
FÉLIDŐBEN A VÁSÁR
Sztárfellépők, komolyzenei koncertek, 
adventi áhítat, kézműves-foglalkozá-
sok, jégpálya, a vásárvárosban ajándé-
kok, forró italok, édességek várják a ka-
rácsonyi vásár vendégeit.  7-9. oldal

JÁTÉK ÉS ÓVODAFEJLESZTÉS
Huszonegy udvari játékot szállítottak 
ki és adtak át összesen tizenkét óvodá-
nak a kicsik nagy örömére. A játszóesz-
közök cseréje a város óvodafejlesztési 
programjainak részét képezi.   4. oldal

SPORT LEGYEN A SZENVEDÉLYED!
A sport közösségteremtő, csapatszel-
lem-építő, egészséges életmódra neve-
lő hatásánál fogva egyike a legkiemel-
kedőbb drogprevenciós lehetőségeink-
nek – mondja dr. Hollósi Antal.  5. oldal

ELŐRETEKINT
Csak az ünnepek alatt kapok pihenőt, 
különben a napjaimat a tornateremben 
töltöm, mert májusban Szófi ában Eu-
rópa-bajnokság lesz – tekint előre Ber-
ki Krisztián olimpiai bajnok.  13. oldal
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Áldott, békés
karácsonyt!

Kedves 

Olvasóink!

Ebben az évben még egy újsággal, 

a 2013-as esztendő eseményeit össze-

foglaló különszámmal jelentkezünk. 

2014-ben január 10-én jelenik meg

 először az Újpesti Napló.

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.” 
Ady Endre: Karácsony (részlet)
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Húsz társasház megújulását támo-
gatja az önkormányzat azzal, hogy 
lakásonként legfeljebb ezerötszáz fo-
rintig átvállalja a felújításra felvett 
hitel törlesztőrészleteit. A könnyítés 
öt évre szól.

támogatást a hagyományos, a panel- és 
az egyéb iparosított technológiával épült 
lakóépületek felújítására lehetett igényel-

ni, az önkormányzat összesen húsz lakóközösség-
nek segít a felújításban, ami több mint ezerötszáz 
lakást érint. A novemberben elfogadott új rende-
let lényege, hogy az önkormányzat a társasháznak 
a felújításra felvett hitelére lakásonként – függet-

lenül a társasház építési technológiájától – ha-
vonta legfeljebb ezerötszáz forint támogatást ad. 
Az adott társasház – amelynek nem lehet sem hi-
tel-, sem közműtartozása – először a hitelt bizto-

sító pénzintézettel köt megállapodást, ezt köve-
tően szerződik az önkormányzattal a könnyítés-
ről. 

A támogatás a ház hitelfelvétele miatt átmene-
tileg megemelkedő közös költségben mutatko-
zik meg oly módon, hogy a lakók öt éven keresz-
tül ezerötszáz forinttal kevesebb közös költséget fi -
zetnek.

A rekonstrukciók támogatását az éves költségve-
tésből erre a célra elkülönített felújítási alapból fe-
dezik. M. Orbán A.

Társasház-felújítás önkormányzati támogatással

Tisztújító közgyűlés 
a városvédőknél

Hárman vették 
át az Arany 
Horgony díjat
Szombaton tartotta tisztújí-
tó közgyűlését a Polgár Cent-
rumban az Újpesti Városvé-
dő Egyesület. Az 1995-ben 
alakult patinás civilszervezet 
elnöksége értékelte az elmúlt 
öt évet, majd személyi válto-
zásokról döntött: tíz év után 
leköszönt az Újpestért díjjal 
és Budapestért díjjal kitünte-
tett elnök, dr. Kovács Ivánné, 
valamint a vezetőség több 
tagja. Az eseményen adták 
át az egyesület saját alapítá-
sú elismerését, az Arany Hor-
gony díjat. 

A tisztújító közgyűlésen dr. Kovács 
Ivánné leköszönő elnök három, a 
várostörténet iránt elhivatott és az 
egyesület munkáját támogató sze-
mélynek adta át az Arany Horgony 
díjat.

Az elismerést átvehette Bangha 
Katalin, az Újpesti Napló munkatár-
sa szerkesztőként és újságíróként, a 

helyismeret terjesztésének elősegí-
téséért és az egyesület kiemelkedő 
támogatásáért; Buda Attila, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kara Toldy Ferenc 
Könyvtárának vezetője, irodalomtör-
ténész, a nagykárolyi Károlyi család és 
Újpest kapcsolatának kutatásáért, a  
feltárt dokumentumok magas szín-

vonalú közzétételéért, továbbá Rojkó 
Annamária újságíró-szerkesztő, Új-
pest és a városháza történetének ku-
tatásában, a helyismeret terjesztésé-
ben hosszú évek óta végzett folyama-
tos munkájának elismeréseként.

(A közgyűlésről bővebben és a 
dr. Kovács Ivánnéval készült inter-
jú: www. ujpest.hu.) 

A Polgár Centrum színháztermében lebonyolított közgyűlé-
sen a tagság soraiban számos ismert közéleti személyiség is 
helyet foglalt, például dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
is. Dr. Kovács Ivánné elnök elmúlt öt évet értékelő beszámo-
lóját a tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A 
tisztújítás során dr. Sallai János és Mészáros Ferenc, a vezetőség 
tagjai, továbbá dr. Nyárs Csaba, az ellenőrző bizottság elnöke 

szintén a visszavonulás mellett döntött. A jelenlévők megvá-
lasztották elnöknek Szöllősy Marianne-t, az Újpesti Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetőjét. Az ügyvezető alelnök Wagner Attila 
maradt. Az elnökség tagjai: Balogh Zsuzsanna, Iványi János, dr. 
Vétek Gábor, Ozsváth Kálmán és dr. Szerényi Mária. Az ellen-
őrző bizottság elnökévé Aranyos Attilát, az ellenőrző bizott-
ság tagjaivá Somorjai Edénét és Schlosser Katalint választották.

Az egyesület 
elismerése

A

Képünkön balról 
jobbra: dr. Kovács 
Ivánné leköszönő 

elnök, és a díjazot-
tak: Bangha Katalin, 
Rojkó Annamária, 

Buda Attila

NYERTESEK ÉS FELÚJÍTÁSOK 
A legkisebb támogatott társasház mindössze hét 
lakásból áll, a legnagyobban pedig 312 lakás ta-
lálható, a felújítások típusa, skálája széles; szinte 
minden házon más-más munkálatot végeznek. 

Van, ahol a tűzfal és a tetőszerkezet javítására for-
dít pénzt a közösség, lakótelepi házak esetében 
pedig elsősorban nyílászárócserét, a lépcsőházi vi-
lágítás korszerűsítését, a szeméttárolók szigetelé-
sét és a liftek felújítását végzik el. 
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Decemberben történelmi születésnapra készülünk, 
amikor is Jézus világrajövetelével Isten fi a ember-
ré lett – emeli ki dr. Gerber Alajos hitoktató, Új-
pest díszpolgára. 

– A keresztény vallás nem mitológia vagy fi lozó-
fi a, mert a történelem egy időpontjában beteljese-
dett az isteni ígéret: Isten fi a emberré lett. Az em-
beriség ősidők óta kereste a választ arra a kérdés-
re, milyen az Isten. Nos, erre a kétezer évvel ezelőt-
ti karácsonyban hiteles választ kaptunk. Jézus volt 
Isten látható szava. Az ünnepeltet tehát, akinek a 
születésnapjára készülünk, megismernünk és kö-
vetnünk kell. Vallási értelemben ez a jelen időszak 
tennivalója – mondja dr. Gerber Alajos.

– Ennek az ajándékozó Istennek példájára aján-
dékozunk mi is karácsonykor. 

Igyekszem tanítványaimat rávezetni arra, hogy 
az ajándékozás ne csak pénzkérdés, hanem sze-

mélyre szóló legyen. Minden ajándékban benne 
van az azt átadó személye. Az adventi időben kü-
lönösen fi gyeljünk a körülöttünk élőkre, és szere-
tetből szolgáljunk jó szóval és cselekedetekkel má-
sokat. Ezeket tegyük képzeletben, mint ajándékot, 
az ünnepi jászol mellé – ajánlja a hitoktató.

Az advent eredetileg az Úr érkezését jelenti, Jézus 
érkezésére utal. Maga az érkezés kettős értelmű, 
hiszen egyrészt a fi zikai érkezést, a megszületést 
és a várakozást jelöli, másfelől hitbéli érkezést ta-
kar; Isten érkezése nem csupán mondaszerű, ha-
nem valós lélektani esemény, amely majdan bekö-
vetkezik.

Hétköznapi életünkre nézve a karácsonyra való 
felkészülés időszakát jelöli, azonban szerencsére 
egyben lelkiekben is gazdagabb időszakot jelent: 
ez idő tájt az emberek többször járnak templom-

ba, imádkoznak, és vannak, akik otthon is éne-
kelnek, életüknek évről évre szerves részét képe-
zi az áhítat– emeli ki Solymár Péter evangélikus 
lelkész.

– Advent azt jelenti, eljövetel. Úgy vagyunk meg-
teremtve, hogy bennünk van a vágy a jóra, a szebb-
re, hogy várunk valamire. A lelkünk vágyik egy válto-
zás után. A teológia ezt úgy magyarázza, hogy egy-
szer az ember nagyon közel volt Istenhez, és elszakad-
tunk tőle. Azóta is oda vágyunk vissza, az Isten kö-
zelébe – emeli ki Zámbóné Ivancsics Hajnalka, a 
Káposztásmegyeri Református Gyülekezet lelkipászto-
ra. Hozzáteszi: anyaként úgy érzi, hogy Isten gyönyö-
rűen beleépítette a családi életbe a várakozást. Ami-
kor például egy család gyermeket vár. Ez a várakozás 
tükrözi legjobban azt, amit Mária is átélt, hogy eljön 
valaki, akit az Isten küldött. B. K., M. O. A., G. R.

„Szeretetből szolgáljunk jó 
szóval és cselekedetekkel”
Advent idejét töltjük, közeleg a karácsony. Advent, Adventus Domini, az Úr eljövetelét, Úrjövetet 
jelent, amelyet a csönd, elmélkedés, imádság, a bűnbánat, a karácsonyra készülés jellemez. Minden-
nek szellemében gyújtjuk meg sorban a gyertyákat az adventi koszorún. Minden gyertya szimboli-
zálja az egyre növekvő fényt és egy fogalmat, ezek a hit,a remény,a szeretet,és  öröm. Adventről és 

az ünnepvárásról készült összeállításunk a szeretet gyertyájának meggyújtása előtt.
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– Milyen kezeléseken vehetett részt 
Marci az elmúlt egy évben?

– Marci idén a kupakgyűjtésnek kö-
szönhetően minden hónapban egy 
héten keresztül Pfaffenrot-terápiára 
járhatott a Fejlesztőházba. Ez egy 
olyan kezelés, amely az izomtónus 
normalizálását szolgálja. A nyári szü-
netben két hétig intenzíven, tábor ke-
retein belül kapta a kezelést. Itt egész 
nap foglalkoztatták, így este nagyon 
fáradtan jött haza. Persze reggel már 
alig várta a buszt, hogy újra mehessen. 

– Milyen hatásuk volt a terápiák-
nak?

– Némileg sikerült oldani izmainak 
a feszességét, így sokat javult a testtar-
tása, csípőjének az állapota. Ezt még 
megerősítette a heti hidroterápia a 
Mikuszi Suliban, amely Marci kedven-
ce, hiszen pici korától kezdve létele-
me a víz. 

– Mivel telik Marci egy napja?
– Marci napjai be vannak tábláz-

va, mert a mindennapi iskola után 
jár hozzá gyógytornász, hordjuk lo-
vagolni, és zongoratanárnő is foglal-
kozik vele. Ezt a kisfi am nagyon élve-
zi, hiszen minden formában imádja a 
zenét. Ezért visszük sokat koncertek-

re, zenés előadásokra.
– Még nem használták fel a Marci 

javára gyűjtött teljes összeget. Folytat-
ják a kezeléseket?

– Novemberben egy újabb mód-
szert, az Olinek-terápiát próbálhattuk 
ki a Borsóházban. Januárban ezt sze-
retnénk folytatni. Mint mindenhol, 

itt is dicsérték Marcust, mert kitartó, 
együttműködő, barátkozó, és jó vele 
dolgozni. Nyugodt, vidám természe-
téért nagyon szeretik a pedagógusok. 

– Az idei karácsony különleges lesz…
– A Mikulás és a karácsony is a zene 

jegyében telik. Természetesen csalá-
di körben töltjük az ünnepeket. Az 
idei karácsony azért is különleges szá-
munkra, mert nyáron Marcinak kis-
testvérei születtek, Boldizsár és Zsom-
bor. Így már öten várjuk a szentestét. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Új-
pest Önkormányzatának, személy sze-
rint a polgármester úrnak, kedves kol-
légáinak és a kupakgyűjtésben segéd-
kező intézményeknek, valamint min-
den támogatónknak, hogy lehető-
vé tették Marcinak a foglalkozásokon 
való részvételt, és kívánunk szeretet-
teljes, békés ünnepeket. N. B.

A kupakgyűjtés 2014-ben is foly-
tatódik. Januári első lapszámunk-
ban bemutatjuk azt a családot, 
akinek egész Újpest segíthet a ku-
pakok gyűjtésével.

Egy gyermek öröme
Az újpesti családok, intézmények, cégek összefogásának 
köszönhetően idén is sikerült boldogabbá és talán kicsit 
könnyebbé tenni egy család életét. A tavalyi sikeres ku-
pakgyűjtést folytatva, ebben az évben Marcinak gyűltek 
a kupakok az Újpesti Cseriti jóvoltából. Az 500 ezer forin-
tos célt közösen sikerült teljesíteni, sőt át is lépni. Marci 
élményeiről édesanyjával, Andreával beszélgettünk. 
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EGY KÉP – EGY MONDAT

NÉGYSZÁZ FACSEMETE
Több mint négyszáz fát ültet az 
önkormányzat számos újpesti 
helyszínen, ehhez hasonló nagy-
mértékű növénytelepítésre évek 
óta nem került sor a városban, leg-
nagyobb számban hazai őshono-
sok, hársak, kőrisek és juharok dí-
szítik majd Újpestet.

Udvari játékok 
óvodáknak
Udvari játékokat szállítottak ki és 
adtak át tizenkét óvodának. A ját-
szóeszközök cseréje a város óvo-
dafejlesztési programjainak részét 
képezi.

Az újpesti óvodák közül a Homoktövis, a Deák, a 
Karinthy Frigyes, a Csányi, az Ambrus és a Vörös-
marty, a Lakkozó, a Liget, Óceánárok, valamint az 
Aranyalma és a Park Óvoda kapott összesen hu-
szonegy új udvari játszóeszközt.

Ezek között gólyaház, hinta, gumikerékhíd és ba-
baház egyaránt megtalálható, a legtöbb, összesen 
nyolc intézmény udvarára az acéloszlopra szerelt 
mini fészekhintából vittek egy-egy darabot. Egy-egy 
óvoda udvara több játékkal is gazdagodott, a nem-
rég felújított és átadott Aranyalma Óvodába példá-
ul babaház és lánchíd is került. MOA

Megszépült 
Szent László tér
Befejeződött a Szent 
László tér teljes rende-
zése. A napokban az üz-
letsor előtti zöldfelületi 
munkákat végezték el a 
Városgondnokság mun-
katársai. A színes virágok, 
a facsemeték jövő nyár-
ra már igazán szép díszei 
lesznek a környezetnek.

Az elmúlt hetekben elsőként közel 
kétezer négyzetméteren törték fel a 
korábbi, tömörödött zúzott kővel 
szórt burkolatot, ahonnan mintegy 
nyolcvan köbméter törmeléket kel-
lett elszállítani. A kiszedett ásványi 
anyag helyére talajjavító anyaggal 
kevert friss termőföldet terítettek 
le a Városgondnokság szakembe-
rei. A munkák befejeztével elültet-
tek öt hársfát, és virágládákat is ki-
helyeztek. Szerencsére az időjárás is 

kedvező volt, így a terület gyepesí-
tése is elkészülhetett a nagy fagyok 
beköszönte előtt.

Ahogy a környékbeliek már ta-
pasztalhatták, a nyár folyamán meg-
újult a Szent László tér és környéke. 
Mint korábban megírtuk, Nagy Ist-
ván alpolgármester mint a körzet 
egyéni képviselője, valamint Rádi At-
tila városüzemeltetésért felelős al-
polgármester javaslatára szépült meg 
a Teknős térnek becézett terület.

A felújítás során új burkolatot 
kaptak a régi, rossz állapotú jár-
dák, megszűnt a szelektívhulla-
dék-gyűjtő sziget, és ennek kö-
szönhetően kellemesebb, barátsá-
gosabb hangulatú lett a tér. Felszá-
molták a közért előtti régi, murvás 
parkolót, azóta az úttest szélén, 
a szegély mellett, illetve a Szent 
László utcában lévő murvás terü-
leten lehet szabályosan parkolni. 
 G.R.

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



A sport legyen 
a szenvedélyed!
Idén már kilenc ember halálában ját-
szott szerepet Magyarországon egy 
olyan új dizájnerdrog, amely az or-
szágon kívül csak Hollandiában buk-
kant fel. A Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács ezért kampányt indított, 
amelyben az új kábítószer veszélyeire 
hívják fel a fi gyelmet. Az akcióban le-
hetőséget is ajánlanak a fi ataloknak, 
amelynek jelmondata: „A sport le-
gyen a szenvedélyed!” 

– Főként a fi atalokat cé-
lozták meg a kábítószer-
ellenes küzdelemben. 
Ők a legveszélyeztetet-
tebbek? – kérdeztem dr. 
Hollósi Antal országgyű-
lési képviselőt, a Károlyi
Sándor Kórház orvos igaz-
gatóját.

– Sajnos az általános 
iskolások között is akad-

nak szép számmal olyanok, akik már kipróbáltak 
valamilyen szert – válaszolt Hollósi doktor. – Ma, az 
internet korában a felmérések szerint a fi atalok hat-

vannégy százaléka a világhálóról szerzi be az infor-
mációit, ráadásul onnan is szerzi be a szert.

– Egyre inkább az úgynevezett dizájnerdrogok 
kerülnek középpontba. Miért, egyáltalán mit je-
lent az elnevezés?

– A kifejezéssel többnyire azon szerekre utalnak, 
amelyeket a tiltólistán szereplő szer kémiai szerke-
zetének módosításával hoznak létre abból a célból, 
hogy az újonnan keletkezett anyag hatásában az 
eredetihez hasonló maradjon, de a módosítás kö-
vetkeztében már ne szerepeljen az illegális szerek 
listáján. Vagyis a még be nem tiltott anyagok nem 
minősülnek kábítószernek, bár hatásuk igen hason-
ló lehet az egyes, tiltólistán található szerekéhez.

– Ha jól értem, az új szerek duplán veszélyesek?
– Igen. Természetesen kábítószernek minősülnek, 

másrészt ismeretlen az összetételük, ezért kiszámít-
hatatlan a hatásuk.

– Hogyan harcolhatunk ellenük?
– Felvilágosítással, felhívásokkal, és mivel döntő-

en általános iskolások vannak veszélyben, a sportok 
népszerűsítésével. A sport segít a megelőzésben, 
ezért is hirdetjük: sportot válassz a kábítószer he-
lyett! A sport közösségteremtő, csapatszellem-épí-
tő, egészséges életmódra nevelő hatásánál fogva 
egyike a legkiemelkedőbb drogprevenciós lehető-
ségeinknek. Statisztikailag bizonyított tény, hogy 
azoknál a fi ataloknál, akik sportolnak, pusztán csak 
a mozgás öröméért vagy az elért eredményeknek a 
barátok közötti elismeréséért, vagy csak azért, mert 
barátok közt lenni s együtt sportolni öröm, kevésbé 
jellemző, hogy a drogfogyasztás szenvedéllyé válik. 

– És a társak is segíthetnek…
– A sport baráti kapcsolatokat épít. A „van hová 

fordulni”, a „többen is elismernek és szeretnek”, a 
„van, akivel megoszthatom a gondjaimat” tudata 
egyfajta drogprevenció. Hiszen problémák esetén 
mindig van kihez fordulni. Letagadhatatlan, hogy a 
kábítószer-fogyasztás és a -függőség kialakulásának 
veszélye különösen azokat a fi atalokat fenyegeti, 
akik nem igazán találják helyüket a világban. Más-
hol, más élményben keresik a boldogulást. A dro-
gok kipróbálásának okai között, a fi atalok elmon-
dása szerint, az első helyen szerepel az élménykere-
sés. A sport pedig igazi élményt nyújt mindenkinek.

– Doktor úr, a rendszeres testedzésen kívül mit 
ad még a sport az embereknek?

– A sport mindemellett megtanít minket arra, 
hogy különbséget tudjunk tenni a valós sikerek és az 
átmeneti örömök között. A tartós, építő erejű élmé-
nyek mellett pedig elhalványulnak a pillanatnyi örö-
met szerző, de az életet tönkretevő s az elmagányo-
sodáshoz vezető kábítószerek. GERGELY GÁBOR 
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A műanyag 
pályától 
a havas 
lejtőkig

Október elején nyitott 
meg a síiskola a Szilas Csa-
ládi Parkban, ahol kép-
zett szakemberek többfé-
le korú és szintű síelni vá-
gyót várnak a téli szezo-
non kívül is.

Az Óceánárok és a Farkaserdő utca 
találkozásánál ősszel nyitott meg a 
Hóbarátok Sport Egyesület síiskolá-
ja azzal a céllal, hogy olyan rendsze-
res sportolási lehetőséget nyújtson a 
téli sportnak hódolni vágyók számá-
ra, ahol kellemes környezetben, vi-
dám hangulatban, képzett szakem-
berek segítségével ismerkedhetnek 
a síelés és snowboardozás alapjaival.

Szabó Pál László, a síiskola egyik 
vezetője szerint ez a mozgásforma 
bárkinek ajánlott, kortól, felkészült-
ségtől függetlenül.

– Hároméves kortól gyakorlatilag 
bárki elsajátíthatja nálunk e téli sport 
alapjait. Korhatár nincs. Tanítot-
tunk már meg nagymamát is síelni 
– mondja mosolyogva a fi atal szak-
ember. Hozzáteszi: – Ez egy szenzáci-
ós sport, amit ha valaki igazi, havas 
pályán is kipróbál, nem felejti el soha.

Az oktató szerint a felvonóval és 
világítással felszerelt, korszerű mű-
anyag sípálya időjárástól függetlenül 
alkalmas arra, hogy az alapokat lete-
gyék annak érdekében, hogy ha a csa-
ládok egy téli útra indulnak, akkor az 
első napoktól élvezhessék az Újpes-
ten elsajátított technikát. Szabó Pál 
Lászlótól megtudtuk, oktatóikat csa-

ládbarát hozzáállás, fi atalos lendület, 
jókedv, türelem, valamint a maximá-
lis szakmai felkészültség jellemzi.

ISKOLÁSOK TESIÓRÁJA
Az önkormányzat jóvoltából az új-
pesti iskolások október elejétől ta-
vasz végéig, egymást váltva járnak 
síoktatásra. Ingyenesen, heti egy al-
kalommal a testnevelésóra kereté-
ben. Azonban nemcsak az iskolás 
korosztályt várják, hiszen bárki, aki 
elsajátítaná a havas sport alapjait, 
bejelentkezés alapján, a szintjének 
megfelelő oktatásban részesülhet, 
akár egyéni, akár csoportos formá-
ban. A téli szünetben például négy-
napos intenzív képzést is indítanak 
gyerekek, középhaladók és felnőttek 
számára, a profi bbakat valódi ha-
vas lejtőkre invitálja – külföldre – a 
Hóbarátok Sport Egyesület. G.R.



Made in 
Újpest

Harmincöt éve nyitott meg – ahogy minden-
ki ismeri – Fecó húsüzlete az újpesti piacon, 
a templom melletti soron, ám maga az üzlet-
helyiség húsboltként üzemelt már előtte is. A 
hosszú évek során a hentesbolt Újpest közis-
mert színfoltjává vált, kevesen akadnak, akik 
ne hallottak volna róla.

Maga a tulajdonos, Fecó is jelenségnek szá-
mít az Újpesti Vásárcsarnok árusai között, sokan 
pöttyös kötényéről is ismerik. Az újpestiek főként 
azért járnak hozzá, mert tudják: itt mindig a meg-
szokott minőségű árut kínálják, sertéshúst, mar-
hát és felvágottakat.

– Harmincöt évvel ezelőtt teljesen más volt az 
élet errefelé. Reggel fél hatkor már zörögtek a ve-
vők, hogy nyissak ki, este fél hatkor pedig még 

nem tudtam bezárni, mert még jöttek vásárolni. 
Nem volt hétköznap vagy hétvége, mindig tele 
voltunk vásárlókkal. Ez ma már nincs – foglalja 
össze röviden a lényeget Fecó, azaz Szabó Ferenc. 
– Igaz, az elmúlt években jelentősen megváltoz-
tak a vásárlási szokások, de mi azért nem panasz-
kodunk – teszi hozzá.

Mint mondja, az újpesti egy „nyugdíjas piac”, 
azaz inkább délelőtt van forgalom, amely igazából 
a hétvégére erősödik fel. A piaccsarnok, amely-
nek templom felőli szárnyában a Fecó-Jé Húsbolt 
is található, rövidesen újjáépül, hiszen hetvenes 
évekbeli létesítményként mára sok szempontból 
elavult.

– Mindig is szerettem ezt a munkát, világéle-
temben hentes akartam lenni. Jó a vevőkkel fog-

lalkozni. Előfordul olyan is, hogy csak megállnak 
nálunk beszélgetni pár percre, régi vásárlókkal ez 
természetes. Szinte csak visszajáró vásárlóim van-
nak ugyanis, olyan is akad, akinek már a nagyszü-
lei, esetleg még a dédapja is idejárt. Megszokták, 
hogy akár telefonon leadják a rendelést, azután 
pedig jönnek az előkészített áruért, ez főleg ün-
nepek közeledtével jó dolog. Évek óta ugyanattól 
a beszállítólánctól vásároljuk a húst, ez a garancia 
arra, hogy az áru minősége mindig kiváló, soha 
nem ingadozik. A nálam dolgozóktól is azt kérem: 
úgy adjatok a vevőknek árut, mint ha magatok-
nak mérnétek, abból baj nem lehet!  G. R.

FECÓ-JÉ HÚSBOLT: 
IV. ker., Szent István tér 12. Tel.: 370-9891

Negyedik évtizede 
a piacon Fecó viseli a pöttyös kötényt
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Száztíz éve 
szól a dal
1903-ban a Wright fi vérek végrehajt-
ják az első motoros repülést, piac-
ra kerül az Aspirin, Henry Ford meg-
alapítja autógyárát, és megszületik 
Neumann János. A Tungsram gyár 
dolgozói pedig énekkart alapítanak, 
amely 1970-ben felveszi Kodály Zol-
tán nevét, és 2013-ban még rendít-
hetetlenül énekel.

Tungsram Kodály Zoltán Férfi kar reperto-
árjában csaknem minden zenei stílus meg-
található: több mint háromszáz énekka-

ri mű a barokk szerzőktől a modern komponis-
ták szerzeményéig, a magyar és külföldi zeneszer-
zők dalaitól az opera- és operettkórusművekig. Az 
énekkar különös fi gyelmet fordít a magyar zenére, 
annak méltó előadására, terjesztésére. Hazai és kül-
földi sikereinek elismeréseként 2006-ban Újpestért 
díjat, majd egy évvel később Budapestért díjat ka-
pott, 2008-ban pedig Magyar Örökség díjban része-
sült. Művészeti vezetőjük 1984 óta Pálinkás Péter 
karnagy, a magyar kultúra lovagja.

December 3-án gálakoncerttel ünnepelte 110 
éves fennállását a Tungsram Kodály Zoltán Fér-
fi kar a Magyar Tudományos Akadémián. A gá-
lán Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisz-

térium gazdaságszabályozásért felelős államtitká-
ra köszöntötte a kórust, majd házigazdaként Ma-
gyar István, a GE Lighting régióigazgatója szólt a 
jelenlévőkhöz. A kórus a tudomány impozáns fel-
legvárának kiváló akusztikájú dísztermében év-
százados hagyományaihoz méltó, sokszínű kon-
certet adott. Händel, Rossini, Mendelssohn, Erkel, 
Gounod és természetesen a névadó Kodály mű-
vei is felcsendültek, majd a hangverseny második 
részében Verdi híres operáinak részleteit hallhat-
ta a nagyérdemű, az Ernanitól a Nabuccón át a 
Traviatáig.

„Vigadjunk ebben a paradicsomban, és pajzán 
énekkel szépítsük ezt az éjt” – énekelték az utóbbi 
operában, a koncert fi náléjaként. Ezt tették ezen 
a decemberi estén is, ahogy már 110 esztendeje fo-
lyamatosan.  J. M.
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A békés szeretetet sugárzó na-
pokon különleges ételeket ad-
hatunk az ünnepi asztalra. Szent-
este legyen ajándék a fi nom va-
csora! Ehhez adunk ötleteket. 

NARANCSKRÉMLEVES
Fél liter víz, nádcukor, narancshéj, citrom-
héj, fahéj, szegfűszeg. A fűszerekkel sziru-
pot főzünk, majd leszűrjük. Egy kockára vá-
gott almát és három narancsot, fél csomag 
vaníliás pudingot két dl főzőtejszínnel, egy 
citrom levével összefőzzük. Turmixoljuk le, 
és három apró mandarint gerezdekre szed-
ve még beleteszünk. Tálalhatjuk szép üveg-
kelyhekbe, tejszínhabbal díszítve.

OLÍVÁS, GOMBÁS RIZS
Fél dl olívaolajon 40 dkg gombát, 15 dkg 
magozott olívát, egy db hagymát, egy cso-
mag zöldpetrezselymet megpárolunk. 40 
dkg rizst puhára készítünk, majd összeke-
verjük a zöldségekkel. Forró vízbe mártott 
merőkanállal formázva tálaljuk.

GÖNGYÖLT PULYKAMELL
A pulykamellszeleteket sózzuk, és bepácol-
juk fél liter tej, öt dkg reszelt friss gyömbér, 
öt gerezd zúzott fokhagyma, egy db szele-
telt lila hagyma, őrölt bors, szerecsendió, 
bazsalikom fűszerekkel. Egy padlizsánt hé-
jában megsütünk egészben, ha puha, le-
hámozzuk, és hosszában szeletekre vágjuk. 
Minden pulykaszeletre teszünk egyet és 
egy vékony szelet sajtot, majd felgöngyöl-
jük. Olívaolajjal kikent tepsibe szorosan 
helyezzük el, és pirosra sütjük. A pác-
lét a fűszerekkel felfőzzük, és a mara-
dék padlizsánnal leturmixoljuk. Ezzel 
a fűszeres öntettel tálaljuk a húst.

CÉKLASALÁTA
A céklát megfőzzük, meghámozzuk, sze-
leteljük. Hozzáreszelünk kevés nyers sütő-
tököt, fekete retket. Elkészítjük az ecetes 
páclevet őrölt köménnyel és három nagy 
kanál ecetes tormával. Ráöntjük a céklás 
keverékre. Egy napig a hűtőben jól össze-
érnek az ízek.

Az ünnepi asztalt díszíthetjük még gyü-
mölcsös, süteményes tállal, dióval, színes 
szalvétával. 

 LETTNER ANNAMÁRIA
  dietetikus

A legszebb ünnep 
a karácsony!

Örökzöldek 
és új dalok
Jövő vasárnap – két külföldi fellépés kö-
zött – érkezik hozzánk Újpestre, a kará-
csonyi vásárra a művész házaspár, Po-
lyák Lilla és Homonnay Zsolt. Az ő fel-
lépésükkel zárul a rendezvénysorozat.

Polyák Lilla és férje, Homonnay Zsolt neve jól ismert 
minden hazai operett- és musicalrajongó számára. 
A házaspár már többször megfordult Újpesten is.

– Nemegyszer felléptünk már a városban, töb-
bek között a színházban is adtunk műsort. Nagyon 
kellemes emlékeink vannak Újpestről, annál is in-
kább, mivel mindig nagyon hálás közönségünk volt 
– mondja Homonnay Zsolt, aki fi atal kora ellenére 
már több mint tíz évvel ezelőtt elnyerte az Év Bon-
vivánja címet.

A művész házaspár azt ígéri: külön erre az alka-
lomra állítják össze műsorukat, amelyben felcsen-
dülnek musicaldalok, szólók és nagy duettek, saját 
szerzemények hangzanak el közös lemezeikről, de 

egy-két nosztalgikus, örökzöld slágert is felidéznek.
– Karácsonyi hangulatban szeretnénk tölteni a 

közönséggel az estét. Eléneklem az eurovíziós dalo-
mat, legutóbbi, rádiók által játszott slágeremet, va-
lamint meglepetésként a mostani Eurovízióra bene-
vezett vadonatúj nótámat is. Zsolt egy olyan kará-
csonyi örökzölddel készül, amelyet eddig még nem 
énekelt, de sokan kérték, hogy Újpesten feltétlenül 
adja elő – meséli a feleség, Polyák Lilla, akiről musi-
calszínészi szerepein túl (legújabb főszerepe a Mary 
Poppins)  az utóbbi években egyre többet hallani 
önálló énekesnőként is. 

A művész házaspár elárulja, ünnepi hangulatú, 
szép estét ígérnek a közönségnek, ahol min-
den mást elfelejthetnek, és feltöltőd-
nek pozitív érzésekkel, gondolatokkal, 
hiszen karácsonykor ez a legfonto-
sabb.

Mint megtudtuk, a házaspár-
nál munkával telik a karácsonyi 
időszak. 

– Elég sűrűn tele van írva 
az idei naptárunk az ün-
nepek környékén. 
Először Svájcban, 
Zürichben lépünk 
fel A Szépség és a 
Szörnyeteg musi-

callel, közte egy pár 
napot otthon tölt-
hetünk. Ekkor lesz egy 
Adagio-koncertem, közben es-
ténként az operettszínházban 
játszom. Lilla pedig a Madáchban – árul-
ja el Homonnay Zsolt. – December 24-én indu-
lunk Németországba, Essenbe, gyerekeinkkel közö-
sen, ugyanis A Szépség és a Szörnyeteggel ott is fel-
lépünk. A szentestét már ott töltjük – teszi hozzá.

Lilla még azt is elárulja, hogy náluk az ünnep 
megszokott forgatókönyv szerint zajlik. A fát előző 
éjjel feldíszítve csempészik be a szobába, hogy feléb-

redve már ott találják a gyerekek. Amíg az aján-
dékok megérkez-

nek, Zsolt kor-
csolyázni megy 
velük. Az ün-
nepi hangulat-
hoz hozzátar-
tozik a közös 
sütés és játék 

is. G.R.
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Polyák Lilla és Homonnay Zsolt
December 22., vasárnap, 18 óra, Szent István tér, nagyszínpad



– Enélkül is elég elfoglalt vagy. Televíziózol, műsort ve-
zetsz, és persze zenélsz töretlenül. Súlyozod a feladatokat?

– Szerencsére sok a dolgom. Mindig az a fontos, 
amit éppen csinálok, de a zene a legfontosabb. Ősz-
szel alakult egy új zenekarom is, a New Level Empi-
re. Elektronikus dance zenét játszunk, de élő zenés 
megoldásokkal, hangszerekkel. 

– Akusztikus pop-rock koncertet adsz a karácsonyi 
vásárban. Mit jelent ez pontosan?

– Akik ismerik az eddigi zenei pályafutásomat, 
tudják, hogy az ötvenes évek muzsikájától a jelen 
zenéjéig sok mindent játszok, feldolgozok. Tehát a 

rock n’ rolltól a mostani slá-
gerekig. Ezt egy kilencven-
perces koncerten hallhat-
ják az újpestiek, amelyen a 

Ghymes együttes szaxofono-
sával, Jelasity Péterrel, vagyis Jelával fogok zenélni.
– Nagyon sokat játszottál már Újpesten, de ha jól tu-

dom, most még szorosabb lett a kapcsolatod a várossal.
– Így van, olyannyira szoros, hogy ideköltöztem. 

Úgyhogy örömmel tudatom mindenkivel: újpesti let-
tem. J. M.

Zola újpesti lett 
Amikor legutóbb interjút adott ne-
künk, éppen a Retro School Banddel 
forgatott mindenfelé Újpesten, töb-
bek között egy panelház tetején. De-
cember 14-én a karácsonyi vásárban 
ad koncertet. Újvári Zoltán Szilvesz-
terrel, azaz Zolával beszélgettünk. 

– Az Amikor éppen feladnád című dal klipjét for-
gattuk sok újpesti helyszínen, többen kérdezték, 
hogy promóciós videót forgatunk-e Újpestnek. Ez 
azért így nem igaz, de még talán annak is elmegy – 
mondja Zola.

– Mi van most a Retro School Banddel?
– Köszönjük, jól vagyunk, csak most egy kicsit 

alvó üzemmódban. Tavasszal, nyáron még koncer-
teztünk, most meg téli álmot alszunk. De ez csak 
átmeneti állapot.
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– a karácsonyi vásárban
December 13., péntek
16.00–21.00: Kívánságműsor. Szent István tér, korcsolyapálya

December 14 ., szombat
10.00–11.00: Betlehemi csillag – koncertműsor. Ifjúsági Ház
10.00–13.00: Kézműves-foglalkozás. Ifjúsági Ház
13.00–17.00: Fénykép a Mikulással. (Minden hely betelt.) Ifjúsági Ház
16.00: Adventi gyertyagyújtás a református egyház részvételével. Szent István 
tér, nagyszínpad
17.30: Zolakusztika-koncert. Szent István tér, nagyszínpad

December 15., vasárnap
16.00: A Koncertmuzsika Zenekar hangversenye. Városháza, díszterem
18.00: Veres Mónika koncertje. Szent István tér, nagyszínpad

December 20., péntek
16.00–21.00: Kívánságműsor. Szent István tér, korcsolyapálya

December 21., szombat
10.00: Bábosok játéka. Szent István tér, a piac sarkánál
10.00–13.00: Kézműves-foglalkozás. Ifjúsági Ház
16.00: Adventi gyertyagyújtás a katolikus egyház részvételével. Szent István tér, 
nagyszínpad
17.00: Kocsis Dénes koncertje. Szent István tér, nagyszínpad
17.30: Gájer Bálint koncertje. Szent István tér, nagyszínpad

December 22., vasárnap
16.00: Vörösváry Márton és Vörösváry Ibolya koncertje. Városháza, díszterem
18.00: Homonnay Zsolt és Polyák Lilla koncertje. Szent István tér, 
nagyszínpad

Zola
December 14., szombat, 17.30
Szent István tér, nagyszínpad

Hosszú évek óta működik sikeresen 
a profi  és amatőr zenészek alkotta 
Koncertmuzsika Zenekar, amely egy 
ideje már az Újpesti Kulturális Köz-
pont Ifjúsági Házában tartja próbáit. 

A karácsonyi vásár programjában de-
cember 15-én 16 órától lépnek fel a 
városháza dísztermében.

A zenetanárokból, zenészekből, ze-
nét tanuló diákokból és amatőrök-

ből álló zenekar több mint nyolcvan-
éves múltra tekint vissza. Az évek so-
rán a zenekarral számos rangos mű-
vész és tehetséges fi atal lépett fel 
rendszeresen szólistaként, többek 
között Fellegi Ádám zongoraművész, 
Házy Erzsébet, Pitti Katalin, Anatolij 

Vendég: a Koncertmuzsika Zenekar

Újpesti Karácsonyi Vásár
november 29. – december 24. 



Székelykáposzta, halászlé
A hagyományoknak megfelelően az Új-
pesti Karácsonyi Vásárral egy időben, 
szombatonként az Újpesti Piac- és Vásár-
csarnok étkezdéi várják egy-egy specialitá-
sukkal a vendégeiket. Az ajánlat:
– december 14-én Ruzicska–Buzás-
étkezde, székelykáposzta, 900 Ft/adag;

– december 21-én Stari-Ker. Kft. az Újpesti Karácsonyi Vásáron, halászlé, 
900 Ft/ adag. Jó étvágyat!
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Átvehetők a Mikulással 
készített fotók!
Elkészültek és átvehetők a Mikulással ké-
szült fényképfelvételek! A fotókat decem-
ber 10-étől hétköznapokon 12 órától 20 
óráig, hétvégeken a szabadtéri rendezvé-
nyek idején lehet ingyenesen átvenni a 
Szent István téri karácsonyi vásárban az 
Újpest Márkabolt 10-es számú faházában. 

Ősbemutatóval 
is készülnek a 
Vörösváry testvérek
Az idén is önkormányzati diákösztöndíjban része-
sült Vörösváry testvérek ismert zeneszerzők ko-
molyzenei művei mellett egy brácsára írt szóló-
mű – amelyet Vörösváry Ibolya egyik évfolyamtár-

sa írt – ősbemutatójával készülnek karácsonyi kon-
certjükre. Vörösváry Ibolya az ősbemutatóval kap-
csolatban azt mondta: a Ha folyóvíz című, brácsára 
komponált szólómű gyergyói székely népdal alap-
ján íródott. Az ősbemutató mellett elhangzik még 
Brahms Op. 120 No. 1-es f-moll szonátája, Csaj-
kovszkij Op. 35-ös D-dúr hegedűversenyének első 
tétele, Beethoven op. 13 No. 8-as c-moll szonátá-
ja, de Vörösváry Márton egyik műve is felcsendül 
majd. Zongorán közreműködik Csipkay Éva zongo-
raművész. A belépés térítésmentes. MOA

Ú j p e s t i  Ka r á c s o n y i  V á s á r

Korcsolyával 
a város szívében
Az önkormányzat által biztosított 
jégpálya használata ingyenes. Jég-
re lépés a kori mellett csak kesztyű-
ben lehetséges – hívják fel erre a 
gyermekek fi gyelmét. 
Nyitva tartás hétköznap: 15-től 21 
óráig közönségkorcsolyázás.

Iskolák ügyességi versenye de-
cember 13-án, január 17-én és 31-
én 13.30-tól 15.30-ig.

Hétvégén: 9-14 óráig és 15-21 
óráig közönségkorcsolyázás.

Ünnepnapokon:
– december 24-én 9-től 12 óráig;
– december 25-én 12-től 21 óráig;
– december 26-án 9-től 21 óráig;
– december 31-én 9-től 17 óráig; 
– január 1-jén 12-től 21 óráig. 

A vásárvárosban
A Szent István téren harmincöt, ka-
rácsonyi díszbe öltözött faházban kí-
nálják a kereskedők azokat az aján-
déktárgyakat, amelyekkel meglephet-
jük szeretteinket. A vásárváros decem-
ber 24-én délben zár, addig kedvünkre 

válogathatunk a könyvek, ruhafélék, 
sapkák, sálak, karácsonyfadíszek, ün-
nepi édességek, csokoládék, illatsze-
rek, kozmetikumok, különleges szap-
panok, ásványok, üvegtárgyak, éksze-
rek, gyertyák és az Újpest Márkabolt 
közkedvelt, Újpest-emblémás termé-
keit és újdonságai között. 

Fokanov, Leblanc Győző operaéneke-
sek, Németh Marika operettprimadon-
na, Medveczky Ádám karmester.

A Koncertmuzsika Zenekart 1973 
óta Nagy Norbert vezeti, tagságát a 
zenélés öröme jellemzi. Az együttes-
nek széles klasszikus repertoárja van 

Albinonitól Verdiig, de játszanak 20. 
századi zenét is. 

Városházi műsorukban három 
szerző: Corelli, Vivaldi és Mozart 
egy-egy darabja csendül majd fel 
az újpesti városháza dísztermében. 
 G.R. 

December 22., vasárnap, 16 óra, 
városháza, díszterem

„Papa, ne félts”: Kislányból díva
December 15., vasárnap 18 óra, 
Szent István tér, nagyszínpad

Veres Mónika a nagyszínpad vasár-
napi sztárvendége. Négyévesen már a Magyar 
Rádió szignálját énekelte, tagja volt az operaház 
gyermekkórusának, sőt még a tizenötöt sem töl-
tötte be, amikor megnyerte első díját egy kül-
földi fesztiválon. Azóta a Fonogram-díjtól az 
EMeRTon-díjig szinte minden fontosabb elis-
meréssel megjutalmazták, színpadra lépett az ország legnevesebb zenészeivel, és 
több száz slágerhez kölcsönözte a hangját vokalistaként. Az egykori bájos kislány, 
aki csak annyit kért, „papa, ne félts”, már felnőtt, és igazi dívaként aratja sikereit, 
immár szólóénekesnőként.

December 21., szombat, 17 óra, Szent István tér, nagyszínpad

Kocsis Dénes a karácsonyi vásár sztárvendége, 
aki fi atal kora ellenére több mint tizenöt éve szerepel szín-
padon, zenei tanulmányait pedig még gyerekként kezdte. 
A középiskola elvégzése után közvetlenül a Budapesti Ope-
rettszínház Pesti Broadway stúdiósa lett. Azóta az operett-
színházban játszik. 2009-ben kapta meg első főszerepét a Ta-

vaszébredés című musicalben. 2011-ben a Lévay Szilveszter nemzetközi énekver-
seny Duna TV-különdíjasa lett. Ezt követően két főszerepet is kapott a Miss Sai-
gon, valamint a Rómeó és Júlia című musicalben.

December 21., szombat, 17.30, Szent István tér, nagyszínpad

Gájer Bálintot a tavaly debütáló Voice tehetség-
kutatóból ismerhette meg az ország, ahol a második helyen 
végzett. Három éve diplomázott a Liszt Akadémia dzessz tan-
székén, de professzionális karrierje már 2002-től elindult, az-
óta lép fel különböző partizenekarokkal. 2009-ben, a III. Jazzy 
Jazz Dalversenyen megkapta a legjobb férfi  énekesnek járó kü-

löndíjat. A csupa kiváló dzsesszmuzsikust felvonultató Group ’N’ Swing zenekarral 
való együttműködése 2008 óta tart, debütáló lemezük 2010-ben jelent meg. 



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

ket és sikerekben gazdag boldog új évet 
kíván minden kedves Újpestinek!

KEDVES LÁTOGATÓINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk a két 
ünnep között zárva van. Nyitás: 2014. 
január 6-án, hétfőn.

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula 
önkormányzati képviselők január 6-án, 
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvise-
lők január 6-án, hétfőn 18-19 óráig tarta-
nak fogadóórát. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők január 
13-án, hétfőn 17-18 óráig, Bartók Béla 
önkormányzati képviselő január 14-én, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905 Dr. Szabó Béla 
önkormányzati képviselő január 27-én, 
hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17-18 óra 
között tart nyitva. Kérjük Önöket, 

vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy minél 
hatékonyabban működhessünk együtt! 
Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. Tel.: 
06-70 372-3119, 06-70 381-8193

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom
 Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18 órától 19 óráig 
tart fogadóórát az Újpesti Kulturális 
Központ Lóverseny téri Közösségi 
Házában. (IV., Lóverseny tér 6.) .

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
www.facebook.com/LMPujpest
ujpest.lehetmas.hu
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-
as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – a megbeszéltek 
szerint, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormány-
zati képviselő minden hónap első és máso-
dik szerdáján 17 órától – előzetes bejelent-
kezés alapján a 06-20 466-8576-os telefon-
számon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

KARÁCSONYI MŰSOROS DÉLUTÁN!
Szeretettel meghívjuk Önt hagyományos 
karácsonyi műsoros délutánunkra decem-
ber 18-án (szerdán) 15 órára az Ady Endre 
Művelődési Központba (IV., Tavasz u. 4.), 
ahol karácsonyi ünnepi operettműsort lát-
hatnak. A rendezvény védnökei: dr. 
Trippon Norbert kerületi elnök és Kiss 
Péter országgyűlési képviselő. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel jegyeket még 

korlátozott számban lehet átvenni az 
MSZP irodájában (IV., Nádor u. 1.) hétköz-
nap 14-17 óra között. 

JÓTÉKONYSÁGI FENYŐFAOSZTÁS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete hagyományaihoz hűen jóté-
konysági ruha- és játékosztással egybekö-
tött fenyőfaosztást szervez a rászorulók 
részére 2013. december 20-án 13 órától az 
újpesti MSZP-frakció helyiségében (1046 
Budapest, Nádor utca 1.). A fenyőfák kizá-
rólag jegy ellenében vehetők át! A fenyőfa-
jegyeket előzetesen december 16–19., 15-17 
óra között lehet átvenni a Nádor utcai 1. sz. 
alatti irodában. Várunk szeretettel minden 
nehéz helyzetben élőt és családtagjait!
Kiss Péter országgyűlési képviselő, Dr. 
Trippon Norbert elnök,  MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezete 

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati 
képviselőinek fogadóórái: dr. Dabous 
Fayez (5. evk) önkormányzati képvise-

lő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
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ÚKTV – ünnepi 
műsorajánló
A Padlásfeljáróban – a karácso-
nyi készülődés jegyében – földimogyoróból készítünk tün-
déri karácsonyfadíszeket, két hét múlva pedig szilveszteri 
dekorációval: szalvétagyűrűvel, névre szóló particsákóval és 
újévi, szerencsehozó malaccal lepjük meg nézőinket.

És ha már meglepetés: új műsort indítunk a főzés sze-
relmeseinek Konyhatündér címmel, amelyben első alka-
lommal egy különleges, háromfogásos karácsonyi menü-
vel jelentkezünk.

Ha pedig főzés, akkor nem maradhat el a borajánló. 
Megfelelő bort a megfelelő ételhez, ebben segít a Nedű.

Noha a konteó magában rejti a titkot, mi most felleb-
bentjük a fátylat. Volt vagy nem volt holdra szállás, mű-
sorvezetőink a stúdióban megvalósítják a legendás ese-
ményt. A következő adásban gitárkísérettel dalolják el 
Elvis s más korán elhunyt sztárok halálának körülményeit.

– Csak az ünnepek alatt kapok pihenőt, különben a 
napjaimat a tornateremben töltöm, mert májusban Szó-
fi ában Európa-bajnokság lesz – fogalmaz sportműsorunk-
ban Berki Krisztián olimpiai bajnok.

A Családanya szintén a közelgő karácsonyi ünnep 
hangulatában készült. Meghívtuk a Magyar Asszonyszö-
vetség volt elnökét, dr. Gerberné Farkas Zsuzsát, Dyekissné 
Marikát, a Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesületé-
nek vezetőjét, végül ellátogattunk az Orosz cukrászdába, 
ahol már az ünnepre készülnek a fi nomságok.

A két ünnep között nézőinknek koncertélményben is 
bőven lesz részük. Az Újpesti Karácsonyi Vásár keretében 
megrendezett komolyzenei koncerteket: az Erkel Gyula Új-
pesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Baptista Harang-
zenekar hangversenyét, a Koncertmuzsika Zenekar előadá-
sát, valamint a Vörösváry testvérek, Márton és Ibolya közös, 
ünnepi fellépését hallgathatják meg. December 3-án gála-
koncerttel ünnepelte 110 éves fennállását a Tungsram Ko-
dály Zoltán Férfi kar a Magyar Tudományos Akadémián. A 
hangversenyen felcsendültek Rossini, Mendelssohn, Gou-
nod, Verdi, Erkel és természetesen a névadó Kodály művei is.

Az új esztendő első adásában egészségügyi rovatunk, 
a Pulzus sem maradhat el. A téli időszakban különösen 
fontos vitaminokról, azok megfelelő mennyiségéről és a 
legfontosabb vitaminforrásokról lesz szó.

Ünnepi nyitva tartás

ÚJPESTI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy 
az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény 
2013. december 23-tól 2014. január 
7-ig zárva tart.Ügyeleti telefonszám: 
06-70-430-5609. A gyűjtemény

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
újpesti, Király utcai könyvtára a 
december 23-tól január 1-ig tartó 
időszakban: December 23-án 9-19 
óráig és december 30-án 9-19 óráig 
tart nyitva. A többi napon zárva lesz. 
 A könyvtár

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2013. (XII. 2.) önkormányzati ren-
delet felhatalmazása alapján a fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása 
céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére 2014. január 6. napjától pályázatot ír ki.

A támogatás vissza nem térítendő. A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen – vagy tör-
vényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociális Osztály 1042 Budapest, Király u. 12–14. szám alatti épüle-
tében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. A pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztályon, va-
lamint letölthető honlapunkról (www.ujpest.hu). A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásának határidejéig 
nem pótolt, valamint a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem fe-
lelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utóla-
gos hiánypótlásra nincs lehetőség.

Részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon vagy 
a 231-3178-as telefonszámon kérhető, illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon (www.ujpest.hu) megtalálha-
tók. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága
bírálja el. A döntésről a pályázókat az önkormányzat írásban értesíti.  Nagy István alpolgármester



Csáky Pál idén megjelent Csend és 
lélek című könyve kapcsán töb-
bek között arról beszélt, hogy felvi-
déken mintegy félmillió magyar él, 
akik nagyjából egyharmada képezi a 
nemzetileg elkötelezett „keményma-
got”, ők tartják meg a magyarságot, 
közösséget. Művével kapcsolatban 
megemlítette: meglepődve fogad-
ják, ha egy politikában aktív ember 
teljesen más tárgykörben „nyilvánul 
meg”, ám szerinte jó az, ha egy poli-
tikus nem csak közéleti kérdésekhez 
akar hozzászólni, a könnyedebb, éle-
sebb hangvételű beszámolókat po-
zitívabban fogadja a közönség. Leg-
újabb könyvében a konkrét szereplő-
ket a legtöbb esetben nem nevesítő 
történetekben a felvidéki magyarság 
háromnegyede (!) megtalálhatja ön-
magát.  MOA

Megmaradás és összetartozás
Csáky Pál felvidéki politikus legújabb könyvének megjelenése kapcsán megmaradásról, iden-
titásról, az anyaország szerepéről, és nem utolsó sorban műve ihletéséről beszélt az önkor-
mányzat vendégeként a Polgár Centrumban a házigazda dr. Hollósi Antal kérdései mentén.

– Az eddigi tapasztalat az, hogy mi szeretjük játsza-
ni, a nézők meg szeretik nézni az előadást. És ez a 
legfontosabb. Több alkalommal megállítottak már 
Újpesten, dicsértek minket, gratuláltak nekünk – 
meséli Krizsik Alfonz, a Prah rendezője.

A darabot szeptember 21-én mutatták be az Új-
pest Színház kamaraszínházában, a Polgár Cent-
rumban, de azóta játszották már a Nagymező utcai 
Szerb Színházban és Kalocsán is.

– Különféle adottságú színházi terekben játszot-
tuk eddig, így mindig át kellett hangszerelnünk egy 
kicsit. Olyan, mint ha minden előadás premier lett 
volna. Ezért még inkább kellett koncentrálnunk 

egymásra, így egyre jobban összeszoktunk – mond-
ja Czvetkó Sándor, aki a férj szerepét játssza.

Az összeszokottság pedig egy kétszereplős darab 
esetében különösen fontos, hiszen csak egymásra 
támaszkodhatnak a színészek.

– Ráadásul házaspárt játsszunk, így még inkább 
össze kell csiszolódnunk, hogy hitelesek legyünk. 
Szerencsére ez jól alakul, néha nagyon hasonlítunk 
egy zsörtölődő házaspárra. A darab szerzője szerint 
jó, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik előtt még 
sok lehetőség állhat az életben, és akikkel könnyen 
azonosulnak a nézők – teszi hozzá a feleséget alakí-
tó Dóka Andrea.

Az előző újpesti előadásra ellátogatott a darab 
írója, Spiró György is.

– Az előadás után bevittem őt a színészekhez az 
öltözőbe, és látszott, hogy nagyon meg van eléged-
ve – emlékszik vissza a rendező. – De azért próbál-
tam provokálni, és megkértem, hogy írja már meg 
nekem a véleményét. Spiró azt válaszolta, hogy de-
hogy írok én magának, ez a Prah ugyanis teljesen 
rendben van. Mi tagadás, ettől azért elég boldog 
voltam.  J. M.
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Csáky Pál felvidéki politikus és 
dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő a 
könyvbemutatón, a Polgár Centrumban

A megunhatatlan Prah
Milyen súlyos problémákat hoz fel az a szerencsésnek tűnő helyzet, ha egy 
átlagos magyar házaspár megnyeri a lottó főnyereményét? Ezt feszegeti 
Spiró György komikus „konyhatragédiája”, a Prah, amelyet december 14-én 
láthat újra az Újpest Színház közönsége a Polgár Centrumban.

Újpestiség három dimenzióban
Kőrös Márta Boldog otthonok című, hetven különböző alapanyagot felhasználó legújabb dioráma-
kiállítását a Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium galériájában megnyitó dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselő az alkotói műfajról és a képek újpesti kötődéséről egyaránt szólt.

– A dioráma két görög eredetű szó összetétele, amely a háromdimenziós képmegjelenítésre utal – kezd-
te megnyitóbeszédét dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő, majd Kőrös Márta „dimenzióit” elemezve 
folytatta. – Reálképzettségű pedagógus, aki doktori fokozatot szerzett. Erősen kötődik lakóhelyéhez, a har-
madik dimenzió pedig a családot jelenti.

A műfajra visszakanyarodva dr. Hollósi Antal azt is megemlítette: eleinte makettnek nevezték a diorámá-
kat is, ám Kőrös Márta felkészültsége és térbeli látásmódja, precizitása megkülönbözteti munkáit az egy-
szerűen csupán méretarányos makettektől. A tárlat december 19-ig látogatható.  MOA



Kezdődik a fenyőfa-árusítás
Tizenkét őstermelő és egy kereskedő várja fe-
nyőfakínálattal ezen a télen az újpestieket a pi-
acon. Ahogy tervezték, éjszaka érkeztek meg a 
kamionok, folyik a fák lepakolása, az alkalmi ki-
rakat rendezése. 

– Reméljük, hogy az időjárás sem szól közbe, 
így csütörtöktől már valamennyi árus a helyén 
lesz, jöhetnek a vásárlók – mondja Balogh An-
géla, aki a piac részéről egyik fogadója az éj-
szaka érkezőknek. – Az árusokat most a 
piaci virágcsarnok körül rendeztük el, kö-
zel 360 fokos kört képezve, a parkoló felől 

indulva. Három őstermelő a Duna sétány elejénél, a 
pergolával szemben lesz megtalálható – tudjuk 
meg. – A újpestiek csupa ismerős árussal talál-

koznak, hiszen mindegyikük visszatérő vendége 
a piaci fenyőfavásárnak. A fák Zalából érkez-

nek, egyetlen árus hozza Nógrád megyéből. 
A fenyővásár december 24-én zárul.      b.

12 M o z a i k

Friss 
pulykamell filé

Friss 
szeletelt ponty

Friss 
sertéskaraj filé

Friss 
pecsenye kacsacomb

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint napPékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

Erzsébet kenyér 0,75 kg 132 Ft/kg

Bejgli diós, mákos 500 g 1098 Ft/kg

AKCIÓ! 2013. december 12–18.

Lottózó, ingyen parkolás, 
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–21, 
Sz: 7–18,            V: 8–16 óráig

ÚJRA JUMBO!
1138 Budapest, Váci út 201.

Magyar diszkont, magyar vevôkért!A Magyar diszkont

Ár! Folyamatos bombaáras akciókkal várjuk kedves vevôinket!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kihagyhatatlan ajánlat 
grillbárunkban!

Kétfogásos menü

699Ft/menü

Plusz szolgáltatások az áruházunkban

1590Ft/kg1590Ft/kg
1390Ft/kg1390Ft/kg

1390Ft/kg1390Ft/kg

1490Ft/kg1490Ft/kg

99Ft99Ft
Ételbárunkban mindhárom 

SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)

elfogadjuk!

Üzletünkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

Ár!

549Ft/db549Ft/db

Löwenbrau 
dobozos sör 

0,5 l
338 Ft/l

169Ft169Ft

Classic 
Pangasius filé 

1000 g

699Ft699Ft

Rama 
margarin tégla 

500 g
698 Ft/kg

349Ft349Ft

Porcukor 
500 g

278 Ft/kg

139Ft139Ft

Ballantine's
skót whisky

0,7 l
4284,28 Ft/l

2999Ft2999Ft

Coca-Cola 
termékcsalád, 
Fanta narancs, 

Sprite 
2,5 l

143,60 Ft/l

359Ft359Ft

Majonézes 
burgonyasaláta 

500 g
598 Ft/kg

299Ft299Ft

Dr. Oetker 
Ristorante pizzák 

305 g-340 g
1754,09-1573,52 Ft/kg

535Ft535Ft

Narancs görög

199Ft/kg199Ft/kg

Banán

299Ft/kg299Ft/kg

hirdetés

Illegális dohányárusokat 
fogtak a piacon

Közel százötven doboz cigarettát találtak a 
rendőrök egy házaspárnál, akik a zárjegy nélküli 
terméket az újpesti piacon próbálták meg érté-
kesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytat 
ellenük eljárást, autójukat lefoglalták.

December 5-én a piac körzeti megbízottja fi gyelt 
fel egy nőre és egy férfi ra, akik a piacon és környé-
kén feltűnően azt „térképezték fel”, hol található 
térfi gyelő kamera. 

A körzeti megbízott a piac biztonsági szolgálatá-
nak kameraszobájából fi gyelte tovább a párost, akik 
közül a férfi  egy autóba ült, és onnan telefonált, a 
nő pedig a vásárlókat és a kereskedőket leszólítva 
kínálta eladásra a kezében lévő – kamerán keresztül 
is egyértelműen felismerhető – dohányárut.

A rendőrök a nő kézitáskájában, valamint az autó-
ban összesen közel százötven doboz (több mint húsz 
karton), zárjegy nélküli ukrán cigarettára bukkantak, 
amelyet a páros női tagjának elmondása szerint a XV. 
kerületi, Újpest határához közel eső piacon vásároltak.

Az újpesti illetőségű házaspár ellen a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal folytat eljárást, az adóhatóság 
egyben az autót is lefoglalta.

ELVITTÉK A SZÉKET
Vendégszurkolók rongáltak meg székeket a 
december 4-i mérkőzés után a Szusza Ferenc 
Stadionban. A biztosításban közreműködő 
rendőrök intézkedés alá vontak egy szurko-
lót, aki részt vett a székek feltépésében, és egy 
székkel a kezében akart kijutni a stadionból. 
A 18 éves fi út elfogták, garázdaság miatt kell 
felelnie. Ezen túl a rendőrök a szurkolók elvo-
nulásának biztosítása során fi gyelmesek let-
tek egy férfi ra, aki már ki is vitte a széket, és 
azzal távozik a Megyeri útról. A 35 éves férfi t 
a rendőrök elfogták, ügyében lopás miatt fo-
lyik nyomozás.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A



Berki Krisztián: 
Tanultam 
a kudarcból 
Újpest olimpiai bajnoka, Berki Krisz-
tián az elmúlt tíz évben mindössze 
két olyan világversenyen vett részt, 
ahol nem jutott be a lólengés döntő-
jébe. Az antwerpeni világbajnokságra 
új gyakorlatokkal készült, a verseny 
előtt többször is bemutatta, a selej-
tezőben mégis lepottyant a szerről. 
Már megemésztette a balsikert, le-
vonta a tanulságokat. Már előrenéz.

– Nem lett volna jobb a selejtezőben a régi gya-
korlatot előhúzni, s esetleg a döntőre hagyni az 
újat?

– Innen nézve talán jobb lett volna. Viszont ha 
nem gyakorlom be az újat világversenyeken, akkor 
soha nem tudom jól megcsinálni. Egyébként az új 

elemekkel nem volt problémám, egy másik nehéz 
elemet rontottam el.

– Ki dönti el, milyen gyakorlatot mutat be egy 
versenyen?

– Az edzőmmel, Kovács Istvánnal együtt döntöt-
tünk úgy, hogy ideje valami újat hozni, hiszen ezt 
teszik az ellenfeleim is. Antwerpen nem Waterloo. 

Dolgozom tovább, remélem, legközelebb jobban 
megy.

– Abban megállapodtunk, hogy szerencsé-
re nem Londonban bakizott, és a nagy számok 
törvénye alapján Rióban sem fog hibázni. Per-

sze, addig rengeteg edzés és verseny szere-
pel a programjában. Azért egy kis pihenés 
vagy inkább kikapcsolódás is belefért az 
életébe.
– Mondhatom, néhány hete kirándultam 

egyet a nyárba. Mexikóban három gálán vettem 
részt. Ugyan sok időm nem volt, de azért a pi-
ramishoz eljutottam. Tényleg sok helyen jár-
tam már a világban, de ilyen csodát még nem 

láttam. Felejthetetlen élmény volt.
– És milyen volt a gála?
– A gálák mindig egy kicsit másab-

bak, mint a versenyek, hiszen nincs 
rajtunk akkora nyomás, igazából az a 

lényeg, hogy velünk együtt a közönség 
is jól érezze magát. 
Krisztián idén már nem versenyez. Vi-

szont napokon belül elkezdődik a felkészülés, kö-
vetkeznek a véget nem érő edzések.

– Ha valaki a csúcson akar maradni, nem nézhe-
ti a naptárt – mondta. – Csak az ünnepek alatt ka-
pok pihenőt, különben a napjaimat a tornaterem-
ben töltöm, hiszen májusban Szófi ában ismét Euró-
pa-bajnokság lesz. (gergely)

– Tudjuk, mi történt a válogatottal 
Bukarestben. Elúszott a vb-szereplés 
lehetősége, a szövetségi kapitány pe-
dig lemondott. Látta a meccset?

– A meccseket. Röviden fogalmaz-
va, pocsék teljesítményt nyújtottak 
a fi úk Bukarestben és Amszterdam-
ban egyaránt. Egyszerűen nem értem, 
hogy ilyen feltételek mellett miért 
nem tudnak maradandót alkotni. Saj-
nos a mieink, az okokat ne tőlem kér-
dezze miért, nem fogták fel, micsoda 
lehetőséget szalasztottak el. Mindent 
kezdhetnek elölről, ázsiójuk alaposan 
megcsappant.

– Mi a különbség a nyugati és a 
magyar profi k között?

– Össze sem lehet hasonlítani a ma-
gyar és a nyugati vagy éppen a belga 

futballisták mentalitását. A szemléle-
ten kell változtatni. A nyugati profi k a 
legjobbak akarnak lenni, más hozzáál-
lással el sem kezdik a játékot. Sokat, na-
gyon sokat akarnak keresni. A magya-
rok is, de nem minden a pénz. A focit 
szeretet nélkül fölösleges játszani. Meg 
merem kockáztatni, talán a mieink 
nem is szeretnek annyira futballozni.

– Gondolom, otthon van a belga 
labdarúgásban. „Csont” nélkül kiju-
tottak a világbajnokságra. Elárulja, 
ők mit tudnak jobban, mint mi?

– Jó generáció jött össze Belgium-
ban. A sokszor lesajnált belga labda-
rúgók többsége európai nagy klubok-
ban szerepel, és nem a kispadot kop-
tatják. Tehetséges labdarúgók, a válo-
gatott 20-as keretéből tíz nem belga 
származású, találunk marokkóit, kon-
góit vagy éppen bevándorolt szülők 
gyermekeit. Már huszonévesen mil-
liomosok, nagy klubokban szerepel-
nek, lehetnének beképzeltek, de in-
kább egészséges önbizalmuk van. 
Nyerő típusú játékosok. Ezzel szem-
ben mi történik a magyar játékosok 
zömével, amikor külföldre kerülnek? 
Megszeppennek és elvesznek, mert 

nem tudják, hogy a profi zmus a kő-
kemény konkurenciaharcról szól. Ha 
nem produkálsz, kiszorulsz a csapat-
ból, és akkor jönnek a kifogások.

– Jelenleg üres a szövetségi kapi-
tányi poszt Magyarországon. Ha fel-
kérnék, vállalná a kihívást?

– Igen. Közel nyolcszáz meccsen 
léptem pályára, játszottam Újpesten, 
a válogatottban és Belgiumban. Edző-
ként sem vallottam szégyent. Úgy 
gondolom, értek valamit a futballhoz. 
Nem hiszem, hogy olyan butaságokat 
csinálnék, ami a csapat kárára lenne.

 (gergely)

N É V J E G Y

FAZEKAS LÁSZLÓ 
Született: 1947. október 15., Budapest
Állampolgárság: magyar, belga 
Klubjai játékosként: Újpesti Dózsa 
(1965–80), Royal FC Antwerp (1980–
84), St. Truiden (1984–85)
Edzőként: Racing Jet Bruxelles (1985–
86), Eendracht Aalst (1986–88), 
Harelbeke (1988–90), Eendracht Aalst 
(1990–92), Union (1992–94), Magyar-
ország (1994–95, pályaedző), Royal FC 
Antwerp (1995–96)
Válogatottság: 92 mérkőzés/24 gól

Fazekas László szívesen lenne 
magyar szövetségi kapitány
A kilencvenkétszeres magyar válogatott régóta fájlalja, 
hogy nem kérik ki a véleményét a futballunk kapcsán. Az 
ezüstlabdás futballista, aki az UTE Baráti Kör újjáalakulása 
okán érkezett Magyarországra, elárulta, ma is elvállalná a 
magyar válogatott irányítását. Fazekas László az ünnepség 
előtt adott interjút lapunknak.
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Karácsonyi Vásár ideje alatt kizárólag a Szent István téri 9-es számú faházban (Újpest Márkabolt) 
vesszük fel, majd ezt követően ismét az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: 

hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113  �  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

In gat lan el adó
� Elcserélem vagy eladom Mátrában, Mátraderecskén 
600 m2-es saroktelken, központban lévő, 140 m2-es csa-
ládi házamat panellakásra megegyezés szerint. Panorá-
ma, gyógyvíz, gyógygáz (Mofetta), jó levegő. Csere: 
Káposztás-Újpest XIV–XIII. ker. Hívjon! Megegyezünk. 
Iá.: 9,2 M Ft, tel.: 06-30 452-6736, este: 06-1 313-2800 

� Magánbölcsődének, orvosi rendelőnek, irodának kivá-
ló, hatszobás ház Újpest központjában eladó. Piac, pos-
ta mellett. Kert is van, garázs, pince, dupla komfort, két 
bejárat, 220 m2-es, 390 négyszögöl, tel.: 06-30 984-3025

Ingatlant kiad
� Újpesti új családi házban egyszobás, kis rezsijű la-
kás kiadó. Közeli jó közlekedéssel, tel.: 06-30 304-2947

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

� Angol korrepetálást vállalok általános iskolások 
részére, több évtizedes aktív nyelvi gyakorlattal, tel.: 
06-20 952-5343

� GITÁROKTATÁS ÚJPESTEN! Tapasztalt, rutinos gi-
tártanár segítségével, amerikai iskolák és módsze-
rek alapján, kezdők és haladók részére. Blues-, rock-, 
funky- és dzsesszstílusok tanítása. Érdeklődni H–P 10 
és 18 óra között. Mobil: 20-616 2422

� Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és ha-
ladóknak nyugati iskolák és módszerek alapján. Gyors 
fejlődés szorgalommal, gyakorlással biztosított, tel.: 
06-20 616-2422

Gépkocsi beálló, -tároló
� József Attila utca 18 sz. mélygarázsában 1 db sze-
mélygépkocsi-beálló kiadó. Érdeklődni a 06-30 951-
4679-es telefonon lehet. 

Régiség
� Pappné Szilvia díjtalan kiszállással, becsléssel vá-
sárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, 
díszórákat, dísztárgyakat, ezüstöt, bútorokat, köny-
veket és teljes hagyatékot, tel.: 293-1759, 06-20 465-
1961, 06-70 942-0806

� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, ékszert, ezüstöket, kitüntetést, régi 
pénzt, írógépet, varrógépet, régi típusú rádiót, kerá-
miákat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hétvé-
gén is! Tel.: 06-30 308-9148, 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, akár bútor, akár teljes 
hagyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolga-
it tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

Vegyes
� 12 éves Panasonic működő tv eladó. Érdeklődni, 
tel.: 06-70 202-3372 

� Pentium 4-es számítógép 17”-os LCD monitorral, 
kompletten, szép állapotban eladó. Internetezéshez, já-
tékokhoz, irodai munkára kitűnően használható. Szállí-
tásban tudok segíteni. Ár: 23 000 Ft, tel.: 06-20 374-6616

Társkeresés
� Nyolcvanéves, szellemileg friss és sokoldalú, egész-
séges volt kutató szeretné az ünnepeket nem egye-
dül tölteni. Keresi azt a művelt, vidám, lehetőleg ka-
tolikus asszonyt, akinek hasonló problémája van, tel.: 
06-20 538-5338, e-mail: logscience@gmail.com

Mágus
Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghíváso-
kat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Gondozás
� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspárral köl-
csönös szimpátia esetén öröklési szerződést kötnénk. 
Érdeklődő bemutatkozásukat a hajdu123peter@
gmail.com e-mail címre várjuk.
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Állást kínál
� Jogosítvánnyal és saját személyautóval rendel-
kező személyeket keresünk Észak-Pestről. Munka-
idő: hétfőtől péntekig. Fizetés: nettó 120 000Ft/
hó, tel.: 06-70-566-2054

� A Rónai Sándor Lakásszövetkezet felvételt hir-
det adminisztrátor munkakörben. Érettségizett, 
fiatal, agilis számítógép-ismeretekkel rendelkező 
kolléganő jelentkezését várjuk, ronai.szov@chello.
hu e-mail címre.

Szolgáltatás
� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30 975-2315

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált gép-
kocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30 
932-8305

� Kisebb-nagyobb benti, kinti BURKOLÁSI MUN-
KÁK, javítások, bontások, megbízható szakember-
től. Korrekt áron, minden kerületben, hétvégén és ün-
nepnapokon is. Előzetes időpont-egyeztetés: 06-30 
219-1624

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítá-
sát vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, 
tel.: 06-30 447-4853

� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL. 
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-
2023, 06-70 234-7759

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés. 
Fóti út 45., tel.: 370-4932

BIBLIA ISMERETI ÓRÁK:

A GYÓGYULÁS A MIÉNK
Minden szerdán 16 órakor 

Újpest, Váci út 13. 
(Andtretti üzletház emeleti terem) 
www.ksze.hu, Tel. 06 20 224 98 14 

A részvétel ingyenes.

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer 
eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 
Részletfi zetés megoldható! 
Oktatás a délutáni órákban. 
Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.
 Jelentkezni: 06-20-951-3357

DÚDOLD EL…
Dobsa Sándor emlékest

Kovács Kati, Malek Andrea
Szulák Andrea, Bíró Eszter
Bolba Éva, Gergely Róbert

Studio11 Ensemble
2014. január 10., péntek 19 óra

MOM Kulturális Központ
1124 Bp., Csörsz u.18.
Tel.: +361-319-9854

Évkezdő ajándék az 
Újpesti Napló olvasóinak!

2014. január 4-én évkezdő 
ásványbörze 

az Ifjúsági Házban 9-18 óráig. 
Az Újpesti Napló olvasói, akik ezzel 
a kuponnal eljönnek a börzére és 
jegyet vesznek, ajándékba kapnak

egy évkezdő pörgetést az országban 
egyedülálló KŐKASZINÓ szerencse-
keréken, amelyen minden pörgetés

nyer, sőt, ha szerencsés, akár egy 
briliánssal  mehet haza!

Kezdje jól az évet! 
Jöjjön ásványbörzére és nyerjen! 

OROSZ CUKRÁSZDA 
KARÁCSONYI AKCIÓJA
Rendeljen karácsonyra 

december 15-ig, így 
a beiglik árából 15% 
kedvezményt adunk.

Szamos szaloncukrok kimérve kaphatók.
DIÉTÁS ajánlatunk: beiglik rendelésre, 

szaloncukrok, sütemények.
December 7-től folyamatosan 

Beigli kóstolók.
A kedvezmény a diétás termékekre 

nem vonatkozik.
1041 Budapest, Templom u. 3.

Süti vonal: 06-70-429-3917

Szépüljön nálunk az ünnepekre! 
10-15% kedvezménnyel

pedikür: 2000 Ft, helyett 1700 Ft 
műköröm: 4500 Ft, helyett 3900 Ft

géllak: 2500 Ft, helyett 2190 Ft 
dauer+vágás: 3500 Ft, helyett 3200 Ft (rövid)
melír+vágás: 4300 helyett 3800 Ft (rövid) 

vágás+szárítás: 2200 Ft helyett 1900 Ft (közép)
professzionális anyagokkal

Cím: NEW PEST SZÉPSÉGSTÚDIÓ
IV. Garam u. 3. Tesco express üzletsorán, 

Nyitvatartás: H-V: 9-20-ig
Bejelentkezés:

fodrász: Anita 06-20-338-6223
körmős: Kati 06-70-933-0053

HALÁLOZÁS
Fájó szívvel, testben és lélekben megtörve 

tudatjuk, hogy a világ legjobb férje és édesapa,
M I K Ó  J Á N O S 

2013. november 28-án, életének 75. évében itt 
hagyott bennünket a földön, és lelkét visszaadta az 
Úrnak. Felejthetetlen szerettünk földi maradványait 

2013. december 13-án, 12 órakor a Megyeri 
temető ravatalozójából, a római katolikus egyház 
szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.

Lelki üdvéért engesztelő gyászmise 
2013. december 13-án, 18 órakor lesz a megyeri 

templomban (IV., Aschner Lipót tér 10.). 
Drága emléke szívünkben él!

A gyászoló család

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
magnélküli mandarin 

249 Ft/kg-tól    

spanyol narancs 299 Ft/kg-tól   

citrom 299Ft/db-tól    

jonagold alma 198 Ft/kg-tól    

lecsópaprika 199 Ft/db-tól 

fokhagyma 499 Ft/kg-tól     

kígyóuborka 100 Ft/db-tól  

sárgarépa 149 Ft/kg-tól   

fejeskáposzta 148 Ft/kg-tól 

kelkáposzta 248 Ft/kg-tól 

zeller 200 Ft/db-tól

dióbél 2000 Ft/kg-tól 

alma 168 Ft/kg-tól 

 (x)

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2014. január 6-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. 
Az Újpesti Napló 2013. november 28-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Kovács Imre, Orova Győzőné, Takács Józsefné és Veres Jánosné olvasóinknak kedvezett a szerencse. A nyertesek 
az Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.

ÜNNEPI  NYITVA TARTÁS
December 21., szombat: 6-14 óráig
December 22., Aranyvasárnap: 7-14 óráig
December 23., hétfő: 6-17 óráig
December 24., kedd: 6-14 óráig
December 25–26.: ZÁRVA
December 27., péntek: 6-18 óráig
December 28., szombat: 6-14 óráig
December 29., vasárnap: ZÁRVA
December 30., hétfő: 6-17 óráig
December 31., kedd: 6-14 óráig
2014. január 1., szerda: ZÁRVA



Solymár Péter lelkész és az evangélikus 
gyülekezet készült az adventi gyertyagyújtásra

A Fourtissimo Zenekar megénekeltette a nagyérdeműt

A Kecskés Együttes hangszer-
bemutatót is tartott 

A Fourtissimo Zenekar megénekeltette a nagyérdeműt

Király Linda és Viktor hópelyheket varázsolt, mint Holle anyó 

Gáspár Laci dalban és prózában vallott Újpestről

Karácsonyi vásár, 

korhatár nélkül

Az Újpesti Karácsonyi Vásár képekben

A Kukucs babaszínházi 
előadás közönsége

Ú j p e s t i  Ka r á c s o n y i  V á s á r

Játéktengerben 
úsztak a kicsik
Mikulás napjára meglepetéssel készült 
az Újpesti Cseriti, az önkormányzat 
jótékonysági szervezete. Plüssállatok-
kal megpakolt zsákokkal kopogtatott 
be három gyermekintézmény, a Lak-
kozó Óvoda, az Ambrus Óvoda és az 
Aradi Bölcsőde ajtaján. 

A lurkók nagy örömmel fogadták az ajándékokat, 
szebbnél szebb plüssmacik, kacsák, lovacskák, ci-
cák, teknősök, majmocskák, sőt babák, autók ke-
rültek elő a zsákokból. Az apróságok mindjárt ma-
gukhoz ölelték a kedves fi gurákat, a bölcsisek szin-
te úsztak a játéktengerben. Az Újpesti Cseriti által 
gyűjtött használt, de jó állapotban lévő és átmo-
sott fi gurák mindig nagy örömet szereznek, hiszen 
a gyermekek számára a játék az igazi ajándék, ebből 
soha nem elég óvodában, bölcsődében sem.

Az önkormányzat jótékonysági szervezete az idei ün-
nepekre is meglepetésajándékokat csomagol a nehéz 
sorsú gyermekeknek is. A szervezet önkéntesei az Újpes-
ti Karácsonyi Vásárban a hétvégén személyesen is sok 
szeretettel várják az adományozókat.  B. K.


