következett 2005-ben. 

Azóta már a zsebében a Magyar Rádiótól kapott EMeRTon-díj, melyet 

„Az év legjobb énekese”-ként vehetett át. 2009-ben Emilia Rydberg 

énekesnővel, a Big Big World előadójával felénekelte a Szerelemre han-

golva című dalt, amelyet ő maga komponált.

Nyitvatartás: Péntek (16.00 – 19.00) 

Szombat – Vasárnap (10.00 - 19.00)

December 11. péntek

18.00 – Esti meseolvasás és 

diavetítés (Babszem Jankó, 

Békakirályfi , Misi Mókus)

December 12. szombat 

10.00 – Portéka Színpad előadása

December 13. vasárnap 

14.00 – Betlehemes bábjáték

A Mesevárosban minden szom-

baton és vasárnap 15 és 18 óra 

között kézműves foglalkozással 

várják a gyerekeket. Vasárnapon-

ként 17 és 19 óra között eszkö-

zös játéktár is vár mindenkit.

Szeretettel vár mindenkit 

Újpest Önkormányzata! 

Játékgyűjtés
Újpest Önkor-

mányzatának 

jó tékonyság i 

szervezete, az Újpesti Cseriti a 

Karácsonyi Vásárban is várja az 

adományokat, amelyeket kará-

csonykor a nehéz sorsú gyerme-

kek 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. (Hétfőn zárva.)

A Mesevárosban is leadha-

tóak a Cseriti által támogatott 

gyerekeknek szánt ajándékok, 

adományok, játékok. Hozd el 

használt, de jó minőségű játé-

kaidat a rászoruló gyerekeknek. 

Dobrády Ákos

TheShowCrew 

Hevesi Tamás

A következő két 

adventi hétvégén 

is vár minden 

gyerkőcöt a Mese-

város varázslatos 

karácsonyi világa 

és a lila-fehér új-

pesti szán a rén-

szarvasokkal. 
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K Ö Z T É R

Advent időszakában vagyunk. Jeles 

ünnepre várunk. Vajon emlékszünk-e 

eredeti jelentésére, és mit üzen ne-

künk ma, 2015-ben a karácsony? Az 

újpesti történelmi egyházak képvise-

lői erről beszéltek lapunknak.

„Advent második vasárnapján történt. A Főté-

ren található betlehemes előtt megállt egy csa-

lád. A szülők és gyermekeik felváltva mutogatták 

egymásnak a szereplőket: „Nézd csak! Ez a fi atal 

lány itt Mária, a férje pedig József.” „A pásztorok 

is eljöttek.” Az idilli felsorolást a következő kér-

dés szakította félbe: „Hol van Jézus?” A Jézust 

jelképező fi gura ugyanis nem volt ott. Eltűnt.

Karácsonyra készülve számtalan dologra 

odafi gyelünk: az ajándékok beszerzésére, a 

családi találkozók megszervezésére, a takarí-

tásra, a rendrakásra, sütésre, főzésre, fenyőfa 

feldíszítésére, csomagolásra, a hangulat meg-

teremtésére. Mindeközben álljunk meg egy 

pillanatra, és tegyük fel magunknak a kérdést: 

„Hol van Jézus?” Ott van velünk? Vagy már el-

feledkeztünk róla?

Karácsony Jézus nélkül nem ünnep, csu-

pán az ünnep árnyéka, paródiája. Vele együtt 

azonban átélhetjük a 

bűnbocsánat, a sze-

retet és az újrakezdés 

örömét.”

Szabó László 

református lelkész, 

Újpest-Belsőváros 

„Karácsony ünneplése, az Isten szeretetének 

megjelenése és befogadása szeretetteljesebb 

életre hív. Azt kérték tőlem, fogalmazzam meg, 

mi a karácsony üzenete. Eljönni a templomba, 

odatérdelni a jászol elé, csendben. Mindaddig 

csendben maradni, amíg a lelkiismeret hangján 

Jézus nem szól hozzád. És ebben a csöndben 

nem csak kérni, hanem töltekezni, örömmel, uj-

jongással, békével, szeretettel. Olyan túlcsorduló 

legyen bennünk karácsony öröme, hogy minden-

kivel, akivel csak találkozunk, ezt osszuk meg!

Benedek Elek szép versét ajánlom program-

adónak:

Jézus tanítványa voltam,

Gyerekekhez lehajoltam,

A szívemhez fölemeltem,

Szeretetre így neveltem.

Urunk, Jézus Krisztus! A világnak szüksége 

van rád, a mai korban inkább, mint valaha. Csak 

te tudsz megfelelni összes kívánságunknak, be-

tölteni lelki ürességünket. Segítsd családjaink 

életét, add meg az örömöt, hogy általad benső-

séges hitbeli életet éljünk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki-

nek áldott, szép ünnepeket!”

Horváth Zoltán plébános, Újpest Díszpolgára

A cél maga az út, de csak ha az út nem cél-

talan – írja Rónay György Szerápion legendája 

című versében. Ez az útmutatás úgy gondolom 

ma is érvényes, mert sokan indulnak misztikus, 

spirituális vagy éppen zarándokutakra, ahol ke-

resik az élet értelmét vagy a létezés méltóságát. 

Mi, keresztények azonban nem csupán egy utat 

akarunk felmutatni a sok különféle lehetőségből, 

hanem az út és a cél találkozását szeretnénk 

láttatni az emberekkel. Az út és a cél találkozá-

sa karácsony ünnepének igazi üzenete, mert az 

Isten útja (inkarnáció) és az ember lelkének célja 

(részesülés) eggyé válik. Ezt az egységet valódi 

ünnepként élhetjük meg! Ha Isten úgy megbízott 

az emberben, hogy a számára legdrágábbat rá-

bízta az emberiségre, akkor nekünk is bízni kell 

az emberben, akit társul, testvérül vagy bará-

tul kaptunk. Bízni nem könnyű a mai világban, 

amikor félelem és manipuláció, hazugság és 

álnokság ott leselkedik a mindennapokban az 

emberre várva, de a bizalom hiánya nem csak 

ünneptelenné teszi a hétköznapokat, hanem em-

bertelenné formálja életünket. Merjünk küzdeni a 

bizalmatlanság ártó hatalma ellen! Legyen kará-

csony ünnepe a megújult bizalom hitvallásának 

megélése, ahol életünk és létezésünk útra és 

célra talál, mert Jézus megszületett, így dicsőség 

a magasságban Istennek, és a földön békesség 

a jóakaratú embereknek.

 Solymár Péter evangélikus lelkész

Karácsony üzenete

Két évszázad 
ajándéka
Ajándék Újpestnek címmel nyílt 

kiállítás újpesti vagy Újpestet meg-

örökítő festők műveiből az Újpesti 

Károlyi István Általános Iskola és 

Gimnázium galériájában. A tárlat 

két évszázadot ölel fel, a képek 

között az újpesti polihisztor, Pállya 

Celesztin több művét is láthatjuk.

Lozsekné Tuza Márta, a Károlyi Galéria veze-

tője jó ideje szeretett volna valami jellegzetes té-

mát „ajándékozni” a városnak. A 19-20. század 

Újpestjét megörökítő tárlat pont ilyen, a festészet 

napja helyett végül most állították ki a dr. Császár 

Jenő gyűjteményét gazdagító festményeket.

Hirmann László, az iskola igazgatója szerint 

a képek egyben az alkotók ajándékai is, akik 

megörökítették az akkori élményt. A mai kö-

zönség pedig ugyanúgy észreveszi és értékeli 

a szépet, mint hajdan a festők is.

Szunyoghy András festőművész, a Magyar Mű-

vészeti Akadémia tagja szerint a régi Újpest különle-

ges dolog volt. Kisváros a nagyvárosban, ahol sokan 

ismerték a másikat. Szerinte Újpest szeretete moti-

válhatta a gyűjtőt is, amiért rendelkezésre bocsá-

totta a képeket. Ezek közül több alkotás a szintén 

Újpesten élt Pállya Celesztin polihisztor munkája, 

a kiállított munkák között pedig több kép is a pia-

cot és környékét ábrázolja. Kép és szöveg: MOA



M O Z A I K

Számomra nagyon jó érzés, amikor reggel 

meglátom a csizmámban a sok fi nomságot. 

Ilyenkor arra gondolok, hogy megérdemlem 

a jó viselkedésemért. Nagyon várom, hogy 

lássam a kétéves testvérem arcát, amikor 

meglátja az édességeit. Úgy gondolom, hogy 

a Mikulás minden gyereknek bearanyozza a 

napját. Bálint Laura 4. c

Én izgatottan várom a Mikulást. Nagyon sze-

retem azt a pillanatot, amikor meglátom a 

sok fi nomságot, amit nekem hozott. Mindig 

kipucolom gondosan a csizmámat, sütünk 

süteményt és kirakunk mellé az asztalra egy 

bögre tejet. Szívesen lennék a Mikulás helyé-

ben! Gondoljatok bele, milyen lenne, ha egész 

éjszaka fi nomabbnál fi nomabb süteményeket 

falhatnék. De egyben nehéz dolga is van, mert 

egy éjszaka alatt a világ összes gyerekének 

ajándékot kell kiszállítania. De mi van, ha nem 

voltam jó gyerek az idén? Akkor virgácsot ka-

pok. Legyetek jók, nehogy bekerüljön egy vir-

gács a csizmátokba! Nagy Réka 4. c

A Mikulást izgalommal, kíváncsiskodással és 

szeretettel várom. Nagyon szeretek a csalá-

dommal bemenni a nappaliba, odarohanni az 

ablakhoz és megnézni, hogy mit is rejt a titok-

zatos csizma. Szaloncukrot, mogyorót, csokit 

és még sok olyan ajándékot, amivel örömet 

szerezhet. Mikor jössz már, Mikulás?

 Szabady Zsófi a Katalin 4.c

DIÁKOK ÍRTÁK

Én azért várom a Mikulást, mert az egész család 

együtt tud lenni, sok-sok fi nomságot és meglepit 

kapok. És sok-sok boldogságot is kapok. 

Az a jó a Mikulásban, hogy mindig látja, hogy 

milyen gyerek vagyok. Kiskoromban nagyon 

sok virgácsot kaptam. Azért is szeretem, mert 

szokott hozni az Északi-sarkról havat, és tudok 

szánkózni és hóembert építeni. A Mikulás min-

dig hizlal engem, mert sok csokit hoz nekem. 

Örülök, amikor sok ajándékot kapok. A család-

dal mindig azzal töltjük ilyenkor az egész na-

pot, hogy sütit eszünk és várjuk a vendégeket. 

Mindig is tudni akartam, hogy hogyan rakja a 

csizmába az ajándékokat. 

Azért várom a Mikulást, mert már megvettük 

a csizmát, amibe – remélem – nem kerül vir-

gács. Sok dolgot írtam fel a Mikulás-listámra, 

remélem, hogy ezeket be fogja szerezni, mert 

nagyon boldog lennék.

Miért várom a Mikulást? Mert tudom, hogy ha 

jó voltam, akkor úgyis eljön, ha pedig rossz vol-

tam, akkor nem is várom, hanem a következő 

évben jó leszek. Ha nem tudom, hogy jön-e, 

akkor sokat tudok izgulni.

Engem mindig meglep, hogy az ablakban reggel 

ajándék vár. Idén a Mikulástól könyvet kértem. Miku-

lásból már sokat láttam már a bölcsődében, az óvo-

dában és az iskolában. Várom már nagyon a Télapót.

  4. b osztály, Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium

Mikulásváró II.
Suttog a fenyves, zöld erdő,

Télapó is már eljő.

Csendül a fürge száncsengő,

Véget ér az esztendő.

Tél szele hóval, faggyal jő,

Elkel most a nagykendő.

Libben a tarka nagykendő ,

Húzza-rázza hősszellő.

Suttog a fenyves, zöld erdő,

Rászitál a hófelhő.

Végire jár az esztendő,

Cseng a fürge száncsengő.

WEÖRES SÁNDOR: 

SUTTOG A FENYVES

Újpesten is járt a Mikulás
Nem is egy, hanem száz is. Na jó, száz nem, de azért elég sok. Városunk több pontján is talál-

kozhattunk a gyerekek piros ruhás kedvencével. Hogy ennyire gyors, vagy a barátai is segítettek, 

nem tudjuk, mindenesetre sok örömöt, mosolyt és édességet hozott. 

A legsportosabb városban még 
a Mikulás is suhant a jégen 

Az évi egy munkanapján még 
a sok-sok szelfi  elkészítése is 
belefért a programba

A Rex Állatszigetre lóháton 
érkezett az ajándékokkal 
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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

Az újpesti székhelyű Napkút Kiadó december 

19-én 9.30-tól 16 óráig a frissen és korábban 

megjelent köteteit ünnepli kedvezményes vá-

sárral és dedikálásokkal. A 2003-tól a folyóirat 

mellett könyvkiadással is foglalkozó Napkút-

nál szívesen foglalkoznak elsőkönyves, vagy 

éppen kevésbé ismert szerzőkkel és a hazai 

kisebbségek kultúrájával is. 

December 19-én az Ady Endre Művelődési 

Házban, a színházterem előtti aulában neves 

szerzőkkel találkozhatnak az irodalomkedvelők 

a Napkút Kiadó jóvoltából.  VG

Dedikálás:

11.00-12.00: Hétvári Andrea

12.00-13.00: Bertalan József

13.00-14.00: Bíró József

14.00-15.00: Baley Endre

15.00-16.00: Valachi Andrea

Önarcképkészítő művészeti 
tábor a Manzart Rajziskolában 
Művészeti korszakok és technikák tit-

kaiba vezeti be a Manzart Rajziskola 

önarcképkészítő kurzusa a gyereke-

ket, hogy eddig ismeretlen csodákat 

fedezhessenek fel közösen. Nagy 

alkotók stílusát és technikáit ellesve 

és „leutánozva” készíthetik el saját 

önarcképüket a diákok. A téliszünet 

első két napján (december 21–22.) 

megrendezésre kerülő programra el-

sősorban 10 és 14 év közötti, alkotni 

szerető gyerekeket várnak a szerve-

zők. A foglalkozás vezetői: Szász Re-

gina tervezőgrafi kus, művész tanár 

és Somos Ildikó grafi kus, art direktor, 

művészetinevelés-oktató lesznek.

A kétnapos közös alkotóműhely után 

a gyerekek hazavihetik alkotásaikat, 

melyek a legszebb ajándékok lehet-

nek a családnak.

Információ: Manzart Rajziskola Újpest, 

Ady Endre Művelődési Ház udvara

E-mail: manzart.rajziskola@gmail.com

Sokunk Karácsonya Könyvvásár



12  |   Ú J P E S T I  N A P L Ó   –  IX. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM, 2015. december 10.

H I R D E T É S

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.

KÖZMEGHALLGATÁS

Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat 2015. december 18-án, 16-17 

óra között közmeghallgatást tart. Helye: 1042 

Budapest Nyár utca 40-42. (Német Ház). Eset-

leges kérdéseiket e-mail címünkre is várjuk: 

unko@chello.hu

A Lengyel Nemzetiségi Önkormány-

zat,  2015. december 17-én, 18 órakor köz-

meghallgatást tart. Cím: IV. ker. Nyár u. 40-42. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 Priszler Györgyné elnök

Az Újpesti Ukrán Nemzetiségi Ön-

kormányzat 2015. december 18-án, pén-

teken 19 órai kezdettel közmeghallgatást tart 

az önkormányzat helyiségében.A közérdekű 

kérdéseket, javaslatokat december 14-ig írásban 

lehet benyújtani a nemzetiségi önkormányzat 

címére:1048 Budapest, Megyeri út 202. vagy 

e-mailben: 4kerukranonkormanyzat@gmail.com

Az Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkor-

mányzat tisztelettel meghív minden kedves 

érdeklődőt a 2015. évi közmeghallgatására. Cím: 

1046. Csíkszentiván u. 6. Időpont: 2015. decem-

ber 18., 18 óra

NÉMET NYELVŰ ADVENTI

SZENTMISE 

Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

tisztelettel meghívja Önt és szeretteit a német 

nyelvű Adventi szentmisére és az azt köve-

tő ünnepségre. A szentmisét Havasi József 

szalézi szerzetes atya celebrálja. Közreműködik: 

Braunhaxler Dalkör, Nefelejcs Magyar Dalkör. 

Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt 

szinten Oktató Általános Iskola tanulói. 

Ideje: 2015. december 12. (szombat) 16 óra

Helye: Újpesti Német Nemzetiségi Önkormány-

zat (Budapest, IV. ker. Nyár utca 40-42.)

A rendezvény ingyenes!

Die Neupester Deutsche 

Nationalitäten-Selbstverwaltung

lädt Sie und Ihre lieben Angehörigen

zur deutschsprachigen Adventsmesse und

Weihnachtsfest recht herzlich ein

Die Messe wird vom Salesianer Pater József 

Havasi  zelebriert. Im Programm  wirken mit: 

Braunhaxler Liederkreis, Ungarischer Liederkreis 

„Vergissmeinnicht”, SchülerInnen der Grundschule 

mit erweitertem Deutschunterricht Olivér Halassy

Zeit: 12. (Samstag) Dezember 2015. 16 Uhr

Ort: Neupester Deutsche Nationalitäten-

Selbstverwaltung (Bp., IV. ker. Nyár utca 40-42.)

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.

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók 
dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
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A jövő évi franciaországi Euró-

pa-bajnokságra kijutott magyar 

labdarúgó-válogatott szövet-

ségi kapitánya, Bernd Storck 

kihirdette keretét, amelynek 

tagjai vasárnaptól négy napig 

együtt készülnek Telkiben. 

Forró Gyula 
a válogatott 
keretében 

S P O R T

A meghívottak között vannak olyan labdarúgók – Pintér Ádám, Lang 

Ádám, Kleinheisler László és Nagy Ádám –, akik már a norvégok elleni 

Európa-bajnoki pótselejtezős sikerben is tevékeny részt vállaltak, illetve 

korábbi válogatottak – Koman Vladimir, Gyurcsó Ádám vagy éppen az 

újpesti Forró Gyula – is lehetőséget kapnak.

A német szakvezető hangsúlyozta, szeretne még most, jóval az Eu-

rópa-bajnokság előtt átfogó képet kapni a számításba vehető 

játékosok képességeiről.

– Mindenkinek tudnia kell, hogy jó teljesítmény-

nyel, folyamatos játékkal lehetősége van bekerülni a 

válogatott keretébe. Vannak, akik eddig is ott voltak 

a válogatott közelében, míg másokról úgy gondolom, 

adott esetben segítségünkre lehetnek a jövőben – 

mondta Storck, aki hozzátette, nagy öröm, hogy a 

klubok kompromisszumkészségének köszönhetően 

lehetőség adódik erre az összetartásra és a követ-

kező időszakban az egyesületekkel egyeztetve, alkal-

manként ismét közös munkát végezhetnek. (GG)

Gyurta Dani 
egy ezüsttel 
zárta a rövid 
pályás Európa-
bajnokságot
Izraelben, közelebbről Netanyá-

ban rendezték meg a rövid pályás 

úszó Európa-bajnokságot. Újpes-

tet Sztankovics Anna, Gyurta Dani 

és Gergő képviselte. 

Az olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 200 mé-

ter mellúszás előfutamában a második helyen 

60 évvel ezelőtt, 1955. december 

3-án alakult meg az Újpesti Torna 

Egylet, vagy ahogy akkor nevez-

ték, a Bp. Dózsa jégkorongszak-

osztálya.

A jégkorong a húszas-harmincas években 

amolyan úri sportnak számított, mert az űzése 

elsősorban műjéghez kötődött, a felszerelés, 

a jégre kerülés akkor is drága mulatság volt. 

A harmincas évek közepéig gyakorlatilag két 

klubban, a BKE és a BBTE keretein belül jég-

korongoztak Magyarországon.

A háború után beszűkültek a lehetőségek, 

egészen 1956-ig, a Millenáris jégpálya elké-

szültéig csak a városligeti műjégen lehetett 

játszani.

Ennek ellenére sorra alakultak a csapatok: 

az MTK, a Bp. Vörös Meteor, a Bp. Postás, és 

vidékről is jöttek próbálkozók. 1955 decembe-

rében, alig néhány nappal a bajnokság kezde-

te előtt jött a hír, hogy megalakult az akkor Bp. 

Dózsa néven szereplő újpesti klub jégkorong-

szakosztálya is.

Újpesten erős, ám idős, 32 éves átlagéletkorú 

csapat jött össze. Például a Bp. Dózsához került 

a Postástól Hircsák István kapus, aki 40 évesen 

is csúcsformában védett, annak idején tagja 

volt az 1936-os Garmisch-Partenkirchenben 

megrendezett téli olimpián 6 mérkőzést játszó 

és a 8. helyen végzett magyar válogatottnak. 

A Bp. Kinizsiből Ádám András és Bán József, a 

két nagyszerű csatár, valamint a védő Haléczius 

János, Rancz Sándor 

és Futó Károly érkezett. 

A csapat edzője egé-

szen 1968-ig, halálig 

Szamosi Ferenc volt, 

aki játékosként szintén 

ott volt az 1936-os téli 

olimpián.

Tehát hatvan esztendővel ezelőtt indult el a 

szakosztály bajnoki címekben (13), kupagyő-

zelmekben (9), nemzetközi sikerekben gazdag 

időszámítása. 

Az Újpest mai hokisai, edzői, vezetői azon 

dolgoznak, hogy méltó módon folytatódjon ez 

a csodálatos, hat évtizedes lila-fehér történet.

 (ute.hu/g)

miatt nem akartam megállni, nem akartam 

rápihenni, a puskaport ellőni. A verseny előtt 

mindössze öt „huszonötös” edzést csináltunk, 

azaz egyértelműen nem ez az esemény van a 

célkeresztben, hanem Rio.

Gyurta Gergő 1500 méter gyorson állt rajt-

hoz, ahol a futamában az ötödik lett, össze-

sítésben pedig a tizedik, így nem jutott be a 

fi náléba.

Sztankovics Anna 50, 100 és 200 méter 

mellen állt rajtkőre, de egyik versenyszámban 

sem sikerült a döntőbe verekednie magát.

Gyurta Daninak az Európa-bajnoksággal 

még nem ért véget az idei versenyszezon, 

ugyanis  Izraelből továbbindult Indianapolis-ba, 

ahol  a „Duel in the Pool” versenyen vesz részt, 

amelyen Európa legjobbjai Amerika legjobb 

úszóival mérik össze tudásukat. (gergely)

végzett, összesítésben a hetedik idővel ju-

tott a délutáni döntőbe, ahol nagy csatában 

ezüstérmet szerzett.

– Ebben ma ennyi volt, talán egy picit lehe-

tett volna jobb az idő, de már délelőtt is mond-

tam, nekem ma a második hely lehet a célom. 

Az olimpiára készülök, a rövidpályás verseny 

60 éves az újpesti jégkorongszakosztály

Sajtótájékoztatót tartottak 

a városháza dísztermében 

az UTE jégkorongszak-

osztályának hatvan évvel 

ezelőtti megalapítása al-

kalmából december 9-én. 

Wintermantel Zsolt örömét 

fejezte ki, hogy városve-

zetőként támogathat egy 

olyan nagymúltú klubot, 

amelyben maga is sportolt. 
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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

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT A KÉPVISELŐI IRODÁBAN! 

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

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

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

ADOMÁNY- ÉS AJÁNDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

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

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

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

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

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

lehetőség szerint szállítható méretű „Mosoly-dobozokban” juttassák el hozzánk. Vállaljuk, hogy karácsonyig 

minden adományt eljuttatunk a rászorulókhoz. Az ő nevükben is köszönjük a segítséget! Legyen mindenkinek 

szép karácsonya!  MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének Nőtagozata

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

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

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

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

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

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

FOGADÓÓRA

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

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

Ingatlan eladó
� Budapest IV. kerületében, a Megyeri úton, 54 m²-es, 

megkímélt állapotú tehermentes öröklakás eladó. Tele-

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

deklődni a 06-1 251-7380-as vagy a 06-70 284-7697-

es telefonszámon.

� Újpest Városkapunál 9 lakásos társasházban 2. eme-

leti, 87 m²-es, 2 és ½ szobás, erkélyes, jó állapotú la-

kás eladó. Fűtés: konvektor. Ár: 25.5 M Ft. Tel.: 06-70 

381-5702

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

szobás+erkélyes, 1987-ben épült cseréptetős társasházi 

öröklakás. Fenntartása alacsony: 16 000 Ft. Közös költ-

ség 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 

� Újpesten vagy XV. kerületben vennék magánszemély-

től összkomfortos lakást I-IV emeletig. 3 külön bejáratú 

alvóhelyiség (egyik szoba legyen távolabb a másiktól). 

Kp. 12 M Ft, tel.: 06-70 422-1916

 

Ingatlant kiad

� Hosszabb távra keresünk 55-65 m²-es, 2-2,5 szobás 

összkomfortos bérbe adandó lakást Újpesten. Tel.: 06-20 

553-0633 

Ingatlan csere

� Újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 1/5 

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

rélem ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, 

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

Állást kínál
� A Családi Ingatlan Centrum IV. kerületi iro-

dájába ingatlanreferenst keresünk. A betanulási 

idő alatt fi x fi zetést biztosítunk. Ha felkeltettük 

érdeklődését, fényképes önéletrajzát az allas@

csic.hu e-mail címre várjuk.

� Otthon végezhető munka! CD-lemezek cso-

magolása stb. Érdeklődni: 06-90-60-36-07, www.

audiopress.iwk.hu 635Ft/min, 06-20-910-4517

� 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

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, kitünte-

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

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

bútor is érdekel. Hagyaték felvásárlás lomtalanítással. In-

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

Oktatás

� Matematika-, fi zika- és kémiakorrepetálást vállalok. 

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

Szolgáltatás

� Gépjármű-vizsgáztatás! Autókarosszéria-mun-

ka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét, 

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

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást is. 

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

234-7759, 306-2023

Bútor

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

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

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

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Megnyitottunk!
Arany Fakanál Ételbár

1043 Budapest, Berda József u. 48.

házias ételek, heti menü előrendelés 

KARÁCSONYI ELŐRENDELÉS:

ponty halászlé 990 Ft

töltött káposzta 890 Ft

malac sült 3000 Ft/kg

hideg saláták 2500 Ft/kg

párolt káposzta 1500 Ft/kg

házi zserbó 4000 Ft/kg

Rendelésfelvétel határideje: december 18.

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
TISZTELT ÚJPESTI LAKOSOK!  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által az 

újpesti lakosok részére biztosított ingyenes jogsegélyszolgálat 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 Budapest, István út 14., földszint 27-es iroda. (Régi hivatali épület.) Az 

ingyenes jogsegélyszolgálat igénybevételéhez előzetes bejelentkezés nem szükséges, az ügyfélfogadás érkezési 

sorrendben történik. dr. Tahon Róbert jegyző                                             

VÉRADÁS LESZ JANUÁR 4-ÉN 14-18 ÓRÁIG A ÚJPESTI IFJÚSÁGI KÖZPONTBAN (1042 Bp., István út 17-19.)

Amit nagyon fontos tudni: · minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges  · regisztrációhoz személyi iga-

zolvány (lakcímkártya) és a TAJ-kártya kötelező  · előtte étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani  · a gyógyszersze-

dés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően).
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok heti ajánlatai 

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, ké-

nyelmesebben el tudjanak jutni az érintett temetők nehezebben megkö-

zelíthető sírjaihoz.

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

zsébeti temetők mellett jövő év januárjától a Megyeri-, 

illetve a Rákospalotai temető is látogatható lesz gép-

járművel. 

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

összegét (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)

ÚJ PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉPÜL! Az építkezés ideje alatt a régi piac minden nap üzemel. 
A forgalmirend-változást kövesse az ujpest.hu/piac oldalon.

H Ú S A K C I Ó K

A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús Kft-nél CSAK KEDDEN ÉS SZERDÁN sertés karaj, comb, tarja, 

lapocka, oldalas, dagadó és darálthús 999 Ft/kg, malac hús 899 Ft/kg, csirkecomb 599 Ft/kg, csirkeszárny 

399 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemell fi lé 1199 Ft/kg, pulykamell fi lé 1599 Ft/kg, házi paraszt-

kolbász 1199 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/db

Z Ö L D S É G  É S  E G Y É B  A K C I Ó K

A Nagycsarnokban a Lipóti pékségnél Rozvadszky Daninál banán 240 Ft/kg, mandarin 300 Ft/

kg, kaliforniai paprika 198 Ft/kg, minden alma 198 Ft/kg, erőspaprika 54 Ft/db. A Nagycsarnokban a 

Jópáros Kft-nél körte 390 Ft/kg, karfi ol 270 Ft/kg, lilahagyma 280 Ft/kg, gyömbér 899 Ft/kg.  A 

Nagycsarnokban a Buon Ungarese Kft-nél 1,5 kg-os spagetti tészta 549 Ft, egy kg-os penne 

tészta 499 Ft/kg, paradicsom szósz 369 Ft/db olasz kekszek (700 grammos) 949 Ft/db, kuglófok 2249 

Ft/db több ízben kaphatók.

Vasárnap is szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!

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

Vendégeiket: december 12-én a Lacikonyha Bt-nél a Kiscsarnokban birkapörkölt 1500 Ft/adag, dec-

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

Közeledik az infl uenzaszezon: Újpestieket olt a Sanofi 

A védőoltást minden évben javasolt beadatni, hiszen az oltással nemcsak saját magunkat védhetjük 

meg, hanem családunk többi, védtelenebb tagjait is.

A Sanofi  kezdeményezésének köszönhetően az újpestieknek idén sem kell külön felkeresniük a 

háziorvosukat, hogy felírassák, majd beadassák a vakcinát, amelyet a patikából csak recept ellené-

ben adják ki, hanem a Sanofi  újpesti telephelyén, helyben is megkaphatják az 

infl uenza elleni védőoltásukat.

Az érdeklődők a védőoltást a hagyományos tűs változatban kaphatják meg, ennek kedvezmé-

nyes ára változatlanul 1500 Ft, amely tartalmazza az oltóanyag és a beoltás költségét is.

Legközelebb december 12-én, 10–14 óra között van oltásra lehetőség (utolsó alkalom).

Cím: Budapest, IV. Tó u. 1-5. (megközelítés a Sanofi  előtti parkolóból)






