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ÚJPESTI NAPLÓ

Összeállításunk az önkormányzat adományszombatjáról – 5., 16. oldal

NYÍILT NAP 
Biztonságos üzemrõl, környezetvé-
delemi intézkedésekrõl gyõzte
meg a Sanofi-Aventis/Chinoin a
nyílt napjára látogató szakembere-
ket és érdeklõdõket. 7. oldal

KARÁCSONYI VÁSÁR 
A négy adventi hétvége mindegyi-
kén kulturális programok, továbbá
kirakodóvásár várja november 26–
december 24-ig az újpestieket. Mi-
lyen magas lesz a fenyõfa? 4. oldal

FALINAPTÁR 2011-RE
Négy újpesti, az önkormányzat ki-
tüntetésében részesült képzõmû-
vész  képeinek reprodukcióit tartal-
mazza a város jövõ évi  falinaptára.
Átnyújtuk a megrendelõt. 9. oldal

ORSZÁGOS
SZURKOLÓTÁBOR
A Magyar Jégkorong Összefogás
Napján az újpesti hokicsapatnak
szurkoltak. Az ötlet egy drukker-
nek volt köszönhetõ. 13. oldal
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KÖZÉLETI  HÍREK

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK

Dr. Szabó Béla önkormányzati kép-
viselõ november 22-én, hétfõn 17-
18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fi-
desz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.)
Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva,
Hladony Sándor Gyula önkormány-
zati képviselõk december 6-án, hét-
fõn 17-18-óráig tartanak fogadóórát.
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán

Gyula képviselõk december 6-án,
hétfõn 18-19 óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp.,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

„KI MIT TUD?” 
RENDEZVÉNYSOROZAT

Hetedik évadját kezdi meg a „Ki Mit
Tud?” rendezvénysorozat – megújult
formában. Jelentkezni a szokásos ka-
tegóriákban lehet (vers, próza, ének-
kar, népdal). Változás, az újdonság a

zenés mûfajban lesz, itt karaoke-elõ-
adásokra számítunk. A technikai fel-
tételekrõl mi gondoskodunk. No-
vember 23-án 10.30-tól tartunk „Ki
Mit Tud?” klub-délelõttöt a Polgár
Centrumban (IV. Árpád út 66.),  „be-
melegítést”, hogy mindenki megis-
merhesse ezt az új mûfajt. Minden
régi és új érdeklõdõt szeretettel vá-
runk! A rendezvénysorozat védnöke:
Kiss Péter országgyûlési képviselõ. Je-
lentkezési határidõ: december 3.,
péntek. A jelentkezési lapok a kerüle-

ti irodában (Nádor u. 1.) vehetõk át
hétköznap 14 és 17 óra között.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.).
Ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd – elõzetes
bejelentkezés alapján – november 22-
én. Bejelentkezés a 369-4205 telefon-
számon hétköznap 14–17 óráig.

www.mszpujpest.hu
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A Parlamentbõl jelentjük 
Az Országgyûlés 2010. november 2-i ülésén elfogadták a sajtósza-
badságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló tör-
vényjavaslatot, mely az ún. „médiacsomag” legfontosabb eleme.

Az Országgyûlés határozatot hozott a megújuló energia közleke-
désben való felhasználásának elõmozdításáról, illetve a felhasznált
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl. A tör-
vényjavaslat nyomán az uniós kötelezettségeket figyelembe véve elõ-
ször is arról döntöttek, hogy 2020-ban és azt követõen a teljes köz-
lekedésben felhasznált energia minimum 10%-ának megújuló ener-
giaforrásból kell származnia, valamint kizárólag a megfelelõen létre-
hozott bioüzemanyag használható, melynek elõállítása és forgalom-
ba hozatala is meghatározott szabályok figyelembevételével történik

A Parlament a hagyatéki eljárásról szóló törvényt is módosította,
ugyanis ellentmondásos helyzet állt fenn, mivel annak számos jogin-
tézménye az új Ptk. szabályaira épült, annak ellenére, hogy az végül
nem lépett hatályba. A módosítás elõször is kimondja, hogy tájékoz-
tatást kell adni a megismételt hagyatéki eljárás megindulásáról, má-
sodszor kiszélesíti a jegyzõ ingatlan-nyilvántartási lekérdezési jogo-
sultságát, valamint szabályozza a földek Magyar Államnak való aján-
dékozását is. (Bõvebben: www.ujpest.hu)

– Dr. Hollósi Antal, Wintermantel Zsolt országgyûlési képviselõk

Az Újpesti Bûnmegelõzési Polgárõr
Egyesület éppen 18 éve alakult, s ez
alatt az idõ alatt az ország egyik
leghatékonyabb szervezetévé nõtte
ki magát. A csoport kitûnõ kapcso-
latot ápol a rendõrséggel, az önkor-
mányzattal, és a helyi intézmények-
kel. Az önkéntesek feltûnnek az ut-
cákon, a lakótelepeken, és a külön-
féle rendezvényeken. Hafner Sándor
elnökhelyettes és Mazug Balázs al-
elnök úgy véli, mégis jót tenne az
egyesületnek egy kis vérfrissítés.

1992. november 12-én alakult meg
Újpesten a polgárõrség; negyvenhár-
man léptek be a szervezetbe, hogy
részt vállaljanak a bûnözés visszaszorí-
tásából. A lelkes társaság sikereket ért
el, az Év polgárõr egyesülete címmel is
büszkélkedhetnek.

Hafner Sándor civil életében társas-
ház kezelésével foglalkozik. Amikor be-
levágott a vállalkozásába, éjszakánként
végigjárta a környékét, maga szeretett
meggyõzõdni arról, minden rendben

van-e. Akkoriban igen sok kétes sze-
mély ólálkodott a környéken, elõfor-
dult, hogy alumínium-tolvajt zavart
meg lopás közben. Ezek a hatások te-
relték õt a polgárõrség felé. 

Mazug Balázs választásában a család
játszotta a fõszerepet: bátyja közel két
évtizede polgárõr, és sokat mesélt neki
az izgalmas, felelõsségteljes munkáról.
A hatás nem maradt el, belépett a pol-
gárõrségbe, és megbecsült tagja lett a
szervezetnek. 

– Legfontosabb feladatunk a jelzés-
adás, szükség esetén felhívjuk a rendõr-
séget, a tûzoltókat, a mentõket –
mondja Mazug Balázs alelnök. – Ter-
mészetesnek kellene lennie, hogy aki
észleli a bajt, azonnal telefont ragad.
Csakhogy sok ember közömbös. Mi a
szolgálataink alkalmával gyalog, autó-
val, járjuk a várost. Azonnal reagálunk
a fejleményekre. 

Igen gyakoriak a rendõrökkel közö-
sen végrehajtott akciók. Az összhang
kialakul, de a fogások, a paragrafusok
megtanulása nem megy egyik napról a
másikra. Az egyesületnél nagy súlyt
fektetnek az oktatásra, képzésre. 

– Minden büntetlen elõéletû magyar
állampolgár beléphet az egyesületbe,
feddhetetlennek kell lennie az illetõnek,
vagyis ebben az esetben nincs elévülés.
Aki szeretne közénk állni, keressen meg
bennünket. Telephelyünk a Nyár utca
41-42-ben található, de telefonon vagy
e-mail-ben is lehet jelentkezni. Jó kis csa-
pat jött össze, jó a hangulat, szívesen jár-
õröznek a társaink. Kétségtelen, voltunk
már többen is – mondja Hafner Sándor. 

Az egyesület jó kapcsolatokat ápol
az önkormányzattal, mely  támogatja a

Vigyázó
szemüket
Újpestre vetik

szervezetet. A kulturális és egyéb in-
tézmények is felismerték a közbiz-
tonság fontosságát, ezért szorgal-
mazták az együttmûködési megálla-
podásokat-, ilyet kötött az Ady Mû-
velõdési Központ is. Szinte nincs
olyan rendezvény, melyen ne lenné-
nek ott a polgárõrök. Vigyáznak a
rendre a Városnapokon, színházi
elõadásokon, bálokon, de a Megyeri
temetõben, halottak napján is telje-
sítettek szolgálatot. 

Feladatokból az elkövetkezendõk-
ben sem lesz kevesebb, polgárõreink
vigyázó szemüket Újpestre vetik. 

– ÁDÁM T.

A közbiztonságról
Újpest önkormányzata a közbiz-
tonságot, a rendet nagyra értékeli.
Wintermantel Zsolt polgármester
ezért is kezdeményezett  találkozót
dr. Baranyi Józseffel, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság IV. kerületi
vezetõjével. A polgármester és a ka-
pitányságvezetõ november 11-i ta-
lálkozóján – amelyen Cserna Sándor
közbiztonsági referens is részt vett
– elhangzott: a találkozók, egyez-
tetések rendszeresek  lesznek a két
vezetõ között. Az  önkormányzat
pedig segíteni fogja az újpesti
rendõrök áldozatos munkáját.
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– Az elsõ ciklusban elszalasztottam az alkalmat,
hogy arról kérdezzem, hosszú távra tervezi-e a politi-
kai pályáját. Most már arról kérdezem: a kezdeteknél
két évtizednél is messzebbre tekintett?

– Nem terveztem még húsz évvel ezelõtt, hogy az
informatikai vállalkozásomat egyszer a hivatásos po-
litikusi pályára cserélem. A Fidesz újpesti aktivistája-
ként kapcsolódtam be annak idején a közéletbe. A
rendszerváltást követõ elsõ szabad választás lehetõ-
sége engem is magával ragadott. Sokan voltunk, akik
tenni szerettünk volna. Ma már történelmi léptékkel
tekinthetek vissza és azt mondhatom, sorsfordító
eseményeknek voltam részese. Képviselõként két év
elteltével, 1992-ben jelölt Derce Tamás alpolgármes-
ternek az MDF-es Hock Zoltánnal és az MSZP-s Vaj-
da Pállal egy idõben. Már akkor is a népjóléti terüle-
ten dolgoztam bizottsági elnökként, ma pedig már ki
merem mondani: ez a szakterületem. A rendszervál-
tozás idején és az azt követõ idõszakban a változásért
emeltünk szót. Ma is ezért dolgozom. Most azt ér-
zem, mintha ismét 1990-ben járnánk, olyan és annyi
a megoldandó feladat. Az idõ kerekét nem lehet visz-
szafordítani. Sokan érezzük: elvesztegettünk 20
évet. Számomra megtisztelõ, hogy Újpestet három
szinten képviselhetem, s majd így hagyhatom abba.

– Most választották meg, nevezték ki, máris a tá-
vozást tervezi? 

– Ne értse szó szerint, de eljátszom a gondolattal.
Négy év múlva 60 éves leszek, idõvel át kell adni a
stafétabotot, jöjjenek a fiatalok. Ez az élet rendje.

– A politikus életformája állandó közéleti jelenlétet
igényel. Abba lehet ezt ilyen hirtelen hagyni?

– Derce Tamás abba tudta hagyni, minden tiszte-
letet megérdemel ezért. Nekem is meg kell tennem
egyszer. De ez még messze van, és addig még sok a
tennivalóm. Többek között azért, mert az eltelt
több mint 20 év nem volt töretlenül felfelé ívelõ sza-
kasza az életemnek. Voltak benne megtorpanások,
olykor vargabetûk. Most pályám során elõször nyílik

arra alkalmam, hogy stabil politikai háttérrel dol-
gozzam. Bizonyos értelemben újra kell kezdenem. A
jelölõ szervezetem Újpesten a képviselõtestületben
többséget szerzett, és elõször áll a város élén fideszes
polgármester Wintermantel Zsolt személyében. Egy-
séges a városvezetés, azonos gondolkodásmód és ér-
tékrend mentén képzeljük el a munkát. Vége a feles-
leges vitáknak, az idõt a döntések kiérlelésére fordít-
hatjuk. A kompromisszumok kényszere nélkül való-
ban Újpest, az itt élõk javát szolgálhatjuk. Erre épül-
het a fõvárosi közgyûlési és a parlamenti munka is.

– Készített mérleget az eltelt húsz évrõl? 
– Igen, tervezni is csak ennek mentén lehet. Ebbe

beletartozik az elmúlt húsz év és a hatszori alpolgár-
mesterség. Most már azt érzem: érdemes volt ennyit
dolgoznom, és a politikát választanom. Arra talán
kevesen emlékeznek, hogy két cikluson át társadal-
mi megbízatásként láttam el a feladatot. 1998-ban
lettem fõállású alpolgármester, politikus, mert ak-
kor már éreztem, meg kell tennem ezt a lépést. Az
egyik feladat a másik rovására ment. 

– Az imént úgy fogalmazott: voltak vargabetûk,
csak látszólag felfelé ívelõ a pályája.

– A politikus életében többször van ilyen. Való-
ban van bennem hiányérzet. Akik az elejétõl itt va-
gyunk, több okból is az elsõ ciklusra tekintünk úgy,
hogy akkor mentek a dolgok a legjobban. Például
azért, mert az alpolgármesterek a saját területükön,
a költségvetés keretein belül szabad kezet kaptak.
Aztán 1995-tõl egyetlen alpolgármester kezébe ke-
rültek olyan jogosítványok, amelyeket politikai cé-
lokra lehetett kisajátítani. Erre volt is példa sokszor,
bár lehet, én nem voltam elég erõszakos ahhoz,
hogy visszaálljon az eredeti irányítási rendszer. Most
jó értelemben tértünk vissza a kezdetekhez, miként
a polgármester is megfogalmazta székfoglalójában:
egységes városvezetés mellett egységes hivatalt sze-
retne, olyan együttmûködést, amelyben senkinek
sincs elõjoga. Nekem tulajdonképpen most nyílik
újra lehetõség az építkezésre.

– Mennyire lehet a népjóléti területen építkezni? Mi
tartozik most az Ön szakterületéhez? 

– Megmaradt a húsz éve irányított terület, a szoci-
álpolitika, a lakásügy és az egészségügy látszólag egy-

mástól elkülönülõ, mégis egybekapcsolódó hármasa.
Ami az építkezést illeti: az ország helyzete a kilencve-
nes éveket idézi, a problémák is ismétlõdnek. Az ön-
kormányzatoknak is innen kell a felemelkedést segí-
teniük. Itt van például a magas munkanélküliség. Ha
egy családban munkanélküli van, már a lakásfenntar-
tás is megoldhatatlan. Vannak újpesti családok, ahol
milliós nagyságrendûek a tartozások, azaz vannak
kezelhetetlen élethelyzetek. 2002-ben Újpesten 250
bérlakást és 50 fecskeházi lakást tudtunk a Széchenyi
Terv keretében átadni. Most ilyen horderejû építke-
zésre még nem gondolhatunk, miközben folyamatos
teher rajtunk: több bérlakás kellene, és annál is több
fecskeházi lakás. Az egészségügyi alapellátásban az
elmúlt 8-10 évben nem építettünk új orvosi rende-
lõt, de felújítani sem sikerült. Jelenleg az Állami
Számvevõszék tervezi vizsgálni, milyen gondok van-
nak a háziorvosi alapellátásban, és ebben kikérte a
véleményünket. Tudjuk, a háziorvosi praxisok fejlesz-
tése elodázhatatlan, mert csak ebben az esetben
tudják segíteni a gyógyulást és tehermentesíteni a
kórházi ellátást. Újpest önkormányzata továbbra is
segíteni fogja a Károlyi Sándor Kórházat. Tesszük ezt
Budapest-szerte is példamutató gondoskodással.

– Az anyagi támogatás mellett régóta nagyobb ter-
vek is foglalkoztatják az önkormányzatot és a lakos-
ságot. Ismét felvetõdött a szakrendelõ önkormányza-
ti kézbe vétele és felújítása.

– A szakrendelõ önkormányzati átvétele a fõvá-
rostól megalapozott tervünk. Elképzelésünket segít-
heti az a tény, hogy három ingatlan: a Fóti úti tüdõ-
szûrõ állomás, az egykori Szülõotthon és a Jókai ut-
cai korábbi gyermek szakrendelõ épületének eladá-
sából és pályázati pénzbõl méltó körülményeket te-
remthetnénk betegnek és orvosnak egyaránt. 

– A Károlyi Kórház helyzete mennyire stabil?
– Újpest nagy múltú kórháza a finanszírozás hiá-

nya miatt évente 200-300 millió forint veszteséggel
mûködik, az épületei sem lesznek fiatalabbak. Ezek a
gondok új lehetõségek keresését is felvetik. A fõvá-
ros egészségügyi tervében szerepel egy Észak-Pesten
megépítendõ új kórház. Azért dolgozunk, hogy –
zöldmezõs beruházásként – ez a korszerû kórház Új-
pest kapujában, valahol az M0-ás mentén épüljön
meg. Hogy mikor, az még kérdés. Addig a Károlyi
Kórház munkáját próbáljuk meg segíteni. 

– A szociálpolitikában milyen az önkormányzat
mozgástere? 

– A juttatások zöme alanyi jogon jár. Azonban van-
nak speciális, Újpest jellegzetességébõl adódó támo-
gatási formák, amelyeket továbbra is szeretnénk meg-
tartani. Újpesten a figyelem a halmozottan hátrányos
helyzetûekre, így a fogyatékkal élõk, a nagycsaládo-
sok, az idõsgondozás felé fordul. A díjhátralék-kiegyen-
lítõ támogatás, a gyógyszerutalvány továbbra is segít-
séget jelent. A munkanélküliekre is kiemelt figyelem
jut: a közhasznú foglalkoztatással régi tervünk, hogy a
munkalehetõség átképzéssel is párosuljon. A tervek
megvalósítását segíti, hogy az általam vezetett ága-
zatban dolgozó kollégák többségével régóta dolgozom
együtt. Ez komoly bizalmi tõkét jelent, amelyre alapoz-
va építkezem tovább is, újra is. – BANGHA KATALIN

Folytatás és újrakezdés is
– mondja a hatodszor megválasztott alpolgármester

Ha a Guinness rekordok könyve a
képviselõket is nyilvántartaná, Nagy
István mindenképpen szócikket
kapna. Újpest népjóléti ügyeit vivõ
alpolgármestere ugyanis hatodik al-
kalommal lett önkormányzati kép-
viselõ, és ugyancsak hatszor jelölték
– és választották meg – a népjóléti
ügyekért felelõs alpolgármesterré. A
rekord kiegészítése, hogy a fideszes
politikus második ciklusát tölti a
Parlamentben. Tagja lett továbbá a
Fõvárosi Közgyûlésnek is.



4 K ö z é l e t

Jótékonysági 
színházi elõadás 
az Újpest 
Színházban

isztelt Újpesti Polgárok! Több mint egy
hónapja annak, hogy két Veszprém-me-
gyei településre, Kolontárra és Devecserre

zúdult az iszonyatos vörösiszap-áradat. Életek, ér-
tékek vesztek oda, több emberöltõ munkája vált
semmivé. Van, ami újjáépíthetõ, van, ami örökre
elveszett. 

Újpest önkormányzata 5 millió forintot utalt át
eddig a Magyar Kármentõ Alap javára. Adakoz-
nak az újpestiek: cégek, civilek, intézmények,
gyermekek és felnõttek egyaránt. Széles az össze-
fogás. A segítségre azonban hosszú ideig szüksé-

ge van a településeknek. Erkölcsi kötelességünk
a folytatás!

Újpest önkormányzata és az Újpest Színház tár-
sulata jótékonysági színházi est rendezésével és
teljes bevételének felajánlásával kívánja kinyil-
vánítani együttérzését, támogatását a családtag-
jukat, otthonukat elveszítõknek. 

Kérjük, csatlakozzon Ön is hozzánk! Színházba
és segítségnyújtásra hívjuk Önt, családját, baráta-
it, munkatársait! Az Újpest Színház november
20-án, szombaton 18 órakor egyik sikerdarab-
ját, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom címû
drámáját tûzi mûsorára. Az est megrendezését
önkormányzatunk, illetve intézményei térítés-
mentesen vállalják, a színmûvészek tiszteletdíjuk-
ról mondtak le.

A széleskörû támogatás érdekében támogatói
jegyeket bocsátunk ki 3000 Ft, 5000 Ft, illetve
10 000 Ft értékben. A támogatói jegyet megvá-
sárlók köszönetképpen megtekinthetik a szín-
házi elõadást. Ugyanakkor a támogatói jegy
igénylésével azok is csatlakozhatnak az összefo-
gáshoz, akik nem tudnak eljönni az elõadásra.

Szeretnénk a támogatását nyilvánosan is meg-
köszönni! Az 5000, illetve a 10 000 forintos támo-
gatói jegyek igénylõinek nevét – hozzájárulásuk
esetén – a színház elõterében kiállított plakáton,
illetve az önkormányzati lapban közreadjuk.

A támogatói jegyek, illetve a színházi belé-
põk megvásárolhatók az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ pénztárában (1043 Bp., Tavasz u. 4.),

illetve elõjegyezhetõk a szerkesztoseg@ujpesti-
media.hu e-mail címen.

Tisztelt Újpestiek! Biztosak vagyunk abban,
hogy a társadalmi méretûvé váló összefogás az
Önök számára is természetes, mint ahogy abban
is, hogy erejükhöz mérten rengetegen nyújtottak
már segítséget eddig is. Újpest önkormányzata,
látva a hatalmas szükséget, minél több lehetõsé-
get kíván biztosítani arra, hogy a segíteni szándé-
kozók csatlakozhassanak az összefogáshoz, a tá-
mogatók széles táborához. 

Budapest, 2010. november 4.

Tisztelettel:

WINTERMANTEL ZSOLT
Újpest polgármestere

M E G H Í V Ó

Hol vásárolhat támogatói 
jegyet, hol kérhet mellé 
székfoglaló jegyet?
Az Újpest Színház november 20-i jótékonysági
elõadására támogatói jegyek válthatók az Ady
Endre Mûvelõdési Központban, a Karinthy Frigyes
Általános Mûvelõdési Központban és a Piacon.
Rendelhetõk a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 
címen. A színházi elõadás megtekintése érdeké-
ben a „székfoglaló-jegyek” az Ady Mûvelõdési
Központban kérhetõk.

A négy adventi hétvége mindegyi-
kére szervezi ebben az évben is
Karácsonyi Vásárát az újpesti ön-
kormányzat. Központi helye ismét
a városháza és környéke, a piac, a
megszépült Trombita tér. A kará-
csonyi forgatag mellett kulturális
programok is várnak bennünket
péntek kora estétõl a vasárnap es-
ti adventi gyertya meggyújtásáig.
A szervezõk Önt, családját és ba-
rátait is várják az önkormányzat
fenyõfája köré!

A naptár könyörtelenül jelzi: néhány
hét múlva itt a karácsony. Szép pilla-
natokat, kellemes ünnepváró han-
gulatot, a forralt bor, a sült geszte-
nye, a mézeskalács semmivel össze
nem hasonlítható illatát kínálja az
advent heteiben az újpestieknek az

immár hagyományos Újpesti Kará-
csonyi Vásár.

Advent elsõ hétvégéjétõl, novem-
ber 26-ától december 24-ig tart a ka-
rácsonyi kirakodóvásár és a kulturális
programkínálat. Péntekenként kora
este könnyûzenei elõadók lépnek a
színpadra. Igazi sztárparádét kínálnak
a szervezõk. Szombatonként és vasár-
nap délelõttönként a családi progra-
mokra kerül sor: színházi elõadások,
Újpest legjobb gyermek mûvészeti
csoportjai váltják egymást a színpa-
don. Újpest „vendége” lesz például az
Alma együttes, a Gõgös királykisasz-
szony, Háry János, Pom-pom, a Kis
Herceg, hogy csak a legismertebb hõ-
söket áruljuk most el. Megsúgjuk: er-
re jár majd a Mikulás is.

Vasárnaponként kora este az új-
pesti egyházak közremûködésével

adventi gyertyagyújtó ünnepségen
vehetünk részt. Két alkalommal lesz
komolyzenei koncert színhelye a Vá-
rosháza díszterme, szép hagyomány
folytatásaként egy-egy estén pedig az
Egek Királynéja Katolikus Fõplébánia
templom, illetve az Újpest Belsõváro-
si református templom épülete.

A részletes programokról, egyéb
meglepetésekrõl következõ lapszá-
munkban már írunk. Kísérje figye-
lemmel a programkínálatot a
www.ujpest.hu honlapon és az Új-
pesti Közéleti Televízióban is!

És a legfontosabb: vajon milyen
magas lesz Újpest karácsonyfája… 

– B. K.

TIPPELJEN ÖN IS!
Újpest önkormányzata ezen 
az ünnepen környezetvédelmi
megfontolásból mûfenyõfát ál-
lít. A díszes fa a karácsonyi vá-
sár kapuját is jelzi majd, a város-
háza szökõkút felõli oldalán.
Kvízjátékunkban egyetlen kér-
dést teszünk fel: milyen magas
lesz az önkormányzat fenyõfája?

a: 8,6 méter

b: 3,55 méter

c: 9,9 méter

Az Ön szerinti helyes választ,
kérjük, küldje be levelezõlapon
az Újpesti Napló címére, (1043
Budapest, Tavasz u. 4) vagy a
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu
e-mail címre november 24-ig. A
helyes választ beküldõknek szer-
kesztõségünk könyvcsomagot
ajánl fel.

Újpesti Karácsonyi Vásár az önkormányzat fenyõjével

Kiskarácsony, 
nagy karácsony

T
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– Az Elveszett paradicsom mind a
nyolc szereplõje lemondott gázsijáról
és azonnal a jótékonysági célt támo-
gatta. Mi volt a motiváció?

– Úgy gondolom, hogy a világ leg-
természetesebb módja, hogy ilyen
tragédiákról értesülve több hívást
indít az ember a telefonos segélyvo-
nalakra. Mi, az Újpest Színházban
rendszeresen fellépõ színészek, azon-
ban ennél többet is szerettünk volna
nyújtani. Munkált bennünk egy jóté-
kony célú elõadás, sõt, elõadás-soro-
zat felajánlása is, de egyedül mi sem
tudunk mindent megoldani. Amikor
az önkormányzat tervérõl értesül-
tünk, a lehetõséget lelkesedéssel fo-
gadtuk. Örülünk, hogy az önkor-
mányzat és az Ady Endre Mûvelõdési
Központ, valamint a mi elképzelé-
sünk ilyen hamar találkozott. Lesz elõ-
adás, és ebbõl mindenki kiveszi a ré-

szét. Jó dolog ez. Mi, színészek a játé-
kunkat, a gázsinkat tudjuk felajánlani. 

– Kiket várnak az Újpest Színház
jótékonysági elõadására?

– Azokat a nézõket várjuk, akik
szeretnek színházba járni, és megte-
hetik, hogy elõször, vagy sokadszor-
ra megtekintve a Sarkadi-drámát,
most egy kicsivel több pénzt áldoz-
zanak a színházjegyre, mint egy ha-
gyományos elõadás során. A szín-
házba eljövõ megtapasztalhatja, mi-
lyen remek érzés, ha az ember segí-
teni tud másokon. Az elõadás két-
szeresen is hat az érzelmekre. Jó be-
legondolni, hogy a jeggyel, a gázsival
például egy új ház felépültét segít-
hetjük. Lehet, hogy a támogatásunk
cseppnyi lesz a tengerben. Milliók
kellenek még ahhoz, hogy
Devecserben és Kolontáron újból
élet legyen. De meg kell tennünk. Hi-
szünk is ebben. Abban is, hogy a né-
zõ igazi, sokáig emlékezetes, mara-
dandó színházi élményt kap.

– Kinek ajánlja az Elveszett para-
dicsom címû színmûvet? Ön szerint
milyen üzenete van a mának? 

– A színmû izgalmas dráma alapján
készült. Sarkadi Imre élete is elég ti-
tokzatos volt. Az Elveszett paradi-
csom az utolsó drámája, amit már
halála után mutattak be színházban.
Az apa-fiú kapcsolat, a család, az ösz-
szetartozás gondolatát, a jövõképet
boncolgatja. A ma társadalmában
ugyanazok a veszélyek megvannak,

mint Sarkadi idejében voltak. A szere-
tet, olykor a lázadás a mai családok
életet is jellemzi. Sarkadi drámája a
középiskolás, egyetemi éveikben já-
ró fiataloknak is jó darab, nem csak
a felnõtteknek. Azok, akik megnézik
az elõadást, tiszta képet kapnak.
Sarkadi a máról szól, nem poros.
Azok a belsõ dramaturgiai kozmeti-
kázások, amelyeket elvégeztünk, a
helyükre kerültek. A drámának szép
a nyelvezete, szép az elõadás is. Csak
ajánlani tudom a fiataloknak is: ne
az interneten keressék, ki volt
Sarkadi Imre. Nézzék meg az elõ-
adást! Szép este lesz.

– Ön a színdarab fõszereplõje, egy-
ben játékmestere is. Mit értsünk ez
utóbbin? 

– Klasszikus értelemben a játék-
mester mûvészi feladatot lát el. A
rendezõ mellett áll. Összefogó, szer-
vezõ feladata van. Õ dolgozza ki a
színészekkel azt, amit a rendezõ már
elképzelt. Számtalanszor elõfordul,

hogy egy jelenet munkaigényesebb,
de az idõ számít. Ilyenkor a kollégák-
kal részpróbázik, bizonyos jelenetet
begyakorol a játékmester. Jó közös-
ségépítõ, és szakmai biztonságot is
ad. Az Újpest Színházban fellépõ
mûvészek például ezért is szeretnek
itt játszani. A közösségépítés mi-
kéntjérõl – a színmûvön túlmutatva
– a jótékonysági elõadás is szól…

(Az Újpest Színház elõadásáról ké-
pek, kritikák: www.adymk.hu) – B. K.

A november 20-i jótékonysági
elõadásra támogatói jegyek 3000,
5000 és 10 000 forintos árban
kaphatók az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központ pénztárában (Bp.,
IV. ker., Tavasz u. 4), jegyezhetõk
a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu
e-mail címen, megvásárolhatók a
Karinthy Frigyes ÁMK-ban és a
Piacon. Székfoglaló-jegyet az Ady
Mûvelõdési Központ ad ki.

November 20-án  szombaton este Újpest önkormányza-
ta és az Újpest Színház jótékonysági elõadást tart az Ady
Endre Mûvelõdési Központban. A rendezvény fõvédnöke
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. Az est házi-
asszonya Wintermantel Adrienn. Az elõadás jótékony célt
szolgál: a teljes bevételt a vörösiszap-károsultak megsegí-
tésére ajánlja fel az önkormányzat. Az Újpest Színház a
magyar drámajátszás otthona. Most az egyik nagysikerû
darabot: Sarkadi Imre Elveszett paradicsom címû drámá-
ját tûzi mûsorra. Elõzõ lapszámunkban Dózsa László ren-
dezõvel beszélgettünk. Most Harsányi Gábor kétszeres Já-
szai Mari-díjas színmûvészt, a darab fõszereplõjét és já-
tékmesterét kérdeztük a jótékonysági elõadásról.

Jótékonysági elõadás

Kétszeresen hat 
az érzelmekre

Az elõadás
egyik pillanata:
Harsányi Gábor

Szentpéteri
Eszterrel
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z egészségügyi dolgozók számára ugyan
kötelezõ az éves orvosi vizsgálat, de ez
nem terjed ki mindenre. Ráadásul legtöb-

ben 10-12 óráznak, éjszakai mûszakban dolgoznak,
így nagyon kevés idejük marad saját magukra –
mondta Gyõrfi Tünde, a SZEI egészségnevelõje, fõ-
szervezõ. – A hétköznap, munkaidõben megrende-
zett szûrõvizsgálatokra sokan el tudtak jönni a SZEI
Deák utcai épületébe. Még több egészségügyi álla-
potfelmérésre volt igény. Így a szokásos vércukor-,
koleszterin-, csontritkulás-, vérnyomás-, testzsír-,

helicobacter-szûrésen kívül triglicerid-szintet is
mértek, valamint többek között kardiológiai, EKG,
érszûkületi, bõrgyógyászati és allergia vizsgálatra is
lehetõség volt. Az egészséges életmód jegyében a
Biyovis biotermékeivel lehetett ismerkedni, az
Oxygen Wellness jóvoltából a dolgozók felmérhet-
ték edzettségi szintjüket. Az eseményen tiszteletét
vette dr. Telkes Margit írónõ és gyermekorvos, aki
könyveibõl tartott bemutatót. A napot tombola
zárta, a szerencsések egy biotermékekbõl összeállí-
tott csomaggal térhettek haza. – K. J.

Az Újpesti Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye a nyári
egészségnap sikerén felbuzdulva, a dolgozók kérésére november 8-án új-
ból egészségnapot szervezett. 

Egészségnap – helyben 

A

A mentõsök nem
kérték ezt! – szögez-
te le határozottan
dr. Somló Cecília, az
újpesti Mentõállo-
más vezetõje az Új-
pesti Napló kérdé-

sére. Az iránt érdeklõdtünk tõle,
hogy valóban hasznosnak tartaná-
e, ha mindenki beleírná a mobilte-
lefonjába a baleset esetén értesíten-
dõ hozzátartozók hívószámát.

A kérdés azért merült fel, mert terjed az inter-
neten egy felhívás, miszerint „A mentõsök ké-
rik…, hogy a baleset esetén értesítendõ személy
adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt ad-

ja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE
(= In Case of Emergency = vész esetén)”. A neten
terjedõ kérés logikusnak tûnik, hiszen egy idegen
számára kibogozhatatlan egy hosszú címlistában,
hogy a baleseti sérültnek ki az a hozzátartozója,
akit értesíteni kellene.

Mégsem ilyen egyszerû a dolog. Amint Somló
doktornõtõl megtudtuk, a mentõsök nem értesí-
tik semmilyen formában a hozzátartozókat, ez
nem dolguk. Õk semmiképpen sem nyúlnak a
balesetet szenvedett ember mobiljához. Elhárítják
az esetleges életveszélyt és beszállítják a sérültet a
kórházba. A hozzátartozók értesítése a kórház

dolga. (Ha halálos kimenetelû baleset történik,
akkor az elhunyt hozzátartozóját a rendõrség ke-
resi fel.)

Az ICE-bejegyzésnek azonban a kórházi sze-
mélyzet sem veszi hasznát, mert amikor a beteget
felveszik, a mobiltelefont leltárba veszik és kikap-
csolják. Annak címlistájában õk sem illetékesek
keresgélni.

Ha valaki mégis egyértelmûvé szeretné tenni,
hogy baleset esetén kit kell értesíteni, akkor an-
nak nevét, elérhetõségét írja egy cédulára és azt
tartsa a személyi igazolványában, vagy az iratai
mellett – javasolja dr. Somló Cecília –, ezt a kór-
házban könnyebben megtalálhatják.

A kérdésben megkerestük Gyõrfi Pált is, az Or-
szágos Mentõszolgálat szóvivõjét is, aki szintén
megerõsítette a dr. Somló Cecília által elmondot-
takat. Majd kiegészítette: – A felhívás nem a men-
tõktõl származik, logónkat tudtunk nélkül hasz-
nálják. Az ICE ötlete bizonyos esetekben hasznos
lehet, de elsõsorban nem a mentõk számára. Rá-
adásul a beteg mobiltelefonjának felhatalmazás
nélküli használata bizonyos esetekben konfliktus-
helyzetet teremthet, vagy akár jogi aggályokat is
felvethet. – Z. B.

Nem kérik az 
ICE-t a mentõsök

Életmentõ pontok
Újpesten
Életmentõ pontok – automa-
ta defibrillátor készülékek Új-
pesten: 
– Ady Endre Mûvelõdési Központ

(1043 Bp., Tavasz utca 4.) 
– Polgármesteri Hivatal (1041

Bp., István út 14.)
– Polgármesteri Hivatal

Káposztásmegyeri Kirendeltség
(1048 Bp., Hajló utca 42-44.)

– Újpesti Piac, Piacfelügyelõség

Ünnepi ügyeleti ellátás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2010. december 11-én és 31-én a háziorvosi
rendelõkben a rendelés szünetel, a háziorvosi
szolgálat tevékenységét az ügyeleti szolgálat
látja el.

A felnõtt lakosság részére 24 órás orvosi ügyelet
áll rendelkezésre a IV. Görgey u. 43. sz. alatti Felnõtt
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton. Tel.: 369-2600.

A gyermeklakosságot az International
Ambulance Service Kft. látja el. Helyszín: Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyeleti részlege (1138 Bp., Révész u. 10-12.) Az
ügyelet telefonszáma: 349-8601, 349-8603.

Tisztelt Lakosság!

A Bp., IV. Jókai 1. szám alatti 
gyermekfogászati rendelés

2010. NOVEMBER 15-ÉN MEGSZÛNIK!
2010. november 15-22-ig

rendelés csak a Bp., IV. ker., Galopp u. 6. szám alatti
Gyermekfogászati rendelõben történik

December 2-tõl a Galopp utcai Gyermekfogászat is
megszûnik. December 6-tól az egész IV. kerület 
gyermekfogászati ellátása a Budapest IV. ker., 

Király u 9. I. emeleti új Gyermekfogászati 
rendelõben történik. Újpest SZEI
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élelõtt 10 órakor Christophe
Gourlet köszöntötte a meg-
jelenteket. A cégcsoport

magyarországi vezérigazgatója el-
mondta: a termelés, a kutatás-fej-
lesztés mellett nagyon fontos elem a
környezetvédelem, a biztonság, s ez
a szemlélet átszövi a vállalat egészét.
Az ilyen nyílt napok segítenek a
megismerésben, s választ adnak a
felvetõdött kérdésekre.

Rózsa Iván kommunikációs igaz-
gató, közgazdász elõadásából kide-
rült, az árbevétel alapján a világ ötö-
dik legnagyobb gyógyszergyártója a
vállalat, Európában és Magyarorszá-
gon pedig elsõ helyen áll. Hazánkban
2600 embernek adnak munkát.

A százéves hagyományokkal ren-
delkezõ Chinoinnál kiemelt szerepet
kap a modern vegyi- és gyógyszer-
ipari termelés mellett a kutatás-fej-
lesztés és a környezet védelme. Sok-
szor elhangzott a nap folyamán a fe-
lelõsség szó, mely minden területre,
és mindenkire vonatkozik. Elsõk kö-
zött segített a cég a vörösiszap káro-

sultjainak: védõfelszereléseket szállí-
tottak Devecserre, jelenleg pedig
pénzt gyûjtenek.

Kollár Endre telephelyi igazgató az
üzlet, a biztonság és a környezetvé-
delem köré építette fel elõadását.
Ódor Erzsébet környezetvédelmi és
üzembiztonsági vezetõtõl megtud-
hattuk, hogy több ezer oldalas ta-
nulmányt készítettek külsõs szakér-
tõkkel, s e javaslatok képezték az in-
tézkedési tervet. Szigorúbb mércét
állítottak fel, mint a hivatalos elvárá-

sok. Hogy mást ne említsünk, 2400
szûrõt építettek be. Németh Attila,
kémiai fejlesztési igazgató a környe-
zetvédelmet és üzembiztonságot
szolgáló fejlesztéseket ismertette.
Engelsz Tamás biztonságtechnikai
vezetõ szólt a tûzvédelem gyári
múltjáról, jelenérõl. Megtudhattuk,
hogy a tûzesetek száma az elmúlt
évtizedekben folyamatosan csök-
kent, az utóbbi években szinte nem
is mérhetõ. Az idén egyszer sem kel-
lett közbeavatkozniuk a tûzoltók-

nak. De mindenre felkészültek a gyár
hivatásos és önkéntes tûzoltói. A
technika adott, és a rendszeres gya-
korlatozás, oktatás sem marad el. 

Hogy mennyire hatékony a tûz elle-
ni védelem, arról a vendégek is meg-
gyõzõdhettek egy bemutató kereté-
ben. Korszerû öltözékek, légzõkészü-
lékek, jelzõeszközök sorakoztak egy-
más mellett a kijelölt helyen. Két új,
gyári tulajdonú tûzoltókocsi várako-
zott a placcon. Nem messze tüzet
gyújtottak a szakemberek, lángra
kaptak az odakészített anyagok, füst-
oszlop kúszott az ég felé. A tûzfészket
habbal oltották, a füstöt vízsugárral
támadták a tûzoltók. Sikerrel. 

Délután az elõadássorozat és a
tûzvédelmi bemutató megismétlõ-
dött. Az új vendégek, a környékbeli
házak lakóinak érdeklõdése sem
lanyhult: rengeteg kérdés hangzott
el, melyekre a szakemberek válaszol-
tak.  Este fél hétkor ment el az utol-
só csoport. Ahogy Ódor Erzsébet
megfogalmazta: találkozunk jövõre,
ugyanitt! – Á.T. 

Mint minden évben, most is megnyitotta kapuit az érdeklõdõk
elõtt a Sanofi-Aventis/Chinoin. A nagy múltú gyógyszergyár új-
pesti telephelyén november 5-én, pénteken Környezetvédelmi
és Biztonságtechnikai Nyílt Napot tartottak. A lakótelep és a
családi házas övezetbe ékelõdõ gyógyszergyár ugyanis szívesen
veszi a szakemberek és a lakosság érdeklõdését. Elõadásokon is-
mertették tevékenységüket, látványos tûzoltási és kárelhárítási
bemutatót tartottak – mindenki számára megnyugtató volt a
biztonság és a környezetvédelem garantálása. A rendezvényen
részt vevõ Rádi Attila alpolgármester, valamint Hladony Sándor,
a terület önkormányzati képviselõje is megbizonyosodott errõl.

Biztonságról és környezetvédelemrõl
A hallgatóság soraiban Rádi

Attila alpolgármester és Hladony
Sándor önkormányzati képviselõ

Hivatásos és
önkéntes tûzoltók

óvják a gyárat

D

Érdeklõdõben nem volt hiány



KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Gyémánt László
érdemes mûvész, Újpest Díszpol-

gára retrospektív kiállítása november 19-tõl
december 5-ig. „Mesterek és tanítványok”
címû kollektív kiállítás, illettve Sára Ernõ
grafikus mûvész „Vannak köz és vannak ün-
nepnapok” november 14-ig tekithetõ 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.  
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.
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás –
kiállítás. Nyitva : 2011. február 28-ig. 

GYERMEKPROGRAMOK
� Családi játszó: november 18-
án 10–13 óráig babajátszó, ugrá-

lóvár, falfirka várja a kisgyermekeket, a na-
gyobbakat pedig társasjáték és Márton-na-
pi kézmûves foglalkozás.10.30-tól Tipegõ
torna Tombi Judittal. Belépõ: gyermekek-
nek 300 Ft, felnõtteknek 350 Ft, családi be-
lépõ (4 fõtõl) 300 Ft. Egyéves korig díjtalan!
Helyszín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
� Babavilág – bababörze: november 13-
án 9–13 óráig kizárólag kismamák számára
lehetõséget biztosítanak bébi- és gyermek-
ruhák, játékok, babakocsik, egyéb eszközök
árusítására. Helyszín: KFÁMK
� Családi matiné és játszóház: november
27-én, 10–12 óra között a Szeleburdi Mese-
színház Mese a telizsákról címû elõadása. A
darab után játszóház, kézmûveskedés.
Belépõ: 800 Ft/fõ. Kétéves kor alatt ingye-
nes! Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház.
� Babaruha- és játékbörze: november 27-
én 9–13 óráig. Elsõsorban a kisgyermekes
családoknak szeretnénk lehetõséget biz-
tostani a már használaton kívüli, de jó mi-
nõségû ruhák és egyéb kiegészítõk eladá-
sára, illetve megvételére. Egy személy csak
egy asztalt foglalhat! Jelentkezés november
15. 8-12 óra között a 231-7082-es telefon-
számon. A következõ börze: 2011. január
15-én 9-13. között. Helyszín: UGYIH
� Babajátszó: az Újpesti Gyermek és Ifjú-
sági Házban az otthon lévõ anyukákat és a
közösségbe nem járó kicsiket várják minden
páros héten, kedden. Idõpontok: november
16., 30,  december 14., 9.30-11 óra.
� LIBA-bál: november 21., 10 órától. A
kézmûves foglalkozáson termésbábokat
készítünk, a tánchoz a duda adja a talpalá-
valót. Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési
Központ Színházterem. Belépõjegy: 500 Ft.
� Kézmûves alkotóház – karácsonyi ké-
szülõdés: Az ünnepkörhöz kapcsolódó tár-
gyakat készíthetnek a gyermekek. Elõzete-
sen jelentkezni lehet november 22-ig a
369-1283-as, illetve a 399-7065-ös telefon-
számon. Választható idõpontok: decem-
ber 8. és 9., 10 és 14 óra. Belépõ: 350 Ft/fõ
Helyszín: Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
� Szederinda – aprók táncháza: novem-
ber 13. 17–18.30 óráig. Szeretettel várjuk
hangulatos táncházunkba az óvodás, kisis-

kolás korú gyerekeket és szüleiket! A tánc-
házat Prekler Kata vezeti. Közremûködik: a
Csobán zenekar. Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2
éves kor alatt a belépés díjtalan. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

SZÍNHÁZ, VERS
Sarkadi Imre: Az elveszett pa-
radicsom

Jótékonysági színházi elõadás a vörösiszap-
katasztrófa károsultjainak megsegítésére.

Az Újpest Színház november 20-án, 18
órakor egyik sikerdarabját tûzi mûsorára. Új-
pest önkormányzata és a színház a darab
színpadra állításával segítséget kívánnak
nyújtani a bajbajutottaknak. A színház-
belépõk megvásárolásán túl a széleskörû tá-
mogatás érdekében támogatói jegyek is kap-
hatók 3000, 5000 és 10000 Ft értékben. Így
azok is csatlakozhatnak az összefogáshoz,
akik nem tudnak eljönni az elõadásra. A tá-
mogatói jegyek, illetve a színházi belépõk
megvásárolhatók az Ady Endre Mûvelõdési
Központ pénztárában, illetve elõjegyezhetõk
a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu címen.
� Újpest Színház bérlet következõ elõ-
adásai: 2010. november 27., 19 óra
Mark Dunn: Öt nõ az esõben – banki locso-
gások 2 részben.
Szereplõk:
Delores Bogatin              Csomor Csilla
Twyla Tobias                   Vásári Mónika
Jennifer Duck Sztankay Orsolya
Lorene Lee Balázs Andrea
Betina Embree             Ivancsics Ilona
Rendezõ: Bencze Ilona

A darab öt pénztárosnõ, hat egymást kö-
vetõ reggelének eseményeit követi egy
bank személyzeti társalgójában. A hölgye-
ket, a munkájukon kívül egy dolog köti
össze: az, hogy partnereikhez fûzõdõ kap-
csolataik, mind zsákutcába futottak. Az
akaratukon kívül „szinglisedett” hõsök ka-
tartikus története ez a darab. Komikus
helyzetekkel, saját életünkbõl ismert hu-
moros karakterek sorával találkozunk, mi-
közben a hölgyek gondolkodása, viselke-
dése változni kezd az önmegismerés, az
önbecsülés, a  barátságból fakadó erõ és
egy fajta legyõzhetetlen nõi optimizmus és
szolidaritás útján. A játék élvezetes, de
közben életbevágóan komoly is, hiszen
életünk eddig még fel nem fedezett ÚJ
erõforrásai õk, akiktõl sokat tanulhatunk.
De közben nevethetünk velük mi is.
A Száguldó Orfeum vendégjátéka. Az elõ-
adások bérleten kívül is megtekinthetõk.
Jegyárak: 2200 és 2500 Ft
� Marc Camoletti: Francianégyes – vígjá-
ték. December 11., 19 óra
� Ovis-Sulis Színház az UGYIH-ban, óvo-
dás és kisiskolás gyermekeknek. Novem-
ber 21., 10 óra: Jancsi és Juliska – a VSG-
Danszgrupp „táncmeséje”. December 12.,
10 óra: Itt van a szép, víg karácsony – a
Katáng Zenekar karácsonyi elõadása. Ja-
nuár 23., 10 óra: Hamupipõke – a Nektár
színház elõadása.

� Verspódium: november 20-án, 16 óra-
kor. A lélek hullámhosszán – verses délután
Vitó Zoltán költõvel. Közremûködik: Ker-
tész Péter színmûvész és Nyári István elõ-
adómûvész. Jegyár: 900 Ft. Helyszín: Újpesti
Polgár Centrum 1042 Bp., Árpád út 66.
� Babits Mihály-emlékmûsor: november
28-án 18 órakor rendhagyó irodalomóra

lesz látogatható „Mint különös hírmon-
dó…” címmel. Közremûködnek: Harsányi
Gábor, Nyári István, valamint az Újpesti
Kommunikációs Stúdió növendékei. Belé-
põ: 900 Ft. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum

KONCERT
� Bódi Guszti és a Fekete szemek
koncert: november 25., 19 óra

Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ.
Jegyek 2500 Ft-os áron válthatók a mûve-
lõdési központ pénztárában és az ismert
jegypénztárakban. 
� Klezmer Kabaré: humorban hemperge-
tett klezmer. December 9., 19 óra. Helyszín:
Ady Endre Mûvelõdési Központ. Jegyár:
1900 és 2500 Ft.

BÁLOK, ZENÉS ESTEK
� Katalin-bál az Ady Endre Mû-
velõdési Központ és a HAKME

közös szervezésében 2010. november 20.
20 órától 04 óráig jótékonysági bál lesz a
vörösiszap-károsultak megsegítésére. Hely-
szín: Újpesti Polgár Centrum.
A mûsor: „Szüret után lesz az esküvõ” cí-
mû zenés daljáték HARSÁNYI GÁBOR JÁ-
SZAI Mari-díjas színmûvész közremûködésé-
vel, rendezésében. A zenét szolgáltatja a
HAKME cigányzenekara, tánczenekara és
énekese. Sztárvendégek: Madarász Katalin és
Bokor János. Belépõ: 4000 Ft. Helyszín: Ady
Endre Mûvelõdési Központ. Társszervezõ: az
Újpesti Román Kisebbségi Önkormányzat. A
mûsorral kapcsolatban érdeklõdni lehet a
06-30-585-1972-es telefonszámon.
� Koktél Est: november 20. 20–01 óráig
élõ zenével és jó hangulattal várunk min-
denkit szeretettel. Játszik a Coctail zenekar,
22.30–23.30 óráig karaoke. Belépõ: elõvé-
telben 2000 Ft/fõ, a helyszínen 3000 Ft/fõ.
A jegyek elõvételben megvásárolhatók:
2010. november 19-én (pénteken) 17 órá-
ig. Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Hétvégi Randevú: az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban minden vasárnap 17-
22 óráig. Zenés, táncos esték élõzenével.
Belépõ: 1000 Ft. Klubtagságival: 800 FT. 
� Senior táncklub indul az Újpesti Polgár
Centrumban, 30 éven felülieknek. Hetente
1x2 tanítási óra. Tagdíj: 3500 Ft/fõ. Klubve-
zetõ. Földházi Péter tánctanár. 
� Magyardal és nóta: Az Újpesti Magyar-
dal és Zenebarát Társaskör minden hónap
elsõ keddjén, 15 órakor tartja összejövete-
leit az Ady E. Mûvelõdési Központban.

TANFOLYAMOK
� Digitális Fotótanfolyam: a „He-
lyes expozíció” címmel. Foglalkozá-

sok: szerdánként 17–19 óráig (3 alkalom).
Díja: 8500 Ft/fõ CD-n lévõ tananyaggal. Ve-
zeti: Hlaszni Veronika, oktató tel.: 06-20-
340-9440. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Pénteki örömzene: Minden hónap
utolsó péntekén 15 és 17 óra között, ze-
néljetek együtt! Zene, zene, zene… és jó
hangulat. Érdeklõdni és elõzetesen jelent-
kezni lehet Fazekas Péternél: 399-7067.
Helyszín: UGYIH
� Társastánc tanfolyam gyerekeknek: kez-
dõ csoport, iskolásoknak (8-18 éves korig)
Standard és latin-amerikai táncok, divattán-
cok, 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
� Szülõklub és képességfejlesztõ játszóház
– az Ady Endre Mûvelõdési Központ és az
Újpesti Speciális Általános Iskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény Szülõklubot és játszóházat indított
sajátos nevelési igényû gyermeket nevelõ
családok részére. A foglalkozások ingyene-
sek. A következõ találkozás: november 17.
17-19 óráig Program: Ki veheti észre elõször,
hogy a gyermek fejlõdésében zavar észlel-
hetõ? Kihez lehet segítségért fordulni?
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum
� Kriston nõi intimtorna – a gátizom-tor-
na elsajáítása kortól, problémától függetle-
nül minden nõnek. Kezdés: november 23.,
18–21 óra. A tanfolyam 4 alkalomból áll.
Díja: 22 000 Ft helyett 18 000 Ft, egyösszegû
befizetés esetén 16 500 Ft. Vezeti: Mészáros
Szilvia. Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Agyagozás gyerekeknek és felnõtteknek:
foglalkozások szerdánként 17 és 18.30. kö-
zött. Díja: 6000 Ft/fõ (8 óra). Vezeti: Szalay
Zsuzsanna keramikus. Érdeklõdés és jelent-
kezés személyesen, vagy telefonon a 380-
6163-as számon. Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Gyógytorna felnõtteknek és gyerme-
keknek: foglalkozások szerdán 17–18
óráig, házaspároknak 19-tól – csak elõze-
tes jelentkezés alapján. Vezeti Skrinyár An-
namária edzõ. Telefon: 06 20 350 4331.
Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Agykontroll gyerekeknek: november
20-21-én 9–17 óráig. 10-16 évesek számára.
Részletes információ: Pappné Sztjupánszky
Zsuzsa, 380-6163. Elõzetes jelentkezést kér-
nek. 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.
Helyszín: KFÁMK Fõépület

ELÕADÁS
� Kozmikus tér: Ufók és meg-
magyarázhatatlan jelenségek fó-

ruma. Idõpont: november 13-án. Hely-
szín: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház.
Megnyitó: 9.45-kor a színházteremben.

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
� Károlyi Galéria: Károlyi István 12 Évfolya-

mos Gimnázium, 1041 Bp., Erzsébet u. 69.
� 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.
� WAX Kultúrgyár: 1047 Budapest, József

A. u. 4-6. 
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Az Újpesti Közéleti
Televízió mûsorrendje

H é t f õ
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

K e d d
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-24:00 Képújság

S z e r d a
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

C s ü t ö r t ö k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

P é n t e k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (keddi ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó 
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-21:00 Pódium (koncertek, elõadások, portrék)
21:00-24:00 Képújság

S z o m b a t
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

V a s á r n a p
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (pénteki ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

Teltházas jótékonysági estet rendezett az Újpesti Horvát Kisebbségi Önkormányzat az Ady End-
re Mûvelõdési Központban. November 6-án este hatkor kezdõdött a mûsor, a Fáklya táncegyüt-
tes nagy sikert aratott. A bejáratnál elhelyezett dobozban gyûlt a pénz; kunát és eurót is dob-
tak a gyûjtõbe. A bevételt a vörösiszap károsultjainak juttatják el a szervezõk. Az estet támogat-
ta a horvát állam és Újpest önkormányzata. 

A mûsorvezetõ hölgy horvátul és magyarul üdvözölte a megjelenteket, majd Hladony Sándor lépett a
mikrofonhoz. Az önkormányzati képviselõ Wintermantel Zsolt polgármester üdvözletét adta át a jelenlé-
võknek, köszönetet mondott az est szervezõinek és az adományozóknak. Hangsúlyozta: Újpest törté-
nelmében mindig jelentõs szerepet játszottak a kisebbségek. Jelenleg tizenhárom kisebbség él Újpes-
ten, s közülük tizenkettõnek van önkormányzata. A mostani rendezvény az összefogás szép példája, és
egy virágcsokorral köszönte meg Gál Isvánné horvát kisebbségi önkormányzati elnökasszony szervezõ
munkáját. Marika még októberben, a kisebbségi önkormányzatok eskütételét követõen hívta fel a fi-
gyelmet kezdeményezésükre, a jótékonysági estre, a Fáklya Horvát Mûvészegyüttes mûsorára. Az
együttest ötven évvel ezelõtt alapította Kricskovics Antal érdemes és kiváló mûvész, aki ma is mûvésze-
ti vezetõ.  Repertoárjuk rendkívül gazdag, melybõl sokadik alkalommal kaphattunk Újpesten ízelítõt.

A mûsor végén Gál Istvánné hálás szavakkal köszönte meg az adományokat. Elmondta, örömmel töl-
ti el, hogy sokan eljöttek a rendezvényre. A közönség soraiban felfedezhettük Golubicsics Boriszt, a Hor-
vát Nagykövetség konzuli osztályának vezetõjét, és számos újpesti kisebbségi önkormányzati elnököt is. 

Több mint 60 ezer forint gyûlt össze, és ezen felül még kunát és eurót is találtak a gyûjtõdobozban.
Az adományt személyesen viszik Devecserre a szervezõk. – Á. T.

Forintban, kunában, euróban érkezett a segítség

Jótékonysági est 
a vörösiszap károsultjaiért

Falinaptár 2011-re
Újpest önkormányzata  ez
alkalommal is exkluzív kiál-
lítású falinaptárt készít. A
2011-es falinaptár négy új-
pesti kitüntetett és méltán
elismert képzõmûvész –
Bertalan Tivadar, Gyémánt
László díszpolgárok, Jozefka
Antal és Szunyoghy András
Újpestért díjasok mûveinek
válogatásából készült  repro-
dukciókat tartalmazza. A
naptárt magánszemélyeknek,
cégeknek egyaránt ajánljuk.

A 2011-es falinaptár korlátozott
számban 1000 Ft-os áron megvásárol-
ható az önkormányzat négy héten át
tartó Karácsonyi Vásárában. Lehetõség
van azonban az elõrendelésre, amelyet
az alábbi szelvény kitöltésével lehet
megtenni. Kérjük, a  megrendelõ szel-
vényt juttassa el személyesen, vagy
postai úton az Újpesti Sajtó Kft.-be
(1043 Bp., Tavasz u. 4.), vagy faxon
(785-0466). Elõrendelést november
23-ig fogadunk a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-mail címen is. Az
elõzetesen megrendelt naptárak át-
vétele az Újpesti Sajtó Kft.-ben törté-
nik egy késõbb jelzett idõpontban.

M E G R E N D E L E M
. . . . . . . . . példányban Újpest önkormányzatának 2011-es exkluzív falinaptárát. A naptár(ak) árát,

a(z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forintot az átvételnél befizetem.

név. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel./e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest, 2010. november . . . . . . . aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Az Újpesti Városvédõ Egyesület ebben a tanév-
ben is arra kérte a kerület iskoláit, hogy gon-
doskodjanak egy-egy újpesti híresség sírjáról a
Megyeri temetõben.

Az Angol Tagozatos Általános Iskola – azon be-
lül mi, a 6. b osztály – az 1864-ben született és

1948-ban elhunyt Pállya Celesztin festõmûvész, Új-
pest díszpolgára sírjának rendbe tételét vállalta.
Kutatómunkánk során egyre többet tudtunk meg
a festõ-polihisztor életérõl. Róla beszélgettünk az
egyik október eleji osztályfõnöki óránkon. 2010.
október 12-én jártunk a sírnál elõször hét osztály-
társammal és osztályfõnökünkkel, Bakosné Erika
nénivel. Körbeástuk, kigazoltuk és leszedtük a mo-

hát a sírkõrõl, majd körbeszórtuk murvával. Októ-
ber 3. hetében az egész osztály elsétált a temetõbe.
Virággal, mécsessel adóztunk a festõmûvész emlé-
kének. Mindenszentek napja elõtt még egyszer tisz-
teletünket tettük a sírnál, virágot ültettünk, koszo-
rút helyezünk el az iskola diákjai nevében.

Köszönjük, és szívesen végezzük ezt a megtisz-
telõ feladatot! – HAJZER ANNA 6. b osztály

Örökbefogadtuk
Pállya Celesztin
sírját

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. november 23-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 41. lapszámunkban megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Csizmadia Tímea, Gyapjas Márta, Hosóné Lévai Erika, Papp Istvánné, Polgári Jánosné, Riegel Antalné, Sza-
bó Dezsõné, Zemen Dániel. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Tízéves 
gimnázium
Fennállásának tízedik évfordu-
lóját ünnepli az Újpest egyik
legrégebbi általános iskolájá-
ból létrejött Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium. Ebbõl
az alkalomból az iskola taná-
rai, diákjai több rendezvényt
szerveztek; a látványos ese-
ményekre az újpesti polgáro-
kat is várják.

A fotókiállításról már múlt
idõben beszélhetünk, hiszen A
Károlyiak emléke Újpesten cí-
met viselõ pályázat anyagából
nyílt tárlat november 10-én dél-
után megnyílt az intézmény-
ben. A fotókat Szöllõsy
Marianne, az Újpesti Helytörté-
neti Gyûjtemény vezetõje aján-
lotta a közönség figyelmébe.

November 15-én délután 3
órakor az iskola bejáratánál gyü-
lekeznek az ünneplõk, ahol em-
léktáblát avatnak, és zászlótartó-

átadásra is sor kerül. Hogy ez lét-
rejöjjön, az önkormányzat segít-
sége is kellett. Ezt követõen a
résztvevõk átballagnak a Szent
István térre, ahol, megkoszorúz-
zák gróf Károlyi István szobrát.
Igazi látványosság lesz a Károlyi
huszárok lovas felvonulása: a Ve-
resegyház Katonai Hagyományõr-
zõ Egyesület négy tagja korhû ru-
hában lovagol. A rendezvény véd-
nöke gróf Károlyi László és felesé-
ge, Erzsébet asszony, akik együtt
ünnepelnek a többiekkel. – Á.
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Bongo Kids Klub nevet kapta a szálloda és az
Aquapark új, október 22-én megnyílt, négycsilla-
gos – szárazföldi – gyermekbirodalma. A megál-
modók szándékosan kerestek a hazai és a külföldi
vendégek számára egyaránt jól csengõ és könnyen

megjegyezhetõ nevet. Bongo-nak ugyanis nagy
szerepe lehet abban, hogy a fiatal szálloda, fiatal
gárdája további élményeket nyújtson látogatóinak.
Nem titkolják, a játszóház azért létesült- tudtuk
meg Juhász Szabolcstól, az élményfürdõ igazgatójá-
tól, hogy a szálloda és élményfürdõ együttese mi-
hamarabb Budapest és Közép-Magyarország ki-
emelkedõ gyermek- és családbarát együttesévé vál-
jon. A környékbeli szállodák, aquaparkok között a
Ramada Resort Aquaworld az átlagosnál nagyobb
figyelmet fordított eddig is a legifjabb vendégekre.
A kisbabával, kisgyermekkel érkezõkre. A most
megnyílt játszóházban – méltányos térítési díj elle-
nében – szakképzett személyzet felügyelete mellett
tölthetik az idõt a gyermekek. Miközben a felnõt-
tek zavartalanul étkezhetnek, avagy éppen a szállo-
da szolgáltatásait vehetik igénybe. A kalandos já-

tékbirodalomban a piciket totyogó várja, a na-
gyobbakat kétszintes játszóház. A biztonság, mint
fõ szempont, a játszóelemek kiválasztásában, majd
összeszerelésében lényeges szempont volt. A teljes
szálloda és élményfürdõ rendelkezik TÜV minõsí-
téssel, amely a játszóházra is kiterjed. A belsõ sza-
bályzat pedig biztosítja a gyermekvilág napi, heti-,
havi biztonsági felülvizsgálatát. – B. K.

Egy nagyra nõtt kismajom, Bongo in-
vitálta a sajtó képviselõit a Ramada
Resort Aquaworld szálloda és élmény-
fürdõben, hogy vágjuk át együtt  a ját-
szóház avatási szalagját. A játékok
tesztelését megtették nálunk szakava-
tottabbak: a Fóti Gyermekváros és a
közeli Homoktövis óvoda kicsinyei,
akik örömmel éltek a lehetõséggel.

Szárazföldi
élmények
a Bongo Kids 
Clubban

Gyermekkoromban különös marhák növekedtek a
tejjel-mézzel folyó magyar pampákon. Nem volt
gyomruk tudniillik. Mással ugyanis nemigen volt
magyarázható, hogy rostélyost, felsált, hátszint még
csak-csak lehetett vásárolni azokban az idõkben,
pacalt szinte sohasem. Nyílván emiatt van, hogy az
én nemzedékem férfitagjainak pacalt enni ma is
igazi ünnepet jelent. (Speciális ünnepet, mely után
ki kell hívni a körzeti orvost.) Hogy a pacal szó szá-
momra ma is a legszebb magyar szavak egyike –
még ha elsõre nem is látszik rajta. Ha meghallom,
ma is összefut a nyál a számban, és bajnoki ünnep-
lések meg nyári pancsolások jutnak az eszembe elõ-
ször. Azért tudniillik, mert ha az ujpesti futballcsa-
pat, mely akkoriban Dózsa György nevét viselte,
bajnokságot nyert, az Árpád úti baráti kör-helyiség-
ben (mely étteremként is mûködött) a törzsszurko-
lók jegyre ehették a pacalpörköltet, miközben az
aranylábú gyerekekre üríthették poharaikat. Ma-
gam, mint törzsszurkoló-fióka, a tunkolásban és a
málnaszörpivásban voltam erõsen érdekelt. És volt
még pacal idõnként a Tungsram-strandon is, a csó-
nakház fölötti étteremben. Minthogy felmenõim
közül igen sokan dolgoztak a lámpagyárban, voltak
bizonyos elõjogaink: szezononként egyszer-kétszer
ez valódi pacalban manifesztálódott. Amikor a bol-
dogság definícióján töröm a fejem (megesik ez ve-
lem néha, mit tagadjam), elõbb-utóbb eszembe

jutnak ezek a Duna-parti nyarak, az izzadt testek, a
klórszag és a pacalillat különös keveréke – valaha
ilyesmi jelentette a boldogságot.

Persze az igazi a hazai pacal volt. Egyetlen kezemen
meg tudom számolni, hányszor esett meg velem a
hazai pacal, de azért – két-három évenként egyszer –
megesett. Az úgy kezdõdött, hogy kedden délelõtt
futótûzként elterjedt a hír a Kossuth utcában: pacal
érkezett a sarki henteshez. (A sarki hentes az Árpád
út és a Kiss József utca sarkán volt fellelhetõ, innen a
neve – nem mintha össze lehetett volna keverni más
hentesekkel, hiszen a környéken nem volt másik.)
Akkor az asszonyok, bármit csináltak is éppen, ott-
hagytak csapot-papot, cekkert és pénztárcát ragad-
tak, és iszkoltak a sarki hentes irányába. Ahol persze
hosszú sor kígyózott már. Tímár úr, a derék mészáros
épp ezért korlátozott mértékben szolgálta csak ki az
igényeket (egy kg volt a felsõ határ, ha jól emlék-
szem), és nem lehetett tekintettel arra, a marhagyo-
mornak mely részei esnek bárdja alá. (Akik ismerik a
pacal természetét, tudják, nem mindegy, a nehezen
puhuló, vastag és rágós felsõ bendõrész vagy a véko-
nyabb alsó kerül birtokunkba.) Akinek jutott a man-
nából, boldogan sietett haza, akinek nem, vett egy
kis rántani való csontot, mégse menjen üres kézzel.

Nálunk, a Kossuth utca negyvenkilencben, fejlett
demokrácia mûködött. Hat lakás volt a házban, és a
hat háziasszony (kik évtizedeket töltöttek egymás
mellett, megéltek együtt jót és rosszat) szépen
megosztozott mindenen, amit a hiánygazdaság ne-
héz körülményei között meg tudtak szerezni. Ebbõl
pedig az következett, hogy ha pacal érkezett a ház-

ba, abból mindenkinek jutott. Amibõl meg érte-
lemszerûen az jön, hogy mind a hat lakásban egy-
szerre fõtt a pörkölt. A pacalfõzés akkoriban bizony
erõs lelket és rendíthetetlen orrot kívánt. Mai idõk
háziasszonyai, kik hófehérre tisztított mûpacalokkal
találják szemben magukat a piacokon, elképzelni se
tudják, milyen infernális stációkon kellett keresztül-
mennie akkoriban egy marhagyomornak, hogy vé-
gül alkalmassá váljék a férfiak gyomrában való elhe-
lyezkedésre. Elég legyen annyi, hogy ilyenkor min-
den ajtó és ablak nyitva volt a házban, és a férfiak
felkérettek, hogy néhány órára messze távozzanak
el a környékrõl is. Talán ebbõl következett, hogy
azok a nõk, akik valaha is fõztek pacalt, soha nem
voltak képesek enni belõle. A tápláléklánc tehát úgy
rajzolható fel, hogy a férfiak szerették a pacalt, a
nõk pedig a férfiakat, és ebbõl lett végül a pörkölt.

Hanem, mikor elkészült, azok csodálatos pillana-
tok voltak. Minden asszonynak volt valami különös
titka, az egyik többféle paprikával csinálta, a másik
kétszer forrázta, a harmadik szódabikarbónával pu-
hította, a negyedik fokhagymát is metélt a vörös-
hagyma mellé – elég az hozzá, hogy hatféle pacal
készült egyszerre, és mindegyik csuda finom volt a
maga módján. Onnan tudom, hogy szokásban volt
az is, pacalnapon a férfiak kiültek a Filó bácsi filagó-
riájába, és mindenki kapott egy tányérnyit minden
asszony pacaljából. A nõk meg állot-
tak körben, kezüket kötényükbe tö-
rölgetve, és várták az eredményt.

Jobbára döntetlenben állapod-
tunk meg.          – JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló  

Pacalnap

A sajtótájékoztón Jakupcsek Gabriella
mûsorvezetõ és Juhász Szabolcs 

igazgató mutatta be a játszóházat
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Állj meg és
nézz körül!
Ez a fõ üzenete az 1992 óta mûködõ
Drog Stop Egyesületnek. Azt közve-
títetítik, hogy bárki, aki kapcsolatba
kerül a drogokkal közvetve vagy
közvetlenül, álljon meg, gondolkod-
jon el helyzetén, hogy felelõs, tuda-
tos döntést tudjon hozni. Többek
között errõl is szó volt az egyesület
november 6-ai, újpesti nyílt napján.

Géber Eszter, az egyesület koordinátora lapunknak
elmondta, hogy legfontosabb tevékenységük a 24
órás anonim telefonszolgálat, mely ingyenesen
hívható az ország egész területérõl, bármely tele-
fonhálózatról. Évente több mint 10 000 hívást fo-
gadnak, melyek között vannak rövid, információt
nyújtó, és hosszabb, problémafeltáró beszélgeté-
sek is. A telefonszolgálatot pszichológusok, szoci-
ális munkások, szociológusok látják el. Kiemelten
fontos helyet foglal el az egyesület életében a
drogprevenció, a fiatalok megfelelõ tájékoztatása.
Céljuk, hogy minél több iskolába, gyermekott-
honba, javítóintézménybe eljussanak, és a diákok-
nak, pedagógusoknak, valamint a szülõknek is tá-
jékoztató programokat, elõadásokat tartsanak,
támaszt nyújtsanak.

A káposztásmegyeri Külsõ Szilágyi út 14. szám
alatti Bázis klub helyiségét az újpesti önkormányzat

biztosítja – az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rumot is létrehozva ezzel –, támogatva drogpreven-
ciós tevékenységet.  A klub minden hétköznap nyit-
va áll. Délelõttönként munkanélkülieknek és szoci-
álisan rászorultaknak, délutánonként pedig a fiata-
loknak nyújtanak lehetõséget a szabadidõ eltöltésé-
re, internetezésre, munkakeresésre, konzultációra,
tanácsadásra, egyéni beszélgetésekre.

Mûködik a filmklubban kreatív mûhely, a mozgás
kedvelõi például breakelni tanulhatnak.  Csütörtök
esténként hozzátartozói csoport mûködik a klub-
ban. A Drog Stop Egyesület nyílt napján a diákokat,
a pedagógusokat és a szakembereket is vendégül
látták, tájékoztatták tevékenységükrõl.

Az egyesület minden érdeklõdõt, segítségre szo-
rulót vár. Honlapjuk:  www.drog-stop.hu. A nap 24
órájában ingyenesen hívható droginformációs és
krízistelefonszámuk: 06-80-505-678. – K. J.
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A Diabétesz Világnapján:

Labdarúgók és politikusok
összefogása

Az UTE szombati, Bp. Honvéd elleni bajnoki mérkõzése külön-
leges lesz. Minden évben november 13-án ünneplik ugyanis a
Diabétesz Világnapot, amihez idén a Sanofi-Aventis/Chinoin
Együtt többet tehetünk! programján keresztül az Újpest FC is

csatlakozott. A szurkolók között fellelhetõ lesz szinte a teljes újpesti képviselõ-testü-
let: Wintermantel Zsolt polgármester ugyanis képviselõtársait, az alpolgármestere-
ket, dr. Hollósi Antal fõorvost, országgyûlési képviselõit is a nézõtérre invitálta, az
egészség megõrzés és az összefogás fontosságának jegyében. 

Az egyébként ellenfélként pályára lépõ focisták a közös cél érdekében fogtak össze, hi-
szen együtt többet tehetnek. Az Újpest FC messzemenõ támogatásuk jeleként még lila me-
züket, szerencsehozó mezszámukat is lecserélik a szombati Honvéd elleni pályára lépéskor.
A lila-fehérek és a piros-feketék is a Diabétesz Világnapja hivatalos színében, kék pólóban
sorakoznak fel a szombati bajnokin. Az újpestiek saját háromhavi vércukorszint-átlagukat
tüntetik fel mezük hátoldalán.

A vércukor-értékek felvállalásán túl a rendhagyó Újpest–Honvéd mérkõzést jótékony
adományok is jellemzik majd. A Sanofi-Aventis/Chinoin Együtt többet tehetünk program-
ján keresztül ugyanis a két klub is csatlakozott a diabétesz elleni összefogáshoz. A mérkõ-
zésen rúgott valamennyi gól után 100 000 forintot kap a devecseri Diabétesz Klub.

Az eseményre november 13-án 17 óra  30 perckor az újpesti Szusza Ferenc Stadionban
kerül sor. A mérkõzés a Sport TV is közvetíti. A szurkolóknak is fontos hír lehet: a Diabé-
tesz Világnapján a Gyöngy Patikákban  ingyenes vércukormérés lesz.
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Tarka mezes emberek gyülekeztek
a Megyeri úton, az UTE stadion be-
járatánál október utolsó vasárnap-
ján. A Magyar Jégkorong Összefo-
gás Napján, a szurkolók saját szere-
tett klubjaiktól függetlenül, egy
mérkõzés erejéig a nehéz helyzetbe
került újpesti hoki csapat mellé áll-
tak. Az ötlet, melybõl a szervezõk
hagyományt szeretnének teremte-
ni, egy dunaújvárosi drukker fejé-
bõl pattant ki.

rkeztek szimpatizánsok Pestrõl és vidékrõl,
mi több a határon túlról is. A magyar-ro-
mán közös bajnokságon, a MOL Liga szin-

te valamennyi csapatát képviselte népesebb vagy

szûkebb tábor. Legnagyobb számban Borsodból
ruccantak át a Megyeri útra.

– Jó érzés volt látni és érezni, hogy ilyen so-
kan mellénk álltak, eljöttek és biztattak ben-
nünket. Köszönjük mindenkinek! – mondta
meghatottan az UTE csapat kapitánya, Tolnai
Attila.

– Néhány fiatalnak talán szokatlan volt a tö-
mött lelátó elõtt játszani. Úgy érzem, mindenkire
jó hatással volt a rengeteg nézõ.

A meccs után a vegyes, jókedvû szurkolói sereg
közös fotózásra gyûlt a stadion bejárata elõtt.
Csíkszeredaiak, dunaújvárosiak, egriek, ferencvá-
rosiak, MAC-osok, miskolciak, székesfehérváriak,
angyalföldiek és újpestiek alkották a népes cso-
portot, békés egyetértésben.

– Fantasztikus hangulatot teremtettek a csarnok-
ban a szurkolók. Ilyen légkörhöz voltam hozzászokva,
amikor Miskolcon játszottam – mondta Fekecs Nor-
bert. – Ez hiányzik is most Újpesten, mert régen töb-
ben jártak ki itt is a meccsekre. Remélem, elõbb-utóbb
játékunkkal és gyõzelmeinkkel saját erõbõl is vissza
tudjuk csábítani szurkolóinkat a lelátóra. – G. G.

S p o r t ,  s z a b a d i d õ

Összefogtak a hokisainkért

É

Néhány hónapja már a negyedik ke-
rületben is lövöldözhet, aki akar.
No, persze nem az utcán durrogtat-
hat, hanem az újonnan épült, s már
mûködõ Megyeri Lõtéren, a Fóti út
egyik irodaházának alagsorában. 
A Limes Szabadidõs Sportegyesület
szeretettel várja a profikat és az
amatõröket egyaránt.

Az ötállásos lõtéren, amely nemzetközi és hazai
versenyek megrendezésére is hitelesített, saját és
bérelt lõfegyverrel, 10 és 25 méteres távolságból
lehet szerencsét próbálni. Lehetõség van légfegy-
verrel (puska, pisztoly), marok-lõfegyverrel, kis és
nagy kaliberû lõfegyverrel, illetve elöltöltõs rend-
szerû fegyverrel lövéseket leadni. Külön érdekes-
ség, hogy a középsõ, a hármas állásban elhelyezett
úgynevezett „célláda” alkalmas nagy kaliberû go-
lyós fegyver (vadászfegyver) belövésére is. A spor-
tolók a lõállásban felszerelt monitorokon követ-
hetik az eredményeiket a telepített videokamerák
segítségével.

– Milyen fegyvereket használhatnak a jelentke-
zõk?

– Tell 100 légpuska, Keserû-féle Weihrauch
sport-, nyolclövetû Walter CP99, Blow H01 lég-
pisztoly, 22 mm-es TOZ-8 puska, R61 9 mm-es
pisztoly, Parabellum pisztoly, MCM 022 sportpisz-
toly várja az érdeklõdõket, a lõni vágyókat – so-
rolta Szabó Béla elnök.

Az elnök-vezérigazgató, a Limes SE elnöke nem
tagadta, hogy egyesületükben egyelõre még csak
néhányan lõnek, de a lõtér átadása bizonyára meg-
hozza mások kedvét is a sportlövészethez. Termé-
szetesen a fegyvertartási és viselési engedéllyel ren-
delkezõket, a fegyverismereti vizsgára készülõket,
vagyonõröket, a fegyveres testületek tagjait, biz-
tonsági õröket, sportolókat és vizsgára készülõket
is szeretettel látják a Megyeri Lõtéren. – GERGELY

Hammer László
olimpiai bajnok 

avatta fel a lõteret

Biztonságban lövöldözhet, aki akar

U T E  H Í R E K

Cselgáncsozóink (Kiss Renáta, Tamás Ibolya és
Gorjanácz Zsolt) október 30-án  három felnõtt
Magyar Bajnoki címet szereztek. Teljesítményük-
kel az UTE lett az OB. legeredményesebb szak-
osztálya. www.judoinfo.hu

Vívó utánpótlásunk legjobbjai Kossuth Bálint
és Sándor Máté Kadett Európa Kupát, László Lu-

ca Junior Európa-Bajnoki csapat ezüstérmet
nyert. www.utevivás.hu

Nõi röplabdacsapatunk az Extra Ligában öt
játszmában gyõzött Békéscsabán. 

A Sport Múzeumban bezárult a 125 éves UTE
történetét bemutató tárlat. A következõ UTE ki-
állítás 2011. január 6-án nyílik Újpesten a Károlyi
István 12 évfolyamos Gimnáziumban. www.kig.hu
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosában Megyeren 580 m2-es sarok-
telken 5 szobás 2 szintes (mindkét szinten összkom-
fort, 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

� Eladom vagy elcserélem Budapesttõl 5 km-re lé-
võ kétszintes kertes házamat Mogyoród
Kukukhegyen. kevés rezsi, cserénél értékkülönbö-
zettel Újpest elõnyben. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-20-
390-4057

� Újpest központjában a metró közelben, 58 m2-
es 1 + 2 fél szobás negyedik emeleti 2 erkélyes vilá-
gos konyhás téglalakás, 16 m2-es pincével eladó. Ár.:
14,5 MFt. Tel.: 06-20-983-3390

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

� Szilas lakóparkban csendes környezetben tégla-
építésû kitûnõ jó állapotú 57 m2-es + 4 m2-es táro-
ló cirkó fûtésû II. em.-i, lakás eladó. Tel.: 06-20-4140-
152, 06-70-6329-535

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

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

� Újpesten egy téglaépítésû lakóház 3. emeletén
lévõ 37 m2-es egyszobás összkomfortos, világos la-
kás, eladó. I.á.: 8,2 MFt. Vagy sima 27 m2-es, 35 m2-
es panelra cserélném. Tel.: 06-20-295-7440

� Eladó lakás a Keszkenõ utcában. 63 m2-es, 3 szo-
bás, napfényes, felújított, erkélyes, cirkós, parkos
környezet, zárt közös gépkocsi beálló. Költség 7000
Ft, tulajdonostól. Tel.: 06-30-222-39-73

� Rózsa utcában eladó egy 35 m2-es, tehermentes,
panorámás lakás, magánszemélytõl. Jó közlekedés,
alacsony rezsi, klíma, új radiátorok, vízórák, parket-
ta. I. á.: 8 MFt. Infó: Kovács Beáta 06-20-208-5711 

� Liszt Ferenc utcában, lakóparki 54 m2-es 2 szo-
bás, tehermentes öröklakás, tulajdonostól eladó.
I.á.: 14,5 MFt. Tel.: 06-30-639-7678

� Eladó vagy kiadó Újpesten jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás, összkomfor-
tos családi ház. (Telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület) Tel.: 06-30-392-4030

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben épült,
földszinti, parkos, kertkapcsolatos, 44 m2-es, ameri-
kai-konyhás nappali, egy hálós, 18 m2 elkerített sa-
ját teraszos öröklakás, ajándék konyhabútorral,
mosogatógéppel, tárolóval 15,8 MFt-ért eladó. Tel.:
06-30-9-504-551

� Eladnánk vagy ráfizetéssel elcserélnénk Új-
pest–Székesdûlõn 2009-ben épült 260 m2-es, 3
szintes családi házunkat, jó közlekedéssel, magán-
személytõl. Vállalkozásnak vagy összeköltözõknek
kiválóan alkalmas. Teljes összkomfort. Tel.: 06-30-
230-1110, 06-20-363-2305

� Újpesten, a Pozsonyi utcában X. em.-i 46 m2-es
1 + félszobás gardrobszobás, világos konyhás örök-
lakás, 7,4 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-9-498-202

� Újpesten 3 szobás gázfûtéses ház nagy kertel
melléképülettel eladó. Iá.: 25,9 MFt. Tel.: 379-5475,
06-30-294-8420, tulajdonostól.

� Újpesten, kulturált hétlakásos társasházban 28
m2-es, jó állapotú, téglaépítésû, komfortos örökla-
kás, kert és pincehasználattal, tulajdonostól azon-
nali költözéssel eladó. Alacsony rezsiköltség. Ár:
megegyezés szerint. Tel.: 06-30-698-0513

� Újpesten eladó egy 3 szobás, gázkonvektoros, vi-
lágos, parkettás, 2 tárolós téglalakás tulajdonostól
elsõ emeleten, központtól 5 buszmegállóra.
Irányára: 12,2 MFt. Tel.: 06-70-38-38-801

� Eladó lakás az Izzó lakótelepen, kockaházban. A
lakás csendes napfényes IV. em.-i, tehermentes. I.á.:
12,6 MFt. Tel.: 06-30-686-3984 (Ingatlanosok ne hív-
janak!)

� Újpest városközpontban, a Szent Imre utcában,
utcai és belsõkertre nézõ, II. emeleti, két erkélyes, 52
m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kamrás, pincés,
tégla öröklakás 11,5 MFt irányáron eladó. Tel.: 06
309 504- 551

� Liszt Ferenc utcában, metróhoz közel, kilenc la-
kásos cseréptetõs, távfûtéses, panel társasház elsõ
emeletén, zárt udvarra nézõ egy szoba összkomfor-
tos lakás eladó. Iá.: 10.8 MFt Tel.: 06-30-9491-835

� Újpesten, Rózsa utcában, erkélyes, felújított,
mediterrán stílusú, napfényes, 78 m2-es, 3 szobás,
légkondicionált, mérõórás panellakás tárolóval, gé-
pesített konyhabútorral, extrákkal eladó. Irányár:
13,6 MFt. Tel.: 06-30-281-4856.

� Tulajdonostól eladó a 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.: 06-70-946-3312

� Megyer lakóparkban eladó napfényes kitûnõ
állapotú parkettás lég kondis lakás 77 m2-es 8 m2-es
erkély. I. á.: 25,5 MFt. Tel.: 06-20-9827-140

� Erdõsor utcában eladó IV em ház földszintjén
69m2-es 2+fél szobás étkezõs tömb fûtéses nagyer-
kélyes világos felújított lakás. Iá.: 14.3 MFt Tel.: 06-
30-9491-835

Ingatlant kiad
� Újpesten a Virág utcában másfél szobás lakás ki-
adó vagy eladó. Tel.: 06-28-386-155, 06-70-222-9833

� Káposztásmegyeren 3 szintes házban szoba ki-
adó 35 ezerért rezsivel együtt 1 havi kauciót kérek.
Érdeklõdni a 06-30-34-567-13

� Újpest központjában csendes, rendezett kör-
nyezetben távfûtéses, két szoba étkezõs, bútorozat-
lan földszinti lakás, parkra nézõ ablakokkal kiadó.
Kiváló közlekedés. Bérleti díj: 60 000Ft/hó Tel.: 06-
30-9491-835

� Megyer kertvárosi részében 180 m2-es telken lé-
võ 80 m2-es családi ház bútorozatlanul kiadó. Nap-
pali, hálószoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba. Autó-
busz járat a közelben. Bérleti díj: 100 000Ft/hó. Tel.:
06-30-9491-835

Ingatlant vesz
� Vennék Újpesten készpénzfizetéssel felújítandó
panellakást, kedvezõ árban, lehetõleg 1-7. emeletig.
Tel.: 06-70-947-0367.

� 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,

Ingatlant cserél
� Sürgõsen elcserélném Újpesti tanácsi 1+2 és fél
szobás lakásomat, másfél szobás Újpesti tanácsi
vagy, környékbeli kerületekben lévõ lakásra. Min-
den megoldás érdekel. Káposztásmegyer I-II. is le-
hetséges. Tel.: 06-70-643-63-53

Garázs
� Újpest központban zárt garázs kiadó. Érdek-
lõdni: 06-20-500-0555 

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

� Társasházi közös képviselet vállal kerületi csa-
ládi kft., építõmérnõk ügyvezetõvel, 7 éves szak-
mai múlttal, referenciákkal. Tel.: 06-30-587-3215

�� Nyitási kedvezmény a Zsazsa Galériában!
Készpénzért vásárolunk! Arany (14 karától)
4300-4700 Ft/gr. Arany (18 karát) 5200-5600
Ft/gr. Törtezüst 90 Ft/gr. Vásárolunk bútort,
festményt, egyéb mûtárgyakat, teljes hagyaté-
kot. Ingyenes értékbecslés. Cím: 1136 Bp.,
Hollán Ernõ utca 4.

� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtéssze-
relés, vízórák, wc-tartályok, radiátorok cseréje.
Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, erkély-
beépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.: 410-
5428, 06-30-941-5280, www.sulyok-t.hu

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

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

� Mosógép-, mikrosütõ szerviz. Felújított mo-
sógépek értékesítése garanciával, szállítással.
Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955

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

� Intenzív angol nyelvoktatás nagy tapasztalattal:
TELC B2 középfokú nyelvvizsgára való felkészítés;
üzleti, gazdasági nyelv oktatása kezdõ és haladó
szinten (a Business Result 2010 tematikája alapján),
több hallgató esetén kedvezmény Hétköznap dél-
elõtt,18 órától ill. szombat de. Újpest-Városkapu
metrómegállónál Tel.: 0620 7731781

� Spanyol órák sok éves tanítási tapasztalattal
rendelkezõ diplomás nyelvtanártól. Házhoz is me-
gyek! Tel.: 30-896-57-84

� Angol nyelvi korrepetálást diáktanítást vállal 22
éves diplomás egyetemista. Feladatok ellenõrzése,
beszédkészség fejlesztése, felkészítése nyelvvizsgára.
Tel.: 06-20-446-2206

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

� Zenetanár ének és gitároktatást vállal
Káposztásmegyeri lakásán kedvezõ áron 1500/óra .
Tel.: 06-20-5190-285

� Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanár-
tól. Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134

� Matematika-, fizikatanítást és korrepetálást
vállal általános iskolásoknak tapasztalattal rendel-
kezõ tanárnõ. Tel.: 06-20-968-66-74

Állást kínál
� Ingatlan értékesítõket keresek hosszú távra
Újpesti telephelyre Sq ingatlan iroda Tel.: 06-20-
514-6492

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

Régiség
� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-
0243

Vegyes
� Pentium 4-es számítógép monitorral komplet-
ten szép állapotban eladó. Internetezéshez irodai
munkára játékokhoz kitûnõen használható. Igény
esetén házhoz szállítom és beszerelem. Ár.: 20 000
Ft. Tel.: 06-20-374-6616

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

Társkeresés
� 74 éves intelligens özvegyasszony, 1 + félszobás
lakással, hasonló körülmények között élõ intelli-
gens társat keres 80-85 év között, lelki kapcsolaton
alapuló együttéléshez. Tel.: 06-20-773-7567

Elveszett állat
� Elveszett a Vécsey Károly utca 75- bõl egy hófe-
hér, kékszemû, a nyakában bolhairtó szíjjal, egy ivar-
talanított kandúr cica. Nagyon kérem, aki bármit
tud róla hívjon. Tel.: 369-76-31, este 06-30-5262-193

Utazás
� Megnyílt a BB TOURS UTAZÁSI IRODA 1043
Bp., Munkásotthon u. 18. alatt. Minden kedves
régi és uj utasunkat szeretettel várjuk. novem-
ber 30-ig 5% nyitási kedvezménnyel.

� Gazdag külföldi, belföldi utak, repülõjegyek,
biztositás, üdülési csekket beváltunk. Jöjjön ÉS
FOGLALJON! Várja: Pataki Edit 413-1874. Advent
Bécsben-Schönbrunnban dec. 05., 11., 18.: 7200 Ft;
Advent Grázban dec. 5.: 8500 Ft; Advent Má-
riazellben dec. 12.: 8500 Ft; Advent Prágában dec.
10-12.: 34 900 Ft; Karácsony Erdélyben dec. 23.,
26.: 54 900 Ft; Szilveszter Szovátán dec. 30-jan.2.:
80 900 Ft + ünnepi vacsora; Karácsony Izraelben
dec. 21-28: 198 500 Ft + ill.; Szilveszter Izraelben
dec. 29-jan. 5.: 198 500 Ft + 25 600 Ft + ill.             

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

Külföldi és belföldi üdülési
jogok adásvétel közvetítése.

Ha vásárolna, ha bérelne
www.udulesijoginfo.net

további információk: 
1/769-0114; 1/769-0931

A vállalkozói és méretes hirde-
tések felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-15, csütörtökön 9-14 óráig.
Hirdetésüket a ujpestinaplo@
gmail.com címen is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hétfõn
8-16, szerdán 9-15, csütörtökön 8-
14 óráig vesszük fel. Díja bruttó 1000
Ft/25 szó. A lakossági hirdetéseket
az unhirdetes@gmail.com címen is
fogadjuk. Személyesen az Ady End-
re Mûvelõdési Központban (Tavasz
u. 4., I. emelet) várjuk hirdetõinket.
Tel.: 06-30-233-6357

H I R D E T É S F E L V É T E L

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

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

MÁRKAFÜGGETLEN
AUTÓSZERVIZ

BAROSS 9
1047 Budapest, IV. ker., Baross u 9.

Tel.: +36-20-9440-189
KAROSSZÉRIAMUNKÁK

teljes körû autójavítás
helyszíni biztosítási kárfelvétel
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Rendőrségi hírek
KETYEGÕ CSOMAG
November 3-án a Szent István téri postáról érkezett különös bejelentés.
A kézbesítõ-ellenõr arra lett figyelmes, hogy az egyik csomagból ketyegés
hallatszik. A barna csomagot egy dunakeszi lakosnak címezte a feladó.  A
Készenléti Rendõrség tûzszerésze megállapította, hogy egy ébresztõóra
okozta a riadalmat. Ezt követõen megszüntették a terület lezárását.

KOCCANÁS
November 7-én balesethez hívták a rendõröket. Az Erkel és a Klauzál ut-
ca keresztezõdésében két autó összeütközött, az egyik az oldalára is bo-
rult. A sofõr agyrázkódást szenvedett, illetve a jobb sípcsontja zúzódott.
A másik félnek megsérült a keze és agyrázkódást szenvedett. Mindkettõ-
jüket kórházba szállították.

VESZÉLYES ZEBRA
November 4-én délután egy kislányt ért baleset a Pozsonyi út és a Tél utca
keresztezõdésében. A többiekkel a zöld jelzéskor át akart kelni, ám amikor
lelépett a járdáról, egy kerékpáros elsodorta. A kislány állának alsó része sé-
rült, agyrázkódást szenvedett, a Madarász utcai Gyermekkórház Baleseti
Osztályára szállították. A kerékpáros saját bevallása szerint alkoholt fo-
gyasztott.

KÉSELÉS
November 7-én a délutáni órákban egy fiatal nõ sétált a Pozsonyi úton,
amikor az éppen megálló buszról egy nõ szállt le, megütötte. Ezt követõ-
en szúrást érzett, de a mozdulatot nem látta. A sérülés súlyossága miatt
a fiatal lányt kórházba szállították. A szemtanúk elmondása alapján kide-
rült, hogy a késelõ egy férfi volt, aki nem ismeretlen a rendõrök elõtt, to-
vábbá az egyik közeli kocsma törzsvendége. A nyomozás így vélhetõen
rövid lesz és sikeres.

SZÉPEN CSILLOGOTT
Szintén október 28-án történt, hogy egy asszonyt a déli órákban megtá-
madtak a Kassai utcában. A körülbelül 170 cm magas, fekete hajú, vékony
testalkatú, térdig érõ, szürke szövetkabátot viselõ férfi a nyakában lévõ
arany nyakláncát hátulról kitépte és elfutott a Munkásotthon utcán az
István út irányába. A keletkezett kár közel 100 000 Ft.

REJTÉLYES OKOK
November elsején bejelentés érkezett a rendõrségre a Megyeri úti teme-
tõbõl, hogy siessenek, mert egy társaság rendkívül részegen randalírozik.
A kiérkezõ járõr igazoltatta a hõbörgõket, egy férfi azonban nem volt haj-
landó elõvenni a személyi igazolványát. Több virágvázát felrúgott, jócs-
kán megbotránkoztatva az arrajárókat. Ezek után a járõr megbilincselte.

A kérdésre, hogy miért tette mindezt a temetõben, azt válaszolta, hogy
többet ivott a kelleténél, továbbá felidegesítette magát különbözõ okok
miatt, melyeket nem kívánt megosztani a rendõrrel.

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány 
(1043 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.)

Közhasznúsági jelentése a 2009-as esztendõrõl
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és

a kapcsolódó elõírásoknak megfelelve egyszerûsített éves beszámolót állított össze. A

mérleg fõösszege 2312 ezer Ft, a saját tõke 1628 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk

1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbõl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 4426 ezer Ft állami támogatást kapott (IV. kerület, Újpest Ön-

kormányzatától, Nemzeti Civil Alapprogramtól) és azt teljes egészében fel is használta.

A kapott támogatás összege 3059 ezer Ft-tal több az elõzõ esztendõhöz viszonyítva. 

A növekedés oka, hogy tárgyévben az önkormányzattól kapott támogatás összege

223,77%-kal volt több, mint 2008-ban. A kapott költségvetési támogatásokat részlete-

sen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellék-

letben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Elõzõ évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 15 ezer Ft összeggel nõtt. A Szervezet

mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú

céljainak elérése érdekében. Tárgyévben került feltöltésre a mûködési tartalék. A vagyon

felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Újpesti Helytörténeti Alapítványnak cél szerinti juttatása 2009. évben az alábbi

területen volt: Újpesti Helytörténeti Értesítõ 2009/ 1–4. számának (ingyenes kiadvány)

1000 példánya  (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÕL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS

MINDEZEK SZERVEITÕL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 4426 ezer Ft támogatást kapott különbözõ címen. Ez

3 059 ezer Ft-tal több, mint az elõzõ évben. A jelentõs növekedés oka a kerületi önkor-

mányzattól kapott támogatás növekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását

az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕINEK NYÚJTOTT

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványunk semmilyen juttatásban nem részesítette vezetõ tisztségviselõit.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. Újpesti Helytörténeti Értesítõ folyamatos megjelentetése: Erõforrásaink nagy

részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Számos tagunk, lokálpatriótánk és olvasónk

írja meg cikkeit az újság számára. Témáik természetesen a IV. kerülethez kapcsolódóak:

kultúra-, ipartörténet, közlekedéstörténet, életrajzok.

7.2. Helytörténeti vetélkedõk szervezése, lebonyolítása: A már hagyományosan

nagy sikerû kezdeményezésünk az eddigiekhez hasonló érdeklõdés mellett került meg-

rendezésre. Célunk megismertetni a fiatalokkal, kisiskolásokkal a kerület történelmét,

amelyben tanulnak, élnek. A versenyre való felkészülés alatt rendszeresen látogatják a ke-

rület gyûjteményét, könyvtárát, ezáltal is tovább mélyítve ismereteiket. Reményeink sze-

rint ezzel megszerettetjük a fiatalokkal, közelebb hozzuk hozzájuk a környék múltját és

jelenét. A vetélkedõ alatt gondoskodtunk a résztvevõk ellátásáról, valamint az elnyerhe-

tõ díjakat is elkészíttettük a versenyre.

7.3. Táblaavatási rendezvényekben való részvétel: A Városvédõ Egyesülettel közö-

sen intézzük ezen események lebonyolítását. Részt vállalunk az elõállítási költségekbõl és

az avatási rendezvények kiadásaiból. A táblák kihelyezésével is szeretnénk Újpest törté-

nelmét, illetve jelentõs személyiségeinek emlékét megõrizni az utókor számára, az emlé-

keket megóvni a feledésbemerüléstõl. 

Budapest, 2010. május 6. Dr. Sallai János elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést az Újpesti Helytörténeti Alapítvány közgyûlése 2010.

május 6-ai ülésén elfogadta. (x)

MEGHÍVÓ ADVENTI KOSZORÚ KÖTÉSRE
Az Ifjúsági Caritas Egyesület idén is megrendezi
szokásos adventi koszorúkötõ estjét. Az egyesület
több támogató (Újpest önkormányzata, NCA stb)
segítségével idén is ingyenesen biztosítja minden

jelentkezõ számára az alapanyagokat (koszorúalap, gyertya, szalag,
drót). A kötés ideje 2010 november 25., 17-20 óráig. Helyszíne: Árpád
út 88. (József Attila utca-Lebstück Mária utca sarok.) A kötésre jelent-
kezni pettko2@freemail.hu e-mail címen vagy a 06-30-250-9539-es te-
lefonszámon november 19-én, 16 óráig lehet. (Metszõollót, drótvágó
ollót mindenki hozzon magával.) A szervezõk
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SEGÍTETTÜNK, SEGÍTSÜNK TOVÁBB!

Kolontárra és Devecserre figyel a világ. Mi,
újpestiek is. A vörösiszap-károsultak meg-
segítésére számtalan lehetõségünk van. Há-
rom járókelõ véleménye is azt tükrözi: ré-
gen volt példa ilyen méretû összefogásra.

Benkõ Róbert, tanár: 
A körülményektõl függ, hogy mi
a legjobb adomány. Ruhanemû,
vagy élelmiszer? Úgy gondolom,

valószínûleg pénzre mindenkinek szüksége

van. Én is pénzt utaltam az egyik adomány-
gyûjtõ számlán keresztül. A társadalmi összefo-
gás az egyetlen, ami ebben a szörnyû helyzet-
ben kiutat jelenthet. 

Balázs Péter, felszolgáló:
Telefonos segélyhívószámon ke-
resztül adakoztunk, de leginkább
annak kellene fizetnie, aki felelõs a

tragédiáért. Hallottam róla, hogy az önkor-
mányzat is nagyobb összeget küldött a károsul-
tak megsegítésére. Támogatom az ötletet. Re-

mélem, a pénzadományok tényleg eljutnak az
érintettekhez. Nagy szükség van a segítségre.

Lellõs Istvánné, nyugdíjas:
Ahogy hallottam a szörnyû tra-
gédiáról, felhívtam a „forró dró-
tot”, háromszor is. Kisnyugdíjas

vagyok, ennél többet sajnos nem tudok segí-
teni, de ezt jó szívvel adtam. Megnyugodtam,
hogy segíthettem. Bízom benne, sokan érez-
nek így és sok kicsi sokra megy. Jó helyre kerül
a pénz. – K. J.

Összefogás a vörösiszap-károsultakért

SEGÍTSEN ÖN IS! A Magyar Vöröskereszt 1749-es telefonszá-
mával 200 forintot juttat el a rászorulóknak. Nemzeti Segélyvonal:
Csak a Magyar Telekom és az Invitel vonalas készülékeirõl, illetve 
T-Mobile-os mobiltelefonokról lehet hívni a 1752-es telefonszámot.
Ezzel hívásonként 250 forintot juttat el a rászorulóknak. 

BÁL AZ ISZAPKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ és a HAKME november 20-án 20 órától haj-
nali 4 óráig Katalin-bált rendez az Újpesti Polgár Centrumban. A jótékonysági est
célja a vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések lakóinak megsegítése, ezért a bál
bevételét erre a nemes célja fordítják a szervezõk. 

Adományszombat:
november 20-án
Támogatói jegyek és székfoglaló-jegyek az
Újpest Színház jótékonysági elõadására

Kibõvült feladatköreként az Újpesti Sajtó
Nonprofit Kft. a fõszervezõje az újpesti önkor-
mányzat és az Újpest Színház november 20-ai
jótékonysági elõadásának. A színészek gázsi-
jukról lemondva tûzik mûsorra Sarkadi Imre:
Elveszett paradicsom címû drámáját. Az ön-
kormányzat támogatói – és ehhez kapcsolódó-
an köszönetképpen székfoglaló – jegyek kibo-
csátásával kívánja biztosítani, hogy a vörös-
iszap-károsultak megsegítésére minél több
adomány gyûljön össze. Tóth Sándort, a Sajtó
Kft ügyvezetõjét a részletekrõl kérdeztük. 

– Társadalmi méretû összefogásnak vagyunk ta-
núi a vörösiszap-katasztrófa óta. Miként segíthet-
nek az újpestiek? 

– Újpest önkormányzata a közelgõ karácsonyi
ünnepek jegyében kívánja folytatni az adomány-
gyûjtést, és lehetõséget szeretne biztosítani az új-
pestiek számára is oly természetes segítségnyújtás-

ra. Hosszú idõre van még szüksége a két Veszprém
megyei településnek a talpraálláshoz, nem marad-
hat abba az adománygyûjtés sem. A telefonos ado-
mányvonalak mellett a helybéliek figyelmét a helyi
sajtó sokféle jótékonysági estre, megmozdulásra
hívja fel folyamatosan. Kimagasló jelentõséget tu-
lajdonítunk azonban az Újpest Színház november
20-ai jótékonysági színházi elõadásának, amelynek
fõvédnöke Újpest önkormányzata. 

– A jótékonysági estrõl szólva támogatói és szék-
foglaló jegyekrõl egyaránt hallunk. Melyik milyen
célt szolgál?

– A jótékonysági estre sorszámozott támogatói
jegyet bocsátott ki az újpesti önkormányzat. Három
címletben, 3000, 5000 és 10000 forintos árban vásá-
rolhatók a jegyek. A 3000 forintos támogatói jegy
gyakorlatilag a szokásos színházi jegy ára. Az önkor-
mányzat célja, hogy minél több támogatói jegy kel-
jen el. Lehetõvé tesszük, hogy azok is vásároljanak
támogatói jegyet, akik névtelenek szeretnének ma-
radni, vagy valamilyen ok miatt nem tudnak szemé-
lyesen részt venni a színházi elõadáson, ugyanakkor
az önkormányzati adományt szeretnék emelni befi-
zetésükkel. Elõre is köszönjük a felajánlásokat!

– Ki igényelhet székfoglaló jegyet?
– A támogatói jegyek birtokában mindazok,

akik szeretnék a színházi elõadást is megtekinteni.
Ezzel a rendszerrel tudja biztosítani ugyanis az Ady
Endre Mûvelõdési Központ, hogy a színházba tar-
tóknak legyen ülõhelye.

– Lehetséges, hogy valaki vásárol egy 10000 forin-
tos támogatói jegyet és kér „mellé” három székfogla-
ló jegyet?

– Minden támogatói jegy mellé egy darab szék-
foglaló jegy kérhetõ. Tehát aki három darab szín-
házjegyet kér, az vegyen inkább három darab 3000
forintos támogatói jegyet.

– Nem járna jobban a támogató, ha már 10000
forintot szán erre a célra, ha három darab 3000 fo-
rintos jegyet vásárol?

– Úgy vélem, az 5000 illetve 10000 forintos tá-
mogatói jegynek tartalmaznia kell a felajánlást, a
jótékonykodást. Emellett ezen összegû támogatói
jegyek esetén az adakozó a nevét – ha hozzájárul –
plakáton láthatja viszont és olvashatja a helyi új-
ságban is. Székfoglaló jegybõl tehát minden támo-
gatói jegy mellé egy darab igényelhetõ. Persze csak
addig, amíg meg nem telik a nézõtér.

– Hol lehet támogatói és székfoglaló jegyhez jutni?
– Támogatói jegyet az Ady Endre Mûvelõdési

Központban és a Karinthy Frigyes Általános Mûve-
lõdési Központban lehet vásárolni. Elõjegyzést a
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu internetcímen is
felveszünk. Székfoglaló jegyek csak az Ady Mûvelõ-
dési Központban vásárolhatók, de a támogatói
jegy sorszámának megadásával kérhetõ a színház-
jegy is, amit aztán az elõadás napján, a helyszínen
át lehet venni. Az adományjegyek árusításába az
újpesti Piac is bekapcsolódik: november 20-át, az
elõadás napjának délelõttjét jótékony szombatnak
kiáltjuk ki: a Szent István téren és a Trombita téren
közlekedõket forralt bor és sült gesztenye üdvözli,
megköszönve az adományokat. Az adományszom-
bat programjában Wintermantel Adrienn, a polgár-
mester úr felesége is bekapcsolódik. A szombati pi-
aci adománygyûjtés egyik résztvevõjeként, a jóté-
konysági nap háziasszonyaként mutatkozik be az
újpestieknek. – B. K.
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