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ÚJPESTI NAPLÓ

MI MARAD A ZSEBBEN?
Változóban van az adó- és járulék-
rendszer. Nõ-e a jövedelem, kisebb
terhek hárulnak-e ránk jövõre?
Összeállításunkban ennek jártunk
utána. 2. oldal

ADVENT JEGYBEN
Az idei karácsonyi vásárról tartot-
tak megbeszélést dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester meghívására
az egyházak képviselõi.       4. oldal

PEDAGÓGIAI NAPOK
Egy hét az óvónõk, tanítók és ta-
nárok szakmai továbbképzésérõl
az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató
Központ 15. születésnapján. 

6. oldal

HALHATATLAN KLASSZIKUS 
Sarkadi Imre Elveszett paradicsom
címû darabjának bemutatójára ké-
szül az újpesti társulat Dózsa Lász-
ló rendezésében. 8. oldal

Péntektõl újra
Karácsonyi vásár

November 27-tõl december 24-ig a Fõtéren – 5. oldal

Péntektõl újra
Karácsonyi vásár
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2 K ö z é l e t

z Országgyûlés által korábban elfogadott
adótörvény-módosítások értelmében
2010-tõl bevezetésre kerül a személyi jö-

vedelemadózásban a szuperbruttósítás, amelynek
lényege, hogy január 1-jétõl az adóalap részévé vá-
lik a munkáltató által fizetett, foglalkoztatót ter-
helõ járulék, illetve biztosítás hiányában az egész-
ségügyi hozzájárulás összege is. Ez a sok vitát ki-
váltó, az elmúlt hónapokban több szakmai szerve-
zet által is támadott új technika a gyakorlatban
azt jelenti, hogy egy 100 ezer forintos havi munka-
bérrel rendelkezõ dolgozónak 127 ezer forint után
kell személyi jövedelemadót fizetnie. 

„A szuperbruttósítás életbe lépésével – és így az
adóalap emelkedésével – párhuzamosan azonban
csökken az adómérték, s e két ellentétes hatás az
adózók egy jelentõs körénél – az adójóváírást is fi-
gyelembe véve – összességében a nettó jövedelem
növekedését vonja maga után 2010-tõl” – hívja fel
a figyelmet Szolnoki Béla, a BDO Forte könyvvizs-
gáló, adó- és pénzügyi tanácsadó cég adótanács-
adó partnere.

„Bruttósításról igazán akkor beszélhetnénk, ha
a dolgozó bére megemelkedne a jelenleg a foglal-
koztató által fizetett társadalombiztosítási járu-
lékkal, és a jövõben a dolgozó fizetné meg saját
jogcímen a teljes járulékot. Emlékezetes, hogy ha-
sonló technika mûködött évtizedekkel korábban
a személyi jövedelemadó bevezetésekor, akkor a
személyi jövedelemadóval megnõtt a magánsze-
mély jövedelme” – mutat rá a BDO Forte adóta-
nácsadó partnere, hozzátéve: „Ez azonban sok
egyéb, akár hosszabb távon meghatározó, alapve-
tõ rendszerbeli következménnyel járna, amit nyil-
vánvalóan nem mert felvállalni a jövõ évi törvény-
módosítás.”

„A 2010-tõl hatályos személyi jövedelemadó-
változások – az alsó adókulcs sávhatárának kitolá-
sa, az adókulcsok csökkentése és az adójóváírás
kereteinek bõvítése – összességében azt eredmé-
nyezik, hogy az adófizetõk 99%-ának nettó kere-
sete növekedni fog januártól” – emeli ki Szolnoki
Béla. „Havi 1 434 450 forint jelenlegi bruttó kere-
setig jobban jár az adózó, például egy havi félmil-

lió forintos bruttó jövedelemmel rendelkezõ
munkavállaló 13 800 forinttal kap többet jövõre,
mint idén” – teszi hozzá Szolnoki Béla, a BDO For-
te adótanácsadó partnere.

A következõ napon a sajtóközlemény több fon-
tos pontját cáfolta Angyal József az Adózóna okle-
veles szakértõje. Véleménye szerint 1 434 450 fo-
rintos jelenlegi bruttó keresetnél még a 2009. évi
érvényes sávhatárral számol a BDO Forte, míg a
mondat második felében az ötszázezer forintos
havi jövedelemre vonatkozó 13 800 forint adót
még 1,7 millió forintos sávval számolja ki, hozzá-
téve, hogy ez utóbbi 10 800 forint. 

(Forrás: internet)

Mint látjuk, az adószakértõk más-más összegek-
ben határozzák meg azt, hogy hány forint plusz
bevételre számíthatunk. Ami talán közös pont,
hogy úgy vélik, havi 1 434 450 forint jelenlegi
bruttó keresetig jobban jár az adózó. Ki mire szá-
mít, hány forinttal marad több a zsebében?

– A havi félmilliós jöve-
delmet felvonultató példa
nem teljesen életszerû a
környezetemben – kom-
mentálja a hírt Kiss Tamás
tanár. A bérbõl és fizetésbõl
élõk minden személyi jöve-
delemadózási könnyítésre
felkapják a fejüket, de a  sok

jogszabály-tervezet letisztulását meg kell várni.
Hiszen a sok ígéretnek töredéke valósul meg. A
szuperbruttósítás már nevében is hangzatos, és
minden forintnak, ami a havi fizetésnél nem le-,
hanem hozzáadódik a kifizetendõ összeghez, he-
lye van. Pedagógusként ugyanis öt éve változatlan
a keresetem. Az adócsökkentésen túlmenõen
azonban a keresetek emelkedése jelentene igazi
többletbevételt a családoknak. Hiszen az infláció,
az áfa-emelés, a táppénz csökkentése, a béren kí-
vüli juttatások megadóztatása mind-mind elvo-
nást jelent.

– A hírekben jómagam is hallottam a személyi
jövedelemadó változásokról. Én bizakodó vagyok,
mert a számítások szerint én jobban járok. Jóma-
gam arra számítok, hogy nagyságrendileg nyolc-
tízezer forinttal vihetek majd haza többet, hiszen
az én havi kerestem messze alatta marad a közel
másfélmillió forintos sávhatárnak. Hozzáteszem, a
környezetemben is így van ez. – tette hozzá
Bartha Veronika ügyintézõ. 

Alkotmányos a  szuperbruttósítás 

Több marad a zsebünkben?
Alkotmányos a szuperbruttósítás, és az adószakértõk többsége szerint elõ-
nyös is. Számításaik szerint ezzel a technikával az adózók többségének jö-
võre nõni fog a nettó jövedelme. Ugyan a szuperbruttósítás életbelépésé-
vel nõ az adóalap, viszont az adómérték csökkenésével az adózók jelentõs
körénél összességében a nettó jövedelem növekedését vonja maga után. 

A

A személyi jövedelemadózásban legjelentõsebb változás, ha az adótábla
sávhatára 1,9 millió forintról 5 millió forintra emelkedik, míg az adómér-
tékek 18 és 36 százalékról, 17 és 32 százalékra csökkennek. 

További jelentõs változás, hogy a munkáltatók által fizetendõ járulék
mértéke általánosan 27 százalékra csökken. Míg a tételes egészségügyi

hozzájárulás megszûnik, addig a százalékos mértékû egészségügyi hozzájá-
rulás 11 százalékról 27 százalékra emelkedik.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2010 január elsejétõl meg-
szünteti az étkezési hozzájárulás és ruházati költségtérítés adómentessé-
gét is. 

Fõbb változások adó- és járulékterhekben



ény, hogy a beruházó a járda és útcsatlako-
zás építéséhez szükséges valamennyi enge-
déllyel rendelkezett, melyet a saját költsé-

gén meg is épített. Ugyanakkor az is tény, hogy a
Lidl Magyarország Bt. terveit a Tervtanács építési
engedélyezésre nem javasolta. A vonatkozó ön-
kormányzati rendelet értelmében kötelezõ az
építtetõ részére a tervtanácsi vélemény beszerzé-
se – tette hozzá Márkus Erzsébet osztályvezetõ,
aki az Építésigazgatási Irodát igazgatja. 

AZ ÉPÍTÉSI TELEKRÕL 
– A HATÓSÁG MÉRCÉJÉVEL
– Szinte naponta érkeznek telefonok, bejelenté-
sek, amelyben arról érdeklõdnek a Tél utca kör-
nyékén lakók, hogy mi épül a Chinoinhoz közeli
szabad területen – tájékoztatta lapunkat Márkus
Erzsébet. – A hírek gyorsan terjednek, az érdeklõ-
dõk többsége úgy tudja, hogy a Lidl készül itt áru-
házat nyitni. 

A lakosság egyik része örömmel venné az áruház
nyitását, de vannak, akik nem, mondván, van több
üzlet is a közelben, mások a környezetvédelmi
szempontokat helyezik elõtérbe és úgy foglalnak ál-
lást: eléggé beépített már Újpestnek ez a része, nem
kellene a megmaradó  kis  zöld területet további
épülettel terhelni, az autóforgalmat növelni. 

Építéshatósági szempontból rögzíteni kell azt a
tényt, hogy ez a terület építési telek, nem marad
hosszú távon zöld park. A korábbi tulajdonos ren-
delkezett építési engedéllyel sport- és szabadidõs
tevékenység és kereskedelem céljára szolgáló épü-
letegyüttes létesítésére. Ez nem valósult meg, az

engedély érvénye lejárt – szögezi le az osztályveze-
tõ.  Az érdeklõdõket azonban tájékoztatjuk, hogy
ezen a területen jelenleg nem folyik engedély nélkü-
li építkezés, ezt helyszíni szemlén is ellenõriztük.

– Látványos a változás: az elmúlt idõszakban ki-
szélesedett a járda, épült egy gépjármûfelhajtó. Kié
ez a terület, a változásokhoz adott ki a hivatal épí-
tési engedélyt?

– Az építési hatóság nem tart nyilván tulajdonvi-
szonyokat, ez a Földhivatal feladata. A Lidl Magyar-
ország Kereskedelmi Bt. 2006-ban építési engedélyt
kért és kapott hatóságunktól a terület körbekeríté-
sére, mint az ingatlan földhivatali bejegyzés szerin-
ti tulajdonosa. Ez az építési engedély, amely a jog-
szabályok szerint 2 évig volt érvényes, 2008. év
õszén lejárt, azonban a 2008 januárjától megválto-
zott a jogi szabályozás, így a kerítés építése már
nem építési engedélyköteles munka. Ezen túl azon-
ban a területen nem épülhet további kereskedelmi
létesítmény, csak érvényes engedély birtokában.

– Vannak arra utaló dokumentumok, hogy a
járdaépítést követõen megkezdõdik az áruház fel-
építése?

– A Lidl csupán a már említett 2006-os kerítés-
építési céllal fordult hozzánk építési engedélyért.
Más kérelem nem érkezett irodánkra, így hatósági
eljárás sem indult. Újpest Tervtanácsa tárgyalta a
területre tervezett Lidl áruház elõzetes terveit, de
építési engedélyezésre nem javasolta. A vonatko-
zó önkormányzati rendelet értelmében kötelezõ
az építtetõ részére a  tervtanácsi vélemény beszer-
zése. Ennek birtokában kérheti meg az épület lé-
tesítésére az építési engedélyt. Feltételezhetõen a
beruházó ismeri a vonatkozó jogszabályokat és
magára nézve  kötelezõnek tartja. 

A LIDL ÚJABB ÁRUHÁZAT SZERETNE NYITNI
Megkeresésünkre az érintett áruházlánc illetéke-
sétõl az alábbi közleményt kaptuk:

Köszönettel vettük az Újpesti Napló megkeresé-
sét. A feltett kérdésekre az alábbi információkkal
szolgálhatok: a Tél utcai telek tulajdonlása való-
ban azt jelzi, hogy a Lidl újabb áruházat szeretne
nyitni a IV. kerületben. Büszkén jelenthetjük ugyan-
is, hogy a Megyeri úti áruházunk az újpesti lakos-
ság körében rendkívül népszerû és kedvelt.  

Egy áruház megépítését hosszas egyeztetési és enge-
délyeztetési folyamat elõzi meg, ám az egyes lépések-
rõl korai lenne még részletes információkkal szolgálni.
A Tervtanács valóban elutasította a beadványunkat.
Az indokok között szerepelt egyebek között a tájolás
és a képi megjelenítés. Szeretnénk azonban hangsú-
lyozni, hogy a Lidl nem tervez a Tél utcai ingatlanra a
már megszokott magas tetõs épületet építeni. 

A Lidl idén ünnepli 5 éves születésnapját. Az áru-
házlánc magyarországi fennállása óta eddig 119
üzletét nyitotta meg, a 120. áruházat pedig decem-
ber 10-én bocsátja a vásárlói rendelkezésére. A cég-
vezetés az eddigi dinamikus növekedést továbbra
is  tartani szeretné. 

Maurer Ildikó sajtókapcsolatok, 
Lidl Magyarország Bt.

– B. K.

A Lilák a Zöldekért Egyesület nevében Zalai Erzsébet levelet jutatott el
szerkesztõségünkhöz, melyben többek nevében aggodalmuknak adtak
hangot a Tél utca–Virág utca keresztezõdésében nemrég épült útcsatla-
kozás és járda okán. Többen attól tartanak, hogy ez egy áruházlánc,
nevezetesen a Lild terjeszkedésének elsõ jele. Utána jártunk: jelenleg
nincs építési engedélye a Lidl Áruháznak, arra, hogy a Tél utca–Virág
utca keresztezõdéséhez bevásárlóközpontot építsen. 

T

Lesz-e új Lidl Újpesten?

Jelenleg nincs építési engedélye

3 U t á n a  j á r t u n k …Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I I I .  É V F O L Y A M ,  2 6 .  S Z Á M ,  2009. november 23.



jpest gazdasági ügyekért felelõs alpol-
gármestere megköszönte azt a folyama-
tos munkát, mellyel ebben a nehéz gaz-

dasági idõszakban lelki támogatást, hitet és igazi
közösséget biztosítanak a kerületben élõk számára.
Ezen megfontolásból is kívánta az önkormányzat

néhányuk munkáját elismerni: idén Bíró Lórántot, a
Clarisseum plébánosát Újpest Díszpolgárává vá-
lasztották, Gilyén Elemér, az Újpesti Keresztény
Megújulási Alapítvány alapítója, valamint
Rappaport Zoltán, az Újpesti Zsidó Hitközség tisz-
teletbeli elnöke Újpestért-díjat kapott. A megbe-

szélésen dr. Trippon Norbert arra kérte az egyházak
képviselõit, hogy hívják fel a hívek figyelmét idén is
erre a szép, meghitt közösségi élményre.  

Ezt követõen az elmúlt év tapasztalatainak meg-
beszélésére és az idei rendezvényre vonatkozó ja-
vaslatok megtárgyalására került sor. Advent idõsza-
ka alatt vasárnaponként gyertyagyújtással és ige-
hirdetéssel egészül ki az Újpesti Karácsony 2009-es
programja. Az egyházak önálló pavilonokkal várják
az újpestieket, ahol kiadványokat, ajándékokat le-
het majd vásárolni, illetve beszélgetésre is lehetõség
adódik. Az Egek Királynéja Fõplébánia díszkivilágí-
tást kap, ezzel is szebbé, meghittebbé varázsolva a
rendezvény helyszínét. Szó esett a program meghir-
detésérõl is: az Újpesti Napló tavaly színes kiad-
ványban adott helyet az adventi gondolatoknak, és
interjút közölt a fellépõkkel, melyet az egyházi ve-
zetõk kiváló kezdeményezésnek értékeltek. E lap-
számunktól kezdve ezt megismételjük: heti rend-
szerességgel olvashatnak egy-egy szép adventi gon-
dolatot, következõ számunktól kezdve pedig rend-
szeresen tájékoztatjuk önöket a 2009-es rendez-
vénysorozat kulturális programjairól. 

4

Advent jegyében
Az Újpesti Karácsony idei rendezvényével kapcsolatban tartott
megbeszélést november 18-án dr. Trippon Norbert a kerületi egy-
házak vezetõivel, képviselõivel. 
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Megszûnõ hagyományos izzó 
– megszûnõ munkahelyek

A tervek szerint 150 
újpesti munkavállalót
érint az átszervezés
A GE Hungary Kft. Consumer &
Industrial Lighting üzletágának át-
szervezése miatt az újpesti egysége-
ket érintõen a Váci út 77. szám alatt
található központi szervezetein be-
lül elõreláthatóan 105 fõ munkavi-
szonyának megszüntetését tervezik.

A Fóti út 141. szám alatt található
vákumtechnikai gépgyárban foglal-
koztatott munkavállalók létszámát
elõreláthatólag 51 fõvel csökkentik.

A nemzetközi és nemzeti jogsza-
bályok egyre szigorúbb energiahaté-
konysági követelményeket támaszta-
nak a fényforrásokkal szemben. Mind-
ez a fényforrás iparágban az alacsony
energiahatékonyságú hagyományos iz-
zólámpák kereskedelmi forgalomból
való fokozatos kivonását eredményezi.
Ennek kapcsán megkezdõdött a GE
Hungary Kft. átszervezése. A tervezett
átszervezés nemcsak a budapesti egy-
ségeket érinti, hanem a Consumer &
Industrial Lighting üzletág valamennyi
magyarországi gyárát, így a nagykani-
zsait, a zalaegerszegit, a kisváradit, a
hajdúböszörményit és a vácit. Az in-
tézkedéstervezet szerint a 2010. és
2011. évek során Magyarországon elõ-
reláthatólag 2570 fõ munkaviszonyá-
nak megszüntetését tervezik.

O L V A S Ó I L E V É L
Tisztelt Szerkesztõség! Rendszeres olvasója vagyok az Újpesti Naplónak! A lányom az V. kerületben, a fiam Óbudán
lakik. Ismernek arról az oldalamról, hogy szeretek minden sajtót – amihez csak hozzájutok – átböngészni. Ez a máni-
ám. A lapokat félreteszik nekem. Az Újpesti Naplóra külön büszke vagyok, mert meglátásom szerint sokkal jobb szín-
vonalú és tartalmasabb is, mint a hasonszõrû helyi sajtók. Kérdésem a következõ: miért állították le a vendéglõkrõl
szóló sorozatot, mert a házban többen nagyon szeretjük és várjuk?! Üdvözlettel: Varga Sándor

Kedves Varga Sádor! Elismerõ szavait köszönjük, lehetõségeinkhez mérten igyekszünk megfelelni az olvasói elvárások-
nak. Az Ön által említett, s a mi szívünknek is kedves vendéglõi sorozat, bár periodikusan jelentkezik, de nem szûnt
meg, amint épp e számunk 9. oldalán olvashatja is a következõ részt. Tisztelettel: Úpesti Napló szerkesztõsége 

A számítások szerint kevesebb jut az Önkormányzatnak! 

Jövõbe tekintés – 2010. évi
költségvetés az állami büdzsé
tükrében
Az önkormányzat Költségvetési Irodájának elõzetes szá-
mításai szerint jövõre kevesebb jut az állami büdzsébõl
Újpestnek. Csökken az állami hozzájárulás mértéke, va-
lamint az átengedett bevételeknél is csökkenéssel kell
számolnia az önkormányzatnak.  

A helyi önkormányzatoknál képzõdõ források nagysá-
gát, ezáltal adott év gazdálkodási lehetõségeit alapvetõ-
en az állami költségvetésbõl kapott támogatások nagy-
sága, kisebb mértékben a helyben képzõdõ saját bevéte-
lek összege határozza meg. A költségvetési törvényjavas-
latot tanulmányozva megállapítottuk, hogy sajnos jövõ-
re több százmillió forinttal kevesebb támogatást ka-
punk, mint az idén, ezért a gazdálkodás keretei szûkülni
fognak – mondta Karmosné Hevele Mária, az újpesti ön-
kormányzat Költségvetési Irodájának vezetõje.

Az állami hozzájárulások, az úgynevezett normatívák
tekintetében egyértelmûen kimutatható a forráscsökke-
nés, ezen túl az átengedett bevételi elõirányzatok tekin-
tetében is csökkenéssel kell számolnunk. De nem csak a
központosított támogatások csökkenésével kell kalku-

lálnunk. Vannak olyan saját bevételek is, melyeket nagy-
ban befolyásol a jövõ évi gazdasági helyzet, ilyen példá-
ul az iparûzési adó, vagy a gépjármû adó. 

Ugyanakkor vannak olyan tételek – mint például a
távhõ szolgáltatás áfájának csökkenése, vagy a tételes
EHO megszûnése –, melyek pozitívan befolyásolják a
költségvetésünket, azonban összességében a mérleg két
oldala negatívumot mutat, az idei évhez viszonyítva.

A képviselõ-testület elé terjesztett 2010. évi költség-
vetési koncepció is mindezek tükrében, a gazdasági elõ-
rejelzések figyelembevételével, a központi költségvetés
számai szerint kerültek meghatározásra. 

– Melyek ezek a célok? – kérdeztük Dr. Trippon Nor-
bert alpolgármestert: – Jövõre is a kötelezõ alapfelada-
tok ellátása a legfontosabb, vagyis az óvodák, iskolák,
bölcsõdék, szociális és kulturális intézmények, valamint
a Hivatal zavartalan mûködésének biztosítása. Ezentúl
kiemelt feladatunk biztosítani, hogy az elõkészített és
megkezdett fejlesztéseink – úgy, mint az új gyermekfo-
gászat vagy az Új Fõtér –  kivitelezése zavartalan legyen.
Továbbra is arra kell törekednünk, hogy – ahogyan a
múltban, úgy – a jövõben is a „saját lábunkon álljunk”,
és – úgy, ahogyan a múltban – a jövõben is hitelfelvétel
nélkül gazdálkodjunk, elkerülve az eladósodást – foglal-
ta össze a jövõ évi költségvetés célkitûzéseit Dr. Trippon
Norbert gazdasági alpolgármester. – H. P.
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indez nemcsak egy vásár, hanem a csa-
ládokról, az ismerõsökrõl, barátokról
szól, akik az adventi készülõdés jegyé-

ben együtt tölthetnek egy-egy órát, és közösen él-
vezhetik az ingyenesen látogatható könnyûzenei
és gyermekmûsorokat, a komolyzenei koncerte-
ket, vagy akár – az újpesti egyházak közremûkö-
désével – a vasárnapi gyertyagyújtás pillanatait. 

A kirakodóvásáron érdekes, nem mindennapi
ajándékokat találhatnak szeretteiknek. A pavilo-
nokban helyi kereskedõk kínálják majd egyedi
hangulatú portékáikat: kerámiák, gyertyák, festett
üvegek és díszdobozok, gyümölcsborok, üveg- és
bõrékszerek, kosaras és vesszõtermékek, kézzel
készített csokoládé – mindez egy-egy apró megle-
petést jelenthet szeretteinknek. De a tavalyi évhez
hasonlóan megtalálhatóak lesznek az újpesti cí-
merrel, felirattal ellátott ajándéktárgyak is: bög-
rék, kulcstartók, hûtõmágnesek.  Ha valaki meg-
éhezik, megszomjazik, nem kell otthagynia a vá-
sárt. Olyan karácsonyi ételek, és italok közül vá-
laszthatnak a látogatók, mint a krampampuli, ká-
vé- és teakülönlegességek vagy a langalló. A vásár
különlegessége lesz szombatonként a nyíltszíni
közösségi sütés – fõzés, amikor is birkapörkölt,
disznótoros, halászlé kerül majd a tányérokba,
míg advent utolsó hetében ökörsütésre kerül sor.

Az elsõ adventi hétvége sztárvendége Mága
Zoltán és az Angyalok, ingyenes mûsorukra min-
den érdeklõdõt várnak szeretettel Újpesten, nem
csak Újpestrõl.

(További részletek a www.ujpest.hu honlapon.)

Mága Zoltán és az Angyalok
NOVEMBER 27., 18.30. ÓRA
Amikor elhangzik a név: Mága Zoltán, ugyanazok
a gondolatok és érzések ébrednek bennünk, ma-
gyarokban, mint a világ különbözõ tájain élõ em-
bertársainkban. Szívünkben felcsendülnek a hege-
dûmûvész által megszólaltatott lágy melódiák,
megrendítõ dallamok, magával ragad bennünket
az a lenyûgözõ elõadásmód, amit csak õ tud. 

Egyedi, elsõ hallásra azonnal felismerhetõ já-
tékával nemcsak megismertette, meg is szeret-
tette a klasszikus muzsikát. A hegedûvirtuóz
crossover-stílusával, többféle zenei irányzat öt-
vözésével olyan mûfajt hív életre, melynek ereje
és könnyedsége minden korosztályhoz elér. Mû-
vészi repertoárja a népzenétõl a szimfonikus da-
rabokon át a musicalig, a jazzig, sõt a könnyûze-
néig terjed. 

November 27-én ízelítõt hallhatnak a napok-
ban megjelent Királyok Hegedûse címû lemezrõl.
Az albumon a latin és a spanyol zenei stílusje-

gyek is felfedezhetõk,
fantasztikus improvizációkkal

színesítve. És mint Mága Zol-
tán vallja: az õ igazi királyai
nem azok az elõkelõségek,
akik elõtt mindannyiszor
megtiszteltetés volt játsza-
nia, hanem a kedves kö-
zönség. Az a közönség, akit

ezúttal is sok sok sze-
retettel vár Újpes-

ten, és ígéri:
most is, mint
mindig, szív-

vel-lélekkel ját-
szik majd, hogy

igényes zenei
csemegében,
felhõtlen szó-
rakozásban le-
hessen részük.

Meghitt környezetet kínál Újpest a bevásárlóközpontok zsúfoltságával
szemben az elsõ adventi hétvégén. A Karácsony-várás bensõséges hangula-
tát teremtik meg Újpest Központjában, az Új Fõtéren megkezdõdõ máso-
dik Újpesti Karácsonyi Vásáron. November 27-e sztárvendége az ingyenes
szabadtéri mûsorral fellépõ Mága Zoltán és az Angyalok.

M

Ünnepi készülõdés: ingyenes mûsorokkal és kirakodó vásárral

Újpesti Karácsonyi Vásár

Advent – Úrjövet!
A fákon még lebegnek aranysárga levelek, de
reggelente köd árasztja el utcáinkat, és csatako-
sak vagyunk a mindent átható párától. Majd
jönnek a deres reggelek, faggyal, hideggel, hó-
eséssel, jéggel. 

Valami elmúlik, valami elmúlt.
Szomorkodhatnék, mert búcsúznunk kell a

simogató napfénytõl (acélos hideggel süt ez-
után), a madárdaltól (varjak károgása tölti be a
levegõt), a tavasz, a nyár, az õsz szépségeitõl. De
hallgassunk csak bele Ézsaiás próféta évezredek-
kel ezelõtt elmondott szavaiba: „Kelj fel, tündö-
kölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az
Úr dicsõsége.  Bár még sötétség borítja a földet,
sûrû homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog
az Úr, dicsõsége meglátszik rajtad.” És 60,1-2.

A távolból fölsejlik egy csillag fénye. Nõttön
nõ, beragyog mindent, átjárja az egész világot.
Elkezdõdött advent ünnepe. Napról napra csil-
lagok, gyertyák gyúlnak, hogy karácsonyra egé-
szen beragyogják a világot.

Az a célunk, hogy az emberszívekben is vilá-
gosság ragyogjon fel. Ahogy közeledünk kará-
csony felé, szeretnénk egyre többet elmondani
és meghallani az örömhírbõl, az evangélium-
ból. Hiszen megszületett, eljött közénk a világ
világossága, hogy életet, békességet, bûnbocsá-
natot, boldogságot hozzon. Jézus Krisztus szü-
letésének ünnepére készülõdve kívánok sok
boldogságot minden olvasónak!

– MÉSZÁROS KORNÉL baptista lelkész
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Az Újpesti Pedagó-
giai Napok ez évi
rendezvénysoroza-
tát november 16. és
20. között rendezte
meg a városrészben

dolgozó óvónõk, tanítók és tanárok
részére az Újpesti Pedagógiai Szol-
gáltató Központ.  A szervezõk most
is szinte a lehetetlennel próbálkoz-
tak: ezúttal is egy hétbe sûrítették a
szakmai továbbképzésre, kitekin-
tésre szánt kínálatot. A szokásos no-
vemberi „feltöltõdés” mellett a
program jelentõségét emelte egy
évforduló is: fennállásának tizen-
ötödik év fordulóját jegyzi az Újpes-
ti Pedagógiai Szolgáltató Központ.
Minderrõl Bánhidi Editet, az ÚPSZK
igazgatóját kérdeztük:

– Nyugodtan kijelenthetjük: ha no-
vember, akkor Újpesti Pedagógiai Napok?

– Igen, immár tizenötödik éve nyúj-
tunk helyben továbbképzést, szakmai
kitekintést a kollégáknak, ami a szol-
gáltató központ egyik alapfeladata
létrejötte óta. Kezdetben egy-egy dél-

utánba sûrített elõadásra hívtuk a
kollégákat, majd nem sokkal késõbb
az oktatás-nevelés minden szakterüle-
te igényelte, hogy még nagyobb szele-
tet kapjon a pedagógia, az oktatás
friss, idõszerû és korszerû módszerta-
ni vagy éppen tudományos megfogal-
mazásából. A hagyományok megtar-
tása mellett  tarsolyunkban – éppen a
kerek évforduló apropóján – voltak
meglepetések is. A programoknak
több oktatási-nevelési intézmény, az
Ady Mûvelõdési Központ és az
ÚPSZK volt ezúttal is a helyszíne. A
pedagógiai hét rangos esemény, ezt
nemcsak mi állítjuk, programját ezút-
tal is Újpest önkormányzata – a véd-
nökséget elvállaló Belán Beatrix alpol-
gármester asszony –, valamint a Fõvá-
rosi Közoktatásfejlesztési Közalapít-
vány támogatta. Továbbra is a prog-
ram és a pedagógusok megbecsülését
jelzi, hogy a pedagógiai napok elsõ
napja tanítás nélküli munkanap Új-
pesten, ami lehetõséget ad arra, hogy
az egész napos nyitókonferenciára el-
jöjjenek a tanárok, tanítók, óvodape-
dagógusok. 

– Milyen gondolatkört elemzett a
nyitó konferencia? 

– A nyitó konferencia témája eb-
ben az évben „A válság mint lehetõ-
ség: utak és stratégiák” címû konfe-
rencia volt, amelyben a magyar társa-

dalom lelki-testi állapotát dr. Lázár
Imre, a SOTE Magatartástudományi
Intézetének adjunktusa vázolta fel.
További neves elõadóink az aktív ta-
nulásról, avagy miért beteg az európai
oktatási rendszer (Dr. Habil Forgács
Attila, Corvinus Egyetem) valamint a
lelki béke megteremtése mindennapi
stressz kezelésünk lehetõségei (Prof.
Dr. Bagdy Emõke, klinikai szakpszicho-
lógus, Károli Gáspár Református Egye-
tem) – olyan témákat boncolgattak,
amelyek  életünk velejárói,  de a tudo-
mányos értelmezéshez, megfogalma-
záshoz nem minden nap adódik lehe-
tõség. A nyitó elõadás témájának to-
vábbgondolását a délutáni szekció-
ülések gazdagították. 

– Hagyományosan több újpesti ok-
tatási-nevelési intézmény módszerta-
ni, gyakorlati bemutató színhelye volt
ez alkalommal is. Mit emelne ebbõl ki?

– Közel harminc program – majd
ugyanennyi helyszín várta az újpesti
óvodák és iskolák pedagógusait. Elsõ-
sorban azokról szólnék, amelyek ez
ideig nem, vagy régen szerepeltek a kí-
nálatban: hagyomány és megújulás a
Kodály-pedagógiában, mit kell tudni a
homeopátiáról, válságban a beszéd,
könyvtárhasználati óra a 3. év folya-
mon, a tanári kompetenciák jelentõ-
ségének alakulása, családi hiedelmek,
magyar nevelési sajátosságai, avagy az

Újpesti EGYMI módszertani napja
egy-egy fejezet témája volt. Bekapcso-
lódtak a szülõk is: az iskolás lesz a
gyermekünk címmel megrendezett
szülõi fórum ahhoz nyújtott fogó-
dzót, hogy a családok nemcsak a bará-
ti kör, hanem szakavatott óvoda-, és
iskolapedagógusok segítségével vá-
lasszanak – gyermeküknek megfelelõ
– általános iskolát. 

– Az Újpesti pedagógiai Szolgáltató
Központ születésnapjáról is szólt a ren-
dezvény…

– Mindenképpen arra töreked-
tünk, hogy  a pedagógus kollégákat
és a diákokat egyaránt emlékeztes-
sük az ünnepre. Ezért meglepetéssel
is készültünk: a pedagógus kollégák-
nak Incze Ildikó színmûvész elõadó-
estjét ajánlottuk,  az általános isko-
lák 7-8. osztályos diákjainak és a kö-
zépiskolás fiataloknak „A zarándok
angyal” címû filmet vetítettük le,
amelynek Sipos Áron volt a produce-
re és közremûködõje is egyben. 
A film helytörténeti jelentõségû, hi-
szen az újpesti költõ, Berda József
életérõl készült.  A programok ma-
gas színvonalúak voltak,  visszajelez-
ték, hogy az óvodák, iskolák pedagó-
gusai, a munkaközösségek vezetõi
erõs szakmai hátteret nyújtanak az
újpesti oktató-nevelõ munkának. 

– BANGHA KATALIN

Pedagógiai napok

Kitekintõ
szemmel

Az Újpesti Pedagógiai Napok
programjának védnöke Belán
Beatrix, Újpest Önkormányza-
tának közoktatásért és kultú-
ráért felelõs alpolgármestere
volt. Újpesti pedagógusként

minden bizonnyal nemcsak a protokoll kész-
tette a védnökségre, a szakmai napok prog-
ramsorozatának megnyitó beszédére.

– Örömmel vállaltam ez alkalommal is a védnö-
ki tisztet, hiszen életem meghatározó szakaszának
tartom azt az idõszakot, amikor tanítottam, és hi-
vatásom gyakorlása során a gyermekekkel és a
családokkal is mindennapi kapcsolatban voltam –
kezdi a beszélgetést az alpolgármester asszony.
Ugyan városvezetõként most eltávolodtam egy
kicsit a katedrától, de amikor csak tehetem, szere-
tek személyesen is jelen lenni az önkormányzat in-
tézményeiben zajló eseményeken, figyelemmel kí-
sérem az oktató-nevelõ munka eredményeit és a
nehézségeit, élõ munkakapcsolat fûz az intéz-
ményvezetõkhöz. Ezért is tettem eleget örömmel
annak a felkérésnek, hogy legyek ismét az Újpesti
Pedagógiai Napok védnöke és nyissam meg a ren-
dezvénysorozatot. 

– Ilyen és ehhez hasonló alkalmakkor az ágazat
vezetõjeként, vagy a pedagógusok szemével formáló-
dik a köszöntõ?

– Talán nem is válik ez ilyen élesen ketté a dolog.
Az Újpesti Pedagógiai Napok megnyitóján is bátran
támaszkodhattam iskolai élményeimre. Ugyanak-
kor az oktatási ágazat vezetõjeként is tapasztalom,
napjainkban rengeteg elvárásnak kell megfelelnie a
pedagógusnak. Meg kell felelnie a hivatása, önma-
ga, a kollégák, az adott intézmény, a gyerekek, a szü-
lõk, a társadalom elvárásának. A kihívás óriási, de a
szép és nemes feladatnak sajnos akadnak jócskán
buktatói is. A Pedagógiai Napok egyik feladata ép-
pen az, hogy a pedagógus, aki munkanapja nagy ré-
szén a katedrán ugyan egyedül áll, és oktatja-neveli
a diákokat, érezze: nincs egyedül, nagy közösség
tagja, olyan örömökkel, gondokkal szembesül, mint
kollégái közül sokan mások. A pedagógiai napok ar-
ra nyújtanak lehetõséget, hogy a szakmai értékeket
ki-ki átgondolja, az elõadásokon hallottakban elmé-
lyedve frissítse ismeretanyagát, kitekintést kapjon,
sõt, nyújtson, és ezáltal szakmailag is megerõsödve
térjen vissza diákjai közé. Nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy más iskolában tanító kollé-
gákkal is ismeretséget köthet. Remek alkalom a

szakmai hét a beszélgetésre, egymás munkahely-
ének megismerésére is. A rendezvény védnökeként
örömmel tapasztaltam a kollégák érdeklõdését és a
magas színvonalú, értékes gyakorlati bemutatókat,
a szakmai munkaközösségek ügyszeretetét, felké-
szültségét. 

– Az Újpesti pedagógiai Szolgáltató Központ to-
vábbképzési lehetõségei jól ismertek, ugyanakkor
egyre kevesebb jut – elsõsorban anyagiak miatt –
más intézmények, szervezetek által nyújtott szolgál-
tatások igénybevételére.

– Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ a
szakmai továbbképzésre nemcsak a Pedagógiai Na-
pok keretében nyújt lehetõséget. A képzések nagy ré-
sze térítési díj nélküli, de a költségtérítéses progra-
mokat is hozzáférhetõ áron biztosítják. Az oktatás-
ban széles a továbbképzési kínálat. Szeretném ki-
emelni: önkormányzatunk a pedagógusok tovább-
képzése mellett nagy hangsúlyt fektet a felnõttkép-
zésre is, ezzel a munkából kirekesztõdõket segíti. Ez a
munkahelyek megtartása érdekében is fontos dolog.
Úgy gondolom, a pedagógiai hét és a szakirodalom
egy-egy tanévben már elégséges a pedagógus kollé-
gák ismeretanyagának szintentartásához. Ezért is tá-
mogatja önkormányzatunk és a Fõvárosi Közokta-
tásfejlesztési Közalapítvány a hagyományos novem-
beri pedagógiai napok megrendezését. – B. K.

Pedagógus társadalom: kihívások közepette



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I I I .  É V F O L Y A M ,  2 6 .  S Z Á M ,  2009. november 23. K ö z é l e t 7 

„Régebben csupán a gyárakról volt ismert Újpest,
most viszont fejlõdnek a szolgáltatások, ezáltal a ke-
rület is, és hamarosan itt épül meg Budapest leg-
szebb fõtere.” Ezekkel a szavakkal kezdte az önkor-
mányzati tervek, fejlesztések ismertetését Újpest
gazdasági ügyekért felelõs alpolgármestere. Szó esett
a parkok, játszóterek felújításáról, a VirágVáros-prog-
ram sikerérõl, az egészségügy támogatásáról, illetve a
Fájdalmas Anya szobor visszaállításáról, melyet a vá-
rosvédõk is üdvözöltek. Dr. Trippon Norbert ezt köve-
tõen az egyesületi tagok kérdéseire adott választ. 

A hozzászólók elmondták, sokan azért költöztek
Káposztásmegyerre, mert ígéretet kaptak arra, hogy
az M3-as metró Újpest külsõ részére is ki fog men-
ni. Szó esett az újpesti uszodáról és az egykori
Tungsram strandról is. A kérdezõk szerint örvende-
tes, hogy élményfürdõ és wellness-központ is épült
a kerületben, de sokan nem tudják ezeket megfizet-

ni, ráadásul a káposztásmegyeri létesítmény nehe-
zen közelíthetõ meg. Dr. Trippon Norbert szerint a
felmerült kérdések egy pontban összekapcsolód-
nak, hiszen ezen problémák megoldása – azaz a
metró kiépítése és az épületek karbantartása – leg-
inkább a fõvárost terhelte, terheli. A legtöbb fõváro-
si tulajdonban lévõ intézmény igen rossz állapotban
van – folytatta az alpolgármester –, a Károlyi Kór-
ház ugyanazon gondokkal találkozik, mint amivel az

Árpád úti egykori uszoda és a régi gyermek-szakren-
delõ küszködött. Az újpesti uszoda felújítása nem-
csak az épület renoválását, hanem a földalatti csõ-
rendszer teljes felújítását is jelentette volna, ezt pe-
dig a fõváros már nem tudta vállalni. Hamarosan
egy megfizethetõ helyszín áll majd rendelkezésre az
újpestieknek, méghozzá az UTE épülõ tanuszodája.

Kérdés merült fel a Fõtér burkolatával és a
mélygarázzsal kapcsolatban is, melyre dr. Trippon
Norbert a következõt válaszolta: az Új Fõtér ese-
tében idõtálló anyagokkal kívántak dolgozni, hi-
szen a minõség elengedhetetlenül fontos. Az
500–600 férõhelyes mélygarázst a városközpont-
ban praktikus kialakítani az Újpesti Piac és a met-
ró végállomása miatt, de az önkormányzat nem
zárkózik el attól, hogy idõvel máshol is kialakítsa-
nak hasonló létesítményt. Szintén ehhez a témá-
hoz kapcsolódott a következõ kérdés, mellyel a
városvédõk közül többen is foglalkoztak. A Fõtér-
hez kapcsolódó passzázs az eredeti tervek szerint
a Polgár Centrum középpontjában húzódna, így
ez az épület jelentõs átalakítását feltételezné. 
A városvédõk aggodalmuknak adtak hangot, de a
válasz megnyugtató volt: a passzázs végleges ki-
alakításánál figyelembe veszik az újpestiek és ter-
mészetesen az egyesület véleményét is. 

Az alpolgármester arról tájékoztatta az egyesü-
letet, hogy Újpest jelentõs hitelek nélkül mûködik
és fejlõdik, így a jövõre várható adóbevételek zu-
hanása ellenére is talpon marad a város. Úgy véli,
hogy a leghangosabb szó mindig az elvégzett
munka, és az eredmény. – P. K.

átszóház, kézmûves mûhely,
színházi elõadások, koncert: az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

színes karácsonyváró programokkal
kedveskedik idén is a kerület legif-
jabb lakóinak. Kerekes György, az in-

tézmény igazgatója tájékoztatta la-
punkat a várható programokról. 

– A 2009-es „Újpesti Gyermekkará-
csony” november 28-án, szombaton
indul. Adventi és karácsonyi készülõ-
déssel, játszóházzal, kézmûves foglal-
kozással várjuk a diákcsoportokat.
Egy nappal késõbb nálunk mutatkoz-
nak be azok az iskolások, akik az ön-
kormányzat által meghirdetett „Bet-
lehemi játék” címû pályázatra adták
be jelentkezésüket. Olyan produkció-
kat vártunk, melyek a témakörhöz
kapcsolódó szokásokat, játékokat
elevenítik meg, s a legsikeresebb csa-
patok az Újpesti Karácsony nagyszín-
padán is fellépési lehetõséget kapnak. 

– Tavaly népszerû volt a Titoknyi-
togató interaktív játékuk. Idén is el-
jön a Mikulás?

– Természetesen, de helyesbítek,
Mikulások érkeznek. November 30.
és december 3. között megismerhe-
tik a gyerekek a világ legkülönbö-
zõbb Mikulásait, és a hozzájuk fûzõ-
dõ mesés történeteket egy interaktív
játék keretében. Nemcsak az óvodá-
sokat, hanem az általános iskoláso-
kat is szeretettel várjuk, sõt, azt gon-

dolom, a felnõttek is örömüket lel-
hetik majd ezen a rendezvényen. 

– Az intézmény rendszeresen szer-
vez színházi elõadásokat, kiállításo-
kat. A karácsonyi rendezvénysorozat
teret ad ezeknek? 

– December 4-én a Holle anyó Szín-
ház Esztendõ anyó címû elõadása kerül
színre, melyre óvodás és iskolás cso-
portokat várunk. December 13-án a
Nektár Színház elõadásában tekinthet-
jük meg a Diótörõt, és felhívom a fi-
gyelmet a népszerû Alma együttes
koncertjére, melyre december 6-án ke-
rül sor „Érkezik a Mikulás” címmel. A
kisebbségi önkormányzatok is nálunk
készülnek és ünnepelnek az idén, önál-
ló karácsonyi mûsorral mutatkoznak
be. Zenével, tánccal és finom, tradicio-
nális ételekkel várják a nagyérdemût.
December 7-én pedig kiállítás nyílik a
Gyermek Galériában: Koday László fes-
tõmûvész „Mesés képek” címû tárlatán
gyönyörködhetnek majd a gyerekek. 

– Mûvelõdésszervezõ kollégái az
ajándékkészítésben is segítenek? 

– Említettem már a november végi
játszóházat, de emellett készültünk
még néhány izgalmas programmal.

December 5-én „Mesélõ ollóvágta”
címmel különleges technikát ad át a
gyerekeknek Lengyák István pedagó-
gus-képzõmûvész. Érdemes lesz eljön-
ni, a résztvevõk rendkívüli élménnyel
fognak gazdagodni. 7-én és 8-án óvo-
dás és iskolás csoportokat várunk egy
újabb, az ünnepkörhöz kötõdõ kéz-
mûves foglalkozásra. December 12-én
Luca-napi játékos délelõttel várjuk a
gyerekeket, s a Gyermekkarácsonyt a
december 20-ai játszóházunkkal zár-
juk, ahol gyertyákat, díszeket készí-
tünk, mézeskalács díszeket sütünk.
Azt hiszem, minden adott ahhoz,
hogy a gyerekek izgalommal és élmé-
nyekkel telve várhassák az idei kará-
csonyt. (www.ugyih.hu) – P. K.

Karácsonyi
készülõdés
Az „Újpesti Karácsony
2009” program szabadtéri
rendezvényeivel egy idõben
az Újpesti Gyermek- és Ifjú-
sági Ház is várja az érdeklõ-
dõ gyerekeket, fiatalokat. A
részletes programokat az
intézmény honlapján és az
Újpesti Böngészõ decem-
beri kiadványában is meg-
tekinthetik. Addig is, egy
kis ízelítõ a gyermekeknek
szóló programokból. 

J

Újpest jövõjérõl az Újpesti Városvédõ Egyesülettel

Formálódik Újpest új arca
,Az Úpesti Városvédõ Egyesület tagjai november 14-én az Úpesti Polgár-
centrum tükörtermében beszélgettek dr. Trippon Norbert alpolgármes-
terrel a kerületi fejlesztésekrõl, tervekrõl. Szó esett az Új Fõtérrõl, a par-
kok, játszóterek felújításáról, a VirágVáros-program sikerérõl. Metró,
uszoda, balesetveszélyes járdák – többek között az ezeket érintõ kérdé-
sekre is választ kaptak a kerületünket óvó és szépítõ városvédõk.  



– A hagyományosan novemberben megrendezendõ
iskolanapok rendszeres programjai mellett  újdonsá-
gokkal is gazdagodott a rendezvény. Mindez tudatos
váltás eredménye?

– A Károlyi-napokon – a rendezvény több mint tíz
éves távlatából is nézve – arra törekedtünk, hogy a
hagyományos programok mellett új elemekkel is szí-
nesítsük a rendezvényünket. A programok összeállí-
tása még az elõzõ tanévben megkezdõdött, és a kol-
légák ezúttal is a bõség zavarával küszködtek. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy a diákok ezúttal nem színpadi
produkcióikkal mutatkoznak be, hanem most az is-
meretterjesztés, a kitekintés, és néhány tanulmányi
verseny jellemezze a Károlyi-napokat. Természetesen
arra is volt lehetõség, hogy a diákok a gólyanap és a
gólyabál, valamint a középiskolások napja idején kö-
tetlenebb körülmények között töltsék idejüket. 

– Miként emlékeztek az iskola névadójára?
– Az iskola mindennapjainak gyakori vendége

gróf Károlyi István ükunokája, a Fóton élõ László

gróf és felesége, Erzsébet asszony. Ezúttal mi viszo-
noztuk látogatásaikat és végigjártuk a kastélyépüle-
tet, amelynek egy részét bérlõként használják. A lá-
togatás után felkerestük a Károlyiak által épített
templomot, a család temetkezési helyét, ahol ide-
genvezetõ kalauzolt bennünket, és kedvünkért még
az orgonát is megszólaltatták. Meghívtuk iskolánk-
ba az önkormányzat által kiadott Károlyi-monográ-
fia szerzõjét, Buda Attilát is, aki elõadást tartott a
városalapítóról. Rendezvénysorozatunk idején gróf
Károlyi István életérõl, Újpest múltjáról vetélkedtek
az 5-8. évfolyamos diákok. Nem csak a városalapító
korával, de más korokkal is bõvítették tudásukat a
diákok, amikor a Károlyi-huszárezred történetét
kutatva a Hadtörténeti Múzeumot, avagy a Nemze-
ti Múzeumot is felkeresték. 

– Az iskolanapok szaktárgyi versenyek ideje is.
– Valóban, ezek állandó programok, ilyenkor le-

het nevezni a helyesírási versenyre, és anyanyelvünk
ápolására is kiemelt figyelmet fordítunk, például a

Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny meghir-
detésével és lebonyolításával. 

– A Károlyi napok tiszteletére „Petõfi után szaba-
don” címmel képzõmûvészeti és fotópályázat kész-
tette alkotásra a diákokat. Milyen sikerrel?

– Nemcsak a károlyis diákok alkotásai díszítik a
november  11-i megnyitó óta galériánk falait: felhívá-
sunkra 327 diák 400 pályamunkával – fotóval, grafi-
kával, makettel, vízfestékkel készült alkotással – ne-
vezett, valóban szabadon szárnyaló fantáziát doku-
mentálva. Senki sem távozott emléknap nélkül. Kü-
lön öröm számomra, hogy a díjazottak oklevelüket
Tiszavölgyi Jánosnétól, gimnáziumunk tiszteletbeli
igazgatójától vették át. Hagyományos programunkon
ezúttal is köszönthettük a Könyves, a Csokonai, a
Bródy, a Fasori Evangélikus Gimnázium, a Két Tanítá-
si Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, valamint több ál-
talános iskola: az Erzsébet utcai, a Megyeri úti, a Né-
met Tagozatos, a Szigeti József Általános iskola, vala-
mint a tatabányai Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola diákjait. Úgy gondolom, aki ellátogat a Károlyi
Galéria december 4-ig nyyitva tartó kiállítására, kelle-
mes élményekkel gazdagodik. – B. K.

Elveszett paradicsom
Az Elveszett paradicsom Sarkadi Imre utolsó
drámája. A kétségbeesés és a morális válság val-
lomása, ami egy színpadi történetben játszódik,
ezúttal Újpesten, az Ady Endre Mûvelõdési Ház
színpadán.

Olyan darab, melyrõl írni kell, hogy minél többen
láthassák. Sarkadi utolsó darabját játszani ma külö-
nös kihívást jelent a színpadra álmodóknak. Meg-
nézni pedig fontos mindazoknak, akik hinni akar-
nak abban, hogy létezik még erkölcsösség, morál, és
tudják, hogy mindennap át kell értékelni az életün-
ket, vajon a helyes úton járunk-e. És fontos mind-
azoknak, akik hisznek a tiszta, szép szerelemben.

És hogy miért nem poros még Sarkadi Imre Elve-
szett paradicsom címû regénye?! Erre a rendezõ, Dó-
zsa László színmûvész válaszolt:

– Ez a színmû örök emberi érzésekrõl, értelemrõl,
és örök emberi értékekrõl szól. Tisztán és világosan
fogalmazza meg üzenetét mindenki számára.

– Milyen közönségre számítanak?
– Itt Újpesten nagyon jó, és nagyon értõ közön-

ség van! Ez már többször is bebizonyosodott, leg-
utóbb a Napsugár fiúknál. Azért jó itt játszani, mert
nem csak a „limonádéra vágynak”, hanem szeretik
az elgondolkodtató, szép darabokat is. Az Újpesti
Színházban a fõbb szerepekben Harsányi Gábort,
Czvetkó Sándort és Szentpéteri Esztert láthatjuk
majd.

– Mennyire áll közel Czvetkó Sándorhoz, a darab
fõszerepelõjének, Zoltánnak a jelleme és habitusa? –
kérdeztem a kitûnõ fiatal mûvészt.

– Nagyon messze állunk még egymástól, de azon
vagyok, minél közelebb kerüljünk. Olyan jó próbá-
kon és elemzõ beszélgetéseken vagyunk túl, hogy
azt gondolom, hitelesen tudom majd átadni mind-
azt, ami a darabban megfogalmazódik.

A darab legfõképpen morális kérdéseket feszeget.
Zoltán és a világ, Zoltán és a társadalom, Zoltán és
önmaga, Zoltán és a bûn, Zoltán és a szerelem, Zol-
tán és az apja viszonya. Zoltán minden kérdésben
harcol. A darab morális kérdései azért is bírnak
most nagyobb jelentõséggel, mert a ma élõ ember-
nek, fõleg a fiataloknak és a gyerekeknek, nincsenek
mintái, nincsenek követendõ példái, amelyek sze-

rint eligazodhatnak ebben a világban. Igenis el kell
elgondolkodni azon, hogy tisztességesen élje-e le az
ember az életét, vagy a másik utat válassza. Legyen
tartásunk, vagy hódoljunk be annak a fõiránynak,
melyet elénk tesznek?! Ezzel a darabbal azt is meg-
mutatjuk, hogy igenis lehet és kell értelmes és gon-
dolkodó életet élni.

Zoltán odaadó szerelmét, Mirát Szenpéteri Eszter
formálja meg, aki mostanában televíziózik, és négy
év után elõször áll újra színpadon. 

– Hisz abban, amiben Mira? Tiszta, õszinte és oda-
adó szerelemmel meg lehet változtatni egy ember
életét? Hisz a megváltó szerelemben?  

– Hiszek benne. Csak így tudok építkezni. Nekem
óriási ajándék itt lenni, és játszani ebben a darab-
ban a kollégákkal. Remek a társulat, és nagyon so-
kat segítenek nekem. Csak jó elõadás születhet.

Sebõk, az apa megformálója, Harsányi Gábor a
beszélgetés alatt nem volt közöttünk. A mûvész vá-
ratlan betegséggel került kórházba, de ott kitartás-
sal tanulja szerepét. Lapunk innen kíván neki jó
egészséget és gyors felépülést!

Sarkadi Imre Elveszett paradicsom címû színmû-
ve ezért várhatóan, december 10-én kerül bemuta-
tásra. A darabot még tízszer szeretnék elõadni az
Újpest Színházban. Ha a nézõteret megtöltjük, az
nem csak Sarkadi és a mûvészek, de az újpestiek si-
kere is lesz! – NEMESHÁZI BEATRIX

8 K ö z é l e t

Károlyi napok – a bõség zavarával 
Öt napon át kiemelt programként névadójára
emlékezett a Károlyi István 12 Évfolyamos Gim-
názium. A november 9. és 13. között zajló iskola-
napok során a diákok akár mottónak is megte-
hették volna a plakátkiállításuk címét, miszerint
„Életünk Újpesten diákszemmel”, de több eset-
ben elhagyták városrészük határát is további is-
meretbõvítési céllal. Az iskolanapok programjai-
ról Hirmann László igazgatót kérdeztük.
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zerelmesek, iparosok, munká-
sok valódi találkahelye volt.
Azon gondolkodhatott a szem-

lélõdõ: hogyan fér ennyi nép ebbe az
apró üzletbe? Esküvõ, bankett is
jócskán akadt, de ugyanúgy megfért
munkaebédre a legutóbbi rendszer-
váltás újpesti közéletének társasága.
Söntés, egy hosszában elnyúló étte-
rem, egy apró különterem, abból
nyíló kerthelyiség, és egy szintén
nem a nagyságáról legendás konyhá-
ból áll. Egy zsengébb próbálkozás
után, 1953-ban az újpesti Czékli
Gyulát kérték meg, vezesse az üzle-
tet. Õt abban az idõben nem kellett

bemutatni az újpestieknek, olyan
vendéglátós volt, akit a vállalat min-
dig oda tett, amely üzletet fel kellett
futtatni, vagy meg kellett nyitni.
Czékliékrõl írtam már bõvebben,
nézzünk inkább egy archív receptet.
Hogyan készül a híres Czékli-máj?

Egy csont nélküli karajt ujjnyi vas-
tagra szeletelünk, felszúrjuk és sóz-
zuk. Apróra vágott hagymát és gom-
bát zsíron megpirítunk. Csirke vagy
sertés máját (ki melyiket szereti job-
ban) ledaráljuk, a hagymás gombára
tesszük. Töltelékünket sóval, piros-
paprikával, csipetnyi borssal, petre-
zselyemmel ízesítjük, majd félretesz-

szük hûlni, belevágunk fõtt tojást.
Megtöltjük a felszúrt karajszeleteket,
hústûvel lezárjuk, panírozzuk és ki-
rántjuk.

Volt a Kakukknak még egy ilyen
teltházas idõszaka, Pázmány Zoltán
vezetése alatt. Róla a Csalogány ven-
déglõ bemutatásánál ejtünk több
szót. Most vegyük át, mirõl ismerszik
a magyar konyha. Leginkább lelemé-
nyes és kísérletezni sem rest asszo-
nyairól, légyen szakács vagy háziasz-
szony, akinek keze alatt rotyog-for-
tyog az étel. Pompásan fõzõ férfiak is
jócskán akadnak, de elsõsorban az
asszonyoké a dicséret. Más nemzetek
ételeivel össze nem téveszthetõ
konyhánkat az ízek és fûszerek kü-
lönleges, erõteljes összhangja jellem-
zi. Leginkább a húsok elkészítésében
sütésében, fõzésében, pirításában je-
leskedünk. Alapja a sertészsír, a sza-
lonna, hagyma, és természetesen a
pirospaprika. Pörköltünk sem vélet-
lenül készül rövid lében, zsírjában,
hisz az alap, pörzs önmaga egy sûrí-
tett ízbomba! A zsír az, amely a hagy-
ma illóolaját kellõ hõfokon a legjob-
ban kiadja, legyen akár csirke- vagy
sertéspaprikás. Kellõ érzékkel meg-
bolondított fûszerezéssel költemény-
nyé válhat a legegyszerûbbnek vélt
ételünk is. A különbözõ köretek, há-
zi tészták szintén harmonizáló részei
lehetnek fogásunknak. Pázmányék

Kakukkos konyhája sem a sokféle fo-
gásban, hanem az ízes egytálételek-
kel versenyzett, nem is akárhogy! Biz-
tos vannak még jó páran, akik szájuk-
ban õrzik, a pacalpörkölt sós burgo-
nyával és kovászos uborkával való ta-
lálkozás élményét! Hiába, Zoltán fõ-
pincér nyugdíjas, de ha már ilyen he-
lyekbõl egyre kevesebb van: (szá-
momra érthetetlen okokból), leg-
alább otthon fõzzünk jót! Egy számít,
mértékkel adjuk meg a módját.
Alapanyagokban hagyatkozzunk
nyugodtan az újpesti piacra, amely
szerintem messze a legjobb.

Éttermeink is lehetnének ilyen va-
lódiak. Mint anno. Ahogy Csapó Ka-
talin írja Az újpesti vendéglátás tör-
ténetében: nem a gyors forint, ha-
nem a sûrû fillér elve jellemezte gon-
dolkodásmódjukat. Vendéglátóink
visszatérhetnének ehhez a bevált
alapelvhez, ne Pestet másoljuk, és az
újpesti közönség újra hálás lesz. Ha-
sonló bejegyzéseket olvashatnánk a
vendégkönyvekben: „Mint visszatérõ
bûnös! Ismét a mennyországban ér-
zem magam!” – Komlós Juci színmû-
vésznõ a Kakukkról.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

A Nádor és Lázár Vilmos utcák sarkán álló kisvendég-
lõ története leginkább hullámvasúthoz hasonlít. Jó és
kevésbé szerencsés idõszakok, príma kis vendéglõ az-
tán remek kiskocsma, késõbb sovány vigasz és minden
elölrõl. Helyisége fénykorában a városi házak, valamint
a környék belsõudvaros földszinteseinek lakóitól volt
vidám, hangos, élettel teli. „Czéklihez hû voltam a Kék
golyóban, hû maradtam a Kakukkban, hû leszek, ha a
világ végére költözik is.” 1958-ban írták e reményteli
sorokat vendégkönyvébe. 

S

Kakukk belsõ
anno

Kakukk
vendéglõ

Újpesti vendéglátóhelyek anno

Kakukk vendéglõ

Tisztelt újpesti polgárok! Ezúton
is keressük a vendéglátásban in-
formációkkal rendelkezõket, le-
származottakat, alkalmazottakat,
tulajdonosokat, akik segíteni tud-
nak sorozatunk minél szélesebb
és tartalmasabb megírásában. Je-
lentkezésüket várjuk a szerkesztõ-
ség telefonszámán: 785-0366. Kü-
lön köszönet: Gaál Tamásnak,
Pázmány Zoltánnak, Fróna Bélá-
nak, Csóka Jánosnak, és az Újpes-
ti Helytörténeti Gyûjteménynek.„Elõtte” – vendégkönyvi rajz „Utána” – vendégkönyvi rajz



A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI
KARÁCSONYI CSALÁDI FOTÓZÁS
Ha szeretné szeretteit Karácsonyra
egyedi ajándékkal meglepni, akkor
jöjjön el és hozza el családját is egy
közös fotózásra. A képeket CD-n
kapják meg a jelentkezõk, melyrõl a
késõbbiekben bögrére, kispárnára,
pólóra stb. nyomtathatók, ill. kor-
látlanul elõhívathatók. Idõpontja:
november 25., 17–19 óráig. Díja:
4500 Ft/10 db kép CD-n. Fényké-
pész: Hlaszni Veronika. Elõzetes be-
jelentkezés szükséges! Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház. 

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
November 28., 10–12 óráig a Nefe-
lejcs Bábszínház: Csala és a Télapó cí-
mû elõadása. Nyolc éve mûködõ
családi programunkra továbbra is
szeretettel várjuk a gyermekeket,
szüleiket és nagyszüleiket. Az elõadá-
sok után játszóházat tartunk. Belépõ
az elõadásokra: 800 Ft/fõ. Két éves
kor alatt a belépés ingyenes. Hely-
szín: KFÁMK Közösségi Ház.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
November 28., 14–17 óráig. Sok sze-
retettel várunk minden kedves érdek-
lõdõt, aki meghitt és ünnepi hangu-
latban szeretné elkészíteni adventi ko-
szorúját. Díja az anyagköltségtõl függ.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház.

BABAKLUB MIKULÁS
December 4-én, 10.30 órakor. Sze-
retettel várjuk a Hancurka Baba-
Mama klub tagjait hagyományos Mi-
kulás-ünnepségünkre. Információ és
elõzetes jelentkezés a 380-6760-as te-
lefonszámon. Helyszín: KFÁMK Kö-
zösségi Ház.

MIKULÁS
December 3-án, 17 óra: Maskara
Gyermekszínház: A furfangos Kram-
pusz címû mulatságos télapó mûso-
ra. Panni és Patrik, a két vásott kö-
lyök elhatározták, hogy megszerzik
a Mikulás zsákját… Belépõ: 800
Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK fõépület.

AGYAGOZÁS ÉS KORONGOZÁS 
Agyagozás és korongozás felnõtteknek
és gyerekeknek 7 éves kortól. Idõpont-
ja: kedd 17–18.30 óráig. Díja: 8 órára:
felnõtteknek 6000 Ft/hó, gyerekeknek
5000 Ft/hó (anyagköltséggel és kiége-
téssel). Helyszín: KFÁMK fõépület.

Elérhetõségek: Karinthy Frigyes ÁMK
fõépület: Hajló u. 2-8. Tel: 380-6163
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház:
Lóverseny tér 6. Tel.: 380-6760

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
A MAGAS-TÁTRA 5 ÉVE
November 20–29. Dr. Katona Ist-
ván festõmûvész, Kunos Gábor ké-
peslapgyûjtõ és a Turista Magazin, a
Hegyisport és Turista Magazin vala-
mint a Magyar Természetbarát Szö-
vetség  és az Újpesti Gyermek Galé-
ria  közös fotópályázatának  legjobb
képeibõl rendezett  kiállítás. A kiállí-
tás csak egy hétig látogatható, s része
a magas-tátrai vihar 5. évfordulója
emlékére szervezett rendezvénysoro-
zatnak, melynek részletei a honla-
punkon olvashatók. (www.ugyih.hu)

DIÓTÖRÕ
Felsõ tagozatos rejtvénykedvelõ diá-
kok részére októberben újra elindult
négyfordulós levelezõs játékunk. 4.
forduló: november 27. – Hazánk a
nagyvilágban. A feladatlapok letölt-
hetõek a www. ugyih.hu/dio honlap-
ról, illetve az információs pultnál is
beszerezhetõk.

SZÍNHÁZI  ELÕZETES
Zeneszínház november 26., 10 órakor.
Brass Cirkusz – Mese a tubatigrisrõl és
a Trombitaparipákról. A Brass in the 5
rézfúvós kvintett vidám gyermekkon-
certje. Szakítva a hagyományokkal
2008-ban, Méhes Csaba mozgásmû-
vésszel közösen új mûfajt teremtet-
tek. Önfeledt nevetésre bírják a kö-
zönséget, megváltoztatva ezzel min-
den eddigi képet, amit az emberek a
rézfúvós hangszerekrõl alkottak. En-
nek elismeréseképpen a 2008-as Bu-
dapest Fringe Fesztivál szakmai zsûri-
jének díját és a gyerekzsûri különdíját
is kiérdemelték. Bérletes elõadás. Je-
gyek a délutáni elõadásra korlátozott
számban válthatók az elõadás kezde-
téig. Jegy ára: 800 Ft/elõadás.

November 27-én az Újpest-Árpád
Lions Club támogatásával az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház jótékonysági
gyermekmûsort tart közel 200  óvo-
dás számára. A didergõ királyfi címû
darabot elõadja az Aranymorzsa
Egyesület Ákom-Bákom Bábcsoport-
ja. (Vezetõ: Fehér Richárd) A mûsor
kezdete: 14.30 óra.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
December 6. 10 óra. Az Alma Együt-
tes Mikulásváró gyermekmûsora. Je-
gyek ára: 1100 Ft. Egy vidám, egészsé-
ges, téli hangulatú mûsor, amelyben
az együttes tagjai: „Bömbölöm”, „Dö-
römbölöm” és „Csörömpölöm” a gye-
rekközönség segítségével aktív nyo-
mozásba kezdenek a Télapó elveszett
aranyalmája után. A jókedvû koncert
klasszikus és kortárs költõk megzené-
sített verseire épül, érdekes és megle-
põ fordulatokkal. Az elõadás végére
fény derül az aranyalma kilétére és
megérkezik a Mikulás is.

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. A
programra elõzetes jelentkezés szük-
séges. Részletesebb információ a 399-
7065-ös telefonszámon, illetve az
ugyih@ugyih.hu e-mailen kérhetõ.

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
Újpest Színház bérlet 4. elõadás
2009. december 5., 19 óra
Brandon Thomas–Aldobólyi Nagy
György– Szenes Iván 
CHARLEY NÉNJE
Zenés bohózat két részben. Szereplõk:
Hûvösvölgyi Ildikó, Laklóth Aladár,
Arany Tamás, Várfi Sándor, Kurkó Jó-
zsef, Blazsovszky Ákos, Bednai Natália,
Balog Tímea, Molnár Szandra, Karsai J.
András. Rendezõ: Háda János.
Charley és barátja, Jack beleszerettek a
szép Spittigue lányokba, Kitty-be és
Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen
õriz. Ráadásul a fiatalembereket nem
veti fel a pénz, ezért esélyük sincs a
zord apa jóindulatát elnyerni. Charley
nénjének, a dúsgazdag milliomosnak a
látogatása azonban reményt kelt a fia-
talokban. Remek tervet eszelnek ki, ám
mindent tönkre tenni látszik, hogy
Donna Lucia, a néni nem érkezik meg.
Ezen az apróságon hamar túlteszik
magukat a fiatalemberek, és ráveszik
barátjukat, hogy játssza el a néni szere-
pét. Minden szépen halad addig, míg a
valódi Donna Lucia meg nem érkezik.

A Pódium Színház vendégelõadá-
sa. Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron
válthatóak az Ady Endre Mûvelõdési
Központ pénztáránál elõvételben, va-
lamint az elõadás elõtt, a helyszínen.

BUDAPEST KLEZMER 
BAND KONCERT
2009. december 3., 19 óra. A
„Purimtól” a „Menyasszonytáncig”.
Jegyár: 2000 Ft

KAMARAZENEI KONCERTSOROZAT
2009. december 6., 11 óra
Hódolat a klasszikus zene bölcsõjé-
nél. Haydn és kortársai, interaktív
koncertsorozat. Mûsor: J. Haydn: Du-
ett hegedûre és gordonkára. Kádár
István – hegedû, Kousay Hussein
Mahdi – gordonka. J. Haydn: Dalok
Fülöp Judit – ének, Eckhardt Gábor –
zongora. J. Haydn: C-dúr zongorás
trió, Kádár István – hegedû, Eckhardt
Gábor – zongora, Kousay Hussein
Mahdi – gordonka, Mezõségi énekta-
nítás és népzene, Kádár István – he-
gedû, Szabó András – háromhúrú
brácsa, Dannhauser Vince – bõgõ,
Dannhauser Vince – brácsa. Konferál:
Eckhardt Gábor. Belépés ingyenes!

KERÁMIA STÚDIÓ
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra
(összesen 64 óra) Stúdióvezetõ:
Nagy István Róbert keramikusmû-
vész. Részvételi díj gyerekeknek: (14
éves korig) 5000 Ft/hó; felnõttek-
nek: 8000 Ft/hó. Folyamatos bekap-
csolódási lehetõség.

SZILVESZTERI BÁL
2009. december 31. Jegyek már
kaphatóak  9900 Ft-os áron.

GALÉRIA
Nagy Imre Gyula festõmûvész kiállítá-
sa november 19-tól december 6-ig.

ÚJPESTI MAGYARDAL 
ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR 
Minden hónap elsõ keddjén 15 óra-
kor az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban.

JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS
A Lions Újpest-Árpád Club több
mint kétszáz újpesti óvodást vár jó-
tékonysági gyermekmûsorral no-
vember 27-én az Újpesti Gyermek
és Ifjúsági Házba. A JMK, a Park, a
Deák, és az Aradi óvodába járó
gyermekek Móra Ferenc meséjét, A
didergõ királyt látják majd az Arany-
morzsa Egyesület Ákom-Bákom
Bábcsoportja elõadásában. A prog-
ram során a Lions Club apró ajándé-
kokkal is kedveskedik a gyermekek-
nek.

10 P r o g r a m a j á n l ó

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISE-
LÕI FOGADÓÓRÁK:
Balázs Erzsébet; Hladony

Sándor Gyula; Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk december 7-
én hétfõn 17–18-óráig tartanak fo-
gadóórát. Bartók Béla december
1-jén kedden 18–19 óráig;
Koronka Lajos december 3-án
csütörtökön 17–18 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel: 369-0905 Nagy
István december 1-jén kedden
16–17 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Budapest, István út 11.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Újpesti Szervezete jótékonysági
könyvgyûjtést tart. A szervezõk
arra kérik az újpestieket, hogy jó ál-
lapotú könyveik közül ajánljanak
fel néhány kötetet jótékonysági
célra. Elsõsorban olyan köteteket
várunk, amelyeket a felajánlójuk is
szívesen fogadna el ajándékként. A
jótékonysági könyvgyûjtõ akció
2009. november végéig tart, a beér-
kezett köteteket hátrányos helyze-
tû iskolák könyvtárainak támoga-
tására fordítjuk. A felajánlásokat az
Újpesti Fidesz Irodában (1042 Bu-
dapest, Árpád út 56. I/25) várjuk.
Nyitva tartás: H-P 11-18-ig. Kö-
szönjük az eddigi felajánlásokat!

NEMZETTÁRSAINKRA
EMLÉKEZÜNK
December 5-én 18 órakor a Nap
utcai Szent József templomban
(1045 Budapest, Nap u. 15.) Szent-
misén emlékezünk nemzettársa-
inkra. Mindenkit szeretettel vár a
Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete!

VENDÉGÜNK DR. RAFFAY ERNÕ
2009. december 17-én, csütörtö-
kön, 18:30-tól Dr. Raffay Ernõ tör-
ténész, egyetemi tanár az Újpesti
Fidesz Fidelitas vendége. Helyszín:
Polgár Centrum tükörterem (1042
Budapest, Árpád út 66.) Sok szere-
tettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt!

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióveze-
tõ, egyéni képviselõ (15. vá-
la sztókerület : Megyer-

Székesdûlõ) fogadóórája: Megyeri Úti
Általános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 16.30-17.30. Kovács Sándor

listás képviselõ fogadóórája: Megyeri
Úti Általános Iskola, minden hónap
elsõ hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

A KDNP tisztelettel értesíti
az újpesti választópolgáro-
kat, hogy Szalma Botond

képviselõi fogadóóráját minden
hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alatti
helyiségében. Az esetleges kérdése-
ikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)
Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17–18 óra kö-
zött. Helyszín: Munkásotthon utca
18. (Újpestért Egyesület helyisége)

ADVENTI 
KOSZORÚKÖTÉS
A közelgõ ünnep alkalmá-

ból, az elmúlt évek hagyományait
követve, koszorúkötésre és baráti
összejövetelre hívjuk az újpesti csalá-
dokat 2009 november 26-án 17-19
óráig az MDF Újpesti Szervezetének
irodájába  (Bp., IV. Árpád út 88., be-
járat a József Attila utca és a Lebstück
Mária utcai sarok felõl). A szervezõk
alapanyagot ingyen biztosítanak
mindazoknak, akik részvételi szándé-
kukat  november 19-én 17 óráig jelzik
a 369-8894-es telefonszámon, vagy 8
és 16 óra között a 441-5161-es tele-
fonszámon, illetve e-mail-ban az and-
sras.pettko@parlament.hu címen. A
kötéshez szükséges vágóeszközöket
(kés, olló), kérjük, hozzanak maguk-
kal! 

Házigazda: Pettkó András 
országgyûlési képviselõ 

RUHAGYÛJTÉS
Az MSZP Újpesti Szerveze-
tének Nõtagozata ruhagyûj-

tést, játékgyûjtést szervez. Idõpont:
november 23-27-ig, 14-17 óráig.
Helyszín: Újpest, Nádor u. 1.

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket no-
vember 27-én 10 órától egy Parla-
mentlátogatásra. Katalin és Erzsé-

bet nevû kedves vendégeimet kü-
lön meglepetéssel várom. A Parla-
ment épületébe való beléptetés
miatt elõzetes bejelentkezés szük-
séges. Jelentkezni november 24-ig
lehet, a 441-7947-es telefonszá-
mon, minden hétköznap 8 és 12
óra között.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztás-megyeri
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.).
ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd, elõzetes
bejelentkezés alapján. Információ és
bejelentkezés a 369-4205 telefonszá-
mon hétköznap 12–18 óráig.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk hagyományos
Mikulás-ünnepségünkre december
6-án (vasárnap) 16 órára az Ady
Endre Mûvelõdési Központba (Ta-
vasz u. 4.). Jegyek – ingyenesen – át-
vehetõk személyesen az MSZP IV.
kerületi szervezetének irodájában a
Nádor u. 1. szám alatt 1200 és 1700
óra között, vagy érdeklõdni lehet te-
lefonon a 369-4205-ös számon.
MSZP IV. kerületi szervezete

MIKULÁS-KÖLCSÖNZÕ
„Mikulások kölcsönözhetõk” de-
cember 4-re, 5-re és 6-ra. Érdek-
lõdni lehet november 30-tól minden
hétköznap 10 és 18 óra között tele-
fonon a 06-20-419-7828-as számon.

www.mszpujpest.hu

PÖRZSE SÁNDOR
ÚJPESTEN!
A  Jobbik Újpesti Szervezete

szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, a Csillagösvény címû nagy-
sikerû történelmi filmsorozat leg-
újabb részének újpesti bemutatójára!

A halálra ítélt zászlóalj
Szökésének oka: hazaszeretet

A vetítést követõen az alkotók,
Kriskó László rendezõ és Pörzse
Sándor forgatókönyvíró válaszol-
nak az érdeklõdõk kérdéseire. Az
est házigazdája Pajor Tibor önkor-
mányzati képviselõ. Idõpont: no-
vember 24., 18 óra. Helyszín: Ady
Endre Mûvelõdési Központ, 1043
Budapest, Tavasz u. 4. A belépés
díjtalan! A film DVD változata a
helyszínen megvásárolható!

Párthírek

Újpestért
Egyesület

November 16-án, hétfõn délelõtt
11.15 órakor a lV. kerület  Mártírok
utca sarkán, az  Árpád útnál  egy
fehér színû csukott kisteherautó
összetörte a Mitsubisi Lancer sze-
mélygépkocsink hátulját és az el-
követõ nem hagyott betétlapot.

A kocsinkban komoly kár ke-
letkezett és nagyon nagy szüksé-
günk van rá, mert a fiam feleségé-
nek mûtötték a lábát és gyalogo-
san nem tud közlekedni. Kérnénk
a szemtanúk segítségét, akik lát-
ták az eseményt és megjegyezték
a teherautó rendszámát, szíves-
kedjenek az alábbi telefonszámon
segítségünkre lenni: 06-30-225-
8305 

Köszönettel: Hásper Jánosné

A Bajzások Baráti Köre Alapítvány
(a Bajza József Általános Iskola ala-
pítványa) köszönetét fejezi ki tá-
mogatóinak, akik 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át felaján-
lották. Az alapítvány az összeget: 
1 891 820 forintot az alábbiak sze-
rint használta fel: tornaöltözõi pa-
dok (666 480 Ft), folyosói ruhás-
szekrények (667 000 Ft), televízió
(149 000 Ft), mosógép (69 990 Ft),
jutalomkönyvek (189 220 Ft), juta-
lomkirándulás (156 000 Ft). A
2008. évi felajánlás: 1 949 043 Ft.
Az alapítvány kuratóriuma ebbõl a
pénzbõl tervezi udvari játékok, ok-
tatástechnikai eszközök vásárlását.  
Köszönjük a támogatást!

Kohodné Tóth Andrea
a BBK kuratóriumának tagja

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS
Az Ifjúsági Caritas Egyesület és az
Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat közös adventi koszorúkö-
tést szervez. A jelentkezõknek az
alapanyagot a szervezõk biztosít-
ják. A rendezvény idõpontja: 2009.
november 27-én pénteken. 14
órától 17 óráig. A rendezvény hely-
színe: Bródy Imre Oktatási  Köz-
pont (Bp., IV. Langlet u. 3-5.) Je-
lentkezni lehet november 23-án 16
óráig a 370-5318, vagy a 369-4917-
es telefonszámon lehet.

Ifjúsági Caritas Egysület 
és az Újpest Roma Kisebbségi

Önkorkmányzat

Köszönik

Felhívás



I. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. Vissza nem térítendõ támoga-

tásban részesíthetõk azok az Új-
pest Önkormányzat illetékességi
területén, bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ súlyosan fogyatékos-
nak minõsülõ magyar állampol-
gárok (menekült statusú szemé-
lyek), akik a kérelem tárgyához
kapcsolódó önkormányzati lakás-
ban bérlõként, saját tulajdonú
(résztulajdonú) lakásban tulajdo-
nosként, vagy haszonélvezõként,
illetve ilyen lakásban közeli hozzá-
tartozóként, más legális jogcímen
legalább két éve megszakítás nél-
kül életvitelszerûen laknak és önhi-
bájukon kívül lakhatási költségeik
megfizetésének elmulasztása miatt
jelentõs adósságot halmoztak fel.

Közeli hozzátartozónak minõsül:
– a házastárs,
– az egyenes-ágbeli rokon,
– az örökbefogadott, a mostoha és

a nevelt gyermek,

– az örökbefogadó-, a mostoha- és
nevelõszülõ,

– valamint a testvér, 

2. Súlyosan fogyatékosnak minõsül
az a személy, aki:

a) Fogyatékossági támogatásban,
b) Az I. II. vagy III. rokkantsági foko-

zatba tartozik és rokkantsági, il-
letve baleseti rokkantsági nyug-
díjban,

c) Rokkantsági járadékban,
d) Vakok személyi járadékában,
e) Saját jogán emelt összegû családi

pótlékban,
f) Aki után szülõje (gondozója)

emelt összegû családi pótlékban
részesül.

3. A támogatás pályázat útján an-
nak a kérelmezõnek állapítható
meg:

a) Akinek – közös háztartásában élõ
– családjában az egy fõre jutó ha-
vi nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250%-át,
az 71 250 Ft-ot.

b) aki vállalja, hogy a támogatás
odaítélését követõen az esedékes
közüzemi díjakat folyamatosan
megfizeti a szolgáltatónak.

4. Nem részesíthetõ támogatás-
ban az a kérelmezõ:

a) akinek eltartásra képes és köteles
hozzátartozója van, vagy olyan
nagyobb értékû vagyontárggyal
rendelkezik, amelynek értékesíté-
se megélhetési és állapotának
megfelelõ életfeltételeit nem ve-
szélyezteti.

b) akinek, illetve akire tekintettel az
Önkormányzat három éven belül
a támogatást már egyszer megál-
lapította.

5. Támogatás csak egy jogcímen,
egy személy részére és egy lakás
tekintetében állapítható meg.

6. Ha a kérelmezõ a megállapítás
alapjául szolgáló eljárás során
hamis adatot közöl, adatokat el-
titkol, részére támogatás nem ál-
lapítható meg, illetve a már
megítélt támogatást vissza kell
vonni.

7. A szociális körülmények vizsgála-
ta céljából, indokolt esetben – a
pályázó hozzájárulásával – kör-
nyezettanulmány készíthetõ.

8. A támogatás körébe sorolt díjhát-
ralék tartozások:

a) Vezetékes gáz-, áram-, távhõ és
vízszolgáltatás,

b) csatornahasználati-és szemétszál-
lítási, kéményseprési díjtartozás,

c) a társasházi közös költség tarto-
zás, lakásszövetkezeti költséghát-
ralék,

d) lakbérhátralék.

II. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
ÉS ELBÍRÁLÁSA
1. A pályázatokat az erre a célra

rendszeresített pályázati adatla-
pon az elõírt mellékletekkel
együtt, 2010. január 15. napjáig
kell személyesen, vagy törvényes
meghatalmazással rendelkezõ
képviselõ útján benyújtani az
alábbi hivatalokban:

– Szociális Osztály, 1041 Budapest,
Király u. 12-14. Tel.: 231-31-01

– Káposztásmegyeri Ügyfélszolgála-
ti Iroda: 1046 Budapest, Hajló u.
42-44., Tel.: 230-66-78, 380-65-26

A pályázati adatlapok (ingyenesen)
szerezhetõk be a fenti hivatalokban,
vagy letölthetõk a http:\\ujpest.hu
weboldalról. 

Ügyfélfogadási idõ:
Szociális Osztály
Hétfõ: 14-18 óráig
Szerda: 10-17 óráig
Péntek: 8-12:30 óráig

Káposztásmegyei 
Ügyfélszolgálati Iroda
Hétfõ: 8-18 óráig
Szerda: 8-17 óráig
Péntek: 8-12:30 óráig

2. A hiányosan benyújtott és a vo-
natkozó rendeletben vagy a pá-
lyázati kiírásban meghatározott
feltételeknek meg nem felelõ pá-
lyázati kérelmek nem kerülnek el-
bírálásra. Errõl a kérelmezõt – az
ok megjelölésével – értesíteni kell.

3. A pályázati kérelmekhez csatolni
kell:

a) a kérelmezõ (jogosult) és a vele
közös háztartásban élõ családtag-
jai rendszeres és nem rendszeres
jövedelmérõl – három hónapnál
nem régebben – kiállított igazo-
lásokat (nyilatkozatot), valamint
nyilatkozatot arról, hogy van-e

érvényes tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerzõdése,

b) a kérelmezõ és a vele közös ház-
tartásban élõ családtagjai számá-
ra vagyoni helyzetére vonatkozó
igazolásokat (nyilatkozatot), nyi-
latkozatot a kérelmezõ és a vele
egy háztartásban élõ családtagjai
számára vagyoni helyzetére vo-
natkozó igazolásokat (nyilatkoza-
tot),

c) nyilatkozatot a kérelmezõ és a ve-
le közös háztartásban életvitel-
szerûen együttlakó személyek
számáról és családi állásáról,

d) a tartásra köteles és képes hozzá-
tartozókra vonatkozó nyilatkoza-
tot,

e) a közüzemi szolgáltatók igazolá-
sát a közüzemi díjak egyenlegérõl,
valamint a díjhátralék keletkezé-
sének idõpontjáról és mértékérõl,

f) a súlyos fogyatékosság igazolására
szolgáló okiratot,

g) a lakhatás havi költségére vonat-
kozó igazolásokat (nyilatkozatot),

h) a lakás, bérleti szerzõdésének
másolatát, illetve a magántulaj-
donú lakás három hónapnál nem
régebbi tulajdoni lap másolatát,

i) nyilatkozatot arról, hogy a kére-
lemmel érintett lakásban legalább
két éve életvitelszerûen, mely jog-
címen lakik,

j) nyilatkozatot arról, hogy az adós a
hitelezõ szervezetet felhatalmazza
arra, hogy a fizetés elmaradásáról
az Önkormányzatot tájékoztassa,

k) a pályázó és a vele életvitelszerû-
en együttlakó közeli hozzátarto-
zók nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati kérelem benyújtását
megelõzõ 3 évben nem részesül-
tek ilyen támogatásban.

4. A pályázatokat az Önkormányzat
Képviselõ-testülete által megvá-
lasztott bizottság bírálja el 2010.
január 29. napjáig.

5. A döntésrõl a pályázókat az Ön-
kormányzat 2010. február 12.
napjáig írásban értesíti.

6. A pályázat nyerteseivel az Önkor-
mányzat az adósságkezelésre vo-
natkozó szerzõdést köt, amelynek
alapján a támogatás összegét a
díjhátralék követelésére jogosult
szolgáltatóknak utalja át.

Budapest Fõváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata

Budapest Fõváros IV. ke-
rület Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete a súlyosan fogya-
tékos személyek díjhát-
ralék-kiegyenlítõ támo-
gatásáról szóló – módo-
sított – 23/2000. (XII.29.)
számú önkormányzati
rendelet felhatalmazása
alapján a súlyosan fogya-
tékos személyek adósság-
terheinek enyhítésére és
életfeltételeinek javítása
céljából díjhátralék ki-
egyenlítõ támogatás (a
továbbiakban: támoga-
tás) elnyerésére 2009.
december 1-tõl pályá-
zatot ír ki, az alábbi fel-
tételekkel.

Pályázati 
felhívás

12 H i rd e t m é n y
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Ez egy korszerû, hatékony orvosi vizsgálóesz-
köz, mely fájdalommentes, gyors állapotfel-
mérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt ha-
talmas mennyiségû információt gyûjt a szer-
vezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve
grafikusan 3 dimenzióban jelenít meg. Ezután
történik a kapott eredmények kiértékelése.
Az egész procedúra kb. egy órát vesz igénybe.

A leleteket a páciens rögtön, nyomtatott formában megkapja az étkezési és élet-
módtanácsokkal, homeopátiás és gyógynövénytanácsokkal együtt. A Perényi
Egészségcentrumban a vizsgálatot és a kiértékelést is szakképzett orvosok végzik.

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– a stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag-szintje
– az esetleges folyadékhiány vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

KIKNEK AJÁNLJUK?
– akik állandó fáradtsággal küzdenek
– stresszes életet élnek
– olyan problémákkal küzdenek, amelyeknek nem tudják az okát
– szeretnének életmódot váltani
– fontosnak tartják a megelõzést
– szeretnének teljes képet kapni szervezetük aktuális állapotáról

AKCIÓ! Az állapotfelmérés díja: 12000 Ft. Mindenki, aki november 30-ig bejelent-
kezik az állapotfelmérésre, egy 5000 Ft-os BIOLABOR-kupont kap ajándékba.*

*A Biolabor-kupon készpénzre nem váltható!
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Telefon: 30/663 9494, 30/663 9495
Email: pecent@pecent.hu (x)

SZERETNE EGYETLEN VIZSGÁLATTAL TELJES KÉPET KAPNI
SZERVEZETE AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁRÓL?

ERRE AD LEHETÕSÉGET A PERÉNYI EGÉSZSÉGCENTRUMBAN
HASZNÁLT ÚJ, ORVOSI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁS!

– A Budapest Klezmer Band már visszajáró vendég-
nek számít a kerületben, és mindig vastapsos koncer-
tet adnak. 

– Nagyon örülünk az újabb meghívásnak, szin-
te otthon érezzük magunkat Újpesten. Ha jól szá-
molom, ez lesz a hatodik koncertünk. Nekünk
mindig örömteli pillanat az itteni közönséggel ta-
lálkozni, és egy szép, felejthetetlen közös estét el-
tölteni velük. 

– Mintha évrõl évre fiatalodna a közönségük. 
– Az utóbbi 2-3 évben magam is azt látom, hogy

egyre több fiatal vonzódik a hagyományõrzõ, népi
motívumokat mûvészeti ágak iránt. Nemrégiben a
Mûvészetek Palotája nagytermében játszottunk, ti-
nédzserkorú gyerekek is szép számmal meghallgat-
ták a zenekart. Ennek sok oka lehet: a gyökerek ke-
resése, a gyökértelenség enyhítése, a dalok hangzás-
világa, de az is, hogy mindig magas szinten igyek-
szünk elõadni a dalokat, bemutatni ezt a fantaszti-

kus zenei kincset, ami a vérünkben van. Bár a zene-
kar mûködését tekintve fiatalnak mondható, széles
skálán mozog a repertoárunk. A kooperáció mindig
elõreviszi a mûvészetet, ezért nemcsak a koncerte-
zés, hanem a színház is közel áll hozzánk, különösen
a tánc mûfaja. 

– Ezt bizonyítja a decemberi koncert címe is: A
„Purim”-tól a „Menyasszonytáncig”, ami két színházi
darabjukra utal. 

– A „Purim, avagy a sorsvetés” címû darab törté-
nete tíz évvel ezelõtt indult, amikor Kiss János, a
Gyõri Balett igazgatója felkért egy közös produkció-
ra. A „Menyasszonytánc” egy Erdélyben élõ román,
magyar és zsidó közösségrõl szóló klezmer-musical.
Olyan kérdéseket feszeget, amelyek sajnos most is
aktuálisak, sõt, egyre aktuálisabbak: az identitásról,
egymás elfogadásáról, a közösségrõl, az igazságról.
A darab rendkívüli sikerrel fut. Mióta bemutattuk,
megállítanak az emberek az utcán, megköszönik az

élményt, elmesélik a saját történetüket. A 18 és a 70
évesek ugyanúgy. Szó esett arról is, hogy Erdélyben
is bemutatjuk a darabot, mert a román kulturális
attasét elvarázsolta. 

– A klezmer mûfaja hidat képez az emberek kö-
zött. És a klezmert játszó zenészek között? Beszélhe-
tünk egységes stílusról? 

– Természetesen mindannyian azonos gyökerek-
bõl táplálkozunk, de azt hiszem, ránk, a Budapest
Klezmer Band-re sajátságos, egyedi hangzás jellem-
zõ. Mindenhol felismerik a zenénket, saját zenei
nyelvezetet használunk, és ez – néhány kivételtõl el-
tekintve – jellemzõ is a formációkra. A Klezmatics
nevû New York-i zenekar, vagy a chicago-i Klezmer
Band szintén önálló utakon jár, természetesen a ha-
gyományokat is beépítik a mûvészetükbe. 

– Nemcsak itthon, külföldön is hangos sikerrel sze-
repelnek. 

– Szinte egész Európát bejártuk, eljutottunk a
tengerentúlra is, az újpesti fellépés után nem sokkal
pedig Amerikába utazunk, ahol három koncertet
adunk: egyet Manhattan-ben, egyet Brooklyn-ban,
egyet pedig New Jersey-ben. A lehetõség elõzménye
egy izraeli turné volt, ahol egy amerikai producer
felfigyelt ránk, és azóta is segít bennünket. 

– Van követõje a zenekarnak? 
– A fiatalok nemcsak hallgatják a zenénket, de

újabb együtteseket is alapítanak. Legalább tíz zene-
karról tudok már csak Magyarországon. Eljönnek a
fellépésünkre, szakmai tanácsokat kérnek tõlünk;
azt hiszem, a klezmer mûfaja csak most kezd igazá-
ból virágozni. – PK

Hagyománynak számít már a kerületünkben, hogy év végén kon-
certtel örvendezteti meg a nagyérdemût a Budapest Klezmer Band;
egyik legsikeresebb fellépésük két évvel ezelõtt volt, Bíró Eszter ven-
dégszereplésével. Hogy mi a zenekar és a mûfaj varázsa, tán még
maguk a zenészek sem ismerik, mindenesetre egy újabb lehetõség
adódik a titok megfejtésére: december 3-án, 19 órakor az Ady End-
re Mûvelõdési Központban. Az együttes alapítójával, Jávori Ferenc-
cel, vagy, ahogy zenészkörben ismert, „Fegyával” beszélgettünk az
idei koncert kapcsán. 

„Klezmer szvit” – Újpesten



Ingatlan eladó

�� Újpest-Központban eladó 90 m2-es, 2+2 fél-
szobás, jó állapotú, csendes, tágas, központi fû-
téses, teraszos, 4. emeleti (lift nincs) tégla örök-
lakás. Irányár: 21,6 MFt. Tel.: 06-70-528-1855

�� Újpesten, a Sporttelep utca 17. IV. emeletén
négyemeletes panelben (nem távfûtéses) zöld
környezetben 75 m2-es, 2 + 2 félszobás, erkélyes,
pincés, felújított lakás eladó. Irányár: 14,5 MFt.
Tel.: 06-30-222-8494

�� Kétszintes sorházi lakás Újpest belvárosában
(Görgey Artúr u.) eladó. 5 lakóhelyiség, dupla
komfort, garázs, kert. Frissen korszerûsítve, kül-
sõleg szigetelve. Gyors kiköltözés megoldható.
Tel.: 06-30-500-4748

�� Tulajdonostól eladó felújított téglalakás a Kis-
faludy utcában, hatlakásos rendezett társasház-
ban. Alapterület: 23 m2, összkomfortos, csendes
napos lakás. Tágas udvar. Irányár: 5,9 MFt. Tel.:
06-70-318-61-75

�� Tulajdonostól eladó III. emeleti téglalakás a Ná-
dor utcában, tiszta rendezett társasházban. 54 m2,
összkomfortos, csendes napos lakás. Saját pince-
rész. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-70-318-63-59

�� Alkalmi vétel! Magánszemélyek érdeklõdje-
nek! Újpesten, a Stop-Shop mellett 1,5 szobás 35
m2-es I. emeleti lakás eladó! Ár: 7,5 MFt. Tel.: 06-
20-206-9730

�� Újpest-Központban 70 m2-es, egyedileg átala-
kított, gépészetileg is felújított, klímával, nagy
fürdõszobával, gardróbokkal, új nyílászárókkal
panellakás 10,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-926-
4706

�� Árpád úton eladó téglaépítésû társasházban
található 97 m2-es luxus kivitelû lakás. A lakásról
leírás, képek, alaprajz a www.lakas.miniweblap.hu
oldalon található. Irányár: 55,9 MFt. Tel.: 06-70-
279-18-50

�� Újpesten tulajdonostól eladó Erzsébet utcá-
ban 54 m2-es felújított, földszinti panellakás.
Irányár: 10,5 MFt. Extrák: klíma, széf, trezorajtó,
rács. Kérésére képet küldök. Tel.: 06-30-906-1390

�� Eladó Újpesten egy 37 m2-es gázfûtéses, III.
emeleti felújított lakás téglaépítésû házban.
Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-295-7440 (8 és 18 óra
között). 

�� Újpesten 39 m2-es rendezett, alacsony rezsijû
téglalakás eladó. Azonnal beköltözhetõ. Irányár:
9,9 MFt. Tel.: 06-20-453-6151

�� Tulajdonostól áron alul eladó a Víztoronynál
VIII. emeleti, 54 m2-es panorámás lakás felújított
állapotban. Gardrób, erkély, egyedi konyhabútor,
világos konyha, klíma, új nyílászárók. Ár: 9,9 MFt.
Tel.: 06-70-375-7462

�� Az Izzó lakótelep legszebb utcájában 56 m2-es
kétszobás, emeleti, erkélyes, felújított, napfé-
nyes, parkra nézõ öröklakás kulturált házban tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 13,5 MFt. Tel.: 369-
5421, 06-30-489-1854

�� Újpesten, a Szõnyi István utcában, csendes
környezetben 184 m2-es családi ház + 32 m2 ga-
rázs + 365 m2 telek eladó. Egyedi fûtés, riasztó,
öntözõrendszer. Busz, óvoda, iskola, Lidl, orvos 5
percre. Tel.: 06-30-228-6261

�� Újpest Városkapunál, tulajdonostól sürgõsen
eladó 47m2-es tehermentes, távfûtéses, amerikai
konyhás, udvarra nézõ, azonnal költözhetõ I.
emeleti  felújított téglalakás. Irányár: 10.9 MFt.
Tel.: 06-30-678-3977

�� Az SZTK-val szemben, felújított kertes panel-
házban 67 m2-es 1+2 félszobás, igényesen kiala-
kított, kertkapcsolatos, saját tárolós lakás tulaj-
donostól eladó. Ár: 18 MFt. Tel.: 06-30-99-11-922

Ingatlant kiad

�� Káposztásmegyer I-en négyemeletes társas-
házban egyszobás vízórás üres lakás jó közleke-
déssel, csendes helyen kiadó. 45 000 Ft + rezsi +
2 havi kaució. Tel.: 06-20-581-4208

�� Egy szoba kiadó csak nõ részére Újpesten 
35 000 Ft-ért. Tel.: 06-70-601-1147

�� Újpest Székesdûlõn háromszobás ház 70 000
Ft + rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges.
Tel.: 233-0907

�� Káposztásmegyeren a Szabolcsi Bence téren
IV. emeleti, liftes házban kiadó egy 37 m2-es bú-
torozatlan garzonlakás. 42 000 Ft/hó + rezsi.
Szükség esetén mosógépet, mikrót, egyebeket
ingyen biztosítok. Tel.: 06-30-321-4642

Ingatlant bérel

�� Kiadó füstmentes garzont, vagy szobát kere-
sek csendes helyen. Nagyon fontos! Hosszú táv-
ra, minimum egy évre. Tel.: 06-30-417-3535

Garázs

�� Újpesten, a József Attila utcában utcára nyíló,
önálló, zárt garázs hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-
361-8520

Teremgarázs, kocsibeálló, tároló

�� Újpesten, a József Attila utca 18-ban, teremga-
rázsban egy beálló kiadó. Tel.: 06-30-951-4679

�� Újpesti piacnál teremgarázs, tároló kiadó. Tel.:
06-30-440-4829

�� Újpest-Központban, Árpád út 67. szám alatt
kiadó teremgarázs (kocsibeálló). 13 000 Ft/hó.
Tel.: 06-30-543-2659

Oktatás

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja egyetemi hallgató. Honlap: www.zrob.hu.
Tel.: 06-30-572-7416

�� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Tel.: 06-30-403-6244

�� Közép és emelt szintû érettségire, nyelvvizsgá-
ra felkészíti angol, német és orosz nyelvbõl szor-
galmas tanítványait diplomás, nagy tapasztalat-
tal rendelkezõ nyelvtanár. Fix másodállás is érde-
kel. Tel.: 06-70-55-390-55

Szolgáltatás

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk ké-
szítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Dugulás elhárítás (gépi), víz, központi fû-
tés-szerelés, FÉG gázkészülékek javítása, csõ-
törések hibaelhárítása. Tel.: 06-30-402-8305,
409-0408

�� Mûanyag ablakok, biztonsági ajtók szerelé-
se. Ingyenes felmérés, bontott anyag elszállí-
tás. Tel: 06-70-381-7402, 06-20-938-8108
www.divizorablak.hu

�� Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást
is. Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

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

Állást kínál

�� Óbudai Party Service eszközraktárába ke-
res AM könyvvel rendelkezõ alkalmi mosoga-
tónõket, fehér és fekete mosogatásra, változó
mûszakban. Jelentkezni lehet hétköznap:
9–15 óra között. Tel.: 06-70-941-3148

�� Káposztásmegyeri, 409 lakásos szövetkezet
pályázatot hirdet ügyvezetõ elnöki pozíció
betöltésére. Érdeklõdni a 3806-628-as telefon-
számon lehet. Pályázati felhívás a www.ocean-
szov.fw.hu oldalon található.

�� Újpest Önkormányzatának Szociális és Egész-
ségügyi Intézménye (1042, Budapest, Deák F. u.
93.) ifjúság-egészségügyiorvos munkakörbe,
2010. 01. 01-tõl megbízási jogviszonyba történõ

foglalkoztatáshoz üzemorvosi, háziorvosi, bel-
gyógyász, vagy csecsemõ és gyermekbetegségek
szakvizsgával rendelkezõ gyermekorvost keres.
Önéletrajzokat és diploma másolatokat a követ-
kezõ címre kérjük küldeni: Újpest SZEI, 1042, Bu-
dapest, Deák F. u. 93. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „ifjúság-egészségügyiorvos pályázat”.

�� Fiatal, agilis, pályakezdõ fiatalember állást
vagy kisegítõi munkát keres. Tel.: 06-70-356-0441

Állást keres

�� Ügyvédi irodai gyakorlattal, részmunkaidõ-
ben munkát keresek. Tel.: 06-30-354-1056

�� Adminisztrációs munkát keresek, részmunka-
idõben. Tel.: 06-30-354-1056

Könyv

�� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.: 06-20-
956-4084

Bútor

�� Eladó 2 db nagyméretû clubfotel, újonnan kör-
be kárpitozott bordó bársonnyal, epedarugókkal,
valamint hozzá tartozó 4 db székkel (ebbõl 2 db
ajándék). Ár: 60 000 Ft. Tel.: 06-30-409-3687

Utazás

�� Advent Bécsben: 12. 05., 12., 19.: 7200 Ft;
Advent Máriazellben: 12. 06: 8500 Ft; Advent
Grázban: 12. 13.: 8500 Ft; Szilveszter Erdély-
ben: 12.29–01. 02.: 89 900 Ft; Szilveszter Izra-
elben:   12.19.: 198 600 Ft. Nyugdijas kedvez-
mény 5%. Pataki Edit, Tel.: 413-1874.

Gyermekfelügyelet
�� Az Újpesti Babapihenõben komoly
szakmai tapasztalattal várjuk bölcsõdés
korú gyermekét! Télapó ünnepet szerve-
zünk az érdeklõdõ kicsiknek december 2-
án 16:30-tól. A részvétel ingyenes. Készül-
nénk meglepivel, ezért kérnénk, hogy je-
lentkezzenek elõre! Cím: 1046 Budapest,
Mikszáth Kálmán u. 46., tel.: 06 30 579 2160, 
e-mail: schmidt.sarolta@babapiheno.hu,
www.babapiheno.hu

�� Megbízható hölgy, az otthonában, a hét min-
den napján, gyermekfelügyeletet vállal 0-10 éves
korig. Tel.: 06-20-989-7567, 708-5436, egész nap

�� Babysittert, pótnagyit keresek 11 éves kislá-
nyom mellé rugalmas idõbeosztással, esetenkén-
ti ottalvással nemdohányzó újpesti hölgy szemé-
lyében. Jogosítvány elõny. Tel.: 06-30-942-7736

�� Magyar korrepetálást, gyermekfelügyeletet ál-
talános iskolás gyermekek részére olcsón válla-
lok. Tel.: 06-20-231-6265

Egészség

�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezo-
nanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey
u-i  nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Szom-
baton is rendelünk a III. ker. Vörösvári út 97-
ben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867

Könyvelés

�� KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS REÁLIS
ÁRON! A 3-as metró végállomásánál.
www.prof-audit.hu Tel.: 06-70-338-1613,
369-1798

Vegyes

�� Egy jó állapotban lévõ 50-es, háromnegyedes
bõrkabát eladó. 25 000 Ft. Tel.: 06-70-518-1795

�� Labdarúgás, Képes Sport (1960–1970 évjárat),
Akvárium, Terrárium, Búvár (1950–1960–1970
évjárat) eladó. Tel.: 370-8272 (14 –22 óráig). 

Társkeresõ

�� Szeretnék megismerkedni olyan idõs úrral, aki
nagyon magányosan él otthonában, csak egy
rendes, idõs asszony hiányzik az életébõl, az ott-
honából. Kérem, hívjon bizalommal, várom hí-
vását! Tel.: 06-30-375-8005

Névnapi köszöntõ     

�� Nagyon Boldog Névna-
pot Kívánunk Kolleganõnk-
nek Vörös Erzsébetnek! 

Irattári csajok
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VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Kovács Zoltánné,hirdetésszervezõ 
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 
e-mail: ujpestinaplo@invitel.hu 

A lakossági apróhirdetés felvétele az Új-
pesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõségé-
ben történik (Ady Endre MK, Tavasz u. 4., I.
emelet). Információ: 06/20 971-8848

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig,
csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-12
óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000
Ft/25 szó/megjelenés. Hirdetését e-mailen
is feladhatja: unhirdetes@gmail.com (kér-
jük, szíveskedjenek a kért megjelenési dá-
tumokat, nevüket és postacímüket is meg-
írni). Lapzárta: csütörtökönként 14 órakor.

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter
� Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin � Szerkesztő: Tutor Kata,

Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika

Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: 
Szerencsi Csilla � Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, 

fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája,

www.hknyomda.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337

Megjelenik minden héten 47 000 példányban.
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ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

SZÜLÕKLUB A NAPRAFORGÓBAN
2009. november 26-án csütörtökön este
18 órakor vendégünk Bíró Zsolt spiritu-
ális mester. Az elõadás témája: Spirituá-
lis gyermeknevelés. Az elõadás után le-
hetõséget teremtünk a személyes kérdé-
sek négyszemközti megbeszélésére. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk! Cím:
Napraforgó Képességfejlesztõ Központ
(1046 Bp., Megyeri utca 226 fszt.)
www.napraforgoalapitvany.hu



ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési
kedvezményekkel, ingyenes

szolgáltatásokkal
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástex-
til és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés
és információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP
KÖLCSÖNZÉS

Fél napra 8–13 h.: 2800 Ft, 
14–20 h.: 2800 Ft.

Egész napra 8–20 h.: 4800 Ft.
Újpesten a házhozszállítás ingyenes.
Tel.: 370-7861, 06-30-346-4383

TAKARÍTÁS
Intézmények, iskolák, irodák,
üzemek, csarnokok, napi és
nagytakarítása, szőnyeg és
kárpittisztítás, PVC tisztítás,

bevonatolás, ablaktisztitás, stb.,
komoly referenciákkal.

ENIMOL Kft. Tel.: 06-30-346-4383
Email:enimol.kft@freemail.hu

M E G N Y I T O T T U K
A U T Ó S Z E R V I Z Ü N K E T
Minden típus szervízelése, használt OPEL
alkatrészek, gumiszerelés kedvező áron. 

Cím:1047 Budapest, Tinódi u. 9.
Tel/Fax: 369-2987, Mobil: 20/942-7360

Nyitvatartás: H-P: 8-17

A nap megszentelése – Énekek és imák no-
vember 28-án, délután négy órakor Szvorák
Katalin ad koncertet a Király utcai könyvtárban.
Az énekesnő legújabb, A nap megszentelése című
albumát mutatja be zenészbarátok – Andrejszki
Judit (ének, csembaló, orgona) és Pejtsik Péter
(cselló) – kíséretével. A hangversenyen népéne-
kek, himnuszok, zsoltárok és imák hangzanak el. 

A koncertet Újpest önkormányzata támogatja.

15 H i rd e t é sÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I I I .  É V F O L Y A M ,  2 6 .  S Z Á M ,  2009. november 23.

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777, www.medaille.hu



H i rd e t é s

Tudnak-e repülni a malacok?
A Varázsdobozban megtudhatja

Térjen be az újonnan nyílt MAGICBOX üzletébe 
– mindent kipróbálhat, mindent megszerethet

NEM CSAK GYEREKEKNEK
Hiszen mindenki volt gyerek

Cím:1042 Bp., Árpád út 51–53., Telefon: 06 30/30 10 549 

A GONDOLKODTATÓ JÁTÉKOK BOLTJA

Újpesti Karácsony
Ú J P E S T  K Ö Z P O N T J Á B A N
2009. november 27-tõl december 24-ig

Vásár: kerámiák, könyvek, lemezek, díszdobozok, üveg-
áruk, ékszerek, kézi készítésû csokoládé, újpesti címerrel,
felirattal ellátott kulcstartók, hûtõmágnesek, ajándéktár-
gyak, Újpest naptár. Különleges karácsonyi ételek, italok,
krampampuli, langalló.
– Könnyûzenei mûsorok minden pénteken, kezdés min-

dig 18.30 óra. 

– Komolyzenei koncert, minden szombaton 19.30 órától.
– Gyermekmûsorok minden szombaton 10.00-12.00 órá-

ig, minden vasárnap délelõtt 11.00-tõl a legjobb újpesti
gyermekcsoportok bemutatói, 16.00-tól gyermekeknek
szóló produkciók.

– Ünnepélyes gyertyagyújtás minden vasárnap 17.00-tõl
az újpesti történelmi egyházak szervezésében, mûsorral.

– Vásári különlegesség minden szombaton fõzés és vásár.

NOVEMBER 27–28–29.
27-én, 18:30: Mága Zoltán és az Angyalok.
28-án, 10:00: Öreg néne õzikéje, A szegény ember gazdag-

sága – elõadók: Szép Ernõ Színház, Batyu Színház.
19:30: a Városháza Dísztermében az Újpesti Erkel
Gyula Zeneiskola mûvésztanárainak és szólistáinak
koncertje.

29-én, 11.00: a Bródy Imre Oktatási Központ színjátszóinak
mûsora.16:00 Lovagi héttorna, Szivárvány Zenekar
elõadásában.

29-én, 17:00: Gyertyagyújtás, igehirdetés, mûsor: Újpes-
ti Baptista Gyülekezet.

Vásári különlegesség 28-án, birkapörkölt fõzés és vásár.
A programok ingyenesek. Mindenkit szeretettel vár Újpest
Önkormányzata!
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