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ÚJPESTI NAPLÓ

ÖNKORMÁNYZATI AJÁNDÉKOK
AZ ÚJPESTI GYEREKEKNEK
Kétszázötven újpesti kisdiák kapott
karácsonyi ajándékot az önkormány-
zat adventi zsúrján. A rendezvény fõ-
védnöke Wintermantel Zsolt polgár-
mester felesége volt. – 4. oldal

KARÁCSONY – POLITIKA NÉLKÜL
Összeállításunkban a pártok képvi-
selõi osztják meg a Szentestére való
készülõdés pillanatait és az ünnep
családi hagyományait. 

– 2-3. oldal

6:3 TÖRTÉNETE
A PINGPONGASZTALON
Lapunk munkatársa, Gergely Gábor
asztalitenisz-világbajnok 31 évvel
ezelõtti mérkõzését idézi vissza,
amelyet a 6:3-hoz hasonlítottak. 

– 13 oldal

Minden 
olvasójának 

békés, boldog 
karácsonyi
ünnepeket,
örömteli, 

sikerekben gazdag
2011-es évet kíván
az Újpesti Napló
szerkesztõsége!



BELÁN BETARIX (MSZP):
A készülõdés, már lassan
egy hónapja tart, hiszen az
Adventi koszorú készítése-
kor kezd az ember lélek-
ben és fizikailag is készülni
november vége óta, hétrõl

hétre kerülnek elõ és készülnek az ünnepi deko-
rációk, így lassan a ház ünneplõbe öltözik. Persze
a 24-ei közös karácsonyfa díszítés teszi fel a koro-
nát. Az ajándékok kitalálása is egy hosszú folya-
mat, hiszen a fontos benne, hogy gondolunk sze-

retteinkre, barátainkra, lessük vágyaikat és végül
elkészítjük vagy beszerezzük azokat. Én jobban
szeretem elkészíteni az ajándékokat és idén sze-
rencsére idõm is van rá. Hogy pontosan mik ké-
szülnek, azt nem árulom el, hiszen nagyon sok
családtagom és barátom újpesti, de annyit igen
hogy a varrógép, az üvegmatrica festék, a szalvé-
tatechnika és a ragasztó pisztoly is nagy szerepet
kap a készülõdésben.

Nálunk az a hagyomány, hogy Szenteste ott-
hon közösen karácsonyozunk a családdal. Kará-
csony elsõ és második napján pedig végig láto-

gatjuk a rokonságot. Bár fõzni szeretek, ilyenkor
a családi munkamegosztásban elsõsorban a de-
korálás a feladatom.

Természetesen nem csak a családban, hanem a
munkahelyen, a pártközösségben és a baráti tár-
saságban is megünnepeljük a Karácsonyt. Szá-
momra egész évben nagyon fontos a karitatív te-
vékenység, ilyenkor ez még fontosabb, az ünne-
pek alatt játékgyûjtésben, karácsonyfaosztásban
veszek részt. És természetesen az állatok sem ma-
radhatnak ki, néhány tálca állateledelt még az
ünnepek elõtt elviszek az állatmenhelyre. 

Karácsony
politika nélkül
Az Újpesti Napló az ünnepi pilla-
natokról, karácsonyi családi ha-
gyományokról kérdezte az ellenzé-
ki pártok és a kormánypárti frak-
ciószövetség képviselõit.

PERNECZKY 
LÁSZLÓ (LMP):
Bevallom, nagyon nem
szeretem a telet, de amitõl
igazán kiráz a hideg, az a
piros ruhás télapó és a
konzum-karácsony, meg a

„Télapu” ötvenedik ismétlése a tévében. A
gyerekeknek is inkább mesélünk Jézus születésérõl
és  a betlehemi jászolról. Számomra a karácsonyi
idõszakban az a legjobb, hogy az egész éves munka
után végre tudunk idõt szánni a rég látott rokonok
és barátok meglátogatására, ilyenkor igyekszem szó
szerint „kikapcsolódni”.

Nem vagyok valami jó ajándékvásárló, évközben
is kerülöm a plázákat, nemhogy a mostani vásárlási
rohamok idején. A családban az a szokás, hogy

nem adunk egymásnak egyszer használatos vagy
értelmetlen csecsebecséket, sem olyan tárgyakat,
„aminek nyele van”: amivel dolgozni kell, az nem
igazi ajándék. Pontosabban az apósom kapott már
„nyeles ajándékot”, õ ugyanis nagy horgász, a hagy-
ományos karácsonyi halvacsora is az õ reszortja. 

Könyvek, ruhák, hasznos tárgyak kerülnek a
mûfenyõnk alá. Mi ugyanis jó tíz éve leszoktunk az
„élõhalott” karácsonyfáról. Mivel a cserepes fenyõ
kiültetése is problémás, inkább a lakást tesszük ka-
rácsonyi hangulatúvá. A párom nagyon szép,
gyöngydíszeket, foltvarrással készített terítõket és
jópofa angyalkákat készít. Van egy adventi koszo-
rúnk, annak rendje-módja szerint gyújtogatjuk a
gyertyákat. Van egy kis mûfenyõnk, a karácsonyi
illathoz megy pár gyertya és fenyõág is elég, nem
beszélve a házi készítésû mézeskalácsról és forralt

borról. Most végre fehér a karácsony, megyek is,
építünk egy hóembert a fiúkkal! 

Magam és az LMP nevében igazi, boldog kará-
csonyt kívánok mindenkinek! 

PAJOR TIBOR (JOBBIK):
A családi beszélgetésekbõl
tudom, hogy nagyszüleim
gyermekkorában a Kará-
csony estét, a szoba sarká-
ban elhelyezett szalmán al-
vás, a szobában szétgurított

diók keresgélése jelentette. Õk nagycsaládban éltek.
Nekem nincsen testvérem, gyermekkoromban
egyedül játszottam a karácsonyfa alatt. A nagycsa-
lád erejét és értékét édesapaként tapasztaltam meg.

Az utóbbi években a Karácsony számunkra is
elég gondot és kapkodást, sok-sok frusztrációt je-
lentett. Keresztény család létünkre szinte csak túl
akartunk lenni rajta, s valódi lényegtõl egyre távo-
labb kerültünk. A fogyasztói társadalom arra csábí-

tott bennünket, hogy az erõfeletti költekezés,
evés-ivás legyen fontos. Valami hiányzott kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.

Ebben az esztendõdben igyekszünk egy kicsit
megreformálni az ünneplést. Arra vágyunk, hogy
még több tartalommal teljen meg a Karácsony,
hogy együtt élhessük meg és át a Szeretet születé-
sét. Hiszen a belsõ békének semmi köze nincsen a
gazdagsághoz, jóléthez.

Az idõ kerekét visszaforgatni nem lehet. Vissza
lehet azonban hozni azokat a régi hagyományokat,
rítusokat, amelyek az ünnepet valóban magasztos-
sá teszik. A magyar hagyományban a terített kará-
csonyi asztalt, ahol az alma a teljességet, a fokhagy-
ma az egészséget, a Luca búza a megújuló életet
szimbolizálja. Nagymamám mindig tett a kará-

csonyfa alá egy kis kerek cipót, hogy a jövõ évben
is legyen mit enni a családnak. Az ünneplést a ka-
rácsonyi evangéliumi részlet felolvasása, karácsonyi
vers, régi magyar karácsonyi dal együtt éneklése is
jelenti. A kis Jézus születését a templomban a
Pásztorjátékban éljük át újra, az éjféli misén pe-
dig a családdal és barátokkal együtt örvende-
zünk. A szünetben a gyerekekkel közös progra-
mok, társasjátékozások, mézeskalácssütés, csalá-
di, baráti látogatások, jóízû beszélgetések várnak
bennünket.

Mindnyájan tenni próbálunk azért, hogy méltó-
képpen ünnepeljük Megváltónk születését. S hogy
egykor a gyerekeink is azt az élményt teremtsék
majd meg családjainkban, amit a gyermekkoruk-
ból õriztek meg.

Az Adventi koszorún a negyedik
gyertyát is meggyújtottuk. Újpest
minden polgára, családja, közössé-
gei és az újpestiek nagy családja is

az ünnepre készül. Megérdemeljük a boldog pil-
lanatokat, a kikapcsolódást. Nehéz, akadályok-
kal terhelt év áll mögöttünk, komoly erõfeszíté-
sekre volt szükség ahhoz, hogy jó irányba állít-
suk az ország és Újpest kormányrúdját.

Köszönöm mindenkinek, aki idõt és energi-
át nem kímélve dogozott városunk és annak
minden lakójának boldogulásáért. Azt is lát-
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Hogyan készül a karácsonyi ünnepre a
Wintermantel-család?

– A mi családunkban a karácsony egy hosszú
ünnepségsorozat méltó koronája. Úgy alakult,
hogy a szûk családunk háromnegyede, azaz né-
gyünkbõl hárman novemberben ünnepeljük a
születésnapunkat. Így már november elejétõl el-
kezdõdnek a családi és baráti összejövetelek, bu-
lik, ünnepségek. A lakás az ünnepi pillanatokhoz
igazodva ölti fel különbözõ ruháit. Elõször lufikkal,
lampionokkal várja az ünneplõ gyerekeket, majd
piros-fehér mikulásöltözetbe bújik. Végül a kará-
csony ragyogása árasztja el. Ami mindhárom ün-
nepet végigköveti, az a gyerekekkel való közös ké-
szülõdés. Együtt készítjük a díszítést, közösen süt-
jük a sütiket. A gyerekek életét ezek az ünnepek
foglalják keretbe, ebbõl nõnek ki késõbbi család-
juk hagyományai, ezért is olyan fontosak.

Hogyan telik a Szenteste? 

– Szentestén férjem szüleinél érkezik meg a Jé-
zuska, közös énekléssel és csillagszórófénnyel.
Ilyenkor édesanyám és dédikénk is csatlakozik
hozzánk. Bizony, olyan szerencsések vagyunk,
hogy dédnagymamánk is köztünk ünnepel. Másik
dédikénk néhány éve már nincs közöttünk, az õ
emlékét a szeretetünk hozza vissza az ilyen családi
eseményeken. Azokban az években pedig, amikor
férjem külföldön élõ húga és családja is velünk ün-
nepel nagy nyüzsgés, igazi nagycsaládos hangulat
alakul, a karácsonyfa alatt. Ezt követõen jövünk
haza, ahol a feldíszített fa és ajándékok várnak
minket a fa alatt. Amíg a karácsonyi vacsora
az asztalra kerül, a fiúk,
és idén már a ki-
csi lánykánk is,
együtt játszanak
a legújabb játé-
kokkal.

Mi kerül a kará-
csonyi asztalra?

– Minden évben
más. Persze vannak
elengedhetetlen kel-
lékek, mint édes-
anyám krumpli salá-
tája, de a magam ré-
szérõl kísérletezõ tí-
pus vagyok. Az évek

során volt hagyományos rántott halas vacsoránk,
sütöttem gesztenyével, almával töltött pulykát,
idén pedig narancsos kacsasült szerepel a menü-
ben. 

A gyerekek hogyan várják a karácsonyt?

– Karácsony elõtt minden évben levelet írunk
Jézuskának arról, mit szeretnénk a fa alá. Koráb-
ban én segítettem a levélírásban, de idén nagyfi-
am már egyedül írta a levelet, amit a Szélre bíz-
tunk, hogy kézbesítse. Olyan szerencsénk volt,
hogy válaszlevelet is kaptunk, melyben a szeretet-
rõl és a karácsony mondanivalójáról olvashattunk.
Minden évben beszélgetünk arról, hogy vannak
olyan családok, ahol karácsonykor sem kerülhet
az asztalra finom étel és a karácsonyfa alatt sem
találnak a gyerekek gyönyörû ajándékokat. 

A gyerekek ösztönösen önzetlenek és átérzik
mások bánatát. Mi nem teszünk mást, mint teret
engedünk ezeknek az érzéseknek. Fontos, hogy
megmutassuk nekik az élet szomorúbb oldalát is,
így jobban értik majd a világot. Úgy tesszük ezt,
hogy a család biztonságot jelentõ oltalmában van-
nak, így nem sérülnek, mégis többé válhatnak
majd ez által.

Mi a karácsony lényege?

– A karácsony szerintem egy pillanatról szól, egy
pillanatról, amikor megáll az élet és hirtelen csak én

vagyok. Magamba nézek és ki-
nyitom a lelkemet. Aki képes

önmagába nézni, az ké-
pes önmagából adni.

Áldott karácsonyt!
– U. N.

Aki képes önmagába nézni,
képes önmagából adni
– karácsonyi beszélgetés Wintermantel Adriennel

BARTÓK BÉLA (FIDESZ):
A közelgõ karácsony szá-
munkra a készülõdés és
a megérkezés ünnepe
egyben. A készülõdés ar-
ra, hogy magunk mö-
gött tudjuk a múló esz-

tendõ hétköznapjainak gondjait, és testben és
lélekben felkészülve családunkkal meghitt kör-
ben ünnepelhessünk. 

Az adventi idõszakot nemcsak az adventi ko-
szorúval, hanem ötéves Bogi lányunk számára
készült adventi naptárral is számoljuk. A de-
cember elsejétõl minden napra jutó egy-egy ap-
ró ajándék kibontása nemcsak kislányunknak,
hanem nekünk szülõknek is segíti az ünnepre
való ráhangolódást.

Bár sokszor úgy tûnik, a karácsony közeledte a
kapkodással, a vásárlási lázzal és a végeláthatat-
lan teendõkkel azonos, ennek nem kell feltétlen
így lennie. Bár a karácsony elsõsorban a családok
ünnepe, mégis fontos része a készülõdésnek a
közösségi karácsonyi ünnepek. Házi sütemény-
nyel készülünk például az óvodai ünnepségre,
ahol a gyerekek heteken át tanult versekkel és
dalokkal köszöntik szüleiket és az óvónéniket. Az
Újpesti Fidesz pedig hagyományosan egy kará-
csonyi koncerttel köszöni meg minden tagjának,
aktivistájának egész évi munkáját. 

Szenteste közeledtével feldíszítjük a lakást, még
a szobanövények is karácsonyi dekorációt kap-
nak. A házat betölti a sütemények finom illata.
Esténként, titokban csomagoljuk az ajándékokat.
A fát december 23-án este díszítjük fel, hogy más-
nap reggel Bogi ébredéskor fedezze fel. 24-én ün-
nepi ebéd a szûk családi körben, este pedig a tá-
gabb család találkozik, és ajándékozza meg egy-
mást. A karácsony többi napja, sõt még a két ün-
nep között is családi, baráti látogatásokkal telik.
Az ünnepek egész évben halasztott találkozások-
ra, beszélgetésekre teremtenek idõt. 

Az adventi várakozásban mindig ott a remény,
hogy a holnap jobb lehet a mánál. Használjuk ki
az ünnep csendjét, a meghitt együttléteket a fel-
töltõdésre, merítsünk hitet és reményt a közös
percekbõl, az ajándékozás örömébõl. 

Kívánunk minden újpestinek áldott kará-
csonyt, és sikeres új esztendõt!

hatjuk azonban, hogy rengeteg feladat megol-
dása vár még ránk! Forduljunk egymás felé bi-
zalommal, a mai nehéz helyzetbõl a kiutat az
összefogás, az együttmûködés, az egymás irán-
ti türelem és bizalom jelenti. Ezen az úton kell
végigmennünk, hogy jövõ ilyenkor könnyebb
szívvel tekintsünk a 2012-es év elé.

Újpest Önkormányzatának nevében kívánok
meghitt, békés, áldott Karácsonyt és sikeres új
esztendõt! 

– WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere
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z Újpesti Naplóban, az Újpesti Közéleti
Televízióban és az ujpest.hu oldalon
megjelent felhívás nyomán több héten

gyûjtöttek játékokat az újpestiek, és hozták el a
rendezvényre. Már a belépésnél volt mire rácsodál-
kozni, egy felfújt, mosolygós, szinte ölelésre váró
hóember köszöntötte a kis vendégeket. Na és a ha-
talmas fenyõfa, alatta a karácsonyi ajándékokkal. 

Az egyik csoportból Lucát és Danit arról kérdez-
tem, milyen ajándékot remél az ünnepen. – Talán
egy játékkutyát – mondta Dani. Könyvet vagy mac-
kót – folytatta a kislány. Megkeresték a társaikat,
majd bementek a színházterembe. Izgatottan ültek
a székeken, sok lábacska kalimpált a levegõben. 

A szervezõk a tarsolyukban több meglepetést tar-
togattak. A lurkók már sejtették, nemcsak a Színhá-

zikó Társulat Vásottka karácsonya címû zenés mû-
sora miatt volt érdemes vasárnap is idõben kelni. 

Amint elhalványultak a színházteremben a fé-
nyek, mindenki a színpadra tekintett. Reflektorok
fényében állt Újpest polgármesterének felesége,
Wintermantel Adrienn, aki maga is kétgyermekes
anyuka. Arról szólt a gyerekseregnek, szívesen,
szeretettel készültek a felnõttek erre a délelõttre.
„Fogadjátok a mûsort és az ajándékot olyan szere-
tettel, mint ahogyan mi készültünk rá”. S ha majd
egyszer, ti is felnõttek lesztek, ti fogtok itt állni és
készüljetek ti is ajándékkal a kisgyerekeknek –
mondta a fõvédnök. 

Ahogy megelevenedett a színpad, és a gyere-
kek átadták magukat a Csengõ szól, csengõ szól
ének ritmusának, a szervezõk az elõtérben
munkához láttak. Megérkezett a hatalmas
Shrek-torta hómezõt idézõ fehér
marcipánbevonattal, sok-sok kará-
csonyi motívummal díszítve. A
Horváth Cukrászda finomsága,

a vasárnapi gyerek-zsúr fontos kelléke
Wintermantel Adrienn különajándéka. 

Az elõadást nagy tapssal jutalmazták a gyerekek.
A színházterembõl kilépõket az óriás torta és tete-
jén fellobbanó tûzijáték fénycsóvái fogadták. Senki
sem tülekedett, türelemmel állt sorban a marcipá-
nos csoki szeletekért, az üditõért és persze a kará-
csonyi ajándékokért. 

Annyi ajándék volt, hogy még maradt is. A fõvéd-
nök 50 csomagot az Aranyhíd Gyermekek Átmene-
ti Otthonába, a Fõvárosi Önkormányzat József Atti-
la utcai gyermekotthonának a Szerencs utca Lakás-
otthonba juttatott el. Természetesen a meglepetés
csomagok mellé az ünnepi tortából is jutott a gon-
dozásban részesülõ gyermekeknek. – B. K.

KÖSZÖNET
Az újpesti önkormányzat karácsonyi jótékonysá-
gi rendezvényének szervezésében közremûköd-
tek a IV. kerületi Függetlenített Gyermekvédelmi
Munkaközösség, a Polgármesteri Hivatal, az Új-
pesti Gyermek-, és Ifjúsági Ház munkatársai. Az
esemény lebonyolításában részt vettek továbbá
az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. dolgozói. Az ön-
kormányzat köszöni a támogatók felajánlásait:
– a Szentinel Kft.-nek és MagicBox Játékboltnak

– az ajándékcsomagba került új játékokért, 
– az Aquaworldnek – a kedvezményes belépõkért
– a Kölyökparknak – az élményparkba szóló

ingyenes belépõkért
– a Horváth Cukrászdának – a tortaosztásban

nyújtott segítségért.

Újpest tizenöt általános iskolájának
kétszázötven kisdiákja kapott meghí-
vót az önkormányzattól és közel két-
százan jöttek el az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Házba advent utolsó vasár-
napján. Újpest önkormányzata és a
rendezvény támogatói ajándékcso-
maggal várták a gyerekeket, a szer-
vezõk Wintermantel Adriennt kérték
fel a rendezvény fõvédnökének.  

Tennünk kell
a gyerekekért!
Újpest polgármestere, Wintermantel
Zsolt felesége, nem elõször vesz részt
az önkormányzat jótékonysági ren-
dezvényén. Novemberben a vörö-
siszap károsultak megsegítéséért tar-
tott jótékonysági rendezvényen se-
gédkezett az almasütésben, este a
színházban fogadta az érkezõket. 

Wintermantel Adrienn: „Mindkét eseményt a se-
gítségnyújtás ösztönözte. Összefogtunk, hogy

tegyünk valamiért, amit fontosnak érzünk. Aki
látott már izgalomtól csillogó szemû gyermeket,
annak nem kell magyarázni, mit jelent ez. Mind-
annyian tudjuk, hogy a gyerekek a jövõnk és a
jövõnket mi alapozzuk meg. 

Nagy örömmel tölt el, hogy az újpesti csalá-
dok ekkora érdeklõdést mutattak és segítõszán-
dékuknak ekkora tanújelét adták. Ez azt bizo-
nyítja, az újpesten élõ emberek összetartó kö-
zösséget alkotnak, törõdnek egymással, hajlan-
dóak tenni a jó ügy érdekében. Külön köszönet-
tel tartozunk azért, hogy szép állapotú, jó minõ-
ségû játékokkal töltötték meg az óriási kosara-
kat, hiszen ez azt jelenti, szeretettel és odafigye-
léssel válogatták az ajándékokat
Egy kislány, kezében tányérjával indult haza, raj-
ta a félig meghagyott tortaszelettel. Mikor meg-
kérdeztük, hova viszi, azt a választ kaptuk: a test-

véremnek. Egy másik gyermek édesanyjának vit-
te maradék süteményét.

Újabb és újabb ötleteink születtek arra nézve,
hogyan tudjuk még teljesebbé tenni a következõ
karácsonyt. Gondolkodunk egy alapítvány létre-
hozásán, amely nagyban megkönnyíti majd
munkánkat. A gyerekekért érdemes és kell is ten-
nünk, ez nem kérdés.”

Kétszázötven
kisiskolást
ajándékozott
meg az
önkormányzat

A



zenekar fergeteges bulit ígért. A meteo-
rológiai elõrejelzés az év egyik leghide-
gebb estéjét vetítette elénk. Az önkor-

mányzat ezért ingyenes forró teát ígért. Mindenki
tartotta szavát, minden együtt volt ahhoz, hogy
az edzettek egy jót bulizzanak.

Hat óra elõtt Zola, a Retro School Band frontem-
bere, aki az eltelt négy hétben több énekest és  ze-
nekart bemutatott nekünk, saját zenekarát ajánlot-
ta figyelmünkbe A fiatalokat és az idõsebbeket egy-
aránt buliba hívó együttes hat óra elõtt bemelegí-
tett. A gitárokat, dobokat és az énekhangot próbál-
ta szinkronba hozni a mínusz 6 fokos levegõvel.

Szervusz Újpest! – kiáltották nekünk, majd meg-
dicsértek, hogy így dacolunk a hideggel. Zola férfi-
asan bevallotta, megfázott, nincs hangja. A megál-
lapítás túlzó volt, pusztán egy modernül rekedtes
hang jött ki az usánkája alól. Le a kalappal, profi
módon végigénekelte a mûsort. Igaz, néha azt hit-
tük, egy gõzmozdony van a kabátja alatt, olyan pá-
rát produkált egy-egy levegõvételnél. (Innen kívá-
nunk további gyógyulást!) Amikor kisvártatva fel-
csendült a Beatles-tõl az Egy nehéz nap éjszakája,
a farkasok híján mi kiáltottuk az estébe: yeah,
yeah. A rock and rollba merített filmzenék, házi-
buli nóták (Should I stay or should I go), a Jingle
Bells a Roxette Sleeping in my car-ja, na és a saját
számok forró hangulatot teremtettek, csápoltak,
rokiztak az egyyre kevésbé didergõ újpestiek.
Másfél órányi idõre prolongáltuk a karácsonyi be-
vásárlási listát, a fejünkben már összeállított beigli
és töltött káposzta hozzávalóinak beszerzését.
Yeah, yeah, yeah! 

Zola a koncert végéhez közeledve a zenekar leg-
frissebb cédéjével jutalmazta azokat a bátor
újpestieket, akik a színpadon karácsonyi dalt éne-
keltek. Négyen vállalkoztak, két kicsi és két nagy,
miközben zenekari kísértet kaptak Zoláéktól. A
betlehemes dalt meghatóan elõadó Máté, a Kis ka-
rácsony, nagy karácsonyt éneklõ Vivien a kará-
csony bensõséges, mesés hangulatával ajándékozta
meg közönségét.

Az Újpesti Karácsonyi Vásár ideje alatt rekord is
született: pénteken este, majd szombatra virradó
éjszaka volt a leghidegebb. Majd megindult a hava-
zás is, szombaton beterített mindent. Karácsony
elõtti utolsó hétvégéjét kezdte a piac is. Az árusok

kitettek magukért. Gusztusos tálalás, gyümölcsök,
friss tõkehúsok, sütemények, szaloncukrok kellették
magukat. Fogyott a káposzta, a savanyúság, a hal, a
tojás… A Piacfelügyelõség – ahogy ígérte – birka-
paprikást fõzött. Illatfelhõ csalogatott a fazékból. 

A kisgyermekek késõ délelõtt hótaposóban,
szánkóval érkeztek. Jól beöltöztetett úrhajós ruhás,
szkafanderes lánykák és kislegények gyûltek kapuc-
nival, dupla sállal a színpad elé Pom-pom meséit
hallgatni. Csukás István nagysikerû mesesorozatá-
ból az Aranyszamár Színház készített összeállítást.
A mosolygó közönséget látva nehezen lehetett el-
dönteni, a lurkók vagy ezeken a meséken felnõtt
szüleik örülnek- e jobban festéktüsszentõ Benõnek,
Gombóc Artúrnak? 

Egy órával késõbb a klasszikusok világába csöp-
pentünk, a Gõgös királykisasszony és más Shakes-
peare mesék nyomán. 

Este hat órakor a Városháza dísztermében sokan
hallgatták a MÁV Szimfonikusok hangversenyét
(képriportunk a 8. oldalon). Már az elõadás meg-
hirdetésekor pillanatok alatt elkelt minden belépõ.
Az újpesti önkormányzat kiemelt támogatását él-
vezõ zenekar egy évtizede helyben lepi meg a
zeneszereztõket. Dvorak fúvós és vonós szerenádja
közt Mozart egyik kedvelt mûve, az Esz-dúr
Sinfonia Concertante-ja advent negyedik gyertyá-
jának meggyújtása elõestéjén örömet és békessé-
get hozott a szívekbe. 

Vasárnap késõ délelõtt a Megyeri Úti Általános
Iskolában tanuló gyermekek álltak fel a színpadra,
fél négykor Betlehemes Játékot mutatott be a Szín-
házikó Társulat.

17 órakor adventi gyertyagyújtásra várták az
egybegyûlteket az újpesti római katolikus egyhá-
zak. Közremûködött az Újpesti Egek Királynéja Fõ-
plébánia plébánosa, Horváth Zoltán atya, a Fõplé-
bánia kiskórusa, a Jézus Szíve Karmelita Nõvérek
Fóti úti rendházának nõvérei, a Karmel Kiskertje
Karmelita Óvoda gyermekei és óvónõi. A kicsik fel-
lépését táncos-verses mûsor zárta. – B., U.N.

Az Újpesti Karácsonyi Vásár adven-
ti programjait a Szinetár Dóra–
Bereczki Zoltán házaspár nyitotta
Duett karácsony címû lemezének
dalaival. A második hétégén a
Sugarloaf vérpezsdítõ zenéje követ-
kezett, a harmadik gyertya gyújtását
a Bolyki Brothers a capella éneke ve-
zette fel. A karácsony elõtti utolsó
péntek estén a Retro School Band
koncertje zárta a koncert sorozatot.
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Beigli-recept
helyett,
Yeah! Yeah!
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1910-ben, amikor Leier Anna meg-
született, Újpest már 3 éve város
volt. Az újszülött családja még nem
is sejthette, hogy a Szeged közeli
szülõhelyrõl és Újpestrõl száz év
múlva egy újságcikkben tesznek em-
lítést. Leier Annát, azaz Soós
Józsefnét december 15-én ugyanis
századik születésnapja alkalmából
köszöntötte az újpesti önkormány-
zat. Somogyi Éva, a szociális osztály
vezetõje és munkatársa, Fábiánné
Magdika sok ajándékkal érkezett
Panni nénihez, aki lányával,
Bodroginé Soós Ilonával él együtt az
Árpád úti lakásban. Az ünnepelt szá-
mára Orbán Viktor miniszterelnök
emléklappal fejezte ki jókívánságait. 

Anna néni kérésére állították ösz-
sze az önkormányzat ajándékát, jól
kezelhetõ meleg paplan, turmixgép
és kenyérsütõ gép volt a kérés. Pan-
ni néni ugyanis nagyon kedveli az
otthon sütött kenyeret, gyermekko-
rára emlékezteti a friss kenyér illata és
íze. A vendégek kérdésére, hogy mi a
hosszú élet titka? Panni néni rövid vá-
laszt fogalmazott: dolgozni kell –
ennyi az egész. A receptet számára sa-
ját élete példája adta. Negyven éve la-
kik Újpesten, lányának segített a ház-
tartás vezetésében, az unoka gondo-
zásában. Korábban nõvér volt a XIV.
kerületben, ahol sokak tiszteletét és
megbecsülését kivívta. 76 évesen a
szociális foglalkoztatóban vállalt

munkát. Varrt, mert nem tudta elvi-
selni a tétlenséget. 

Panni néni két éve még rendszere-
sen olvasott, a Király-könyvtárban fel-
lelhetõ nagy betûs könyveket lánya
kölcsönözte ki számára. Húsz évvel
ezelõtt kezdett rejtvényeket fejteni,
nehogy az agya teljesítõképessége
csökkenjen. Az utóbbi hónapok óta

nehezebb már a
mozgás, így a
kéztorna, a

v é r k e -

ringés javítása napi feladattá vált. A
délelõtt a televízió elõtt telik, fõleg az
utazási mûsorok kötik le figyelmét.
Majd kis szundikálás után Pavarotti
vagy Aradszky László énekét hallgatva
folytatódik a nap. 

A jókívánságokhoz mi is csatlako-
zunk, boldog születésnapot kívánva! 

– B. K

Ajándékokkal köszöntötte az önkormányzat a 100 éves Anna-nénit

Mi a hosszú élet titka?
Dolgozni kell, ennyi az egész

Ha délután 4-kor érkezel, 
már 3-kor örülni kezdek

Karácsonyi
meglepetés
a Lion’s
Clubtól
Négyszáz újpesti kisiskolás gyermek
számára készített karácsonyi aján-
dékcsomagot a Lion's Újpest–Árpád
Club tagsága. December 10-én kö-
zépkorú felnõttek, nagymama-nagy-
papa sorban lévõ klubtagok egy-
aránt azon voltak, hogy adományuk
sok család karácsonyát színesítse.

A gyermekek testi-lelki fejlõdéséért, a visszafordít-
ható vakság gyógyításáért munkálkodó, jószolgála-
ti tevékenységérõl ismert világszervezet közel két
évtizeddel ezelõtt alakította meg újpesti csoportját.

Nem sokkal két óra elõtt már minden készen állt
az Ady Endre Mûvelõdési Központban az újpesti
kisdiákok fogadására. Elkészültek az ajándékcso-
magok. Saly Péter a Lion's Újpest – Árpád Club el-

nöke már az iskolás gyermekek érkezését várta. –
Egy tucat híján négyszáz ajándékcsomagot készítet-
tünk önerõbõl és támogatóink segítségével. Az
önkormányzat oktatási ágazatának irányítói vol-
tak a szervezésben segítségünkre. A pedagógusok
és a hivatal dolgozói tudják leginkább, mely csalá-
dokban élnek nehéz körülmények között gyerme-
kek, felnõttek. 

A széksorokban óriási a csivitelés, az izgalom.
Novotny Zoltán, az ismert rádiós riporter legenda,
az Újpesti Lion’s tagja lép a színpadra. Kérdésére a
diákok kézfelemeléssel jelzik, ki az, aki már tavaly is
részt vett a Lion's ünnepségén. A teremben ülõk kö-
zel felének lendül magasba a keze. 

A mûsorvezetõ advent gondolatkörérõl beszél,
kérdez, a gyerekek kórusban válaszolnak. Az advent
jelentését, az eljövetelt és a várakozás gondolatait
fejtik meg nemcsak bibliai példával, hanem a Kis
Hercegbõl vett idézettel is: Ha délután négykor érke-
zel, már háromkor örülni kezdek. Az idézet mosolyt
csal az arcokra, megállapítják, milyen drága kincs is
a boldogság. Együtt fejtik meg a kérdést, minek is az
ünnepe a karácsony. A szereteté és az ajándékoké,
Jézus születéséé. Egyetemes ünnep, világszerte meg-
ünneplik. Majd a beszélgetés fonala ahhoz a pont-
hoz ér, csak az ajándék-e a lényeges? Nem, hanem
hogy békejobbot nyújtunk egymás felé. A szeretet,
amely mindent elvisel – állapítják meg négyszázan.
Novotny Zoltán arról beszél, ezért hívják meg tizen-
hatodik alkalommal az újpesti gyereket. – B. K.

Molnár Szabolcs alpolgármester az önkormányzat üdvözletét adta át
a diákoknak. Mint fogalmazott, a városháza kiemelten kezeli, hogy az
újpesti gyerekek számára iskolákat, óvodákat mûködtessenek. Olyan
kulturális és szabadidõ tevékenységet kínáljanak, amelyek gazdagab-
bá és színessé tegyék a gyermekkor éveit. Az alpolgármester felidézte,
örök emlék az az idõszak, amikor a nagyszülõk is velük lehettek. Mos-
tanra az õ szülei váltak nagyszülõkké és két kisgyermeke számára sze-
retnék emlékezetessé tenni a karácsonyt. „Fontos, hogy a család több
generációja találkozzon egymással. Olyankor a szeretet, megbékélés,
boldogság van jelen” – állapította meg Molnár Szabolcs. 

Mûsorral a Széchenyi
Általános Iskola

(Dunakeszi) és a Pécsi
Sebestyén Általános és
Zenetagozatos Iskola 

kedveskedett



Születésnapot ünnepelt az újpesti
Baptista Harangzenekar az idei ad-
venti koncertjével, december 12-én.
A gyülekezet éppen húsz éve kapta
adományként a 37 hangszerbõl álló,
értékes készletet, ami abban az idõ-
ben Magyarországon az elsõ ilyen
volt. Ma sincs belõlük ötnél több az
országban.

jubileumi hangversenyre nem csak a 250
tagú gyülekezet tagjai jöttek el, hanem
sok zeneszeretõ újpesti is, akik vagy hal-

lották már a harangzenekart, vagy most csodál-
koztak rá elõször – és váltak azonnal rabjaivá  e
különleges produkciónak. 

A hatalmas érdeklõdés azt eredményezte, hogy
egy gombostût se lehetett volna leejteni a Mun-
kásotthon utcai, ötszáz férõhelyes imaházban.
Nem csak a földszinti padsorok teltek meg, a kar-
zaton is minden hely foglalt volt.

Mészáros Kornél baptista lelkipásztor köszöntõ
szavai után felsorakozott a tizenegy tagú zenekar
Simon Norbert vezetésével. Douglas E. Wagner fel-
dolgozásában karácsonyi énekeket hallhattunk. A
sötét ruhában és fehér kesztyûben fellépõ tizen-
egy zenész egy szivacsborítású asztal mögött állt,
amelyre azokat a hangszereket tették, amelyekkel
éppen nem játszottak. Cathy Moklebusttól meg-

szólaltatták a Téli holdfény címû darabot, amely
egy francia népi dallam feldolgozása. Ezt követte
Bach: Az úr legelteti bárányait, amely egy részlet a
szerzõ 208. kantátájából. A negyedik darabban a
zenekart az imaház orgonáján Beharka Pál, vibra-
fonon Horváth Gáspár kísérte. 

Minthogy ez az este egy istentisztelettel egybekö-
tött koncert volt (a baptista liturgiának egyébként
is hangsúlyos eleme az ének, a zene), Mészáros Kor-
nél lelkipásztor elmondta adventi gondolatait.

A koncert további része is az advent, a várakozás
jegyében telt, a karácsonyi feldolgozásokat a ha-
rangzenekar tolmácsolta, kiegészülve Jobbágyné

Papp Tímea fuvolajátékával. A karvezetõ megem-
lékezett mindazokról, akik az elmúlt húsz évben
megfordultak a zenekarban, s egy szám erejéig a
pódiumra is szólította õket. Õk ugyanolyan kifo-
gástalanul zenéltek, mintha abba sem hagyták
volna a szereplést. – ZELEI BÉLA

NEMESFÉM HANGSZEREK
A harangzenekar 20 évvel ezelõtt egy ameri-
kai baptista lelkipásztor házaspár ajándéka-
ként tett szert a drága hangszerekre. A külön-

Mészáros Kornél baptista 
lelkipásztor adventi 
gondolatait osztotta 
meg a hallgatósággal

Húsz éve
hívogató
harangszó 
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legesen megszólaló és csillogó harangok egy
speciális, nemesfémeket is tartalmazó ötvö-
zetbõl készülnek. Az Egyesült Államokban
sok ilyen zenekar mûködik, kiszolgálásukra
külön iparág jött létre. A harangok 10-25
centiméteresek. Egy muzsikus 2-4 hangszert
szólaltat meg, felváltva. A kicsik csilingelnek,
a nagyobbak csengve bonganak. A zenekar
játéka során olyan nagy az összhang, hogy a
huszonkét kéz produkciója egyetlen hang-
szer élményét kelti. – Z. B.
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Képriportunkban az újpesti Dalos Ovi december 17-i Ady Endre
Mûvelõdési Házban tartott karácsonyi ünnepségérõl és a MÁV
Szimfonikus Zenekar– vezényelt Takács-Nagy Gábor – városhá-
zi koncertjérõl adunk közre felvételeket.
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Szalagavató,
a Nagy Nap
A szervezés már a tanévnyitó után elkezdõdött
olyan tánctanár keresésével, akinek van elég mersze
megpróbálni a lehetetlent: nyolcvan, többé-kevés-
bé botlábú embert megtanítani két hónap alatt
egy olyan tánc koreográfiájára, mellyel eddig való-
színûleg csak nézõként találkoztak. Amint megvan a
megfelelõnek tûnõ jelentkezõ, indulhat a neheze, a
folyamatos táncpróbák két és fél hónapon át. Mel-
lette szép lassan elkezdõdtek az osztálytánc, majd a
meglepetéstánc próbái is (a ruhapróbákról nem is
beszélve), hogy aztán az utolsó hónap már teljesen
a szalagavatóra való készülés jegyében teljen. 

Így érkezett el december 10-e, a NAGY NAP. Dél-
után négy óra körül kezdtek el szálingózni a diákok
és kísérõik a sportcsarnokba, hogy aztán az utolsó
egyeztetések, simítások után kezdetét vegye oly
sok készülõdés, oly sok befektetett energia után a
szalagavató. 

A nézõtér zsúfolásig volt családokkal, rokonok-
kal, barátokkal, miközben a hagyományoknak
megfelelõen a 11. évfolyam a palotással megkezdte
a mûsort. Ezután léptek színre a végzõsök is, hogy
osztályfõnökük pár bíztató szó kíséretében feltûzze
rájuk a szalagot. Természetesen egész este nem volt
megállás, produkció produkciót követett. Egyedüli
pihenõt az osztályvideók jelentettek, ekkor az
egész évfolyam a kivetítõ elõtt ülve lazított egy ki-
csit, hogy aztán (a leghosszadalmasabb és a lányok
számára egy rémálmot jelentõ öltözés után) elér-
kezzen az est fénypontja, a keringõ. 

A közönség soraiból telefonok, kamerák és fényké-
pezõgépek pásztázzák az alkalmi színpadot, ahol két
és félhónapnyi munka eredménye került bemutatás-
ra: nyolcvan ember teljes harmóniában keringõzik
Csajkovszkij Diótörõjének ritmusára. Amikor az utol-
só szólam is elhalkul, a közönség tapsviharban tör ki,
egyes szülõk, rokonok megkönnyezik a produkciót. 

A végzõs gimnazista pedig megkönnyebbülten
sóhajtott fel: sikerrel vette utolsó évének elsõ aka-
dályát.

Nagy Kiril, Papdi Tamás 12/b osztályos tanulók
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Az Újpest-Kertvárosi
Szent István Plébánia
ünnepi miserendje, 
valamint programjai,
2010 Karácsonyán
Az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia a
karácsonyi ünnepkör idején az alábbi mise-
rendben várja szeretettel a kedves híveket:

December 24, Karácsony vigíliája:
6 óra: Hajnali Szentmise. 
15:30: Pásztorjáték a fiatalok és gyermekek
elõadásában. 
23:15: Pásztorjáték a fiatalok és gyermekek
elõadásában. 
24 óra: Karácsonyi éjféli mise. 

December 25. Karácsony:
Szentmisék: 7:30 (pásztorok miséje), 9, 11 és
18 órakor ünnepi Szentmisék. 
December 26., Szent Család Vasárnapja,
Karácsony 2. napja: 7:30, 9:00, 11:00 és 18:00
órakor Szentmise.
December 31.: 17 óra év végi, hálaadó mise
Január 1.: Újév napja, Szûz Mária, Isten anyja
ünnepe: 7:30, 9, 11 és 18 órakor Szentmise. 
Január 2. vasárnap, Vízkereszt: 7:30, 9:00, 11
és 18 órakor Szentmise. (8:30-kor pásztorok
miséje.)

Hétköznapokon reggel 8 órakor van Szent-
mise. További információk a plébánia honlap-
ján olvashatók a www.ujpestkertvaros.hu ol-
dalon. Minden kedves hívõnknek és újpesti-
nek kegyelemteljes, áldott karácsonyt és bé-
kés új esztendõt kívánunk!

www.ujpestkertvaros.hu

Emlékül, 
Feri bácsitól
„Áldott karácsonyt! Szép karácsonyt!” – írjuk az
egyre inkább divatja múlt képeslapokra, küldjük
az ünnep elõestéjén sms-ben. „Nem az ajándék
a lényeg, hanem a szeretet” – mondjuk, de azért
az ünnep elõtti hetekben sorra járjuk az üzlete-
ket, puhatolódzunk a rokonságban: ki, minek
örülne a legjobban? A megfelelõ ajándékot ne-
héz kiválasztani. Legyen igazi meglepetés, olyan,
amit az ajándékozott nem venne meg magának,
mégis örül neki. És lehetõleg legyen tartós, em-
lékeztesse minél tovább az ünnep melegségére
szerettünket a díszcsomagolásba rejtett megle-
petés. Legalább a jövõ karácsonyig, vagy még
tovább.

Egy régi ajándék van a kezemben. Egy hét éves
kislány kapta. Mesekönyv. Gimm: „Piroska és a
farkas”. A vastag karton fedél megkopott a sok
használatban. Felnyitom. Belül ez olvasható: „Em-
lékül, szeretettel, Feri bácsitól. 1941. XII. 24.” Hét
évtized telt el azóta. A kislány nagymama lett, a
fiam nagymamája. 

Feri bácsit nem ismerhettem meg, mert az után
a bizonyos karácsony után nem sokkal behívták
katonának. Összesen egy levelezõlapot küldött
ezután. Édesanyám 69 év távolából is pontosan
emlékszik: „Szolnokon vagyunk. Postacímem
nincs, ha lesz, újra írok.” Soha többet nem írt. A
mesekönyv maradt utána. 

Édesanyám féltve õrizte a nagybátyjától kapott
ajándékot, amit a köszöntõ sorok alatti beírás is
megörökít. Gyermeki írással a következõ áll a
könyvben: „Cseh Gabriella tulajdona, ne fájjon rá
senki foga!” Késõbb, ahogy anyám férjhez ment, a
könyvet nem vitte magával, az ott maradt a szü-

lõi házban. Így néhány év múlva, ha a nagymamá-
nál nyaraltam, az esti elalvás elõtt én hallgathat-
tam meg Piroska, és a többi mesehõs történetét.
A vastag lapokra nyomtatott könyv megviselõ-
dött, szinte lapjaira hullott, de a Grimm testvérek
történeteit még ma is nyomon követhetjük. 

Nagymamám halála után a könyv a szüleimhez
került, onnan „emeltem el” néhány évvel ezelõtt.
Ha a gyermekkoromra akarok visszaemlékezni,
csak fel kell lapoznom, csak kézbe kell vennem,
máris ott vagyok képzeletben a nagyszülõi ház-
ban. Fekszem a hideg, belsõ szobában, lábamnál
felmelegített tégla, rajtam hatalmas dunyha. És
nagymamám olvas: „…aki nem hiszi, járjon utá-
na!”

Az idei karácsony elõtt újra a kezembe került a
Grimm testvérek könyve. Eltûnõdtem: meg tudok
én lepni valakit a népes családból olyasmivel, ami
hét évtized múlva is rám fogja emlékeztetni?

– ZELEI BÉLA



KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Az Újpesti Kép-
zõmûvészek Társasága vegyes ki-

állítása a december 26-ig tekinthetõ meg.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Feje-
zetek Újpest történetébõl. A kiállítás meg-
tekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivételével.
Keddtõl péntekig 10-17 óráig, szombaton:
10-14 óráig.  A gyûjtemény december
18–január 4-ig zárva. 
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. 
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás –
kiállítás. Nyitva: 2011. február 28-ig. 
� Évnyitó ásványbörze január 8-án az
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban.
Nyitva: 9-18 óra között.

GYERMEKPROGRAMOK
� Karácsonyi Labdarúgó Kupa:
A Karinthy ÁMK Fõépületében.

December 27-30-ig, 8-20 óráig. Serdülõ,
ifjúsági, felnõtt és öregfiúk korcsoport-
ban. Nevezés: 2010. december 22-én 8-
18.30-ig, december 23-án 8-16 óráig. Ne-
vezési díjak: felnõtt és öregfiúk: 10 000 fo-
rint/csapat, ifjúsági: 6000 forint/csapat,
serdülõk: 3000 forint/ csapat. Részletes
info: Tóthné Ruzsinszki Ilona, tel: 380-
6163, 06-70-560-1743. A program támo-
gatója a Településrészi Önkormányzat.
� Szederinda – aprók tánca: a Karinthy F.
ÁMK Közösségi Házában. Január 8.,
17–18.30 óráig. A táncházat Pekler Kata
vezeti. Közremûködik a Csobán zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft. Két éves kor alatt a be-
lépés díjtalan. 
� Babajátszó: Január 11., 9.30-11 óra. Az
otthon lévõ anyukákat és a közösségbe
nem járó kicsiket várjuk klubunkba min-
den páros héten keddi napokon. A belé-
pés díjtalan.
� BABA-Mama torna a Karinty Frigyes
ÁMK Közösségi Házában. Foglalkozások:
kedden és csütörtökön 8.30-9.30 óráig.
Díja: 500 Ft/alkalom, bérlet: 2000 Ft/5 al-
kalom.Vezeti: Dániel Károlyné, Éva.
� 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
Ismét vásárolható az Újpest
Színház bérlet. A bérlet ára: 1-9.

sor: 8000 Ft, 10-15. sor: 7000 Ft. Az elõ-
adások bérleten kívül is megtekinthetõk.
Az elõadásokról tájékozódhat a
www.adymk.hu honlapon.  Bérletek rendel-
hetõk az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban személyesen, vagy telefonon: 231-6000.
Mûsoron a Turay Ida Színház elõadásai:
Freydeau-Szentirmai- Bradányi: Osztrigás
Mici; Francois Veber: Balfácánt vacsorára!;
Willy Russel: Vértestvérek; Vajda Anikó :
Mici néni két élete. 

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

lommal hirdetik meg a kerületi és környék-
beli középiskolások végzõs osztályai számára.
A verseny várható idõpontja: 2011. márci-
us. Elõzetes jelentkezés: jatek@ugyih.hu.
� Zenés, táncos klubdélután a Karinthy
Frigyes ÁMK Közösségi Házában január
13-án, 16-18 óráig. Szeretettel várnak
minden zeneszeretõ vendéget, illetve azo-
kat, akik remek társaságban szeretnének
eltölteni egy kellemes délutánt. Közremû-
ködik Boldizsár Endre. A belépés díjtalan.
� 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:
ropogósra sült malac, frissen sült cipó,
egy demizson bor! Egész éjszaka svédasz-
tal! A belépõjegy ára: 12 000 Ft. Jegyek
elõvételben kaphatók az Ady Endre Mû-
velõdési Központ pénztárában, naponta
10-18 óráig, valamint a bál elõtt, a hely-
színen. Elõzetes asztalfoglalás a 231-6000
telefonszámon.
� 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. 
� Törzsi hastáncoktatás (Oriental Tribal
Belly Dance) Foglalkozások a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában, csütörtökön-
ként 19-20 óráig. Díja: 1100 Ft/óra, bérlet:
4000 Ft/4 alkalom. Vezeti: Georgi Ildikó. 
� 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

� Magyardal: Az Újpesti Magyardal és
Zenebarát Társaskör minden hónap elsõ
keddjén 15 órakor az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban.

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

Foglalkozások: szerdánként 17–19 óráig
(3 alkalom). Díja: 8500 Ft/fõ CD-n lévõ
tananyaggal. Vezeti: Hlaszni Veronika.
Tel.: 06-20-340-9440. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház
� Szölõ Klub és Készégfejlesztõ ját-
szóház: sajátos nevelési igényû
gyerekeknek és szülei részére.

Az Ady Endre Mûvelõdési Központ és
az Újpesti Speciális Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Szülõklubot és játszóházat in-
dított sajátos nevelési igényû gyermeket
nevelõ családok részére. A szülõklubon a
szülõk szakemberek és szülõtársak segít-
ségével választ kaphatnak a gyermekne-
veléssel kapcsolatos kérdéseikre. A ját-
szóház alkalmával a gyerekekkel gyógy-
pedagógus szakemberek foglalkoznak.
Fejlesztõ játékok segítségével fejlesztjük a
gyerekek tanulási képességeit. 

A foglalkozások ingyenesek Helyszín:
Újpesti Polgár Centrum (1043 Budapest
Árpád út 66.) A következõ találkozás
idõpontja:  2011. január 5. (szerda) 17-
19 óráig. Program: Milyen fejlesztési és
terápiás lehetõségek léteznek? Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.
� 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
� Angoltanfolyam: középfokú nyelvvizsga-
felkészítõ (100 órás) Foglalkozások: hétfõn
18–19.30 óráig és csütörtökön: 18.30- 20
óráig. Díja: 90 000 Ft/fõ. Beiratkozás és befi-
zetés az elsõ alkalommal. Infó: 380-6163, 06-
70-560-1743 Helyszín: KFÁMK Fõépület
� 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.
� CSí kung-Tai Csi tanfolyamok és gya-
korlás: Foglalkozások szerdán 18.15-19.45
óráig. Díja: bérlet ára: 5900 Ft/hó, diák és
nyugdíjas bérlet ára: 4500 Ft/hó. Vezeti:
Gervai Miklós András okl. alternatív moz-
gás-, és masszázsterapeuta, Csí Kung Tai
Csi tanító. Tel.: 06-70-234-6599. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház.
� Társastánc tanfolyam gyerekeknek:
kezdõ csoport, iskolásoknak (8-18 éves ko-
rig) Standard és latin-amerikai táncok, divat-
táncok, salsa, rock and roll, disco. A tanfolya-

mot szervezi az Impetus (&) Design 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
� Capoeira iskolás kortól. Foglalkozások
kedden és csütörtökön 18-19 óráig a Ka-
rinthy ÁMK Közösségi Házában. Díja 6000
Ft/hó (14 éven aluliaknak kedvezmény)
1000 Ft/alkalom. Vezeti: Mestre V. T. Tel.:
06-20-201-9525. 
� Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy Fri-
gyes ÁMK Közösségi Házában. Vezeti:
Wachner Jusztina. Díja: 1000 Ft/alkalom.
Az elsõ alkalom ingyenes. Foglalkozások
kedden 19-20 óra, csütörtökön 18.30-19.30
óráig. Jelentkezés: wachner007@google-
mail.com, tel.: 380-6760.
� Kriston nõi intimtorna – a gátizom-tor-
na elsajáítása kortól, problémától függetle-
nül minden nõnek.  A tanfolyam 4 alkalom-
ból áll. Díja: 22 000 Ft helyett 18 000 Ft, egy-
összegû befizetés esetén 16 500 Ft. Vezeti:
Mészáros Szilvia. 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
� Hatha Jóga: Foglalkozások hétfõn és
pénteken 18.30-19.45 óráig. Díja: 1200 Ft/
alkalom, bérlet vásárlásakor: 1000 Ft/alka-
lom a Karinthy ÁMK Közösségi Házában,
Vezeti: Szirtesi Olívia jógaoktató, kinezi-
ológus, tel.: 06-30-653-0840. 
� TERMÉSZETJÁRÓK: A Bánki Donát
G.M. Fõiskola SE 40 éves természetjáró
szakosztálya december 31-én tartja szoká-
sos  óév búcsúztató túráját. Az útvonal:
Normafa- Szamárrét- Budakeszi. Találko-
zás 10 órakor a Moszkva tér közepén.

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

� Újpest- Kertvárosi Szent István plébá-
nia templom:  1046 Bp., Rákóczi tér 4-6 

� 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. 

10 P r o g r a m a j á n l ó

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyu-
la önkormányzati képviselõk január 3-án

17-18-óráig; Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk január 3-án 18-19 óráig a Fidesz

Irodában (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05;
Nagy István önkormányzati képviselõ január 4-én
16-17 óráig a Polgármesteri Hivatalban, II/68.;
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati kép-
viselõk január 10-én 17-18 óráig; Bartók Béla ön-

kormányzati képviselõ január 11-én 18-19 óráig a
Fidesz Irodában. Rádi Attila önkormányzati kép-
viselõ január 10-én 16-17 óráig a Polgármesteri
Hivatalban, II/67.; Szabó Béla önkormányzati kép-
viselõ január 24-én 18-19 óráig a Fidesz Irodában.
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December 16-án a IV. kerületi Polgá-
ri Védelmi Kirendeltség, az Újpesti
önkormányzat, a Tûzoltóság, a
Rendõrség és a Tûzvédelem, vala-
mint a Sanofi Aventis/Chinoin Pol-
gári Védelmi csoportja közös részvé-
telével, katasztrófavédelmi gyakorla-
tot tartottak a vegyi üzemben. A
Külsõ és Belsõ Védelmi terveknek és
a szakemberek gyors reagálásának
köszönhetõen, az eredetileg mintegy
egyórás mentési gyakorlat, lényegé-
ben húsz perc alatt véget is ért.

Csütörtökön, reggel 9 óra 17 perckor futott be a
riasztás Zalasch Zsolt, kerületi Polgári Védelmi pa-
rancsnokhoz, amely szerint mérgezõ anyagokkal
kapcsolatos baleset történt a Chinoinban. A szi-
mulált gyakorlat során egy személy szenvedett sú-
lyos égési sérüléseket, többeket pedig füstmérge-
zés gyanújával a láttak el a mentõk. 

A helyszínre érkezve meglepetés fogadta a sajtó
képviselõit, hiszen alig negyed órával a riasztás
után, az üzemben már tulajdonképpen helyre is
állt a rend. Zalasch szerint ez egyáltalán nem meg-
lepõ, hiszen a Chinoinnak saját katasztrófavédel-
mi csoportja is van, és éles helyzetben körülbelül
ennyi a normaidõ. Vagyis, ha tûz üt ki valamelyik
épületben, és 15 perc alatt nem sikerül azt megfé-
kezni, akkor valódi, komoly veszélyhelyzettel kell
számolni, a robbanásveszély miatt. 

Dalnoki Mátyás, a Chinoin katasztrófavédelmi
vezetõje szerint sem furcsa, hogy ilyen gyorsasággal
lettek úrrá a helyzeten, hiszen egy ekkora üzemben
a legkisebb baleset is súlyosan veszélyeztetheti a
környék biztonságát. Dalnoki, a sérültek ellátásával
kapcsolatban még hozzátette: „a mentõk egy egy-
szerû munkahelyi baleset esetén is 5 percen belül
minden esetben a helyszínre érkeznek”. 

A gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy a
helyi szakemberek kellõ felkészültséggel rendel-
keznek ahhoz, hogy hatékonyan és biztonságosan
kezeljenek egy ilyen extrém helyzetet is. – H. L

MIT TEGYÜNK RIASZTÁS ESETÉN?
A Katasztrófavédelmi terv szerint, ha vészhely-
zet adódik, például a Chinoin-ban, a hatóságok
felhívják a lakosság figyelmét, hogy maradjon
otthonában, zárja be az ablakokat, ajtókat, és
folyamatosan figyelje a médiát és a hatóságok
felhívásait. Ilyen esetekben a polgári védelem
munkatársai járõröznek a környéken és hang-
szórókon tájékoztatják a lakosságot a tenniva-
lókról. Súlyos esetekben fel kell készülnünk az
evakuálásra is. Amennyiben elõreláthatólag
csak rövid idõre, pár órára kell elhagynunk ott-
honunkat, elég egy vészhelyzeti csomagot
(gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
papírzsebkendõ, mobiltelefon, stb.) összekészí-
tenünk, melynek súlya személyenként nem ha-
ladhatja meg a 20 kg-ot.

Amikor a sajtó sem elég gyors

Negyedórás
vészhelyzet 
a Chinoinban

A szeretet
adományai
A Baptista Szeretetszolgálat ismét meghirdette
a karácsonyi cipõs doboz akciót. A cipõs do-
bozba rejtett ajándékokat idén nehéz sorsú,
határon túli gyermekek és a vörösiszap-ka-
tasztrófa miatt nincstelenné váltak között osz-
tanak szét. Iskolánk diákönkormányzata úgy
döntött, hogy mi is részt veszünk ebben az ak-
cióban. Csokoládé, szaloncukor, könyv, játék,
rajzok, saját készítésû ajándéktárgyak kerültek
a dobozokba, de jutott bele toll, színes ceruza,
festék, kifestõkönyv, füzet és még fogkefe, fog-
krém is. Összesen 67 db gyönyörûen becsoma-
golt ajándékdobozt vittünk át az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Házban lévõ gyûjtõhelyre. 

Úgy gondoljuk, hogy ez az akció ismét segí-
tett abban, hogy tanulóink megértsék, meg-
érezzék, hogy a segítség, az adakozás legalább
akkora öröm, mintha õk kapnak ajándékot.

– Gruszné Novotny Katalin igazgatóhelyttes
Újpesti EGYMI

Ajándékkal kedveskedtek
az újpesti labdarúgók
Az Újpest FC labdarúgó szakosztálya évek óta jó
kapcsolatot ápol a Fõvárosi Önkormányzat Gyer-
mekotthonával. A fiatalok gyakori vendégei a lila-
fehér csapat hazai mérkõzéseinek is. A klub decem-
ber elején ajándékgyûjtést hirdetett meg az ott-
honban élõk számára, arra kérték a szurkolókat,
hogy feleslegessé vált, de jó állapotban lévõ ruháik-
kal, játékaikkal, sporteszközeikkel vagy könyveikkel
próbálják meg szebbé tenni a gyerekek karácso-
nyát.  Az ajándékokat az Újpest FC shopjában ad-
hatták le a segíteni vágyók. Szerencsére rengeteg
adomány gyûlt össze – köszönet a szurkolóknak-
amelyet december 20-án Kovács Zoltán sportigaz-
gató valamint két futballista, Vermes Krisztián és Si-
mon Krisztián adott át a gyermekotthon lakóinak.

Mindig nagy szeretettel jövünk az otthonba, hi-
szen tudjuk, milyen nehéz a gyerekeknek család
nélkül élni – mondta a sportigazgató. – Különösen
így karácsony táján van óriási szükség a segítségre.
Reméljük, az ajándékokkal sikerült örömet szerez-
ni a srácoknak, akiket a jövõben is szeretettel vá-
runk a Megyeri úti mérkõzéseinkre. (g.g)



K ö z l e m é n y

H I R D E T M É N Y
Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét a
helyi adókkal és a gépjármûadóval kapcsolatos
alábbi általános és speciális tudnivalókra:
Az építmény és telekadó, valamint a magánsze-
mélyek kommunális adója bevallási kötelezett-
ség teljesítésének határideje, az adókötelezett-
ség keletkezésétõl (tulajdonszerzést követõ év
január 1.) számított 15 nap. Mivel 2011-ben ja-
nuár 15-e szombat, azért a bevallás benyújtás
szankciómentes határnapja: január 17., hétfõ.

Kérjük azokat, akik:
– 2010 évben vagy korábban szereztek adókö-

teles építmény vagy beépítetlen belterületi
telek tulajdont/vagyoni értékû jogot, illetve 

– adóköteles lakás tulajdonosai/bérleti jog jo-
gosultjai

és még nem tettek eleget bevallási kötelezett-
ségüknek, szíveskedjenek azt mielõbb teljesíteni! 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a bevallás
késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása mu-
lasztási bírság megállapítását vonja maga után!

Az Adóigazgatási Osztály címe: IV. kerület, Új-
pest, István út 15., III. emelet. A helyi adó beval-
lási formanyomtatványok, a www.ujpest.hu hon-
lapról letölthetõk, illetve kérésre a megadott
címre postázzuk! Az I. félévi adófizetési kötele-
zettség pótlékmentes beérkezési határideje:
2011. március 16. Az általunk már nyilvántartott
építmény és telekadó, kommunális adó, továbbá
gépjármûadó adóalanyok részére a 2011. évtõl ha-
tályos adófizetési kötelezettséget tartalmazó ha-
tározatokat és az elsõ félévi adóbefizetésekre szol-
gáló csekkeket várhatóan február végén – a szám-
laegyenleg értesítõvel egyidejûleg – postázzuk.

A II. félévi adófizetési kötelezettségek pótlék-
mentes beérkezési határideje: 2011. szeptem-
ber 15. Ehhez a befizetéshez szükséges csekkeket
várhatóan augusztus hónapban kapják kézhez.

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ 
Mértéke 2011. január 1-tõl

– az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem
haladó építmény esetében, az összesített
hasznos alapterület minden egész négyzet-
métere után 1266 Ft/m2/év

– az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó
építmény esetében az egész építmény vonat-
kozásában az összesített hasznos alapterület
minden egész négyzetmétere után 1560 Ft/m2

– a magánszemélyek gépjármûtárolóinak adó-
ja nem változik, azaz garázs után az adó
mértéke 435 Ft/m2/év

– teremgarázs után 220 Ft/m2/év
– a telekadó évi mértéke 281 Ft/m2-ra módosult
Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni

értékû jog megszerzését – új építmény esetében
a használatbavételi engedély kiadását – követõ
év elsõ napján keletkezik.

Mentes az adó alól a magánszemély (magán-
személyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben
a lakás csak részben áll magánszemély(ek) tulaj-
donában, úgy a mentesség csak a magánsze-
mély(ek) tulajdoni illetõségére vonatkozik.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
Az adó mértéke 2011. január 1-tõl lakáson-
ként, lakásbérleti jogonként: 16 900 Ft/év

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdo-
nában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tu-
lajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos)
az év elsõ napján az Önkormányzat illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
– amelyben nincs bejelentve (megjelölve) vala-

mely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fiók-
telepe és

–amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és
– amelynek egyéb módon történõ hasznosításá-

val összefüggésben a tulajdonosnak nem kelet-
kezik adóköteles jövedelme.
Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely

esetében:
– a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve)

valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy
fióktelepe és

– a bérelt lakást nem adják albérletbe és 
– a bérelt lakás egyéb módon történõ hasznosí-

tásával összefüggésben a bérlõnek nem kelet-
kezik adóköteles jövedelme.
Az adómentes lakásokról NEM kell beval-

lást benyújtani!

GÉPJÁRMÛADÓ 
A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármû
mértéke a következõ:
– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben

345 Ft/kW,
– gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
–gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
–gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
–gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt kö-

vetõ naptári években 140 Ft/kW.
Az adó alapja, az autóbusz, a nyergesvontató,

a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartás-
ban feltüntetett saját tömege (önsúlya). Az adó
mértéke ezekben az esetekben az adóalap min-
den megkezdett 100 kilogrammja után:

– a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási
rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû,
autóbusz esetén 1200 Ft,

– az elõzõ pont alá nem tartozó gépjármûvek
és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblával el-
látott személyszállító gépjármû után 10 000 Ft,
míg a tehergépjármû után 46 000 Ft adót kell fi-
zetni. A „P” betûjelû ideiglenes rendszámtábla ki-
adása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjár-
mû állandó rendszámtáblával való ellátását kö-
vetõ hónap 1. napjától az adófizetési kötelezett-
ségre az általános szabályok az irányadók.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint ál-

landó rendszámmal ellátott gépjármûre „E” betû-
jelû ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után
nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

FONTOS! 
Felhívjuk a tisztelt gépjármû tulajdonosok figyel-
mét, hogy a gépjármû eladása esetén, a Gjt. azon
rendelkezésére (2 § (4) bek.) amely szerint:

„Amennyiben a gépjármû tulajdonjogában be-
következõ változást az átruházó korábbi tulajdo-
nos a külön jogszabály alapján – de legkésõbb a
változás évének végéig – bejelentette, akkor a
bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerzõdés
megkötésének idõpontját) követõ év elsõ napjá-
tól nem minõsül adóalanynak.”

Amennyiben az érintett felek egyike sem tesz
eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a ko-
rábbi tulajdonos marad a gépjármûadó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a következõ:
a tulajdonjog-változásról készült okiratot (adás-
vételi szerzõdés) a keltétõl számított 15 napon
belül be kell nyújtani az illetékes Okmányirodá-
hoz. A bejelentési kötelezettség az Ügyfélszolgá-
lati Irodákon keresztül is teljesíthetõ (Budapest,
István út 15., illetve Hajló u. 42-44)

Fõ szabályként még 2004 évben megszûnt a
gépjármûadó bevallási kötelezettség – de tovább-
ra is kell bevallást benyújtani, ha a gépjármû vagy
annak tulajdonosa adómentes, ilyen például ha:

– Az adó alanya mozgáskorlátozott, vagy
– egyház, költségvetési szerv a gépjármû tulaj-

donosa, vagy
– társadalmi szervezet, alapítvány, meghatáro-

zott mentességi feltételek fennállása esetében,
– az a gépjármû, amelynek adómentességét nem-

zetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja
A gépjármûadó fizetési kötelezettség megálla-

pítása az Okmányirodák által vezetett jármûnyil-
vántartásban szereplõ adatok alapján történik. A
gépjármûadó alanya az, aki az év elsõ napján a
gépjármû tulajdonosaként, üzembentartójaként
szerepel e hatósági nyilvántartásban.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helye-
zett gépjármû utáni adó alanya az, aki/amely a for-
galomba helyezés hónapjának utolsó napján a ha-
tósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibo-
csátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre ál-
ló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormány-
zat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi szenny-
víztározót is – alkalmaz. A talajterhelési díjat ön-
adózás útján a kibocsátónak kell megállapítania
és megfizetnie március 31-éig, az Önkormányzat
talajterhelési díj bevételi számlájára (12010422-
00208592-02400002). További információ, beval-
lási formanyomtatvány: III. emelet, 309. szoba.

Telefon: 231-32-40 és 231-32-43, illetve a honlapon.  
Adóigazgatási Osztály  
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– Tengernyi gyõzelem mellett az 31 évvel ezelõtti
koreai világbajnokságot nem felejtik, ma is jegyzik.
Hogyan emlékszel vissza erre?

– Emlékszem a verseny szinte minden mozzanatá-
ra. Kína volt akkor asztaliteniszben, és tegyük hozzá
most is az, a világon a number one, az abszolút elsõ.
Klampár Tibivel, Jónyer Istvánnal nekünk az volt a
tervünk, hogy a Phenjanban megrendezett világbaj-
nokságon csapatban megszorongassuk a kínai csapa-
tot. Olyannyira, hogy aranyéremmel térjünk vissza.

– Az aranyérem mellett ebbõl lecke is lett.
– Amit a mai napig nem felejtenek. Errõl meg-

gyõzõdhettem tavaly, amikor a kínaiak sport éve
apropóján meghívtak Sanghajba egy óriási ping-
pong gálára. Európából, rajtam kívül, még két svéd
játékos kapott meghívást. Amikor harminc évvel
ezelõtti kínai ellenfeleimet viszontláttam, akkor
döbbentem rá igazán, hogy milyen nagy tett volt
Magyarország világbajnoki aranya! Egykori ellenfe-
leim Sanghajban nagy tisztelettel, lapogatták a há-
tamat, szeretettel ölelgettek, büszkék voltak rám.
Mutogattak mindenkinek. Azután bemutatót ját-
szottam Liang-gal. Amikor az asztalhoz léptem, és
egymás szemébe néztünk, volt bennem némi tar-
tás. Liang ma is aktív öregfiúk játékos, pingpong is-
kolát vezet Pekingben. Én már nem vagyok ennyi-
re edzésben, de igyekeztem, persze… sõt! 

– Milyen volt a játék?
– Igazi show. Sanghajban a nézõk cirkuszt vártak,

és mi csináltunk is. Hol Lian adta vissza a labdát hat-

nyolc méter távolságból, miközben én már majd
megszakadtam az erõlködéstõl. Máskor átugrot-
tam a palánkot hogy elérjem a lecsapást, vagy ug-
rottam az asztalra, hogy felérjem a magasra feldo-
bott labdát. Két szettet játszottunk, fogadni mer-
nék, nem találná el senki az eredményt, így meg-
mondom: egy-egy lett a csata. Annyi poént játszot-
tunk, mintha két rendes játszmát csináltunk volna
végig. Percekig ünnepeltek bennünket.

– Harminc éve inkább csak Titeket.
– Játék volt mindkettõ, de a réginek valóban az

aranyérem volt a tétje. Az addig szinte verhetet-
lennek tartó kínai csapatot kétszer gyõztük le,
több mint húszezer nézõ elõtt! Az 5:1-es végered-
ményt ezért nem tartom véletlennek ma sem. A
diadalt a londoni 6:3-hoz, vagy az olimpián, a
szovjet sakkozók legyõzéséhez hasonlították. Sze-
rénytelenség nélkül mondhatom: joggal.

– A sportból hogyan lehet visszavonulni a min-
dennapi életbe? 

– Amikor gyerekkoromban arról kérdeztek mi
szeretnék lenni, én mindig azt mondtam: újságíró,
vagy operatõr! Elvégeztem az újságíró iskolát is.
Elõször edzõsködtem. A BVSC-nél, majd a Cegléd
vezetõ edzõje lettem. A vasutasokat elsõként ve-
zettem ki nemzetközi versenyre, egészen a bronz-
éremig jutottak. Majd amikor a BVSC-nél valami
igazán jót szerettünk volna csinálni, kiderült,

nincs rá igény. Nem vagyok az amatõr megoldá-
sok híve. Ekkor jött a fordulat, az írás.     

– Esténként, hétvégeken van idõm arra, hogy
a pingpongasztal körül legyek. Szeretnék ismét
fiatalokkal foglalkozni. Álmaimban egy Gergely
Gábor sportsuli is körvonalazódik. Bár errõl az
Újpesti Naplónak beszélek elõször. 

– BANGHA KATALIN

KARÁCSONYI UTE BÉRLETAKCIÓ
A Szusza Ferenc Stadionban és az Újpest
Shopban már megvásárolhatóak az Újpest FC
tavaszi labdarúgó mérkõzéseire szóló bérletek. A
legolcsóbb bérlet 8000 Ft, a legdrágább pedig 20
ezer forintba kerül a karácsonyi akcióban. Január
elsejétõl a bérletek árai ezer forinttal többe ke-
rülnek. A belépõk valamennyi hazai NB I-es, NB
II-es és Magyar Kupa-mérkõzésre érvényesek.

Világbajnoki interjú 31 év után

6:3 a pingpongasztalon
Rendes esetben úgy fogalmazhatnék: exkluzív interjút adott az Újpesti
Naplónak a három évtizeddel ezelõtti asztalitenisz világbajnokság arany-
csapat tagja: Gergely Gábor. A pingpongmesterrel azonban mindenféle
exkluzivitást mellõzve kuporodtunk a szerkesztõség legcsendesebb helyé-
re. Ugyanis kollégák vagyunk az Újpesti Naplónál.

NÉGYEZER GYEREK MOZOG 
A DIÁKSPORT KUPÁN 
Az újpesti általános iskolások az idei tanévben is
összemérhetik tudásukat a Diáksport Kupában.
A verseny nem titkolt célja, hogy a sport segítse
elõ az egészséges testi, lelki fejlõdést, járuljon hoz-
zá a versenyszellem kialakításához valamint a te-
hetségek kibontakoztatásához. Népszerûsítse a
sportolást a nem igazolt versenyzõk részére. A
versenysorozatban Újpest általános iskoláinak 1-8
évfolyamos fiú és leány tanulói vehetnek részt.

A nevezések szerint 15 iskola száll be a ver-
senybe. Érdekesség, hogy a 2010-11-es  tanévben
183 tanítás nap van, s a szervezõk  92 versenyna-
pot iktattak be. 

– A különbözõ sportágakban korcsoporton-
ként folyik a verseny. Az elért helyezések össze-
adódnak, az iskolák ennek alapján kapják a
pontjaikat – mondta Tóth Attila, a Polgármeste-
ri Hivatal sportszervezõje. – A versenyek kifeje-

zetten olyan sportágakat tartalmaznak, amelye-
ket a gyerekek a tanórákon is elsajátíthatnak.

– Hány gyereket érint a Diáksport Kupa viadal?
– Közel négyezer  diák  mozog, sportol rend-

szeresen ez alatt az idõ alatt.
– Gondolom, ha versenyrõl van szó, akkor díja-

kat is kapnak a legjobbak…
– Természetesen. A végsõ sorrend, a megszerzett

pontok alapján, a tanítási év végére alakul ki az is-
kolák között. A legjobb nyolc iskola sportszervásár-
lási utalványt nyer, amelyet az önkormányzat finan-
szíroz. A pedagógusokról sem feledkezünk meg, a
legjobb csapat vezetõi, tanárai pénzjutalomban ré-
szesülnek – tudtuk meg  Tóth Attilától. – G.G.

A versenysorozat sportágai
Váltófutás, mezei futó csapatbajnokság, több
próba, torna, sor- és váltóverseny, kispályás labda-
rúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, floorball,
sakk és CSIVIT (Csupa Izom Vidámság Torna)
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Ingatlan eladó

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

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

� Nyár utcában 4 emeletes panelházban elsõ
emeleti, 67 m2-es, 2,5 szobás, gardróbos, radiátoro-
kon hõmennyiségmérõs, öröklakás eladó. Ár: 9,8
MFt, Tel.: 06-70-637-2718

� Újpesten, az Ugró Gyula utcában, 10 emeletes
csúszó zsalus ház elsõ emeletén, 1+2 fél szobás, ra-
diátorokon hõmennyiségmérõs 67 m2-es, nagyerké-
lyes, keleti tájolású öröklakás eladó. Eladási ár: 10,3
MFt, Tel.: 06-70-637-2718

� 50 m2-es 1 + fél szobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5 000 555

� 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

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában I. em.-i 59
m2-es 1+2 félszobás panellakás. Beépített konyha-
bútorral, gépekkel, mindenhol laminált padló. I. á:
11,2 MFt. Érd: 06-20-326-5137

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

Ingatlant kiad

� Kiadó Újpest Városközpontban, 10 m2-es ut-
cai bejáratú raktár, csendes környéken. I. á.:
15000 Ft, Tel.: 06-70-317-0777

� 21 m2-es Galériás komfortos, önálló lakás kiadó
vagy eladó, azonnal beköltözhetõ. Tel.: 06-1-369-
5224; 06-30-210-6100 

� Újpest kertvárosában 100 m2-es, 3 szobás, bú-
torozott lakás bérbeadó. Bérleti díj: 100 000
Ft/hó+rezsi, Tel.: 06-70-637-27-18

Ingatlant vesz

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

Szolgáltatás

� Villanyszerelési munkák kapcsolok, dug ajak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villanysze-
relési munkálatok. Gyors és megbízható, akár hét-
végén is. 20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 06-
20-959-7581

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

� Szobafestés mázolás tapétázás. Minõségi mun-
ka., bútormozgatással fóliatakarással. Korrekt árak.
Akár azonnali kezdéssel. Bodnár László. Tel.: 06-20-
442-95-70, 06-1-369-66-74

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ RA-
GASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTOR-
MOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRA-
KON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA:
1971 Tel.: 220-5001, 06-70-774-3621

� 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

Oktatás

� Angol, német kezdõ, haladó nyelvtanítás, korre-
petálás, érettségire, általános és gazdasági nyelv-
vizsgára felkészítés. Szintfenntartó társalgás, gya-
korlatok. Tel.: 06-30-448-8030

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

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

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete sze-
retettel meghívja Önt és kedves
családját ifj. Tompó László iroda-
lomtörténész rendezvénysoroza-
tára. Az elsõ elõadás címe: Bolse-
vista és liberális történelemhami-
sítás hazánkban. Helyszín:
Andretti Üzletház, 1047 Buda-
pest, Váci út 13. Idõpont: 2011.
január 14., 18 óra.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új esztendõt

kíván a Jobbik Magyarországért

Mozgalom Újpesti Szervezete nevében

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ.
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V E N D É G E I N K  Í R T Á K

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Engedje meg, hogy bemutatkozzam, annak ellenére, hogy már szemé-
lyesen is találkoztunk: Nagy József vagyok, Inám község polgármeste-
re, annak a felvidéki kis községnek a vezetõje, mely 2010. november
19-én egy csoport iskolással és óvodással meglátogathatta az Önök
polgármesteri hivatalát. 

Csodálatos az épület és egy csodálatos áttekintést kaptunk Újpest
történelmébõl, Hladony Sándor képviselõ úr elõadásában. Továbbá
meglátogattuk az Erzsébet utcai alapiskolát, ahol nem csak a diákok,
de a gyermekeket kísérõ szülõk is külön foglalkozáson vehettek részt.
Az iskolában a vendéglátóink Pál Lászlóné Csilla igazgatónõ és Gróf-
né Salamon Éva tanitónõ voltak. Nékik is köszönöm a szívélyes ven-
déglátást és a rólunk való gondoskodást.

Inám község és Újpest már 10 éve ápolja testvéri kapcsolatait és bí-
zom benne, hogy ezt a közeljövõben hivatalos okmánnyal is megpe-
csételjük.

Kívánok Önnek és családjának Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag Újesztendõt.

Tisztelettel: Nagy József polgármester

Köszönjük a segítséget!
Hajdu Gábor MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred parancs-
noka, valamint a Dr. Török Bt. támogatásának átutalásával teljessé
vált azon személyek és cégek névsora, akik az újpesti önkormányzat,
valamint az Újpest Színház jótékonysági elõadására támogató jegyet
vettek, ezzel segítve a vörösiszap-katasztrófa károsultjait.  Mint isme-
retes, a november 20-i jótékonysági színházi elõadás adományai nyo-
mán másfél millió forint érkezett az önkormányzathoz. Az átutalás a
Kármentõ Alapba történik.

Rendõrségi felhívás!
A rendõrség azt kéri,

hogy aki fekvõ, üldögélõ
személyt észlel, fõként

sötétedés után a
települések közterületein,

jelezze a rendõrség 
107-es, 112-es segélyhívó
számain, hogy intézkedni

tudjanak.
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2011. január 10-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 47. lapszámunkban megjelent rejtvényünk he-
lyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Erõs János, Kenéz Gyula, Némediné G. Kinga, Rékási Tímea, Richter Károly, Szécsi Sándorné, Treczkó Hanna, Vass
Sándorné, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VII.

Kapocs – múlt és jelen közt
Hetedik alkalommal jelentette meg az újpesti székhelyû Budapesti Honismereti Társaság évkönyvét, amely-
ben a „Budapesti Históriák” címû helytörténeti elõadássorozat írásos változatát adják közre a téma iránt
érdeklõdõ olvasóknak. A kötetet Breinich Gábor, a társaság elnöke, Budapest Fõváros Levéltára fõigazgató-
helyettese, valamint Gábriel Tibor, a társaság titkára, a kiadvány szerkesztõje december 14-én mutatta be a
sajtó képviselõinek. Az évkönyv létrejöttét több szervezet mellett az újpesti önkormányzat  ez alkalommal is
támogatta.

A honismereti társaság elsõdleges célja az évkönyv kiadásának felvállalásával, hogy a fõváros kerületei-
ben folyó helytörténeti kutatások ne maradjanak elszigetelt munkák. A rendszeresen elhangzó elõadások
nyomtatott formában a szélesebb közönség számára is hozzáférhetõek legyenek és az utókor számára is
fennmaradjanak. A szerzõk térítés nélkül bocsátották a kiadó rendelkezésére az elõadások anyagait, a tech-
nikai költségek ellenértékét pedig a Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelõdési Kollégiuma; a Fõvárosi Önkor-
mányzat; a Budavári Önkormányzat és a Budapestért Alapítvány támogatása, valamint több magánsze-
mély és intézmény – közöttük az újpesti önkormányzat – elõzetes megrendelése fedezte.

Az emlékkönyv megvásárolható az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben. (z. b.)

BIBLIOGRÁFIA A NETEN
A honismereti társaság üzemelteti a Budapesti Helytörténeti Portált is, amelyen a legfrissebb helytörténeti
hírek, aktuális pályázatok, fõvárosi és kerületi kiadványok bibliográfiája található. Ugyanitt olvashatók a
„Városunk” címû, negyedévente megjelenõ honismereti lap eddig megjelent számai.

O L V A S Ó I N K
Í R T Á K

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik kisfiunk Nagy Bálint
gyógyulásában segítségünkre voltak és
vannak! Hálásak vagyunk mindenkinek
az önzetlen segítségért. Az Angol Tagoza-
tos Általános Iskola igazgatójának, Mezõ
János úrnak, az iskola tanárainak –
Bednárik Zsuzsa néninek –, a szülõknek
és diákjainak, valamint Nagy István alpol-
gármester úrnak.

A Csodalámpa Alapítványnak, akik tel-
jesítették kisfiam kívánságát, a Hétvári
családnak, a KiwiPrintnek és a Katand
Kft.-nek, a családnak, rokonoknak, és ba-
rátainknak, akik ebben a nehéz helyzet-
ben mellettünk vannak és támogatnak
minket! Bálint szépen gyógyul, nagyon
bátran viseli a kezeléseket!

Kívánunk mindenkinek  Kellemes Ün-
nepeket és Boldog Új Évet!

Nagy Bálint családja



Minden 
olvasójának

békés, boldog
karácsonyi
ünnepeket,
örömteli, 

sikerekben
gazdag 2011-es

évet kíván
az Újpesti Napló
szerkesztõsége!

Lapunk 2011-ben
január 14-én jelenik

meg eõször.

„Karácsonykor 
a szeretet 
a legfontosabb”
A népszerû mûvészházaspár már hetek óta láza-
san készül a karácsony estéjére. Eszményi Viktó-
ria és Heilig Gábor egymást kerülgetve próbája
az ajándékokat eldugni a lakásban, hiszen még-
is csak az a legnagyobb boldogság, ha Szenteste,
valóban rácsodálkozik a másik az apróbb vagy
nagyobb meglepetésre. A házaspár péntek este
Újpesten, a Polgár Centrumban szórakoztatta a
nagyérdemût. A koncert elõtt beszélgettünk.

– Mondhatjuk, haza járnak Újpestre, hiszen már
nem az elsõ alkalom, hogy itt lépnek fel?

– Szerintem, jószerivel nincs olyan színpad
Újpesten, ahol ne énekeltünk volna korábban –
válaszolt a férj. – Ráadásul, félig újpestinek is
mondhatom magam, ugyanis a testvérem hosszú
ideig a kerületben lakott, és rengeteget megfor-
dultam akkoriban nála.

– Mindig nagy örömmel jövünk ide – vette át a
szót Viktória –, mert érezzük a szeretetet, amely a
nézõtérrõl sugárzik felénk. Most is, amikor
kikukkantottam a függöny mögül, megnyugodva
láttam, hogy a sok gyerek mellett az idõsebbek is
kíváncsian várják már, hogy kezdjünk. Készültünk
is sok dallal, olyanokkal, amelyek minden
korosztálynak tetszik. Legalábbis remélem…

– Ha nem figyelne ide az asszony, elárulná, mit
kap karácsonyra? – kérdeztük Heilig Gábort.

– Szerencsére, most kiszaladt a Viki, így bátran
megsúghatom, hogy egy gépecskét kap, amit a
konyhában tud majd használni. Tudni kell, hogy
Viki imád fõzni, remélem a masina segítségére lesz.

Viktóriát az öltözõben zavartuk, s ugyan azt a
kérdést tettük fel neki, mint percekkel korábban
Gábornak.

– Elárulnám, de még magam sem tudom – val-
lott Viki. – Egy biztos, idén is rajzolok majd
valamit, ami jellemzõ Gabira. Persze, kézzel
fogható ajándék is lesz a fa alatt, de még tényleg
nem tudom, hogy miféle. De, nálunk, és remélem
nagyon sok magyar családban így van, nem az
ajándék értéke számít, hanem a szeretet. S, nálunk
ebbõl nincs hiány. – GERGELY

Eszményi Viki és Heilig Gábor
haza jár Újpestre

M o z a i k16

Köszönjük, Aquaworld!
Újpest önkormányzata köszöni az Aquaworld Zrt.-nek,
hogy év végi kiemelt programjainak ez alkalommal is ön-
zetlen támogatója volt. Az Aquaworld Vízibirodalom az
Újpesti Karácsonyi Vásár december 17-i koncertjére láto-

gatókat 25 százalékos kedvezményre jogosító, két felnõtt
részére szóló belépõvel ajándékozta meg. Az Aquaworld
kétszáz, nehéz körülmények között élõ újpesti gyerme-
ket vár térítésmentesen a Vízibirodalomba. A meghívást
a december 19-i önkormányzati jótékonysági délelõttön
adták át a gyermekeknek. Az önkormányzat köszönettel
fogadja az Aquaworld felajánlását, hogy folyamatos akci-
ókat nyújt az újpestieknek. Az Aquaworld emellett
folyamatosan 10 százalékos árengedményt biztosít
a belépõjegyek árából a városrész lakosainak. 

Köszönjük!

F O T Ó P Á L Y Z A T !

Újpesti élet képekben
Az Újpesti Napló fotópályázatot hirdet amatõr és
profi fotósok számára. Pályázni lehet két kategóri-
ában: újpesti helyszínek, az épített és a természe-

tes környezet bemutatásával, valamint egy- és
több szereplõs portrék, hangulatképek készítésével.
A pályamûveket július végégig kell elkészíteni. A pá-
lyázati felhívás részleteit bõvebben az Újpesti Napló
januári elsõ számában illetve az ujpest.hu weboldalon
közöljük. Már karácsonyi témájú képeket is várunk!
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