
A világhírû Bolyki Brothers pénteken 18 órakor ad 
koncertet az újpesti karácsonyi vásáron 8–9., 16. oldal
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KÖZÖSSÉG, ÕSZINTESÉG, 
HATÉKONYSÁG. 
Ez a három szó kell, hogy jellemez-
ze mind az önkormányzat, mind a
hivatal munkáját – jelölte ki célki-
tûzését Wintermantel Zsolt polgár-
mester. 3. oldal

ÚJ HELYEN A FENYÕFA ÁRUSOK
A hagyományosan a Szent István
téri Piac és Vásárcsarnok és a  Vá-
rosháza közvetlen közelében
megrendezett fenyõfa vásár két,
új helyszínre költözik. Négy árusí-
tóhelyet a Virágcsarnok körül
alakítottak ki, tizenhárom árust
pedig az István út–Petõfi ut-
ca–József Attila utca határolta
területen helyeztek el. Az árusok
többsége zalai õstermelõ, akik
hosszú évek óta Újpesten kínál-
ják a fenyõket. 

MIKULÁS MINDENHOL 
Sok újpesti gyereket, felnõttet és
szépkorút örvendeztetett meg Miku-
lás. Puttonyában számtalan ajándék-
kal feltûnt a jégcsarnokban, a vásári
forgatagban, de még a nyugdíjasok
bálján is. – 4-5. oldal

ERÕT AD A KITÜNTETÉS
Õze István, az UTE igazgatója a Bu-
dapestért-díjat vett át Tarlós István
fõpolgármestertõl. A sportvezetõ a
kitüntetésbõl merít erõt további
munkájához. 

13. oldal  

Humor,
ének, zene
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NÉV MIKOR IDÕ HELY
Dr. Vitáris Edit jegyzõ minden hónap harmadik szerda 14 órától Polgármesteri Hivatal, II/55.
Nagy István alpolgármester minden hónap elsõ kedd 14-16 óráig Polgármesteri Hivatal, II/68.
Rádi Attila alpolgármester minden hónap második hétfõ 14-16 óráig Polgármesteri Hivatal, II/67.
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester minden hónap elsõ hétfõ 14-17 óráig Polgármesteri Hivatal, II/59.

Páli József Pál vk. 1. minden hónap második hétfõ 17-18 óráig Káposztásmegyeri Részönk., Hajló u. 42-44.
Horváth Imre vk. 2. minden hónap elsõ szerda 17 órától Csokonai Gimnázium, Bõrfestõ u. 5-9. 36. iroda
Szalma Botond vk. 3. minden hónap elsõ hétfõ 18 órától Templom u. 4. (KDNP) 
Dr. Szabó Béla vk. 4. minden hónap negyedik hétfõ 17 órától FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Dr. Dabous Fayez vk. 5. minden hónap második hétfõ 17-18 óráig Káposztásmegyeri Részönk., Hajló u. 42-44.
Nagy István vk. 6. minden hónap elsõ kedd 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal, II/68.
Bartók Béla vk. 7. minden hónap második kedd 18-19 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Balázs Erzsébet vk. 8. minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Koronka Lajos vk. 9. minden hónap második hétfõ 17-18 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Ozsváth Kálmán vk. 10. minden hónap elsõ hétfõ 18 óra FIDESZ Iroda, Árpád u. 56., I. emelet
Németh Edit Éva vk. 11. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Jókay Attila vk. 12. minden hónap második hétfõ 17-18 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56., I. emelet
Rádi Attila vk. 13. minden hónap második hétfõ 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal, II/67.
Hladony Sándor vk. 14. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.

Pajor Tibor minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig JOBBIK Iroda, Szent László tér 7.
dr. Trippon Norbert telefonos egyeztetés után Tel.: 369-4205
Belán Beatrix minden hónap elsõ péntek 17-18 óráig MSZP Székház, Nádor u. 1.
Farkas István telefonos egyeztetés után Tel.: 06-20-518-7830
Szabó Gábor minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig MSZP Székház, Nádor u. 1.
Perneczky László elõre egyeztetett idõpontban ujpest@lehetmas.hu, tel.: 06-20-390-0566

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK
Wintermantel Zsolt december 16., 17-18 óráig FIDESZ Iroda, Árpád u. 56.
Nagy István minden hónap elsõ kedd 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal, II/68.
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A Parlamentbõl jelentjük
VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG
Országgyûlési vizsgálóbizottság alakul, amely a Kolontár
melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt felelõsség fel-
tárásával, illetve a hasonló katasztrófák jövõbeni megaka-
dályozásához szükséges feladatok meghatározásával fog-

lalkozik. A munka részét képezi, hogy felmérjék, hány hasonló létesítmény
van még az országban, azok milyen mértékû veszélyt jelentenek az emberek-
re, a környezetre. A bizottságba a Fidesz 4, a KDNP 1, az MSZP és a Jobbik 2,
az LMP 1 tagot küldhet, a testület 2011. novemberre készíti el jelentését. 

ÜGYVÉDEK
A november 29-i ülésen módosult az ügyvédekrõl szóló
törvény, azért, hogy az ügyvédi kamarai tagság megszer-
zéséhez szigorúbb feltételeknek kelljen megfelelni. Ennek
alapján legalább egy év ügyvédjelölti, vagy alkalmazott

ügyvédi joggyakorlat lesz a kritérium a korábban hatályban lévõ feltételek
mellett. A tapasztalatok szerint szükség van az ügyvédek iránti magasabb
szakmai elvárásokra.

FÖLDGÁZELLÁTÁS
Az új földgáz-árszabályozás bevezetésének elsõ lépése-
ként a képviselõk döntöttek a földgáz biztonsági kész-
letezésérõl, a földgázellátásról szóló törvény módosítá-
sáról. A változtatás értelmében a földgáz biztonsági

készlet indokolt szintjét az energiapolitikáért felelõs miniszter rendelet-
ben határozza meg. Megteremtették annak lehetõségét is, hogy az im-
port földgázforrások árát a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a
miniszter rendeletben állapítsa meg. Az elfogadott javaslat biztosítja,
hogy a társaságokra kivetett különadót ne lehessen áthárítani a fo-
gyasztókra.

FOGLALKOZTATÁS
Az Országgyûlés módosította az egyszerûsített foglal-
koztatásról szóló törvényt. Az elektronikus úton megva-
lósuló adatbejelentés mellett 2010. december 1-i hatály-
lyal lehetõvé kívánta tenni az SMS alapú adatbejelen-

tést. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, ez a megoldás kevésbé népsze-
rû, ezek alapján az SMS alapú adatbejelentést kiemelték a törvénybõl, így
azok nem lépnek hatályba.

NÉPSZÁMLÁLÁS
Módosította a Tisztelt Ház a 2011-es népszámlálásról
szóló törvényt: lerövidítették az adatfelvételi idõszakot,
és törölték a lakosság számára kényesnek tûnõ vagyoni
jellegû adatköröket. A módosítás javít a törvény szerke-

zetén és pontosítja a definíciókat, valamint tisztázza a népszámlálásban
együttmûködõ szervek hatásköreit. 

DR. HOLLÓSI ANTAL, 
WINTERMANTEL ZSOLT 

Újpest országgyûlési képviselõi 
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A szocialisták után maradt pénzügyi
káosz és gazdasági leépülés felszá-
molása az elsõ számú feladata Új-
pesten – nyilatkozta Wintermantel
Zsolt. A polgármester a tervezett fej-
lesztésekrõl is beszélt, többek között
a saját uszodáról, a Duna-part meg-
nyitásáról. A hivatal munkáját a
közösség, õszinteség, hatékonyság
jegyében alakítja át. 

jpest fejlesztési lehetõségeire kihatással
lesz, hogy az elõzõ ciklus szocialista
irányítástól rosszul tervezett költ-

ségvetést örökölt, számtalan hiányosságot talált

az új városvezetés. Szomorú tény, de muszáj
szembenézni vele, hogy a szocialisták minde-
nütt, országosan, fõvárosi szinten és helyben is
ugyanúgy kormányoztak: pénzügyi káoszt, és
gazdasági leépülést, adósságot hagytak maguk
után – állapította meg Wintermantel Zsolt.
Ezért elsõ számú feladat a romok eltakarítása és a
dolgok rendbe tétele. „Nemzeti ügy a gazdaság

talpra állítása, a pénzügyi helyzet feltárása és sta-
bilizálása, hiszen ez az alapja minden további terv
megvalósításának. Ezzel küzdünk Újpesten is” –
tette hozzá.

Kevesebb politikus, kevesebb szöveg, több
eredmény – ezt az elvet igyekszik a gyakorlatba
átültetni a munkatársaival. „Egyszerûbb és
takarékosabb mûködést alakítunk ki, amelyben
jól látható mindenkinek a felelõssége. Ennek
érdekében a korábbi 13 helyett most 6 bizottság
mûködik, azok is jóval kisebb létszámmal, és
megfeleztük a tanácsnokok számát is. Csak ezzel
több mint 60 millió forintot spórolunk évente” –
mondta. 

A polgármester kiemelte: közösség, õszinteség,
hatékonyság, ez a három szó kell, hogy jellemezze
mind az önkormányzat, mind a hivatal munkáját.
Ennek érdekében további ésszerûsítés, átalakítás
is várható. „Tudom, hogy senki sem szeret ügye-
ket intézni, az mindig nyûg. Ismerem az érzést. Az
nem is reális cél, hogy az emberek szeressenek
ügyeket intézni. De az igen, hogy kifelé menet
már derûsebb legyen az arcuk, mert segítséget
kaptak. Nekem ez a célom” – húzta alá
Wintermantel Zsolt. Hozzátette, ez azt jelenti, „a
hivatalnak úgy kell mûködni, hogy Újpest pol-
gárai mindig azt érezzék, mi vagyunk értük, és
nem fordítva.” – U. N.

Közösség,
õszinteség,
hatékonyság 
– Wintermantel Zsolt 
polgármester a célokról és 
az eddigi eredményekrõl
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Visszaadják a Duna-partot
Már dolgozunk a Fõvárosi Kikötõ Igazgatóság kialakításán, hogy a rakpartokat egységes kezelés-
ben, a fõváros és az emberek érdekében használhassuk – mondta a polgármester. Wintermantel
Zsoltnak másik célja a Dunát és a Duna-partot visszaadni az újpestieknek, ennek érdekében a
képviselõ-testület hamarosan tárgyalja a vízmûvek területét érintõ szabályozási tervet. A parton
pihenésre, kirándulásra alkalmas zöldsáv jöhet létre, amelyet a Váci út felõl több helyen meg lehet
majd közelíteni.

Saját uszoda kell
Terveink közt szerepel egy tanuszoda építése
még ebben a ciklusban. Azt akarom, hogy az
újpesti gyerekek itt tanulhassanak úszni, ne
kelljen õket más kerületbe vinni – közölte a
polgármester az újpesti uszodát érintõ
kérdésre. Wintermantel Zsolt elfogadhatat-
lannak tartja, hogy jelenleg nincs se fõvárosi,
se újpesti fenntartású fürdõ vagy uszoda a
kerületben.  A polgármester felidézte, a
fõvárosi tulajdonú uszodát a Demszky-Hagyó
féle városvezetés záratta be, állapota azóta
használhatatlanná vált.

Családi park 
az újpestieknek
A Szilas-patak menti családi park meg-
valósítása a polgármester régi álma, a sokféle
igényes szabadtéri és beltéri programra,
idõtöltésre adna lehetõséget a családoknak
kulturált, barátságos körülmények között.
„Nem adom fel. Nekem továbbra is szívü-
gyem, mert családos emberként tudom,
mennyit jelentene az itt élõ családoknak.
Ezért azt kértem munkatársaimtól, hogy ve-
gyük elõ a terveket újra, és nézzük meg, hogy
most milyen lehetõségek látszanak a meg-
valósításra” – közölte Wintermantel Zsolt.
(forrás: fidesz.hu)
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dén is nagy szeretettel adott
otthont a káposztásmegyeri
Jégpalota az újpesti óvodák és

iskolák számára megrendezett Mi-
kulás-ünnepségnek. A december 6-i

eseményen nem csak a Mikulás ör-
vendeztette meg a gyerekeket, ha-
nem a Jégpalotában mûködõ Buda-
pest Stars jégkorong-egyesület szu-
permini csapata és annak edzõi, va-

lamint Ricsi bohóc is. Ezerötszáz ke-
rületi kisgyermek láthatta a progra-
mot, és természetesen egyikük sem
távozott üres kézzel. Gazdag cso-
maggal jutalmazta meg õket a Mi-
kulás, akinek segítségére voltak a
Jégpalota dolgozói, és a Budapest
Stars mellett szintén a Jégpalotá-
ban otthonra találó Vasas Hockey
Club felnõtt jégkorongozói. Az ese-
mény rangját emelte az a tény,
hogy az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Újpest polgármestere,
Wintermantel Zsolt is. (g)

Két gyertya 
ég már Újpest
adventi 
koszorúján

négy újpesti történelmi egyház elöljárói
advent vasárnapjain közös imaáhítatot
tartanak a karácsonyi vásárban. Decem-

ber 5-én már a második gyertya lángja lobbant fel
a színpadon. Este öt órakor az „Erõs vár a mi

Istenünk” mondattal vette kezdetét az evangéli-
kusok mûsora a Szent István téren. A Györgyi Pi-
roska vezényelte kórus többször fellépett, a kar-
vezetõ maga külön is énekelt. A Luther Kiadó
gondozásában nemrégiben jelent meg az Áldás-
könyv, amelybõl dr. Pintér Attiláné olvasott fel
részleteket. A lelkész és a gyülekezet címû szatiri-
kus prózát Haba Gábor adta elõ, majd ismét az
énekkaron volt a sor. Ezt követõen Solymár Péter,
az Újpesti Evangélikus gyülekezet lelkésze beszélt
arról, milyen üzenetet hordoz a világosság, majd
megnyújtotta a második gyertyát.

Molnár Imre furulyázott még, végül a Csendes
éj énekkel zárult a mûsor, azonban a tér nem ürült
ki, az emberek sétálgattak, beszélgettek, s válogat-
tak a vásári árusok portékái között. – Á. T.

A

I

1500 gyerek várta 
a Mikulást 
a Jégpalotában
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ost sem voltunk magunkban, folya-
matosan jöttek tinik, babakocsival ér-
kezõ fiatal felnõttek, sõt idõsek is. A

Viva tévés Zola, aki mûsorvezetõként köszöntött
bennünket, elmondta: ilyen hidegben szabadté-
ren beszélni sem könnyû. Hát még énekelni! Kü-
lön dicséretet kapott így az énekes Dér Heni, aki
dacolva a decemberi idõvel matrózruhában és
hozzá illõ sapkában érkezett. A csinos énekest lát-
va elõször bizalmatlanok voltunk, mert arról igye-
kezett meggyõzni bennünket: Szingli lány va-
gyok… De ez az egyik slágerük címe. 

A Sugarloaf fergeteges bulit ígért, állta a szavát.
Majd másfél órán át zenéltek. S vette a közönség is.
Olyan slágerparádét hallhattunk, ami a fennállásá-
nak tizenötödik évfordulóját ünneplõ zenekartól re-
méltünk. A legfrissebb számaikból és a régebbi nagy
slágerekbõl egyaránt idéztek. A januárban megjelenõ
új lemez slágergyanús dalaiból is megismerhettünk
néhányat. Ízeltõt kaptunk a Dolce vita klipbõl is.

Szombaton reggel a piac ébredt elsõként, ked-
ves látogatójával, a Mikulással. A hétvége ugyanis
a karácsonyi vásárban is a nagyszakállúról szólt. 

A Mikulás jöttét a nagyszínpadon a Zenemanók
koncertje is jelezte. A Nyafatka Mikulás akar lenni
címû produkció a gyerekek részvételére épült. A
színpadon egymást váltották azok az önként je-
lentkezõ bátor gyerekek, akik a Mikulás „néninek”
segítettek. Sok dolguk akadt a dalok, énekek kö-
zött. Három kislegény, Lóci, Máté és Bence példá-
ul éppen krampusszá változott. Nem sokkal ké-
sõbb egy újabb gyermekcsapat a karácsonyfa dí-
szítésén segédkezett. Õket az újpesti Szép Ernõ
Színház mûvészei követték a Várjuk együtt a Mi-
kulást! elõadással. 

Vasárnap a Mikulás kelt elõször, aki szívesen
pózolt a gyerekekkel egy-egy kép elkészültéig. Ka-
rácsonyi ajándékmûsorral a Bródy Imre Oktatási
Központ diákjai készültek. A gyermekcsoportok

bemutatói kedvesek, szellemesek voltak. Kinek
jutna eszébe például, hogy a teknõsbékát legjob-
ban úgy lehet megformálni, ha mosóteknõt hú-
zunk a hátunkra. A szieszta után a Csepp Színház
Jaj de jó, jön a Mikulás címmel tartott bemutatót.
A kicsik a színpad elõtt táncoltak, együtt énekel-
tek a színészekkel. A mûsor a forgatókönyv szerint
zajlott, de a három szereplõ nem ment a szom-
szédba a rögtönzésért sem. Kapóra jött például egy
alacsonyan szálló repülõgép merthogy akár azon is
jöhet a Mikulás. Az ováció tovább fokozódott, ami-
kor elkezdte osztogatni ajándékait. Így lett a dalban
elhangzó szöveg valósággá: van zsákodban minden
jó… A pirospozsgás arcocskák nemcsak a hidegrõl
árulkodtak az örömrõl is. – Á. T., B. K. 

Az Újpesti Karácsonyi Vásárban december 3-án este a Sugarloaf zenekar-
ra várt, hogy a hidegben táncra perdítse a nagyérdemût. Néhány perc
alatt nyilvánvalóvá vált, hogy kucsmában sapkában, több réteges csoma-
golásba  öltözve, kezünkben  bögrével (forró teával, forró csokival, forró
punccsal…stb) lehet a zene ritmusára mozogni. Látogatóként profik va-
gyunk: ez már a második péntek, amikor könnyûzenei koncertre igyekez-
tünk a Szent István térre.

M

A második adventi hétvége:

Mikulásbuli a vásárban 

Szombat este igazi családi programmal várta
Erdélyi László zongoramûvész a hangversenyé-
re ellátogatókat. A Belsõvárosi Református
Templomban Scarlatti, Haydn, Chopin, De-
bussy, Ravel és Bartók zenéjével idézte fel ad-
vent, a várakozás pillanatait, hozott a zenével
békességet a szívekbe. 
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MIKULÁS BÁL A NYUGDÍJAS KLUBBAN
A Mikulás érkezése a felnõtteknek is kedves, de-
cember 1-jén az Szociális és Egészségügyi Intéz-
mény Õszi Fény  Integrált Gondozási Központ
Király utcai gondozóházába látogatott. Nem
ment üres kézzel, édességgel kedveskedett. A
nagyszakállú annyira jól érezte magát, hogy
nemcsak mesélt, táncra is perdült. A báli hangu-
latban az otthon lakóit és a nyugdíjasklub tagja-
it sem kellett bíztatni, a parkett „ördögei„ a Mi-
kulást és a krampuszokat is elbûvölték. 



Újpesti Napló: – Éppen egy éve,
hogy Fedél nélkül címû írásunkban,
a hajléktalanok lapjától kölcsönvett
címmel arra utaltunk, a káposztás-
megyeri református egyház szakrá-
lis célokat és közösségi életet egy-
aránt szolgáló templomépülete
még mindig távol van a befejezés-
tõl. Mi változott azóta?

Zámbó András: – A panelházak tö-
vében formálódó mediterrán hatású
épület szó szerinti tetõ alá hozásáért
eddig Újpest önkormányzata, magán-
személyek, mûvészek, egyházi partne-
rek egyaránt nagyon sokat tettek. Az
anyagiak mellett a jó szándék legalább
ilyen fontos számunkra. A Zeneakadé-
mián tavaly megrendezett jótékonysá-
gi koncertet követõen csak idén ta-

vasszal tudtuk megcsinálni a tetõt a
kemény tél miatt. A templomba
beesett havat sokáig lapátoltuk. Sze-
rencsére a tetõszerkezetben nem esett
kár, így a tavaszi könnyûzenei koncer-
tünk idején már volt a fejünk felett te-
tõ. Az önkormányzat nagyvonalú tá-
mogatása újabb reményeket ébreszt.

– Mire fordítják az önkormányzati
támogatást?

– A támogatást hálás szívvel, kö-
szönettel fogadtuk. Bár számtalan
célra felhasználhatnánk, a megálla-
podásban rögzítettük, hogy tetõ
munkálatait követõen a nyílászárók
beépítését fejezzük be ebbõl a pénz-
bõl. Ez már megtörtént, így a támo-
gatás nyomán a tetõ burkolat készí-
tése és a villanyszerelési munkák
kapnak újabb lendületet. Több tíz-
millió forintra rúg még az a költség-
vetési tétel, amely a szerkezeti mun-
kák befejezéséhez szükséges. Még
nem tudjuk megvalósítani a fûtést,
papíron tervezzük a bútorozást is.

Önkormányzati
forrás is segíti 
az templomépítést 
Ötmillió forintos pénzeszköz átadásról írt alá megálla-
podást Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere és
Zámbó András, a Budapest-Káposztásmegyeri Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora. A támogatás nem
egyedi, az újpesti templomépületek felújítását, karban-
tartását célzó önkormányzati program része. A lehetõ
legjobbkor érkezett pénzbeli segítségrõl a megállapo-
dás aláíróit kérdeztük. 

Az Erzsébet Utcai
Általános Iskola 
a Nagy Vagy-on!
Ki ne ismerné, vasárnap reggelrõl a TV2 Nagy Vagy! –
címû vetélkedõjét? Érdekes, nehéz gyakorlatok hely-
színe ez a verseny, mely 6 iskola valamelyikének gyõ-
zelmével zárul. Ezen a versenyen vett részt iskolánk. A
csapatban szülõk, gyerekek és tanárok egyaránt sze-
repeltek. Ezen kívül minden csapatot segített egy is-
mert személy, mi Szandival szálltunk harcba.

A verseny elõtt sokat gyakoroltunk tornate-
remben, uszodában egyaránt. Már a próbákon ki-
tûnt, milyen bonyolultak a feladatok. Sokat dol-
goztunk vele. Végül a sok küszködés után elérke-
zett a Nagy Nap, amikor megmutathattuk, hogy
nem volt hiába a sok gyakorlás. Én cseretagként
szurkoltam nagy lelkesedéssel a csapatnak, mely-
nek Anyukám és a Testvérem is tagja volt.

A vízben igazán jól szerepeltünk. Iskolánk a má-
sodik helyen állt az uszodai feladatok után, de
még hátra voltak a szárazföldi feladatok. Teljesít-
ményünk itt egy kicsit romlott. Például nem tud-

tuk ilyen rövid felkészülési idõ alatt profin megta-
nulni kapura lõni. Vagy említhetném a zsákban
ugrálást. Szurkolótáborunk lelkesedése ekkor
sem lankadt, végigdrukkolták a napot. Segítsé-
gükre eljött a Polgármester úr, Wintermantel
Zsolt bácsi is.

A kocsihúzó verseny sorsolásánál Rippel Viktor
csapatát, azaz a solymáriakat kaptuk ellenfélnek.
Nagy küzdelem volt, de sajnos alulmaradtunk. Ek-
kor egy kicsit elszomorodtunk, hisz ez a feladat
duplapontot ért. A csapatoknak mozarellából ké-

szült ételt is kellett készíteniük. Bea néni, a ver-
seny fõszervezõje, mozarellával töltött gombát
készített. Iskolánk különdíjat kapott érte.

A végeredmény: 4. helyezés. Mindnyájan nagyon
örültünk ennek a helyezésnek. A versenyzõk és a
szurkolók fáradtan pakolták össze cuccaikat. Min-
denki nagyon jól érezte magát, ezen az élményekben
gazdag napon. Jó érzés volt szerepelni, még szurkoló-
ként is egy ilyen izgalmas versenyen!

Jövõre újra szeretnénk megmérettetni magun-
kat! Szász Lea 6. osztályos tanuló
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– Van-e végsõ határideje az építés
befejezésének?

– Isten segítségével, sok csodával,
külsõ hozzájárulással építkeztünk
eddig is. Óriási tömegek fordulnak
meg a hétközi alkalmakon, a már
megnyílt épületrészben. A Közössé-
gi Házban tartott hétvégi istentisz-
teleteken visszajelzést és megerõsí-
tést kapunk abban: missziónk nem
hiábavaló. Ha elkészül a templom,
sokak számára lesz gyógyír a Jézus
Krisztusról szóló tanítás. A tempót
az adományok, támogatások beér-
kezése diktálja, az anyagiak ismerté-
ben haladunk tehát. Bár most már
hangosan is kimondtunk egy dátu-
mot: jövõ év október 10-én, a temp-
lom alapozásának tizedik évforduló-
ján szeretnénk birtokba venni a
templomépületet. 

Wintermantel Zsolt: – Polgár-
mesterként egyik legfõbb felada-
tomnak azt tartom, hogy erõs, ösz-
szetartó, öntudatos közösséget

építsünk Újpesten, amire mindenki
számíthat, mindenki büszke lehet
és amelyben  mindenki  biztonság-
ban érezheti magát. Jómagam ezt
tartom a politika legfõbb céljának.
Ez ad értelmet a mindennapi dön-
téseknek, intézkedéseknek, hiszen
ez egy iránytû, amely megmutatja a
konkrét ügyekben, kérdésekben, mi
a helyes. Mindig az, ami a közösség
érdekét, erõsödését szolgálja. A
történelmi egyházak – mint min-
denütt, itt Újpesten is – köztudot-
tan pótolhatatlan szerepet tölte-
nek be a közösségépítésben, az
egymás iránti tisztelet, felelõsség és
szolidaritás erõsítésében, a rászoru-
lók gyámolításában, továbbá az if-
júság nevelésében. Ezért az önkor-
mányzat erejéhez és lehetõségeihez
mérten mindig támogatni fogja az
egyházakat ebben a fontos külde-
tésükben, amelyet egyébként akkor
is ellátnak, hogyha nem kapnak
hozzá segítséget. – B. K
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Siker az uniós 
felnõttoktatás
A felnõttképzésére jelentkezõknek eddig 70 százaléka
talált állást vagy megoldást problémájára az Ady Endre
Mûvelõdési Házban futó uniós projekt segítségével.

Egy napos konferenciára hívták a IV. és XV. kerület azon civil szervezeteit az
Újpesti Polgár Centrumba, amelyek érdeklõdnek a felnõttoktatás, a lesza-
kadó, hátrányos rétegek felzárkóztatásának problémái iránt. A szervezõk, az
Ady Endre Mûvelõdési Központ és a Csokonai Mûvelõdési Központ
képviselõi számoltak be a 2009 júniusában, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával megvalósuló program eredményeirõl. Az „Észak-pesti fel-
nõttképzés – Élethosszig tartó tanulás hátrányos helyzetû csoportokban”
címû projektre az EU 61 millió forintot biztosított. 

Czégény Ilona, az Ady Endre Mûvelõdési Központ igazgatója (képünkön), a
projekt létrehozója elmondta, tartalmilag a közmûvelõdési intézmények fel-
nõttképzési kapacitásaikat bõvítõ 2006/2008-as programjukat folytatják. A
korábbi projekt során az intézmények eszközöket vásárolhattak, tantermet,
ügyfélfogadó teret alakíthattak ki és az oktatói kört is tovább képeztethették.

Kóródi Katalin tanácsadótól megtudtuk, az elõzmények hatására az új
program szolgáltatásaira is minden reklám nélkül voltak jelentkezõk. Az
érdeklõdés akkora, hogy a heti háromszor két órás idõkeret elégnek sem
bizonyul, az igény sokkal nagyobb. A megnövekedett elvárásoknak úgy
próbáltak eleget tenni, hogy amikor egy-egy szolgáltatásra – például ön-
életrajz írásra vagy interjúra való felkészülésre – többen érdeklõdtek, külön
csoportos tréninget tartottak a számukra. A legtöbb ember azonban
egyéni foglalkozást igényel, hiszen mindenki más élethelyzetben van, velük
egyenként találkozott a tanácsadó, sokszor a hivatalos fogadási idõn túl.  

A program most tart a félidejénél. Eddig 147 jelentkezõ vette igénybe ezt
a szolgáltatást az Adyban, ami 886 találkozást, aktivitási alkalmat jelent.
Volt, aki 28-szor is eljött, de az átlag 4-6 alkalom. A tanácsadás segítségével
hetven százalékuk talált állást, vagy megoldást egyéni problémájára, illetve
számára megfelelõ továbbképzési lehetõséget. – ZELEI BÉLA

Az óvoda születésnapja
lsõ pillanatra talán szokatlan idõpontban: decemberben adták át húsz
esztendõvel ezelõtt a Park Óvodát. Mivel nem lett kész az épület a ha-
gyományos szeptemberi ovi-kezdetre, így a három csoport a nyitás biz-

tos tudatában, de „albérletben" kezdte foglalkozásait. Volt, akiket a bölcsõdék
marasztaltak tovább, mások az ÁMK bölcsõde-, vagy a Homoktövis ovi irodá-
ját kapták csoportszobaként. Majd elérkezett a költözés várva várt pillanata
1990-ben, amikor a káposztásmegyeri lakótelep egy óvodával lett gazdagabb.

Már csak emlék – idézték a sláger címét a múltra gondolva azok, akik decem-
ber 3-án a jubileumi születésnapi ünnepségre látogattak. A régi kollégák öröm-
mel üdvözölték egymást. A huszonéves egykori ovisok fiatal felnõttek lettek,
vannak, akik szülõvé váltak. Az óvodában régi emlékeket kerestek a csoportszo-
bákban és örömmel idõztek a kicsinyek társaságában. Minden csoport mûsor-
ral, verssel, énekkel készült a születésnapra, bátorságpróbán vettek részt. A hu-
szadik születésnap a maiak számára is emlékezetes marad. – B. K

E

2010 január: még „fedél nélkül” volt a templom

A vendégek között volt
Wintermantel Zsolt pol-
gármester és dr. Molnár
Szabolcs alpolgármester



Újpesti Karácsony 2010.

Ünnepváró
hétvégék
A négy adventi hétvége mindegyikére
szervezi ebben az évben is az Újpesti Ka-
rácsonyi Vásárt az önkormányzat. De-
cember 24-ig tart a karácsonyi kirakodó-
vásár és a kulturális programkínálat. Köz-
ponti helye ismét a Szent Isván tér, illetve
a piac. A karácsonyi forgatag mellett kul-
turális programok is várnak bennünket
pénteken kora estétõl a vasárnap esti ad-
venti gyertya meggyújtásáig. A szervezõk
Önt, családját és barátait is várják az ön-
kormányzat fenyõfája köré. Lapunkban
kedvcsinálóként átnyújtjuk a kulturális
programkínálatot. A szervezõk nem ké-
szülnek programváltozásra, ám ha úgy
adódik, a változtatás jogát fenntartják! 

ADVENT HARMA-
DIK HÉTVÉGÉJE
December 10., pén-
tek 18 óra: a Bolyki
Brothers koncertje.

December 11., szombat: Piacon disznó-
toros sütés (a Lacikonyha programja) 
– 10.30 óra: Panni és az álommanók (Je-

len Teatrum). 
– 11.30 óra: Háry János (Színházikó Tár-

sulat). 
– 19 óra: az Erkel Gyula Újpesti Zeneisko-

la adventi hangversenye a Városháza
Dísztermében.

December 12., vasárnap 11 óra: gyer-
mekcsoportok bemutatói – a Karinthy
ÁMK Általános Iskola és a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium mûsora 

– 15.30 óra: Gengrena zenekar kon-
certje. 

– 17 óra: Adventi gyertyagyújtás – re-
formátus egyház.

ADVENT NEGYEDIK
HÉTVÉGÉJE
December 17. pén-
tek 18 óra: Retro
School Band koncert.

December 18. szombat: Piacon birka-
pörkölt fõzés (a Piacfelügyelõség prog-
ramja, mérsékelt árakkal) 
– 10.30 óra Pom-pom meséi (Aranysza-

már Színház). 
– 11.30 óra A gõgös királykisasszony –

Shakespeare mesék (Jelen Teátrum). 
– 18 óra komolyzenei koncert a MÁV

Szimfonikus Zenekarral. Helyszín: Város-
háza Díszterme.

December 19. vasárnap 11 óra: gyer-
mekcsoportok bemutatói – A Megyeri
Úti Általános Iskola mûsora. 

– 15.30 óra: Betlehemes játék (Színhá-
zikó Társulat). 

– 17 óra: Adventi gyertyagyújtás – ka-
tolikus egyház.
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DECEMBER 17., PÉNTEK, 18 ÓRA: Retro School Band
koncert

Házibuliba hívnak
A Retro School Band napjaink egyik közkedvelt buli zene-
kara. Állandó vendégek az egyetemi és fõiskolás rendezvé-
nyeken, felezõbálokon, gólyabálokon. Rendszeresen fellép-
nek gólyatáborokban, nyári fesztiválokon. Repertoárjuk-
ban napjaink legjobb rock dalai, vagy akár a 60-as évek slá-
gerei is megtalálhatóak, mellyel bármely buli hangulata ga-
rantált, korosztálytól függetlenül! A zenekar sikereirõl a
frontembert, Zolát kérdeztük.

– Mikor, milyen körülmények között alakult a zenekar?
– 2003-ban a BMF Rejtõ Karán Balázs, Andor és Joey megala-

kították a Rejtõ School Band-et. Joey és én 2006-ban lettünk
kollégák a zene tv-nél, és 2007 egyik tavaszi napján elhívott en-
gem az egyik fõsulis koncertjükre, mint vendégénekest. A kö-
vetkezõ héten már elõ is álltak az ötlettel, mit szólnék hozzá, ha
én lennék a frontember? Én meg egy Blaha Lujza téri gyorsétte-
remben igent is mondtam. Azóta tart ez a frigy, rengeteg kon-
cert, több ezer kilométer, 3 videoklip és megannyi élmény van
a hátunk mögött.

– Milyen zenét játszatok, és kihez szóltok?
– A banda feldolgozás repertoárjának definíciója az amerikai

soft rock kategóriába sorolható, könnyen táncolható, „amerikai
pite” jellegû bálos-bulizós. A saját dalok pedig hasonlóan hatá-
rozhatók meg. Szóval korosztálytól függetlenül mindenkihez
szólunk, akik szeretik a jó hangulatú házibulikat.

– Új lemezt is kiadtok mostanában.
– Igen, egy 5 dalos, saját szerzeményeket tartalmazó, szerzõi

kiadású EP lemezt készítettünk, amelyen megtalálhatóak az ed-
dig megismert klipes nóták, illetve 1-2 újdonság.

– Mivel készül a zenekar az újpestieknek?
– Mivel nagyon hideg lesz, ezért nem nagyon szeretnénk las-

sú dalokat játszani. Ezzel az újpestiek és szerintem mi sem jár-
nánk jól.  Szóval egy vidám, pörgõs, slágeres, ünnepi hangulatú
koncertre lehet számítani, régi és új dalokkal, rádió és közönség
kedvencekkel!

– Hogyan készültök a karácsonyra?
– Jómagam konkrétan december 23-ig meg sem állok a me-

lóval, de azért jut idõ azon törni a fejemet, hogy vajon ebben
az évben ki, minek örülne a legjobban! A zenekar december 15-
én ünnepel egy budapesti klubban, hiszen aznap este lesz az EP
lemezbemutató koncert, összekötve a 7. születésnappal, és
mindez megfûszerezve egy kis karácsonyi hangulattal. Ahogy
Újpest, úgy a Retro School Band is ünnepi hangulatban zárja az
évet! – N. B.

T A R T S O N  V E L Ü N K !



Mesefolyammal készül az Aranyszamár Színház
társulata, hogy gyermeknek és felnõttnek egy-
aránt kellemes perceket szerezzen. Csukás István
nagysikerû történetei,  a Pom-Pom mesék hõsei
elevenednek meg a színpadon. Azaz a jól ismert
szereplõk új, szövevényes, olykor bonyodalmas
helyzetekbe kerülnek. Persze csakis azért, hogy
Pom-Pom segítsen a megoldásban. 

Valamennyien ismerjük Pom Pompot és barátait. Nevezetesen Órarugógerincû Fel-
pattanót, Festéktüsszentõ Hapci Benõt, Madárvédõ Golyókapkodót, Radírpókot, avagy
a kerekded madarat, Gombóc Artúrt. A sok hõs útja és a mese fonala a színházi elõ-
adásban új fordulatot vesz. Sõt  tovább folytatódik. Megtudjuk például, hogy a dundi
madár is lehet szerelmes, miben mesterkedik egy megátalkodott Lesbõltámadó
Ruhaszárítókötél. A történeteket Bor Viktor remek zenéje fûzi össze.  Az elõadás érde-
kessége, hogy Csukás István  a kedves mesék után a dalszövegeket is megírta.   

9

DECEMBER 18-ÁN, 18 ÓRAKOR: A MÁV SZIMFONIKUS
ZENEKAR KOMOLYZENEI KONCERTJE AZ ÚJPESTI 
VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN.

Szerenáddal érkeznek
Újpest önkormányzatát kiemelt támo-
gató között tudja az alapítványi formá-
ban mûködõ MÁV Szimfonikus Zenekar.
A nyolc évvel ezelõtt létrejött közszolgá-
lati megállapodás még régebbre is visz-
szatekintõ együttmûködést takar.
Lendvai György, a zenekar igazgatója
úgy fogalmaz: jó tartozni valahová, Új-
pestre mi visszajárunk.

– Nagy örömmel tesszük ezt, hiszen szinte hagyományos prog-
ramnak számít a karácsonyi ünnepeket megelõzõ városházi kon-
certünk. Túlzás nélkül mondhatom: a közönség is várja. Utoljára
a városnapi záró koncertet tartottuk a Zsinagógában, elõtte pe-
dig hangversenyen köszöntöttük a pedagógusokat. Újpestre már
hazajárunk, jó tartozni valahová. A mielõbbi viszontlátásban bíz-
va köszöntünk el nyár végén a közönségtõl. 

– Milyen mûsorral készülnek?
– Szép karácsonyváró muzsikával, szerenáddal megyünk. A

zseniális cseh zeneszerzõ, Dvorak mind a vonósokat, mind a fú-
vósokat megajándékozta egy-egy remekbe szabott szerenáddal.
A Vonósszerenád és a Fúvósszerenád között Mozart egyik na-
gyon kedvelt mûve csendül fel, az a versenymû amelyben négy
fúvós szólista – klarinét, oboa, fagott és kürt – verseng a zenekar-
ral. Mozart nem versenymûként, hanem concertáló mûként je-
gyezte alkotását. Mozart Esz-dúr Sinfonia Concertante-ja él-
ményszámba megy, szívesen játszuk mi is. Lenyûgözõ, nekünk
muzsikusoknak is, Mozart mennyire jól ismerte a hangszerek ál-
tal kiváltott hatást. Sajnos a díszteremben nem fér el a teljes
szimfonikus zenekar. Örömmel mutatjuk be azonban az újpesti
közönségnek zenekarunk vezetõ karmesterét: Takács-Nagy Gá-
bort, aki többnyire Svájcban él, és dolgozik. Itthoni, újpesti diri-
gálása a ritka alkalmak egyike. – B. K

Térítésmentes belépõk a Polgármesteri Hivatal városközponti
és káposztásmegyeri ügyfélszolgálati irodáiban igényelhetõk.
(IV. ker., István út 15., IV., Hajló u. 42-44.)

ÚJPESTI RELIKVIÁK A VÁSÁRBAN
Az Újpesti Karácsony Vásár 12-es számú faházában, az éksze-
rész üzletben újpesti ajándéktárgyakat lehet vásárolni – ked-
vezõ áron. A többféle kulcstartó, hûtõ mágnes, a városrész
címerével díszített bögre kedves ajándék lehet a helybéli ro-
konoknak és az elszármazott ismerõsöknek is.

a Szent István téren, december 24-ig

A szeretet ünnepe?
Az ablakon kinézve fehér lepel borít mindent: utcát, házat,
autókat. Odabenn a kellemes melegben, fenyõillattól ittasan
és a háttérben szóló halk zenétõl elandalítva boldogan várjuk
a pillanatot, hogy megszólaljon a csengõ, belépjenek rég nem
látott szeretteink, elfogyasszuk az ünnepi ebédet, beszélges-
sünk, énekeljünk, megajándékozzuk egymást. Egy közismert
mondás szerint: karácsony a szeretet ünnepe. Úgy tûnik, ez
az állítás tökéletesen igaz.

DE VAJON A KARÁCSONY TÉNYLEG A SZERETET ÜNNEPE?
Kétezer évvel ezelõtt, az elsõ karácsonyon, Jézus Krisztus születése napján a
betlehemi emberek bezárták ajtóikat a városukba érkezõ házaspár, József és
várandós felesége, Mária elõtt. Szállást nem adtak nekik, csupán egy istállót, ott
kellett világra jönnie a megígért Megváltónak. Nem sokkal késõbb az ország
királya, Heródes parancsot adott katonáinak: meg kell ölni Betlehemben és
környékén minden két éves és annál fiatalabb fiúgyermeket. Így akarta elpusztí-
tani azt, akirõl úgy gondolta, felnõve megdöntheti hatalmát. Hol volt a szeretet
az elsõ karácsonyon?

És hol van a szeretet ma? A karácsonyt megelõzõ hetek másról sem szólnak, mint
ajándékok megvásárlásáról, képeslapok feladásáról, otthonaink rajtaütésszerû
kitakarításáról, idegességrõl és kimerültségrõl. Az ünnep napjait a vendéglátás és
vendégeskedés töltik ki, ezt leginkább veszekedések vagy éppen azt elkerülendõ,
felszínes beszélgetések jellemzik.

EZEK ALAPJÁN A KARÁCSONY NEM A SZERETET ÜNNEPE.
A karácsony titka mégis a szeretet. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János
evangéliuma 3,16). Ha Isten nem szeretne minket, nem várna ránk más, csak a halál:
megszületnénk, tanulnánk, dolgoznánk, gyereket nevelnénk, megöregednénk, sírba
tennének, halálunk után pedig bûneink jogos büntetése, az örök halál következne.
Isten azonban szeret minket, ezért adta nekünk egyszülött Fiát. Jézus Krisztus azért
lett emberré, hogy õ szenvedje el helyettünk Isten büntetését, életét adja a mi
életünkért cserébe. Az õ áldozatáért lehet örök életünk. Karácsonykor a betlehemi já-
szolt látjuk magunk elõtt, ugyanakkor látnunk kell a golgotai keresztet is. A karácsony
Isten szeretetének kezdõpontja, nagypéntek és húsvét a beteljesülése.

Karácsony tehát nem az ember szeretetének ünnepe, hanem az ember bûne,
szeretetlensége ellenére is diadalmaskodó isteni szeretet ünnepe.

– SZABÓ LÁSZLÓ, lelkész, Budapest-Újpest-Belsõvárosi Református Egyházközség

DECEMBER 18. SZOMBAT: 10 ÓRA 30 PERC: POM-POM MESÉI – AZ
ARANYSZAMÁR SZÍNHÁZ ELÕADÁSA
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KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Az Újpesti Kép-
zõmûvészek Társasága vegyes ki-

állítása a december 10-tõl tekinthetõ meg
december 26-ig. Megnyitó december 10-
én 17 órakor.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Feje-
zetek Újpest történetébõl. A kiállítás meg-
tekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivételével.
Keddtõl péntekig 10-17 óráig, szombaton:
10-14 óráig.  
KFÁMK Galéria: Demeter Miklósné „Bibli-
ai arcképcsarnok” címû festett ikonkiállí-
tása és vására. Megtekinthetõ: hétköznap
10–18 óra között. Szalay Zsuzsanna kerá-
mia kiállítása: „Római idõk nyomában”
címmel. Ingyenes tárlat, nyitva hétköznap:
10-18 óra között.
Újpesti Gyermek Galéria: december
31-ig. Dr. Vizúr János fotómûvész Sejtel-
mek címû kiállítása. A kiállító mûvész
önmagáról: Pszichiáter, természetfotós-
fotómûvész vagyok. A képekkel is az em-
ber lelkének milyenségét, mélységét, meg-
nyilvánulásait keresem, a természet
impressszióit a szubjektumon átszûrve,
transzformálva. A kiállítás címe az emberi
lét esendõségére, bizonytalanságaira utal. 
Babits Mihály Gimnázium: Szunyoghy
Viktória festõmûvész kiállítása. 
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás –
kiállítás. Nyitva: 2011. február 28-ig. 

GYERMEKPROGRAMOK
� Babajátszó: az Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Házban az otthon

lévõ anyukákat és a közösségbe nem járó
kicsiket várják minden páros héten, ked-
den. Idõpont: december 14., 9.30-11 óra.
� Káposztásmegyeri Karácsonyváró:
Gyermekmûsor, karácsonyi vásár, a süti-
verseny eredményhirdetése, tûzzománc
készítés a Karinthy F. ÁMK-ban december
9-én,  15.30-19 óráig. A belépés ingyenes.
A sütiversenyre a jelentkezõket december
6-ig várják. Tel.: 380-6163.
� Karácsonyi Labdarúgó Kupa: A Karin-
thy ÁMK Fõépületében. December 27-
30-ig, 8-20 óráig. Serdülõ, ifjúsági, felnõtt
és öregfiúk korcsoportban. Nevezés: 2010.
december 22-én 8-18.30-ig, december 23-
án 8-16 óráig. Nevezési díjak: felnõtt és
öregfiúk: 10 000 forint/csapat, ifjúsági: 
6000 forint/ csapat, serdülõk: 3000 forint/
csapat. Részletes info: Tóthné Ruzsinszki
Ilona, tel: 380-6163, 06-70-560-1743. A
program támogatója a Településrészi Ön-
kormányzat.
� Manó torna: (2-4 éves korig a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön 8.30-9.30 óráig.
Díja: 500 forint/alkalom, bérlet: 2000 fo-
rint / 5 alkalom. Vezeti: Dániel Károlyné,
Éva, tel.: 06-70-295-7993.
� Vasárnapi színház óvodás és általános
iskolás gyerekeknek az UGYIH-ban. De-
cember 12., 10 óra. Jegy ára: 1500 Ft. Itt
van a szép, víg karácsony. A Katáng Zene-
kar karácsonyi elõadása. A katángos zenei
világ több forrásból táplálkozik: magába
olvasztja a kelta zene, a magyar népzene
és a klasszikus zene elemeit. 
� Családi játszó az UGYIH-ban decem-
ber 18. 10-13 óra. A kisgyermekeket ba-
bajátszó, ugrálóvár, falfirka, a nagyobba-

kat társasjátékok és karácsonyi kézmûves
foglalkozás várja. 10 óra 30-tól tipegõ tor-
na Tombi Judittal. Belépõ: gyermek: 300
Ft, felnõtt: 350 Ft, család: 4 fõtõl: 3000
Ft/fõ. (Egyéves korig díjtalan).
� Szederinda – aprók tánca: a Karinthy F.
ÁMK Közösségi Házában. December 11.,
17–18.30 óráig. A táncházat Pekler Kata
vezeti. Közremûködik a Csobán zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft. 2 éves kor alatt a belé-
pés díjtalan. 
� Hatha Jóga a Karinthy ÁMK Közösségi
Házában. Foglalkozások hétfõn és pénte-
ken 18.30-19.45 óráig. Díja: 1200 forint/al-
kalom, bérletben: 1000 Ft/alkalom. Vezeti:
Szirtesi Olívia jógaoktató, kineziológus.
Tel.: 06-30-653-0840.
� Betlehemes játék: Nyiss kaput, angyal!
címmel a BÁBaKALÁCS Bábszínház
bábtáncoltató betlehemes játéka az
újpesti Király Könyvtárban december 17-
én, pénteken 17 órától.

„ Jézus születésének történetét egy kü-
lönleges, háromszintes betlehemben bá-
bokkal jelenítjük meg. Az elõadást a ha-
gyományos bábtáncoltató betlehemes já-
tékok ihlették, szövegeit és dalait archai-
kus népi és templomi szövegekbõl állítot-
tuk össze… A gyönyörû, meghitt gyertya-
fényes játékkal igazi karácsonyi hangula-
tot teremtünk, elõsegítve a várakozás idõ-
szakának ünnepélyessé tételét.” 4 éves
kortól ajánljuk!  A helyek korlátozott szá-
ma miatt, elõzetes bejelentkezés ajánlott!
Telefonszám: 369-4979
� Gyermektáncház Újpesten, az Ady
Endre Mûvelõdési Központban, decem-
ber 12-én, 10 órától Luca napot tartunk.
A kézmûves foglalkozáson mézeskalácsot
készítünk, a tánchoz a furulya adja a talp-
alávalót. Belépõjegy: 500 forint.
� Tulipán gyermek néptánc a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában. Magyar nép-
tánc foglalkozás óvodás és kisiskolás gyer-
mekek részére, 3 éves kortól. Foglalkozá-
sok: szerdán: 17.00-17.45. Díja: 700 Ft/al-
kalom, bérlet: 2500 Ft/4 alkalom. Vezeti:
Gajda Nikolett, tel: 06-30-688-5154. 

SZÍNHÁZ, VERS
� Marc Camoletti: Franciané-
gyes – vígjáték. December 11.,

19 óra.

KONCERT
� Klezmer Kabaré: humorban
hempergetett klezmer. Decem-

ber 9., 19 óra. Helyszín: Ady Endre Mûve-
lõdési Központ. Jegyár: 1900 és 2500 Ft.

BÁLOK, ZENÉS ESTEK, TÁNC
� Szalagavató táncok versenye
az UGYIH-ban. A versenyt elsõ

alkalommal hirdetik meg a kerületi és kör-
nyékbeli középiskolások végzõs osztályai
számára. A verseny várható idõpontja:
2011. március. Elõzetes jelentkezés:
jatek@ugyih.hu.
� Szilveszteri bál: december 31. 20-04
óráig. Pukkantson pezsgõt éjfélkor az
Adyban! Fergeteges báli hangulat a szikrá-
zó újévi éjszakában! Játszik: a Nincspar-
don tánczenekar. Mûsor: világslágerek,
népszerû musical slágerek Moravszky Eni-
kõ, Farkas Gábor (Gábriel) és Huszti Márk

elõadásában. Éjfél után tombola! A fõdíj: ro-
pogósra sült malac, frissen sült cipó, egy de-
mizson bor! Egész éjszaka svédasztal! A be-
lépõjegy ára: 12 000 Ft. Jegyek elõvételben
kaphatók az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont pénztárában, naponta 10-18 óráig, va-
lamint a bál elõtt, a helyszínen. Elõzetes asz-
talfoglalás a 231-6000 telefonszámon.
� Banyabál december 11-én, 19 órától
a HAKME Klubban. Zene, tánc, jó hangu-
lat. A nõk saját készítésû sütivel érkezze-
nek!  A zenét a HAKME tánczenekara szol-
gáltatja. Asztalfoglalás: 06-30-585-1972
� Újévköszöntés a HAKME Klubban. De-
cember 31-én 20 órától 04 óráig. A jó
hangulatról a HAKME tánczenekara és ci-
gányzenekara gondoskodik. Belépõ: 6000
Ft. Asztalfoglalás: 06-30-585-1972.
� Hétvégi Randevú: az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban minden vasárnap 17-
22 óráig. Zenés, táncos esték élõzenével.
Belépõ: 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft. 
� Zenés, táncos klubdélután a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában. December 9.,
16–18 óráig. Közremûködik: Boldizsár
Endre, a belépés díjtalan.
� Pénteki örömzene: Minden hónap
utolsó péntekén 15 és 17 óra között, ze-
néljetek együtt! Érdeklõdni és elõzetesen
jelentkezni lehet Fazekas Péternél: 399-
7067. Helyszín: UGYIH
� Karácsonyi találkozó: 2010. december
14-én 15 órától az Mozgáskorlátozottak
Budapesti Egyesületének Újpesti Szerveze-
te tartja karácsonyi összejövetelét. Min-
den sorstársunkat szeretettel várjuk.

TANFOLYAMOK
� Digitális Fotótanfolyam: a
„Helyes expozíció” címmel. Fog-

lalkozások: szerdánként 17–19 óráig (3 alka-
lom). Díja: 8500 Ft/fõ CD-n lévõ tananyag-
gal. Vezeti: Hlaszni Veronika. tel.: 06-20-340-
9440. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Társastánc tanfolyam gyerekeknek:
kezdõ csoport, iskolásoknak (8-18 éves
korig) Standard és latin-amerikai táncok,
divattáncok, salsa, rock and roll, disco. A
tanfolyamot szervezi az Impetus (&) De-
sign Sport és Táncmûvészeti Alapítvány.
Foglalkozások: péntek 16.30-tól 18.00-ig.
Díja: 3600 Ft/hó. Testvérkedvezmény:
50%. Vezeti: Vantova Beatrix tánc- és
sportoktató, telefon: 06 70 506-8108.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy
Frigyes ÁMK Közösségi Házában. Kezdés:
december 7. Vezeti: Wachner Jusztina. Dí-
ja: 1000 Ft/alkalom. Az elsõ alkalom in-
gyenes. Foglalkozások kedden 19-20 óra,
csütörtökön 18.30-19.30 óráig. Jelentke-
zés: wachner007@googlemail.com, tel.:
380-6760.
� Kriston nõi intimtorna – a gátizom-
torna elsajáítása kortól, problémától füg-
getlenül minden nõnek.  A tanfolyam 4 al-
kalomból áll. Díja: 22 000 Ft helyett 18 000
Ft, egyösszegû befizetés esetén 16 500 Ft.
Vezeti: Mészáros Szilvia. Helyszín: KFÁMK
Fõépület
� Agyagozás gyerekeknek és felnõttek-
nek: foglalkozások szerdánként 17 és
18.30. között. Díja: 6000 Ft/fõ (8 óra). Ve-
zeti: Szalay Zsuzsanna keramikus. Érdek-
lõdés és jelentkezés személyesen, vagy te-

lefonon a 380-6163-as számon. Helyszín:
KFÁMK Fõépület
� Gyógytorna felnõtteknek és gyerme-
keknek: foglalkozások szerdán 17–18 órá-
ig, házaspároknak 19 órától – csak elõze-
tes jelentkezés alapján. Vezeti Skrinyár An-
namária edzõ. Telefon: 06 20 350 4331.
Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Angoltanfolyam: középfokú nyelvvizs-
ga-felkészítõ (100 órás) Foglalkozások:
hétfõn 18–19.30 óráig és csütörtökön:
18.30- 20 óráig. Díja: 90 000 Ft/fõ. Beirat-
kozás és befizetés az elsõ alkalommal.
Infó: 380-6163, 06-70-560-1743 Helyszín:
KFÁMK Fõépület

Távcsöves bemutatók 
A Könyves Kálmán Gimnázium csilla-
gász szakköre szeretettel hívja a kerület
érdeklõdõ polgárait csillagvizsgálójába,
távcsöves bemutatókra. Ezek során meg-
mutatjuk a téli égbolt látványosságait,
nevezetes csillagképeit. Távcsöveinkkel
szemügyre vesszük az észlelhetõ bolygó-
kat (Jupiter, Uránusz), a Holdat, és a
fényszennyezettség ellenére még látszó
mélyég-objektumokat (Androméda-
köd, Nagy Orion-köd…)

A foglalkozásokat derült idõ esetén
péntekenként 18 órától 21 óráig tarjuk.
Gyülekezõ 18 órakor a gimnázium aulá-
jában. Az észlelések elõtt rövid elõadás
lesz az aznapi megfigyelés objektumai-
ról, majd kb. 18.30-kor az iskola kapuit
bezárjuk, és ekkor kezdjük a megfigye-
lést az iskola tetején lévõ csillagvizsgá-
lóban. (Természetesen 21 óra elõtt is
haza lehet menni!)

Mivel a kupolában (értelemszerûen)
nincs fûtés, mindenki a téli idõjárásnak
megfelelõen öltözzön! (Melegedõ helyi-
ség van!)

Az észlelések idõpontjai: dec.10, jan.
7., jan.14, febr. 4., febr. 11., febr. 18.

– Udvardi Imre szakkör vezetõ

MIT HOL TALÁL?
� Ady Endre Mûvelõdési Központ: 1043

Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út 66.

Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048

Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188, 380-6163
� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház:

1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel: 380-6760
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Ár-

pád út 66. Tel.: 379-3114
� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjúsági

Ház, 1042 Bp., István út 17-19. Tel.:231-
7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652

� HAKME Klub: 1043 Bp., Berda József u. 48.
� Babits Mihály Gimnázium: 1047 Bp.,

Tóth Aladár u. 16-18. Tel.: 233-4290
� Király Könyvtár: 1042 Bp., Király

utca 5.
� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József A. u. 4-6. 
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Az Újpesti Napló új rovatott indít, ezentúl képriportban is feldolgoz-
zuk azokat a témákat, történéseket Újpest életében, amelyek bizo-
nyosan számíthatnak olvasóink érdeklõdésére. Elsõ összeállításunk-
ban a Karácsonyi Vásárról, bensõséges hangulatáról, ifjabb és idõsebb
látogatóiról adunk közre pillanatfelvételeket.
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K ö z l e m é n y

H I R D E T M É N Y
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (Budapest, IV. Kerület István út 14.) pályázaton kívüli bér-
beadással történõ hasznosítással meghirdeti az alábbi  nehezen hasz-
nosítható helyiségeket.

A nehezen hasznosítható helyiségek bérbevételére kérelmet benyújthat
bármely cselekvõképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaság. A bérleti jogviszony egy éves, határozott
idõtartamú, szerzõdéskötési díj megfizetése nélkül. A kérelem benyújtásának
határideje folyamatos, a megjelenéstõl számított egy évig. A bérleti díj össze-
ge egy évig az egyébként irányadó bérleti díj 10%-a, A bérlõ ezen idõszak (egy
év) alatt is köteles megfizetni valamennyi közüzemi díjat és minden egyéb, a
helyiséget üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget (pl.: közös költség)

A bérleti szerzõdés meghosszabbítását a lejáratot megelõzõ 30 nappal
írásban kezdeményezheti a bérlõ, a Polgármesteri Hivatalban; Budapest
IV. kerület István út 14. I. 37. Helyiséggazdálkodás. Az egy év lejárata
után, hosszabbítás esetén a rendeletünk 8. §-a szerint kell eljárni.
Ugyanazon személlyel 5 éven belül csak egy bérleti szerzõdés köthetõ. A
folytatni kívánt tevékenységhez a társasház részérõl hozzájáruló nyilatko-
zatot a bérlõnek kell beszereznie. Amennyiben a bérlõ a helyiségben szak-
hatósági engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy annak
beszerzése a bérlõ feladatát képezi. A helyiségek megtekintéséhez a
kulcs az Újpesti Vagyonkezelõ Rt. Kezelési Osztályán (Bp. IV. Ker. Mun-
kásotthon u. 66-68. Telefonszám: 369-8155) vehetõ át.

A kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Helyiséggazdál-
kodás (Bp., IV. kerület István út 14. sz. I. em. 37-es szoba, telefonszám: 231-
3138) WINTERMANTEL ZSOLT polgármester 
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JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS:

Köszönet az intézményeknek,
cégeknek, vállalkozásoknak!
Elmúlt heti lapszámunkban közreadtuk azoknak a magánszemélyek a név-
sorát, akik a december 15-ig jegyezhetõ támogatói jegyekbõl vásároltak.
Mint ismeretes, Újpest önkormányzata Wintermantel Zsolt polgármester
fõvédnökletével adományforintokat gyûjtött a vörösiszap-károsultak
megsegítésére. Az Újpest Színház jótékonysági elõadása és az adomány-
szombat bevétele ez ideig közel másfél millió forint. Összeállításunkban a
támogató cégek, vállalkozások, intézmények nevét közöljük. 

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért, ÁNTSZ IV-XV. ker. munkatársai,
Babits Mihály Gimnázium, Bajzások Baráti Köre Alapítvány, Coats Hungary
Zrt., Dr. Gálla és Társa Orvosi Kft., Ékszer Balett, Ezerszín Kft., GE Hungary Kft.,
Homoktövis Általános Iskola, Homoktövis Óvoda, J.M.K. Óvoda, Karinthy Frigyes
Általános Mûvelõdési Központ, Nyár Óvoda, Optima Forma Kft., Ovit Zrt. –
Milner István, Prevenció Kft., Recomp Inf. Zrt., Sanofi-aventis Zrt./Chinoin,
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház, Újpesti Ipartestület, Újpesti Örmény
Kisebbségi Önkormányzat, Újpesti Sajtó Kft., Újpesti Városvédõ Egyesület

Játékot gyûjtenek
A gyermekek számára a legnagyobb ajándék a játék – karácsonykor is. Sajnos
számos gyermek nélkülözni kényszerül. Újpest önkormányzata ezért gyûjtés-
re, adakozásra kéri a családokat, magánszemélyeket, illetve cégeket egyaránt.
Nélkülözhetõ, megunt, de jó állapotban lévõ plüss figurákat, játékokat vár ne-
héz sorsú gyermekek számára. Az összegyûlt és kiválogatott játékokat az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (IV. ker., István út 17-19.) földszintjén lévõ doboz-
ba gyûjtik folyamatosan december 16-ig. A játékok átadása jótékonysági gyer-
mekmûsor keretében történik, december 19-én az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági
Házban. A rendezvény fõvédnöke: Wintermantel Adrienn.

Megjelent az Újpesti Helytörténeti Értesítõ
Az Újpest múltját elénk táró folyóirat 4. számában az ipartörténeti sorozat
ezúttal a tudományos munka felé kanyarodott a Mûszaki Fizikai Kutatóinté-
zetrõl szóló, Szigeti János által jegyzett tanulmánnyal. A Közlemények rovat-
ban többek között folytatódik az újpesti Egek Királynéja fõplébánia-temp-
lom építésérõl szóló, Iványi János által jegyzett sorozat. 

Krizsán Sándor a metrótörténelem húsz évét tárja elénk, Lõrincz Róbert
írásából megtudhatjuk, hogy lett az Újpesti Dózsából UTE. Kriska György a
Dunakeszi láppal kapcsolatos súlyos természetkárosítást összegzi, Szöllõsy
Marianne az újpesti Czékli vendéglõbe vezet vissza bennünket. Jolsvai And-
rás egy novellája: Köröndy vérre megy címû kötetébõl költözött az Értesítõ
oldalaira. A híres újpestieket bemutató sorozatában Hirmann László
Valdemar Langlt, a svéd származású nyelvész életútját mutatja be.  Az Újpes-
ti Helytörténeti Értesítõ legújabb lapszáma – térítésmentesen átvehetõ – az
Ady Endre Mûvelõdési Központban, a Polgármesteri Hivatalban, a Karinthy
ÁMK-ban, valamint az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben.



Buda, Pest, Óbuda egyesítésének
137. évfordulója alkalmából Tarlós
István fõpolgármester Budapest-
ért-díjat adott át Õze Istvánnak,
az UTE igazgatójának sportoló-
ként, edzõként, valamint sportve-
zetõként nyújtott eredményes
munkája elismeréséül. Õze 1999
óta vezeti a klubot.

Számított a kitüntetésre? – kérdeztük Õze
Istvánt, a kitüntetés átvételét követõn.

– El sem tudtam képzelni, hogy valaha a Vá-
rosházán ünnepeltként fogok szerepelni – vála-
szolta az UTE igazgatója. –  Nem vagyok hozzá-
szokva az ilyen eseményekhez, hiszen egykori
sportolóként, a dolgos hétköznapokhoz szok-
tam, a tréningruhához, nem pedig az öltönyhöz,
a fehér inghez és a nyakkendõhöz. Persze na-
gyon jól esett az elismerés, erõt adott a további
munkámhoz.

Mióta mondhatja újpestinek magát?

– 1976-ban lettem dózsás, akkor kezdtem öttu-
sázni a lila-fehéreknél. Korábban úsztam, de ha-
mar rájöttem, hogy a medencében akadnak ná-
lam tehetségesebbek és jobbak is. Eredmények-
ben gazdag, szép éveket töltöttem el sportoló-

ként a klubnál, miközben már edzõsködtem is.
Most számoltam utána, hogy közel huszonöt évig
voltam tréner.

Hogyan lett sportvezetõ?

– Bevallom, álmomban sem gondoltam arra,
hogy valaha egy klubot fogok irányítani. Az öttu-

sázóknál szakosztályvezetõ is voltam, és az a fel-
adat teljesen megfelelt nekem. Aztán, 1988
õszén, amikor változás állt be a klubvezetésben,
pontosabban különféle okok következtében el-
nök nélkül maradt az UTE, meggyõztek a sport-
társaim, a kollégáim, hogy vállaljam el a klub ve-
zetését.

Tudta, hogy mibe ugrik bele?

– El sem tudtam képzelni, hogy ilyen nehéz-
ségekkel találom szemben magam. Azokkal a
problémákkal foglalkozom napi szinten, mint
tíz esztendõvel ezelõtt. Nem titok, hogy a pénz-
telenség rányomja bélyegét a munkánkra, s ez
néha már megoldhatatlannak tûnõ feladatokat
ró ránk. Mindenesetre arra nagyon büszke va-
gyok, hogy szakosztály nem szûnt meg ez alatt
az idõ alatt, persze elgondolkodtató, talán meg
kellett volna válni egynéhánytól. Vallom, hogy
mindenkire szükség van egy egyesületben, gaz-
dasági és sportszempontból is , nem csak a
nagy létszámú szakosztályokra. Új utakon já-
runk, az utánpótlás nevelés a fõ csapásirány.
A gazdasági problémák következtében szám-
talan profi sportolónk elhagyott bennünket,
de mégis élnek a szakosztályok és jönnek a gye-
rekek hozzánk. Szerencsére súlya van annak,
hogy valaki újpesti sportoló, ezt bizonyítja,
hogy jelenleg 2912 tagot számlálunk, amelynek
több mint a fele más kerületekbõl jár hozzánk
edzésre.

Ha UTE, akkor nem mehetünk el szó nél-
kül a labdarúgás mellett…

– A labdarúgó szakosztály már teljesen önálló
egységként dolgozik. Mi, a klub csak a labdarúgó
az utánpótlással foglakozunk. Úgy gondolom, az
eredmények ismeretében, magas szintû munka
folyik. Sajnos, a finanszírozás egyelõre még gyer-

mekcipõben totyog, és ez igaz az UTE ösz-
szes szakosztályára is. A mûködésre

szánt adóforintok nem csörögnek
vissza a fõvárosi egyesületekhez,
nem úgy mint vidéken, ahol a
város, az önkormányzat irányítá-
sával, a lokálpatrióták segítségé-

vel sokat segítenek a helyi klu-
boknak.

Meddig bírja még az igazgatás csep-
pet sem könnyû feladatát?

– Nem érzem megterhelõnek, hiszen ez az
életem. Általában szívesen jövök be dolgozni,
úgy mondják a kollégáim, hogy elég türelem-
mel viselem a megpróbáltatásokat. A kérdésére
válaszolva annyit tudok mondani, nem csak
rajtam múlik, hogy meddig folytatom. Szóval
addig, ameddig nem mondják, hogy…

– GERGELY GÁBOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V.  É V F O L Y A M ,  4 7 .  S Z Á M ,  2 0 1 0 .  d e c e m b e r  9 . I n t e r j ú 13 

Élete az UTE

Õze István erõt merített 
a fõváros kitüntetésébõl

Tarlós István 
fõpolgármester adta

át Õze Istvánnak
a Budapestért-díjat

„Eredmények-
ben gazdag, szép

éveket töltöttem el
sportolóként a klubnál,

miközben már
edzõsködtem is”
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosában Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken 5 szobás 2 szintes (mindkét szinten össz-
komfort, légkondicionáló, riasztó) jó állapotú családi
ház szépen gondozott kerttel, két beállós garázzsal
46,9 MFt-ért eladó. A Nagyvárad ligeti lakóparkban
cserét beszámítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában I. em. 59 m2-
es 1+2 félszobás panellakás. Beépített konyhabú-
torral, gépekkel, mindenhol laminált padló. I.á.:
11,2 MFt. Érd.: 06-20-3265-137

� Eladom vagy elcserélem Budapesttõl 5 km-re lévõ
kétszintes kertes házamat Mogyoród Kukukhegyen.
Kevés rezsi, cserénél értékkülönbözettel Újpest
elõnyben. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-20-390-4057

� Eladó Újpesten jó közlekedéssel, csendes kör-
nyezetben egy kétszobás, összkomfortos családi
ház (telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági épü-
let). Tel.: 06-30-392-4030

� Megyer lakóparkban eladó napfényes kitûnõ ál-
lapotú parkettás, légkondicionált lakás 77 m2-es, 8
m2-es erkély. Ajándék tárolóval, gépkocsi tárolóval.
I.á.: 25,5 MFt, Tel.: 06-20-9-827-140

� Vásárolnék lakottan, idõs személytõl 1,5-2 szo-
bás lakást odaköltözés nélkül (eltartási szerzõdés).
A haszonélvezeti jog, a lakás használata önnél ma-
rad. Érdeklõdni: 06-20-925-2042

� Újpesttõl 22 km-re Szõdön, csendes, nyugodt
környezetben 1050 m2-es telken, 120 m2-es össz-
komfortos ház eladó. Tel.: 06-20-476-1414 

� Újpesten 3 szobás gázfûtéses ház, nagy kerttel,
melléképülettel eladó. I. á.: 25,9 MFt. Tel.: 379-5475,
06-30-294-9420, tulajdonostól

� Újpesti zöldövezeti, panorámás, felújított, 63 m2

-es 1+2 félszobás öröklakás, tulajdonostól eladó.
Ár: 13,5 MFt. Tel.: 06-20-627-0054

� Eladó Újpesten metróhoz közeli 35 m2-es IX.
em-i lakás. Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 06-30-
921-1087

� Újpesten a Berda J. utcában, 55 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, biztonsági rácsos lakás, magánszemélytõl
eladó. Közlekedés jó, iskola, óvoda, vásárlási lehetõ-
ség a közelben. I. á.: 8,9 MFt. Tel.: 06-30-371-8255

� Újpesten frekventált helyen, Rózsa utcában, 35
m2-es másfél szobás, felújított, vízórás lakás, ala-
csony fûtésköltséggel, magánszemélytõl eladó. I. á.:
7,9 MFt. Tel.: 06-30-371-8255

� Újpesten az Erdõsor utcában, négyemeletes
társasházban, földszinti, 2+1 félszobás, 69 m2-es,
nagyerkélyes, felújított lakás, tulajdonostól eladó.
I.á.: 13,8 MFt. Tel.: 06-20-406-1077

� Eladó egy 1+2 félszobás lakás, sürgõsen. Kisebb
cseréje is érdekel. Ár: 8,6 MFt, Tel.: 06-70-931-6050

� Eladom Rózsa utcában elsõ emeleti 54 m2-es, 2
szoba+gardróbos, erkélyes lakásomat. Kellemes ki-
látás, két irányban világos, nagy konyhás, vízóra, já-
rólap, parketta, új csempe. Tel.: 06-30-617-5406 

� Zöldövezeti Erdõsor utcai 65 m2-es II. em-i 2
szoba, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazános, igénye-
sen felújított öröklakásom eladom. I. á.: 13,9 MFt.
Tel.: 06-70-647-7378

� Eladó az Izzó lakótelepen, négyemeletes ház 42
m2-es egyszobás lakása. Téglaépítés, gázkonvek-
toros fûtés. Ár: 9,15 MFt, Tel.: 06-70-317-0777

� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában másfél
szobás téglalakás eladó! Tel.: 06-20-374-9174

Ingatlant kiad

� Kiadó igényes bérlõnek berendezett és gépesí-
tett 45 m2-es 2 szobás új építésû lakás saját 23 m2

parkolás az udvaron. Hosszú távra! Ingatlanközvetí-
tõk ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652

� Kiadó 200 m2-es üzlethelyiség a Diego mellett. Cím:
IV. ker., Újpest Attila u. 156-158 Tel.: 06-70-408-2847

� Metró közeli összkomfortos öröklakás egyik szo-
bája kiadó hölgynek. Bútorozott, fõbérlõ nélküli. Jó
közlekedés. Ár: 38 000 Ft-ért, Tel.: 06-30-318-2338

� Rákospalotán a Bocskai utcában kiadó, felújí-
tott 25 m2-es egyszobás komfortos házrész, gépko-
csi beállással, kis rezsivel. Ár: 43 000 Ft/hó+kaució,
Tel.: 06-20-966-0215

� Újpesten 80 m2-es, 3 szobás és 65 m2-es 2 szobás
családi ház, egyben kiadó, gépkocsi beállással 
130 000 Ft/hó. Tel.: 06-70-583-4334

� Újpest Központban 2 szobás lakás kiadó, bútor
nélkül hosszú távra. Bérleti díj: 50 000 Ft+rezsi, 2
havi kaukció szükséges. Tel.: 06-70-340-1265

� Kiadó Újpest Városközpontban, 10 m2-es utcai
bejáratú raktár, csendes környéken. I. á.: 15 000 Ft,
Tel.: 06-70-317-0777

Ingatlant bérel

� Egyedülálló hölgy, berendezett, különálló lak-
részt bérelne hosszú távra. Tel.: 06-20-414-9992

Ingatlant vesz

� Eladó tégla  lakást keresek, tulajdonostól (kettõ
szobás v. nagyobb, napos, csendes, erkélyes v. kert-
kapcsolatos) elsõsorban a Liszt Ferenc u. környé-
kén. Tel.: 06-20-527-9813

Ingatlant cserél

� Újpesti önkormányzati 1,5 szobás 45 m2-es tég-
laépítésû lakásom, családi okok miatt kisebbre cse-
rélem, minden lehetõség érdekel, panel is lehet. Tel.:
06-20-206-5088

Garázs

� Garázs Újpest központjában kiadó. Ugyanitt
300 könyv 200 Ft/db egységáron és új svájci edény-
készlet (20 évi garancia) fél áron eladó. Tel.: 06-30-
503-6986

Szolgáltatás

� Villanyszerelési munkák kapcsolok, dugaljak, csil-
lárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is.
20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 06-20-959-7581

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi mun-
ka, bútormozgatással fóliatakarással. Korrekt árak.
Akár azonnali kezdéssel. Bodnár László. Tel.: 06-20-
442-9570, 06-1-369-6674

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szervíz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Kisebb vízszerelési mun-
kákat is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046
Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-1138,
szerviz: 230-7669, 06-30-221-5214

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

� 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

�� Mérlegképes könyvelõ adótanácsadó vállalja
Kft.-k, Bt.-k egyéni vállalkozók teljes körû könyve-
lését, bérszámfejtését. Tel.: 06-20-524-6623

� Nyitási kedvezmény a Zsazsa Galériában!
Készpénzért vásárolunk! Arany (14 karát) 4300-
4700 Ft/gr. Arany (18 karát) 5200-5600 Ft/gr.
Tört ezüst 90 Ft/gr. Vásárolunk bútort, fest-
ményt egyéb mûtárgyakat, teljes hagyatékot.
Ingyenes értékbecslés. Nyitás 2010. 10. 25., 10
óra Bp., 1136 Hollán Ernõ utca 4. 

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Kisebb vízszerelési mun-
kákat is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046
Nádor u. 73. Üzlet: FÉG látvány konvektorok
kaphatók 369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz:
230-7669, 06-30-221-5214

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,
javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készítése. IV.
ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� Dugulás elhárítás, víz, gáz, központi fûtésszere-
lés, vízórák, wc-tartályok, radiátorok cseréje. Tel.:
06-1-402-4330,06-20-491-5089

� TÖRT ARANY VÁSÁRLÁS A NAPI LEGMA-
GASABB ÁRON! LOUIS GALÉRIA MARGIT KRT.
51-53

Oktatás
� Magyar nyelv és irodalom valamint orosz
nyelv tantárgyakból tanítást, érettségire felkészí-
tést vállalok. Tel.: 06-30-747-5869

� Matematika, angol, német, fizika korrepetá-
lás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Házhoz
megyek. SMS is küldhetõ. Tel.: 06-20-973-6467

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

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL BIO-
REZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJPESTEN A
GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BEJELENTKEZÉS:
06-70-271-9867

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 
és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713 782, 
Tel.: 3 604 434

Várjuk önöket felújított rendelõnkben!
Bejelentkezés a helyszínen 

(Bp., 1044 Julianus barát u. 46.), 
telefonon (061/2321251), 
elektronikus címünkön 

(bejelentkezes@jadent.hu), valamint
honlapunkon lehetséges.

Tekintsék meg nyitási akcióinkat 
honlapunkon: www.jadent.hu

Azoknak a pácienseinknek, 
akik felmutatják ezt a hirdetést, 

további 5% kedvezményt biztosítunk.

Karácsonyi ajánlat
Ágynemû garnitúrák: 3 db-os 
gombos, mintás, magyar méret

– krepp 100% pamut bruttó 2875 Ft
– vászon 100% pamut bruttó 2275 Ft
– vászon kevertszálas bruttó 1625 Ft

Lepedõk: 100% pamut fehér
–150cm x 200 cm bruttó 850 Ft

– 220cm x 240 cm bruttó 1515 Ft

Törlõruhák: 100% pamut 50x70 cm
– jacquard, waffle, nyomott-mintás
– len-pamut kockás bruttó 163 Ft

Karácsonyi pamut és pe-pamut
méteráru 50 féle mintával.

Cím: SKORPIÓ PÓLÓ KFT.
TEXTILNAGYKERESKEDÉS

Budapest, 1047 Schweidel u. 2.
Tel.: 370-2293, 272-0906
www.skorpiotextile.hu

Nyitvatartás: 
H-Cs.: 7.30-16.00, P.: 7.30-14.00

KIADÓ RAKTÁR, ÜZLET,
MÛHELY, SZABADTERÜLET

BÉRRAKTÁROZÁS
Tel.: 06-30-2-621-127
Tel.: 06-30-9-506-391

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 10-15, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. 
Hirdetésüket a ujpestinaplo@
gmail.com címen is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 8-16, szerdán 9-15, csütörtö-
kön 8-14 óráig vesszük fel. Díja
bruttó 1000 Ft/25 szó. Csak sze-
mélyesen az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet) várjuk hirdetõinket. Tel.:
06-30-233-6357.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL

Újpesten az alábbi lakóingatlanokat
kínáljuk bérbeadásra

850–1000 Ft/m2-es áron

Gyertyaláng u. 14. I/1. 79 m2 3,5 szoba
Gyertyaláng köz 3. III/7.  103 m2 4 szoba
Gyertyaláng köz 1. II/4. 79 m2 3,5 szoba
Megyeri út 216. V/20. 62 m2 2 szoba
Szigeti J. u. 27. X/60. 54 m2 2 szoba
Bem u. 9. családi ház 95 m2, 18 m2 garázs, 146 m2 kert

Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítés

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., Tel.: 369-8155
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. december 18-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4.,
Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 45. lapszámunkban megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Dávid Ilona, Hanfeld Gyuláné, Hegedûs Mónika, Horváth Ernõné, Junkert Imre, Lendvai András, Németh
Aranka, Soósné Szabó Mária. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Ugye már Ön
is tud róla?
December 16-án (csütörtökön) 12-
tõl 17 óráig Véradó napot tartunk
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház-
ban, melyre minden segíteni szándé-
kozó véradót szeretettel várunk!

Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház,
Budapest IV. ker., István út 17-19. A
regisztrációhoz fényképes igazol-
vány, lakcímkártya és TAJ-kártya
szükséges!

Magyar Vöröskereszt, Országos 
Vérellátó Szolgálat

O L V A S Ó I N K  Í R J Á K

Köszönetet szeretnék mondani a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának, hogy a Szent László tér
közvilágításával kapcsolatos észrevételemet felülvizsgálták és megvalósították. Így 2010 november eleje óta
fényárban tündököl a tér. Esztétikus energiatakarékos lámpák biztosítják a biztonságos közlekedést a parkban.

Köszönettel: Tóbel Istvánné

A Spielhózni a kertvárosban
A Spielhózni címû, nagysikerû könyv szerzõje, Varga Péter tart elõ-
adássorozatot az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánián A novem-
ber utolsó hetében kezdõdött és február közepéig tartó, hat alkalom-
ból álló elõadássorozat péntek estéken, 18 órakor kezdõdik.  Az elõ-
adások a párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás témaköreit tárgyal-
ják katolikus megközelítésben, választ adva a fiatalokat leginkább
foglalkoztató kérdésekre. 

Az elõadások ingyenesen látogathatók, minden érdeklõdõ fiatalt szeretettel várnak a szervezõk. A plébánia
címe: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4-8. Az elõadások idõpontjai: december 10., január 14., január 28., febru-
ár 11., és február 18.

A programról és a közösség életérõl további részletek olvashatók a plébánia honlapján, a www.ujpestkert-
varos.hu oldalon. 



Zola, az Újpesti Karácso-
nyi Vásár pénteki mûsor-
vezetõje, emellett a de-
cember 17-én, 18 órakor
színpadra lépõ Retro
School Band zenekar
frontembere. A fiatal ze-
nész-mûsorvezetõ népsze-
rûsége természetességé-
ben és humorában rejlik.

– Hogy érzed magad az Újpesti
Karácsonyi Vásáron?

– Fázósan! A hangulat, a lelkes tö-
meg, a forró tea persze kárpótol

mindenért! Az elsõ pénteki alkalom-
mal izgultam, hogy miként fogad
majd a közönség, de irtó jó érzés
volt látni a mosolygós arcokat! Fan-
tasztikus élmény ennyi embert, kor-
osztálytól függetlenül szóval ott tar-
tani, lekötni, szórakoztatni. Le a ka-
lappal az újpestiek és a szervezés
elõtt!

– Élvezed az ilyen fellépéseket,
mûsorvezetést?

– Jómagam az ilyen jellegû mun-
kákat kedvelem a legjobban! Van az
egésznek egy természetes, szabad
stílusa, amelyben lubickolhat, és jól
érezheti magát az ember. Ha pedig
azt látják rajtam, hogy jól érzem

magam, akkor ezt át tudom adni
másoknak is. Ez a lényege az egész-
nek. A harmónia és az azonosulás.
Én értük vagyok, õk pedig, ha a bi-
zalom és a szimpátia kialakul, akkor
értem. 

– Mûsorvezetõ vagy a Viva TV-
n, és zenélsz a Retro School Band-
ben? Melyik vagy igazán?

– Nem lehet a kettõt összehason-
lítani. Az egyiket imádom, a másik
az életem. Nem lenne igazságos
mérlegre tennem a két szakmámat.
Tény, hogy 22 éve zenélek, a mûsor-
vezetéssel viszont csak 5 éve foglal-
kozom. Már csak ezért sem igazsá-
gos a verseny.

– Hogy telik majd a karácsony
számodra?

– Leszámítva ezt az állandó nagy
felhajtást, vásárlási sokktréninget és
felesleges pénzköltést, nagyon szere-
tem ezt az ünnepet. Mindig otthon
töltöm, a családdal, a szeretteimmel.
Ilyenkor nincsenek fellépéseim, csak
élvezem a nyugalmat, az otthono-
mat és édesanyám fõztjét, amitõl

számomra ez az év fénypontja! Tu-
dom, hogy minden pasi imádja a ha-
sát, szóval én sem vagyok kivétel. A
Szentestét mindig a szüleimmel és
húgommal töltöm. Aztán mikor
mindenki nyugalomra tér, jó kará-
csonyi manó módjára átlopom ma-
gam a Kedvesemhez, Edinához, aki-
vel remélhetõleg kettesben is tu-
dunk majd ünnepelni. Másnap és
harmadnap persze megyünk egymás
családjához és a rokonokkal, bará-
tokkal együtt töltjük az ünnepet. 

– N. B.

A Szent István téren, az újpesti Városháza szomszéd-
ságában és a Piacon. Programajánló elõzetes az Újpesti
Napló 8-9. oldalán

Újpesti
karácsonyi vásár
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Zola, 
a front-
ember

HÚSZ ÉV ISTENDICSÉRET 
A HARANGOK HANGJÁN
Szeretettel meghívjuk a 20 éves
Újpesti Baptista Harangzenekar
adventi jubileumi hangversenyére,
amelyet december 12-én, 17 órai
kezdettel tartunk az Újpesti Bap-
tista Imaházban (Bp., IV. ker.,  Kas-
sai u. 26.)

Mészáros Kornél baptista 
lelkipásztor

BOLYKI BROTHERS:
DECEMBER  10-ÉN, 
PÉNTEKEN, 18 ÓRAKOR
AZ ÚJPESTI KARÁCSONYI
VÁSÁR SZÍNPADÁN

A Bolyki-
fivérek
show-ja
A négy Bolyki-testvér a capella pro-
dukciója a komolyzene, a pop, a
gospell  és a jazz szerelmeseit egy-
aránt elbûvöli. Az a capella kifeje-
zést az olasz nyelvbõl vettük át, és

használjuk a XVI. század óta. A szó
„kápolnán kívüli” zenére utal, neve-
zetesen, hogy a Sixtus-kápolna kar-
zatán csak az énekeseknek volt hely,
a hangszereknek már nem. A hely-
szûke zenei mûfajt teremtett, az a
capella pedig híveket a különbözõ
emberi hangon való megszólalás
mûvészetének. A sok humoros pilla-
nat miatt az a capellának erõs a ka-
baré hatása. A Bolyki Brothers jó ze-
nét csinál a vicces dolgokból is.
Húsz éve mûvelik, itthon és világ-
szerte. Az újpesti fellépésen minden
bizonnyal a jól ismert Hová mész te
kisnyulacska? stílusparódia éppen
olyan sikert arat majd a Bolyki-
fivérek elõadásában, mint a külön-
bözõ korok zenéjébõl ihletett széles
merítés. 

DECEMBER 18. SZOMBAT 11 ÓRA 30:  A GÕGÖS KIRÁLYKISASZ-
SZONY – SHAKESPEARE MESÉK. A  JELEN TEÁTRUM ELÕADÁSA.

Szakadtra lapozgatott mesekönyvek, viseltes példányok jelzik: egy mese
akár százszor olvasva is jó. Színpadon látva szintén. Nem véletlenül tapsol-
ták vissza a Jelen Teátrum A gõgös királykisasszony címû elõadását a karácso-
nyi vásárba a szervezõk. Az újpesti gyermekszínház elsõsorban nagycsopor-
tos óvodásoknak és kisiskolásoknak szánja az elõadást, miközben a sok zene
minden bizonnyal tetszeni fog a nagyobbacskáknak és a felnõtt nézõknek is.
A jól ismert történet  bizonyítékul szolgál majd arra, hogy a színházi világban
valamint az irodalomban is vannak párhuzamos életutak, sõt ugyanazt, vagy
hasonló történetet többen is feldolgoztak már. A gõgös királykisasszonyt az

azonos címû ír népmese és Grimm Rigócsõr király címû meséje alapján Shakes-
peare darabjának, valamint a Rigócsõr király címû cseh tévéfilm ötletének fel-
használásával Krizsik Alfonz színmûvész írta és rendezte. A feldolgozás során A
makrancos hölgy, a Hamlet, az Ahogy tetszik, a Rómeó és Júlia, valamint az V.
Henrik szövegébõl is merített. A fordulatos és mulatságos történetben ezúttal
is megleckéztetik  a kérõit rendre kigúnyoló királykisasszonyt – ahogyan ez
Shakespeare A makrancos hölgy címû darabjában is történik.  – B. K.
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