
AZ EMLÉKEZÉS TÖLGYFÁJA
Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzat sem felejti Katynt. A
megemlékezésen a lengyel nagykö-
vet, valamint Konrad Sutarski költõ
jelenlétében emlékfát is ültettek.

3. oldal

ÜNNEPVÁRÓ HÉTVÉGÉK
Péntektõl december 24-ig tart az
önkormányzat karácsonyi vására és
kulturális programkínálata. Pénte-
ken 18 órára várjuk a Városháza mel-
lé, a karácsonyi fények köszöntésére,
az elsõ koncertre! 8–9., 16. oldal

EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM
Az influenza elleni védõoltásról, az
önkormányzat és a munkáltatók
összehangolható stratégiájáról, or-
vostovábbképzésrõl egyaránt írunk
– a megelõzés szemszögébõl. 

9–16. oldal

OVI-ZSARU
Farkas Dóra rendõr hadnagy segítsé-
gével a Virág utcai ovisok arról is be-
szélgettek az ovi-zsaru program kere-
tében, jól tette-e Hófehérke, hogy el-
fogadta az idegentõl az almát?

12. oldal

F O
TÓ

: V
Á

R
A

IM
IH

Á
LY

 

Adományszombat a vörösiszap-katasztrófa
károsultjainak megsegítésére – 4–5. oldal

Jobb adni,
mint kapni
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KÖZÉLETI  HÍREK

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját hagyományos MIKULÁS MÛSO-

RUNKRA december 4-én 15 órára az Ady Endre
Mûvelõdési Központba (Tavasz u. 4.). A sok-sok
zenével, játékkal és tánccal fûszerezett elõadáson a

gyermekek is felmehetnek majd köszönteni a Mi-
kulást. A jegyek – ingyenesen – átvehetõk novem-
ber 29-tõl minden hétköznap 13 és 17 között az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri szervezetének
irodájában, a Nádor u. 1. szám alatt.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

MIKULÁSKÖLCSÖNZÕ
A Societas Újpesti Szervezete idén is megrendezi a
hagyományos Mikuláskölcsönzõt, mely a kerületben
ingyenesen igényelhetõ. Jelentkezni november 29-
december 2-ig minden hétköznap 12 és 18 óra kö-
zött a 06 20/419-7828-as telefonszámon.

Ú J P E S T I  N A P L Ó

November 17-én megtar-
totta alakuló ülését a
Káposztásmegyeri Telepü-
lésrészi Önkormányzat. Az
elsõ ülésrõl, a napirendek-
rõl és a folytatásról dr.
Dabous Fayez elöljárót kér-
deztük.

– Három napirendet vettünk sorra a
megalakulás ünnepélyes pillanatai
után – mondta az Újpesti Napló kér-
désére az elöljáró. Megvitattuk, majd
elfogadtuk a részönkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát. En-

nek megfelelõen testületünk szerdai
napokra teszi üléseit. Megválasztot-
tuk Jánszkyné Ulman Mária szemé-
lyében a részönkormányzat elöljáró
helyettesét, aki nemcsak az elsõ hölgy
ezen a poszton, hanem delegáltként,
tehát nem képviselõként kapta ezt a
feladatot. A részönkormányzat tagjai-
val abban is egyetértettünk, hogy a
megvitatandó témák mellett fontos,
hogy a meghívott elõadók szakértel-
me által újabb információkkal bõvít-
sük ismereteinket.

– Hány tagú a testület? 
– Az önkormányzat takarékosságra

törekvése érzékelhetõ: tizenöten va-
gyunk. Úgy gondolom, hatékony

munkára leszünk képesek. Jómagam
1998. óta voltam hol elöljáró helyet-
tesként, máskor az Újpestért Egyesület
által delegált tagként a részönkormány-
zatban. A testület tagjait jól ismerem.
Olyan ez, mint egy zenekarban: ha jó
zenészek vannak, a karmesternek már
csak az összecsiszolódást kell segítenie. 

– Változott-e a részönkormány-
zat döntési jogköre?

– A jogosítványunk változatlan.
Mindazon döntések, meghozatala

elõtt, amelyek Káposztásmegyert, il-
letve az itt lévõ intézményekben
dolgozókat érintik, véleményezési
jogkörben járunk el. Az alakuló ülé-
sen meggyõzõdhettem arról is, hogy
a részönkormányzat tagjait sokféle
terv foglalkoztatja. Nyitott vagyok
én is. Egyfelõl azért, mert tizenkét
éve próbálom segíteni Újpest legfia-
talabb városrészét. Másrészt õsla-
kosnak számítok, családommal az
elsõ beköltözõk között voltunk an-
nak idején. Civilként, orvosként is
segíteni szerettem volna. Káposztás-
megyer sokat változott az elmúlt
húsz év alatt. Mégis sok a feladat: a
közlekedés, a metró kiépítése, a köz-
biztonság, az ellátás, az infrastruktú-
ra fejlesztése, a környezet-, a parkok
szépítése, a városrész barátságosab-
bá, lakhatóbbá tétele már nem elo-
dázható. – B. K.

Változatlan jogosítványok,
megoldandó feladatok

2 K ö z é l e t

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

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

Pajor Tibor minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig JOBBIK Iroda, Szent László tér 7.
Szabó Gábor minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig MSZP Székház, Nádor u. 1.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK
Nagy István minden hónap elsõ kedd 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal, II/68.
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Az Újpesti Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat Nyár utcai szék-
házának kertjében, november
21-én vasárnap délután elültet-
ték azt a tölgyfát, amellyel emlé-
ket állítottak a kivégzett Bogumil
Sutarskinak. Az eseményen részt
vett a fõhadnagy fia, Konrad
Sutarski költõ és Roman
Kowalski lengyel nagykövet is. 

kisebbségi önkormányzat bekap-
csolódott abba az országos prog-
ramba, melyet a lengyel Parafiada

Egyesület indított el „Katyn… megmenteni
a feledés elõl” címmel. A Katynban lemészá-
rolt tisztek emlékét õrizendõ és nekik tiszte-
legve, az „Emlékezés Tölgyfáit” ültetik el
szerte Lengyelországban, és más országok-
ban, köztük hazánkban. 

Vasárnap délután három órakor a helyszí-
nen Leszek Kryza, a Mindenkor Segítõ Szûz
Mária Lengyel nemzetiségi plébánia plébá-
nosa anyanyelvén celebrált misét. Ezt köve-
tõen egy mûsor keretében megemlékeztek a

hetven évvel ezelõtti vérengzésrõl. A katyni
bûntett során 14 ezer lengyel hadifoglyot és
közel 7 és félezer civil foglyot végeztek ki. 

A fogságba esett tiszteket a szovjet állam
ellenségének nyilvánították, különbözõ he-
lyekre szállították õket, így a Smolensk köze-
li Kozielksbe, a Charkóv közeli Starobielskbe
vagy éppen a Kalinin közelében lévõ
Ostaszkówba. 1940. március 5-én a szovjet
titkosszolgálat vezetõje, Berija javaslatára el-
rendelték a hadifoglyok kivégzését. A paran-
csot maga Sztálin adta ki, a foglyokat hátul-
ról tarkón lõtték. A holttesteket hosszú, er-
re a célra kiásott árkokban temették el.

Bogumil Sutarski 1903-ban született
Widawaban, 1925-ben elvégezte a tiszti isko-
lát, öt évre rá hadnagyi rangot kapott, és be-
osztották a 7. Lovassági Lövészezredhez. A ka-
tonai szolgálat befejeztével köztisztviselõként
dolgozott tovább. 1939-ben szovjet hadifog-
ságba esett, majd Starobielskbe került. 1940
tavaszán Charkówban kivégezték, 2007-ben
posztumusz fõhadnaggyá léptették elõ. 

Az ünnepségen rövid színjáték keretében a
szereplõk visszautaztak az idõben addig a
pontig, amikor Bogumil feleségét és hatéves
fiát hátra hagyta… Mert ilyen jelenetek min-
den olyan családban lezajlottak, ahol az apák
háborúba mentek, és a gyerekeknek nem ma-
radt más, mint folyton kérdezõsködni utánuk. 

És a fiú felnõtt, elvégezte az egyetemet, köl-
tõ lett belõle, Bethlen-díjat kapott, három éve
pedig a lengyel Kulturális Miniszter Különle-
ges Kitüntetésében részesült. Konrad Sutarski
két verse hangzott el lengyelül és magyarul,
címük: Apám emlékére, Visszajöttök. Utóbbi
költeményt azoknak ajánlotta a költõ, akik-
nek se emlékmûvük, se sírjuk nincs. 

Kis csend után Albinoni Adagio-ja fájdal-
mas-szép mûvét pianón Deák Edyta, hege-
dûn Jakab Márta játszotta el. 

A tölgycserjének már nem kellett sokat
várakoznia a hûvösre fordult idõben, hogy
óvó föld borítsa a gyökereket. Lapátot fo-
gott Konrad Sutarski, majd az unokái tolták
a földet a gödörbe. Ugyanígy cselekedett
Roman Kowalski nagykövet és Priszler
Györgyné, az Újpesti Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke. A fát Leszek Kryza atya
szentelte meg. Az estébe érõ ünnepség vé-
get ért, a tölgyfa, a körülötte elhelyezett
szegfûk és az égõ gyertyák jelzik, Újpesten
nem feledik Katynt. – ÁDÁM TAMÁS

Az Újpesti Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat 
sem felejti Katynt

Elültették 
az „Emlékezés
Tölgyfáját”
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A vendégeket Hladony

Sándor kalauzolta

Visszajáró
vendégek 
A legmagyarabb felvidéki községbõl, Inámból és a
szomszédos Ipolybalogról érkeztek diákok november
19-én Újpestre. A városháza dísztermében Hladony
Sándor önkormányzati képviselõ fogadta a 16 gyer-
mekbõl és 22 felnõttbõl álló csoportot. 

A vendégek egy rögtönzött elõadást hallgathattak meg
a városrész 170 éves történetérõl. Megtudhatták többek
között, hogy a települést gróf Károlyi István alapította, bir-
tokaiból földet adományozott az itt letelepülõ szõlõmûve-
seknek és iparosoknak. A nagyközség lendületes gazdasági
és kulturális fejlõdésen ment keresztül, majd kivívta a váro-
si rangot. Az ezerkilencszázas évek elején már jelentõs ipar-
ral rendelkezett Újpest. 1950-ben a várost a fõvároshoz csa-
tolták, azóta Budapest negyedik kerülete. 

A városrésznek hozzávetõleg százezer lakosa van, elsõ
polgármestere Ugró Gyula volt, akirõl az utódok rendszere-
sen megemlékeznek. Az itt folyó hitéletrõl is szólt a vendég-
látó. A vendégek az elõadás után elsétáltak az Egek Király-
néja Katolikus Fõplébánia Templomhoz is. Újpest mai arcát
azok a mesterek alapozták meg, akik a múltban itt tevé-
kenykedtek: asztalosok, mûbútorasztalosok, faszobrászok,
bõrösök, a szõrmeipar képviselõi. Az iparosodás korában itt
vert gyökeret a Tungsram, és a Chinoin gyógyszergyár. 

A felvidéki küldöttséget vezetõ Nagy József, Inám polgár-
mestere büszkén mesélt községükrõl az Újpesti Naplónak.
Elmondta, hogy lakóinak 99 százaléka magyar ajkú. Igyekez-
nek vonzóvá tenni a turisták számára is a települést, ezért
11 éve rendeznek nyaranta mézfesztivált. Újpesttel már tíz
éve ápolnak kulturális kapcsolatokat, mindig szívesen jön-
nek látogatóba. Az egy napos látogatás további programjá-
ról elmondta, hogy a csoport általános iskolás tagjai dél-
utánra a Fõvárosi Nagycirkuszba és az Állatkertbe kértek lá-
togatást, de a szabad program keretében városnézésre is
kaptak lehetõséget. (Bõvebben: www.ujpest.hu) – Z. B. 
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Konrad
Sutarski

apja emlékére
fát ültetett,
verset is írt

Még több kép: www.ujpest.hu



épes csapatunk az egyedül
és gyerekekkel érkezõket,
fiatalokat és idõseket is pár

száz forintos adományokra kérte. A
vörösiszap-katasztrófa károsultjai-
nak megsegítésére gyûjtöttünk.
Ajánlottuk az esti Újpest Színház-
beli elõadást, amelyre a helyszínen
szintén támogatói jegyeket árul-
tunk. De nemcsak beszéltünk, a fela-
jánlásért cserébe illatos sült almát
osztottunk az adományozóknak.
Forró gyümölcstea került a poha-
rakba. A kínálatunk késõbb egy cso-
ki szökõkúttal bõvült, miközben telt
az Újpest szalagos-címeres üveg-
gömb az adományforintokkal. 

NEKEM JÓ ÉRZÉS
Éliás Sándor a piaci
bevásárlással végez-
ve haladt el mellet-
tünk. Ekkor szólítot-

tuk meg. Sült alma és tea helyett egy
támogatói színházjegyet kért. 

– Utaltam már át pénzt a Kár-
mentõ Alapba, de amikor meglát-
tam itt magukat, arra gondoltam
váltok még egy színházjegyet. Jobb
adni, mint kapni – hangzott el a bû-
vös mondat. Sajnos bármelyikünk-
kel történhet ilyen, vagy más tragé-
dia. Törõdni kell másokkal. Azért
vagyunk egy nemzet, hogy segítsük
egymást. Jó érzés, hogy az én pén-
zem egy szõnyeg vagy egy sütõ
megvásárlásához segíthet egy csalá-
dot.

A POSTÁRA HÉTFÕN MEGYEK
Házunknál közben újabb színházi
támogatójegy kelt el. A hölgy szere-
tett volna az elõadásra is elmenni.
Örömmel látjuk – mondja kolléga-
nõnk, Szerencsi Csilla, és teríti is ki a
megmaradt jegyeket. Közösen ajánl-
juk a tizenharmadik sor közepét, on-

nan jól lehet látni. – A nagynéném-
mel jövök el este – szól a magyará-
zat, és a táskába került a két három-
ezer forintos támogatói emlékjegy
is. – Szívesen vennék tízezres jegye-
ket, de ennyit tudok rászánni. Most
a postára indultam, de inkább itt
hagyom a pénzem, oda majd hétfõn
megyek. Mi arról biztosítottuk a
hölgyet, remek az elõadás, és igazán
nagyvonalú az adomány…

– Az üveggömb fala is koccant,
egy fedél nélküli lakó nyúlt zsebébe,
és bedobta a csengõ pénzt. Õ aztán

tudja mit jelent, ha az embernek
nincs hajléka.

Szakács Magdolna a Károlyi utcá-
ból két csemetéjével érkezett egy
nagy szatyor játékkal.

– Olvastam a tegnapi Újpesti Nap-
lóban, hogy lesz játékgyûjtés, ugye
nem baj, hogy mi már most elhoztuk?
– kérdezi. Plüssjátékok vannak benne,
és olyan csecsemõjáték, amit a kicsik
szeretnek – mondja, miközben lepa-
kolunk a faházban. – Az enyémek
már négy és három évesek, kinõttek
ebbõl. Szeretnénk úgy nevelni õket,

hogy érezzék, milyen jó adni, nem-
csak kapni. Együtt készítettük össze a
csomagot, tiszta minden játék. Ott-
hon sokat beszélgetünk arról, soha
nem lehet tudni, mikor kerülhetünk
mi is kiszolgáltatott helyzetbe. Társas-
házban lakunk, a figyelmetlenség is
okozhat tragédiát. Addig jó, amíg mi
segítünk, nem mi kerülünk bajba. 

VISZONZÁSUL ALMÁT, 
TEÁT NYÚJTUNK
A faházunkban váltott kezekkel ké-
szül a sültalma, mûködik a csoki szö-
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Jobb adni, mint kapni…
… az egyszerû és oly sokszor idézett mondatot elõször  Éliás Sándortól hallottam
november 20-án,  szombaton.  Szikrázó napsütésben, kicsit csípõs idõben, nem
sokkal 9 óra után nyitottuk fel az önkormányzat fenyõje mellett emelt – advent
idõszakában is nyitva tartó – faházunk ablakát, hogy a jótékonysági est szervezõ-
jeként, piacfelügyelõként, mûszaki vezetõként, avagy sajtósként szórólapot osztva,
zenét szolgáltatva, beszélgetve szólítsuk le az újpestieket. 

Az adománygyûjtõ napot a Horváth
Cukrászda és a Gönczy Sörözõ támo-
gatta. Köszönet érte!

Az összeggyûlt
támogatást az
Ady Mûvelõ-
dési Központ

vezetõje december 15-én utalja a Kár-
mentõ Alap javára. Eddig a napig je-
gyezhetõek még a támogatói jegyek!
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kõkút, amit ugyan egy ponyvás te-
herautóval védünk a szél elõl, de így
sem kerülünk teljesen látómezõn
kívül. Az almákat éppen
Wintermantel Adrienn, Újpest pol-
gármesterének felesége hinti, süti,
kínálja. Van apró segítség is: a hóna
alatt kockástalpú nyuszival érkezõ
legifjabb Wintermantel, az óvodás
Kristóf Benjámin érdeklõdve szemléli
az eseményeket, nézi az alma szelete-
lését. Adrienn már a feladatokat ki-
osztó megbeszélésre is jegyzetfüzet-
tel, tollal érkezett. Teljesen természe-
tesnek tartja, hogy a faház belsõ ol-
dalán, a pult mögött van. 

– Szívesen hoztam volna Zoét is,
de õ még késõ délelõtt alszik, így
otthon van a nagymamával. Ebben a
hónapban töltötte be az elsõ életév-
ét – tudom meg a délelõtti szundi-
kálás miértjét. Közben a nyuszi dé-
delgetése helyett Kristóf elfoglaltsá-
got talál: nekünk segít. A hosszú pál-
cikákra pehelycukrot szúr, amit a
kortársak a csoki szökõkútba márto-
gathatnak. Jönnek is szép számmal.
Már magyaráznunk sem kell, a vörö-
siszap szó hallatán kinyílnak a pénz-
tárcák, a zsebekbõl elõkerül az apró-
pénz. A sétányon a gyerekek csoki
bajusza jelzi, ki az, aki már járt ná-
lunk. Egyre több a bajszos…

– Adrienn gyakorlott anyukaként
nyújt szalvétát a csoki felé közeledõ
apróságok és a szülõk kezébe. Látha-
tóan az ifjabbak nem a sült almára
startolnak. 

Adriennel is visszakanyarodunk
ahhoz, hogy szívesen segít. Ha az ép-
pen almasütés, hát legyen az, a lé-
nyeg, hogy ha tudunk, akkor csele-
kedjünk. Megtudom, Adrienn An-
gyalföldrõl jött Újpestre férjhez. –
Szeretek itt lakni. Hogy miért? Új-
pest egy sokoldalú város, ha erdei
sétára vágyunk, megtehetjük. Ha üz-
leteket keresünk, az is van a város-
központban. A piac is fontos. Talán
metró is lesz már – közelít a közéle-

ti témák felé. Elcsépelték sajnos már
azt a fogalmat, hogy családbarát, de
nincs rá jobb kifejezés. Olyan Újpes-
tet szeretnék, ahol a fiatalok, a kö-
zépkorúak, az idõsek egyaránt jól ér-
zik magukat. 

Tizenkét óra után elcsendesül a
piac. Mi is zárunk. Az üveggömbbel
este az Újpest Színházba megyünk, a
jótékonysági elõadásra. 

– A két felvonás közti szünetben
megtörténik az adomány számolása,
ha a végén legördül a függöny, kihir-
detjük, mennyi pénz gyûlt öszsze –
összegez fõnökünk, Tóth Sándor, a
jótékonysági nap egyik szervezõje, a
Sajtó Kft. ügyvezetõje. Egymillió fo-
rint feletti adományra számítunk –
fokozza a jókedvünket. 

18 óra elõtt már érkezik a közönség
az Újpest Színházba. Megtudjuk, min-
den jegy elfogyott, de támogatói je-
gyek még vásárolhatók az elõadás vé-
géig. Az Adysok is izgatottak. Baráti
társaságok, munkahelyi közösségek,
mûvészek üdvözlik egymást. A plakát-
ra – kézírással – még mindig kerülnek
fel nevek. A támogatóké. Hosszú a lis-
ta, s vannak, akik õrzik inkognitójukat. 

– Szentpéteri Eszter, a Sarkadi darab
– az Elveszett paradicsom – egyik fõ-
szereplõje köszönti a nézõtéren ülõ
több mint háromszáz vendéget. El-
mondja, a katasztrófa hallatán, õk, az
Újpest Színház mûvészei segíteni sze-
rettek volna. Így merült fel a jóté-

konysági elõadás ötlete. Dózsa László,
a rendezõ, Harsányi Gábor mûvészeti
vezetõ ugyanerre gondolt, egy jóté-
konysági elõadásra. Lemondtak a gá-
zsiról. Ezzel egy idõben az önkor-
mányzat is a segítség számtalan for-
máját érlelte – tudtuk meg a közön-

séget köszöntve Wintermantel Zsolt
fõvédnököt – hivatalos brüsszeli útja
miatt – helyettesítõ dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármestertõl. 

– Az elõadás – a színház egyik si-
kerdarabja – most is remek. Pergõ,
lebilincselõ. Kellemes a társaság, a
szünetben is ismerkedik, beszélget a
közönség.

– Az elõadás végén teljesen megér-
demelt a hosszan tartó taps. Hurrázás
köszönti a színpadra lépõ Dózsa Lász-
ló rendezõt. Majd Czégény Ilona, az
Ady Endre Mûvelõdési Központ igaz-
gatója lép a színészek mellé. A halk
szavú igazgatóasszonynak ezúttal
nem kell mikrofon: boldogan jelenti
be: eddig a bevétel egymillió negy-
venháromezer forint, és ha a folya-
matban lévõ átutalások beérkeznek,
másfél milliós bevételt remélhetünk!
A nézõk a színészeknek tapsolnak, a
színészek a közönséget éljenzik. 

– A jó hír eljut Wintermantel
Zsolt polgármesterhez is. A fõvéd-
nök még késõ este sajtóközlemény-
ben tudatja, hogy Újpest Önkor-
mányzata és az Újpest Színház jó út-
ra lépett, amikor a fõvárosi színhá-
zak közül elõször itt született jóté-
konysági felajánlás az iszapkárosul-
tak megsegítésére. A kezdeménye-
zést Újpest közönsége pozitív vissza-
jelzéssel illette. Köszönet érte! – áll
az interneten érkezõ sorokban.

– BANGHA KATALIN 
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Köszönet…
Mindig lesz valaki, aki a kezét
nyújtja és felsegít. Hiszem e szava-
kat. Ez a novemberi nap pedig ékes
bizonyságul szolgál mindazoknak,
akik közönyrõl és érdektelenségrõl
szólnak, mikor minket – embere-
ket emlegetnek.

Jó volt látni, ahogy édesanyák és
édesapák emelik magasba gyerme-
keiket, hogy elérjék a perselyt. Jó
volt látni, ahogy az idõ ráncolta ke-
zek keresgélik utolsó forintjaikat. 

Jó volt látni a csokitól maszatos
arcocskákat, és jó volt tudni, õk
legközelebb is itt lesznek, mert ta-
nultak valami fontosat.

Jó volt látni a színházban az iz-
galomtól zsongó tömeget. Jó volt
látni a zsúfolt termet, és az adomá-
nyozók hosszú névsorát.

Jó volt látni a háttérben dolgozó
lelkes csapatot, és jó volt tudni, õk
legközelebb is itt lesznek, mert õk
már tudnak valami fontosat. 

És jó volt látni az arcokon felcsil-
lanó mosolyt, a gyermeki örömöt,
az izgalom fényét. Jó volt. Nagyon
jó. Köszönet érte…

– WINTERMANTEL ADRIENN



z újpesti tudományos ülés
megnyitásának keretében
– amely már az 53. orvos-

napok a sorban –, dr. Hollósi Antal
orvosigazgató, Újpest országgyûlési
képviselõje megemlékezett 1825.
november harmadikáról, a Magyar
Tudományos Akadémia megalapí-
tásának napjáról, majd köszöntöt-
te a megjelent elõadókat, a konfe-
rencia résztvevõit, valamint
Wintermantel Zsoltot, Újpest polgár-
mesterét. A rendezvény fõvédnöki
feladatait Nagy István Újpest-, vala-
mint Vizér Klára, a XV. kerületi ön-

kormányzat alpolgármestere vállalta
magára. Az esemény létrejöttét a
Sanofi-Aventis / Chinoin gyógyszer-
gyártó támogatta.

Wintermantel Zsolt polgármester
a programról szólva úgy fogalmazott,
hogy mindazokból, akik nem  szak-
emberként résztvevõi az ilyen, súlyos
betegségek lehetséges gyógymódjait
taglaló rendezvényeknek, kettõs érzé-
seket váltanak ki mindezen témák.
Vagy nem szabad eljönni, vagy na-
gyon fontos idejönni, mert meggyõ-
zõdhetünk arról, hogy vannak felké-
szült orvosok, akik a bajban segítsé-
günkre vannak, lehetnek…

Mindezt már az elsõ elõadás alá-
támasztotta, amelyet Dr. Cseh Ká-
roly professzor az MTA doktora, tan-
székvezetõ egyetemi tanár tartott az
asztmáról, a légúti megbetegedések-
rõl, a tünetekrõl és a gyógyítás lépé-
seirõl, a legkorszerûbb gyógyszerek-
rõl. Megdöbbentõ adat: de a légúti
betegségek Magyarországon a ne-
gyedik leggyakoribb haláloknak szá-
mítanak, így jelentõségüket nem
szabad lebecsülni. A foglalkozási be-
tegségek között is elõkelõ helyet
foglal el ez a betegségtípus. Például
a kémiai iparban elõforduló vegysze-

rek számos veszélyt rejtenek az ott
dolgozók tüdejére, de veszélyezte-
tettek az egészségügyi dolgozók is.
Komoly veszélyeket jelent a dízel au-
tók kipufogógáza, elsõsorban az au-
tópályák mentén dolgozók számára,
de a lakásban is találkozhatunk szá-
mos allergénnel – hangzott el az elõ-
adáson. Ilyen a macskaszõr, még in-
kább a macska nyála, a gombák, pol-
lenek, az atkák és a csótányok. 

A tudományos ülés további ré-
szében a résztvevõk hallhattak elõ-
adást az epilepsziáról, dr. Dalos Má-
ria fõorvostól. A placebo szerepérõl
a klinikai farmakológiai vizsgálatok-
ban dr. Regõs László kandidátus, a
neurológia és a kardiológia közös
pontjairól dr. Urbán Edina osztályve-
zetõ fõorvos és dr. Sipos Zoltán fõor-
vos szólt. A traumatológiai osztá-
lyon folyó gyógyító munkáról dr.
Zágh István osztályvezetõ fõorvos, a
véralvadási betegségek genetikai
hátterérõl dr. Lellei Ilona PhD. osz-
tályvezetõ fõorvos, az emlõrákról dr.
Iványi András PhD. osztályvezetõ fõ-
orvos, továbbá dr. Szvasztics Egon
kandidátus, dr. Vertse Gergely, vala-
mint dr. Lellei Ilona PhD. fõorvos tar-
tott elõadást. (z. b.)

Influenza

Megelõzés: 
védõoltással is 
Az õsz után a tél is beköszönt és
ezzel a felsõ légúti megbetegedések
és az influenza idõszaka is. Dr.
Csernus Évát, az ÁNTSZ Budapest
IV., XV. kerületi Intézetének tiszti
fõorvosát az influenza megelõzésé-
nek egyik lehetõségérõl, a védõol-
tásokról kérdeztük. 

– Az elmúlt télen a H1N1 influenza elleni védekezés
váltotta ki a legnagyobb figyelmet. A megmaradt
H1N1 elleni oltóanyag, a Fluval P, a lejárati felhasz-
nálhatósági ideig rendelkezésre állnak. Az oltó-
anyag minden igénylõ számára ingyenes? 

– Mint arról az ÁNTSZ már korábban hírt
adott, 1,2 millió Fluval P vakcina áll a lakosság
rendelkezésére az idei szezonban.A Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkársá-
ga megvizsgálta annak lehetõségét, hogy a Fluval
P oltóanyag ingyenes felhasználása ne kötõdjön
rizikócsoportokhoz. Az államtitkárság az Országos
Tisztifõorvosi Hivatallal történt konzultáció során
úgy döntött, hogy felszabadítja az oltóanyag fel-
használását, azaz nemcsak a rizikócsoportokba
tartozó állampolgárok számára teszik ingyenessé
az oltóanyagot. Az OTH a döntésrõl tájékoztatta

az ÁNTSZ Regionális Intézeteit. Egyben kérte, hogy
az egészségügyi szolgáltatók a térítésmentes,
monovalens pandémiás oltóanyagot (Fluval P) te-
gyék elérhetõvé bárki számára ingyenesen az oltó-
anyag beadására vonatkozó szabályok betartása
mellett. A védõoltás egykomponensû, az influenza
H1N1 vírusa ellen nyújt védelmet. Természetesen
az oltóanyag a készlet erejéig kapható.

– Létezik már a szezonális influenza elleni oltó-
anyag is… 

– A szezonális influenza elleni, a köznyelvben
kombinált oltóanyagként ismert vakcina, a Fluval
AB is rendelkezésünkre áll. Az oltóanyag összeté-
tele két törzs tekintetében eltér a tavalyi szezo-
nális influenza oltóanyag összetételétõl. A három
éven aluli gyermekek részére a háziorvos Vaxigrip
Junior vakcinát adhat be. A szezonális oltóanya-

A Magyar Tudomány Ünnepe apropóján:

Orvostovábbképzés
a Károlyi Kórházban 

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

A felnõtt lakosság részére 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésre a IV.
ker., Görgey u. 43. sz. alatti Felnõtt Háziorvosi Ügyeleti Szolgálaton. Tel.:
369-2600. A gyermeklakosságot az International Ambulance Service
Kft. látja el. Helyszín: Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyeleti részlege (1138 Bp., Révész u. 10-12.) Az ügyelet telefonszáma:
349-8601, 349-8603. – Újpest SZEI
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Egész napos konferencián emlékeztek meg Újpest és Pa-
lota orvosai a Magyar Tudomány Ünnepérõl november
18-án a Károlyi Sándor Kórház tanácstermében. A Ma-
gyar Tudomány Ünnepe 2010. évi rendezvénysorozatát
november 3-30. között, az egész országban megrende-
zik. Az ünnepségsorozat fõvédnökei hagyományosan az
MTA elnöke, a köztársasági elnök és a miniszterelnök. 



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V.  É V F O L Y A M ,  4 5 .  S Z Á M ,  2 0 1 0 .  n o v e m b e r  2 5 . E g é s z s é g 7 

fiatalok immunizálása nagy lehetõséget
rejt, és ezáltal számtalan súlyos betegség
lenne kivédhetõ. De a munkába járók, és

az idõsek is több betegséget védhetnek ki.
Wintermantel Zsolttal, Újpest polgármesterével
annak kapcsán beszélgettünk, hogy az önkor-
mányzat egy egészségügyi programhoz vár csat-
lakozást. A szakemberektõl, a közszférától és tõ-
lünk, magánemberektõl egyaránt. 

– A védõoltások fontossága, elfogadása még
mindig megosztja a közvéleményt. Miként lehet a
megelõzés propagálója egy önkormányzat? – kér-
deztük Újpest polgármesterét.

– Úgy, hogy példát mutat, valamint sokféle né-
zõpontból megvilágítja azokat a körülményeket,
amelyek a döntés meghozatalát segíthetik. Sze-
rencsére egyre többen felismerik a megelõzés fon-
tosságát, a szûrõvizsgálatok szerepét. Évek óta ta-
pasztaljuk, Újpest lakossága igénylõje és aktív
közremûködõje a különbözõ egészségnapoknak.

Erre építjük egészség megõrzési stratégiánkat. Kö-
zös célunk, hogy Újpest ugyanolyan sikeres, élen-
járó város legyen, mint a sokszor példaként emlí-
tett idõszakban, még a fõvároshoz csatolása elõtt
volt. Eredményeket felmutatni, tartós sikereket el-
érni akkor tudunk, ha megvan hozzá az egészsé-
günk. Az újpesti egészségügy a családok, munka-
adók és munkavállalók közös érdeke. Az orvosok
úgy fogalmaznak: az egészség nem más, mint a
betegség hiánya. Mi itt szeretnénk kezdeni: a
megelõzésnél.  

– Mi lenne a kezdet?
– Az önkormányzat egészségügyi programja

egyet jelentene egy példaértékû oltásbiztonság
megteremtésével. Célunk, hogy öt éven belül az
újpestiek védettebbek legyenek a fertõzõ beteg-
ségekkel szemben. Tehát, a kerület oltási kultúrá-
jának javítása lényeges szempont. Elsõsorban a
járványos fertõzéseknek leginkább kitett csopor-
tok védelmérõl kell gondoskodnunk. Így a közös-

ségekben dolgozókat az influenza-, az idõsebbe-
ket a tüdõgyulladás elleni védõoltásra szeretnénk
ösztönözni. A fiatalokat nemcsak az influenza ve-
szélyezteti: a méhnyakrák elõfordulását elõidézhe-
tõ HPV, humánpapilloma vírus ellen kell õket mi-
nél inkább védetté tennünk. 

– Ez utóbbit már megkezdte az önkormányzat.
– Igen. Hiszen ebben nem elég a szándék, meg-

felelõ – nem is kevés – anyagi források is kellenek.
Az oltásokat sajnos az emberek nem veszik kellõ-
en komolyan. Legtöbben abban bíznak, hogy õk
nem kapnak fertõzést. 

– Közeledik a felsõ légúti megbetegedések ideje,
persze azt még nem tudjuk elõre, kell-e járvánnyal
számolnunk…

– A felkészülést komolyan kell vennünk, jár-
ványidõszak nélkül is lehetünk betegek. Az influ-
enza megelõzése érdekében már idén szeretnénk
Újpesten a beoltottak számát jelentõsen növelni.
Tudatosítanunk kell, hogy az influenza – függetle-
nül a témát övezõ hiedelmektõl, botrányoktól –
továbbra is fertõzõ és kiszámíthatatlan. Manap-
ság az influenza kapcsán nem a közvetlen életve-
szély jelenti a fõ problémát, hanem az egyidejû
tömeges megbetegedés gazdasági következmé-
nyei az egyénre, egy cégre, vagy akár egy egész or-
szágra nézve. Egy átlagos influenzaszezon alatt az
emberek minimum öt százalékánál jelentkezik a
betegség. Ezért az ÁNTSZ minden évben javasolja
a védõoltást, mint a megelõzés leghatékonyabb
eszközét. Így pl. az influenza által okozott hiány-
zások, táppénzek 80%-a megelõzhetõ lenne.
Ezért felkértük az Újpesti székhelyû Sanofi Pas-
teur vezetõségét, hogy a helyi vállatokkal együtt-
mûködve vegyen részt egy fenntartható, önkén-
tes kerületi oltási program közös megvalósításá-
ban. Tisztelettel arra kérjük az újpesti vállalatokat,
illetve azok vezetõit, hogy az újpesti közösség
iránt érzett felelõsségüket és saját érdekeiket is
szem elõtt tartva csatlakozzanak az önkormány-
zat kezdeményezéséhez, és lehetõségeikhez mér-
ten biztosítsák dolgozóik számára az influenza el-
leni oltást. – B. K.

Egészségügyi
program
– a megelõzésre
alapozva

got ingyen kaphatják meg a 65 év felettiek. Térí-
tésmenetesen kaphatják az adott meghatározott
lakossági csoportok. Kérhetik a krónikus beteg-
ségben szenvedõk, például az asztmások, továb-
bá, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedõk,
az immunhiányos állapotban szenvedõ betegek,
a krónikus máj- és vesebetegek, a cukorbetegek,
az egészségügyben, valamint a szociális intézmé-
nyekben dolgozók.

A korábbi influenzaszezonoktól eltérõen idén a
várandósok mellett azok a nõk is térítésmentesen
kaphatják az oltást, akik a gyermekvállalást az inf-
luenzaszezon idõszakára tervezik.

– A szövõdmények megelõzését szolgálja a tüdõ-
gyulladás elleni védõoltás. Kiknek ajánljuk? 

– A gyógyszertárakban kétféle tüdõgyulladás
elleni védõoltás kapható. Az oltás a két évnél

idõsebb krónikus betegségben szenvedõk, vala-
mint a 60 évesnél idõsebb lakosság számára
ajánlott. A 65 évesnél idõsebb személyeknél ja-
vasolt öt évenként az oltást megismételni. A két
év alatti gyermek oltására ingyenesen biztosí-
tottak úgynevezett konjugált pneumococcus ol-
tóanyagot. Azok a személyek, akik nem tartoz-
nak az ingyenesen oltandók körébe, a háziorvos
rendelvényre oltóanyagot ajánlhat és írhat fel,
melyet a gyógyszertárakban lehet beszerezni. A
védõoltásokkal kapcsolatban léteznek ellenja-
vallatok is. 

A figyelem központjában kell, hogy legyen a kö-
vetendõ szempont: a háziorvosok, vizsgálatot kö-
vetõen, minden körülmény ismeretében személyre
szabottan javasolja az oltás felvételének korlátait,
illetve indokoltságát. – K. J.

Ma már nemcsak az orvosok a szó-
szólói annak, hogy korunkban egy-
re nagyobb szerep jut a védõoltás-
oknak, s ezzel a betegségek megelõ-
zésének. A kisgyermekeknek adan-
dó védõoltásokkal egyes, régi ko-
rokban végzetesnek számító beteg-
ségek tûntek el, vagy váltak szelí-
debbé, kezelhetõvé. 

A
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Várjuk együtt
a Mikulást! 
Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a
katolikus vallású vidékeken Szent
Miklósnak, a Lycia római provin-
ciában fekvõ Myra püspökének
népies alakja. A modern magyar
néphagyomány szerint december 5.
éjjelén – december 6. hajnalán meglá-

Újpesti Karácsony 2010.

Ünnepváró
hétvégék
A négy adventi hétvége mindegyikére
szervezi ebben az évben is az Újpesti
Karácsonyi Vásárt az önkormányzat.
November 26-ától december 24-ig
tart a karácsonyi kirakodóvásár és a kul-
turális programkínálat. Központi helye
ismét a városháza megszépült környéke,
illetve a piac. A karácsonyi forgatag mel-
lett kulturális programok is várnak ben-
nünket pénteken kora estétõl a vasárnap
esti adventi gyertya meggyújtásáig. A
szervezõk Önt, családját és barátait is
várják az önkormányzat fenyõfája köré.
Lapunkban kedvcsinálóként átnyújtjuk
a négy adventi hétvége kulturális prog-
ramkínálatát. A szervezõk nem készül-
nek programváltozásra, ám ha úgy adó-
dik, a változtatás jogát fenntartják! 

ADVENT MÁSODIK 
HÉTVÉGÉJE
December 3., péntek
18 óra: a Sugarloaf ze-
nekar koncertje

December 4. szombat: Piacon babgu-
lyás fõzés (a Piacfelügyelõség pogramja)
10.30 óra: Nyafatka Mikulás akar lenni –
a Zenemanók együttes koncertje. 11.30
óra: Várjuk együtt a Mikulást (Szép Ernõ
Színház). 18 óra: Újpest Belsõvárosi Re-
formátus Templom: Dr. Erdélyi László
zongoramûvész koncertje. 

December 5. vasárnap 11 óra: gyer-
mekcsoportok bemutatói – A Bródy
Oktatási Központ mûsora. 15.30 óra Jaj
de jó, jön a Mikulás (Csepp Színház). 17
óra Adventi gyertyagyújtás – evangélikus
egyház.

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

December 11. szombat: Piacon disz-
nótoros sütés (a Lacikonyha programja)
10.30 óra: Kelemenke ködmöne (Jelen
Teatrum). 11.30 óra: Háry János (Színhá-
zikó Társulat). 19 óra: az Újpesti Erkel
Gyula Újpesti Zeneiskola adventi hang-
versenye a Városháza Dísztermében.

December 12. vasárnap 11 óra: gyer-
mekcsoportok bemutatói – Karinthy
ÁMK Általános Iskola mûsora 15.30
óra: Gengrena zenekar koncertje. 17
óra: Adventi gyertyagyújtás – reformá-
tus egyház.

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

December 18. szombat: Piacon birkapör-
költ fõzés (a Piacfelügyelõség programja)
10.30 óra Pom-pom meséi (Aranyszamár
Színház). 11.30 óra A gõgös királykisasz-
szony – Shakespeare mesék (Jelen Teát-
rum). 18 óra komolyzenei koncert a MÁV
Szimfonikus Zenekarral. Helyszín: Város-
háza Díszterme.

December 19. vasárnap 11 óra: gyer-
mekcsoportok bemutatói – A Megyeri
Úti Általános Iskola mûsora. 15.30 óra:
Betlehemes játék (Színházikó Társulat).
17 óra: Adventi gyertyagyújtás – katoli-
kus egyház.

Lapunk 8-9. oldalán az Újpesti Kará-
csonyi Vásár programelõzetesét ta-
lálja. Az aktuális hétvégi programot a
16. oldalra emeltük ki.

8 Újpesti karácsony

DECEMBER 3., PÉNTEK, 18 ÓRA

Sugarloaf zenekar koncertje

Fergeteges bulit ígér 
a Sugarloaf
A hazai könnyûzenei élet egyik ikonja, a Sugarloaf klipekkel és
koncertekkel tartja az élõ kapcsolatot a közönséggel. Újpesti
fellépésük idején tulajdonképpen mindkettõt egyszerre való-
sítják meg: miközben élõben zenélnek a Városháza mögötti
nagyszínpadon, a televízióban legújabb videoklipjük, a Dolce
Vita pereg majd. 

– Mivel készültök Újpestre?
– Fergeteges buli lesz, az már biztos – ígéri Tóth Szabolcs –

Szabi, az együttes gitárosa. – Sûrû napok vannak mögöttünk,
persze ez nem panasz, de a lazítás ránk fér: örömmel fogunk
zenélni! Slágerparádéra készülünk. Egy fennállásának tizenöt
évét ünneplõ zenekar mivel is köszönthetné a közönségét, mint
egy idõutazással, a legfrissebb számainkból és a régebbi nagy
slágereinkbõl egyaránt játszunk, mintegy 70-80 percen át. 

– Azt már tudjuk, az új videoklip elkészült. Új lemez kerül-e a
karácsonyfa alá?

– Tartjuk magunkat jó szokásainkhoz, nem a karácsonyi
õrült bevásárlós idõszakban harcolunk a boltok polcain a vá-
sárlók kegyeiért. Legújabb CD-nk így január közepén, végén ke-
rül majd az üzletekbe. Mivel nem szezonális lemez, nyugodt
szívvel megtehetjük ezt. 

– Milyen lesz az új Sugarloaf lemez?
– A jól bevált recept alapján készül, azaz fogalmazhatok már

múlt idõben is, hiszen a lemez 98 százaléka már készen van,
egyetlen dal felvétele van még hátra. Eklektikus számok kerül-
tek a korongra, van köztük popzene, de rockosabb hangzású
dal is. A közönség minden bizonnyal megérzi majd, hogy az
analóg hangzás után klasszikus, gitár orientált lemezt készítet-
tünk, amely a 2010-es trendünket követi. Az újpesti fellépésen
természetesen az új lemezrõl is énekelünk. – B. K.

T A R T S O N  V E L Ü N K !



A szeretet ünnepén
Újpest önkormányzata azokra is gondol, akiknek család
híján nem teljes a karácsonyi ünnep sem.
Az advent idõszakában egytálétellel kínálják majd a fedél nélkül élõket. Kerül aján-
dék, játék a Hajnal utcai Gyermekek Átmenti Otthonában élõknek. Az idei karácso-
nyon az önkormányzat adakozásra ösztönöz: játékmackó-gyûjtésre is kéri az
újpestieket. 

9november 26.–december 24.

DECEMBER 4., SZOMBAT 18 ÓRA: 

Újpest Belsõvárosi Református Templom:
Erdélyi László zongoramûvész koncertje

togatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek,
kisebb ajándékot ad nekik.

Az újpesti gyerekek a karácsonyi vásárban is találkozhatnak a
nagyszakállúval! Három színpadi mûsor pedig kimondottan a
kicsinyek és a Mikulás kedvére kerül a színpadra! Az idõpontok: 

December 4., szombat: 10.30 óra: Nyafatka Mikulás akar
lenni-a Zenemanók együttes koncertje.

December 4., szombat: 11.30 óra: Várjuk együtt a Mikulást!
A Szép Ernõ Színház mûsora.

December 5., vasárnap: 15.30 óra: Jaj de jó, hogy jön a
Mikulás. A Csepp Színház mûsora.

A várakozás zenéje
– Egyre többször koncertek színhelye a Belsõvárosi Református
Templom, és Ön – újpestiként is  – gyakorta visszatérõ mûvész.
Szívesen jön?

– Nagy örömmel teszem, hiszen a koncertezés éppúgy örömet
szerez számomra, mint a tanítás. Ráadásul a belsõvárosi refor-
mátus gyülekezet tagja vagyok, számomra nemcsak megtisztelõ,
ha felkérnek egy koncertre, szívesen is vállalom. Volt már arra is
alkalmam, hogy a hangszerek királynõjét szólaltassam meg, or-
gonán is játszottam rövidebb zenemûveket. A gyülekezet régi
vágya volt, hogy egy koncert szempontokat elõtérbe helyezve is
alkalmas hangszerre tegyünk szert. Két éve annak, hogy egy
elektronikus zongora megvásárlásával megvalósult a terv. Hang-
versenyzongorára az anyagiak miatt természetesen nem gondol-
hattunk, de a hangszer nagyon szép hangzású. Megléte pedig le-
hetõvé tette, hogy elinduljon például a Nyitott református ud-
var – koncert-, és elõadássorozat, sõt a tavalyi nagysikerû, szin-
tén advent idejére esõ koncertet az idén is kövesse egy. 

– Milyen zenemûveket hallunk Öntõl?
– A mûsor összeállításánál személyes érzelmeim is vezéreltek,

hiszen hívõ emberként számomra az advent, a várakozás ideje,
Jézus születése, nagy jelentõséggel bír. Olyan hangulatú zenemû-
veket kerestem, amelyek mások számára is a várakozás hangula-
tát idézhetik. A felcsendülõ zenemûvek korban a barokk zenétõl
a XX. század elejéig vezetnek majd. Több szerzõtõl válogattam,
rövidebb mûveket, így Scarlatti, Bach, Haydn, Chopin, Debussy,

Ravel és Bartók rövidebb mûveivel szeretném az
örömteli várakozás hangulatát a templom falai
közé hozni.

– Milyen korosztályt vár a hallgatóság közé?
– Reményeim szerint a felnõttek nem egye-
dül jönnek, hanem gyermekek és fiatalok is

lesznek a hallgatóság soraiban. Hiszen a
zene õket is megszólítja.

Nemcsak a Zeneaka-
démián, hanem a Pé-
csi Sebestyén Általá-
nos és Zenetagozatos
Iskolában is tanítok,
vélhetõen több nö-
vendékem is eljön.
Családias lesz a han-
gulat. – B. K.

Advent és karácsony
az Érkezõrõl szól
Újpest városlakó népének nem úgy adatik az ünnep hangu-
lata, mint hajdan a falvak lakói számára, akik igazi száncsen-
gõt hallgattak, a bejgli illatát a kemence mellett érezték, és a
hívogató harangszónak engedve, az érintetlen hóban lépdel-
ve mentek a templomba.

ekünk az üzletközpontokban szól a „Csendes éj”, árusok végtelen sora kínál-
ja a portékát. Érezzük, hogy közeledik az ünnep, mégis, mintha valami hiá-
nyozna. Mégis? Vagy mégsem? Hiszen ha csak a külsõ körülmények miatt

van hangulatunk, akkor nagy baj van.
Advent a felkészülés ideje. Készítem a szívemet, a gondolataimat, önmagamat. Csil-

lapul a hétköznapok zaja, és ott bent, advent nyitóvasárnapján halkan megszólal az
elsõ harangszó.  Bimm-bamm, szólj kis harang…

KEDVES OLVASÓ! Az elsõ gyertya meggyúj-
tása indítson el a felkészülés folyamatára. A
még csak éppen pislákoló fényben is észre-
vehetjük a szívünkben, gondolatainkban,
kapcsolatainkban meglévõ hibákat. Idõben
kezdjük el a „takarítást”, a rendcsinálást! Ha
haragban vagy valakivel – miért ne békülnél
meg? Ha rosszat tettél valakinek – miért ne
kérnél bocsánatot? Ha… – miért ne?

Vagy, ha úgy érzed, hogy életed értelmet-
len, reménytelen, miért ne kezdenéd az ün-
nepre készülve már most keresni, hogy mi
hiányzik, mit rontottál el, mit lehet, és kell
helyrehozni? Szenvedélyek, félelmek gyötör-
nek, nyomort kell, hogy megélj családod-

ban, házasságodban, munkahelyeden? Bûnt követtél el, és nem tudsz szabadulni
annak terhétõl?

Az ünnep, advent és karácsony az érkezõrõl szól. Az Érkezõrõl. Jézus Krisztus
azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett volt. Azért, hogy szabadu-
lást hirdessen, hogy kiûzze a félelmet, a szorongást, hogy embert – embernek test-
vérévé tegyen. Azért érkezett, hogy a bûnt bûnnek nevezze, de megvallott, elha-
gyott bûneinket meg is bocsássa. Önmagát adta értünk, hogy boldogok lehessünk.
Emberré lett, közöttünk lakott, ismer bennünket!

Karácsonyra, vagy már elõbb is – rendbejöhetnek a dolgok? Ha ott belül bekö-
vetkezik a változás. Mert a gyertyák fényének fokozatos növekedése közben egyre
inkább észreveszed, miben kellene változnod, megújulnod, és rend lesz benned.
Boldog lesz, legyen boldog a karácsony! – MÉSZÁROS KORNÉL baptista lelkész

N



KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Gyémánt László ér-
demes mûvész, Újpest Díszpolgára

retrospektív kiállítása december 5-ig.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Feje-
zetek Újpest történetébõl. A kiállítás meg-
tekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivételével.
Keddtõl péntekig 10-17 óráig, szombaton:
10-14 óráig.  
KFÁMK Galéria: Demeter Miklósné „Bibli-
ai arcképcsarnok” címû festett ikonkiállí-
tása és vására. Megtekinthetõ: hétköznap
10–18 óra között. Szalay Zsuzsanna kerá-
mia kiállítása: „Római idõk nyomában”
címmel. Ingyenes tárlat, nyitva hétköznap:
10-18 óra között.
Újpesti Gyermek Galéria: december 6-
tól 31-ig. Dr. Vizúr János fotómûvész Sej-
telmek címû kiállítása. A kiállító mûvész
önmagáról: Pszichiáter, természetfotós-fo-
tómûvész vagyok. A képekkel is az ember
lelkének milyenségét, mélységét, megnyil-
vánulásait keresem, a természet impresssz-
ióit a szubjektumon átszûrve, transzfor-
málva. A kiállítás címe az emberi lét esen-
dõségére, bizonytalanságaira utal. Megnyi-
tó december 6., 17 óra. Megnyitja: Török
Katalin mûvészeti író.
Babits Mihály Gimnázium: Szunyoghy
Viktória festõmûvész kiállítása. Megnyitó:
november 25., 17:15. Megnyitja: Bányai
Alfonz ny. rajztanár.
Károlyi Galéria: „Hazám, hazám, te min-
denem” címû képzõmûvészeti pályázat
anyagának kiállítása december 2-ig
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás –
kiállítás. Nyitva: 2011. február 28-ig. 

GYERMEKPROGRAMOK
� Családi matiné és játszóház:
november 27-én, 10–12 óra kö-

zött a Szeleburdi Meseszínház Mese a
telizsákról címû elõadása. A darab után ját-
szóház, kézmûveskedés. Belépõ: 800 Ft/fõ.
Kétéves kor alatt ingyenes! 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
30.,  december 14., 9.30-11 óra.
� Mikulásváró: a Pom Pom együttessel a
Karinthy F. ÁMK-ban, december 3-án, 17
órakor. Belépõ: 800 Ft.
� Káposztásmegyeri Karácsonyváró: Gyer-
mekmûsor, karácsonyi vásár, a sütiverseny
eredményhirdetése, tûzzománc készítés a
Karinthy F. ÁMK-ban december 9-én,
15.30-19 óráig. A belépés ingyenes. A süti-
versenyre a jelentkezõket december 6-ig
várják. Tel.: 380-6163.
� Vasárnapi színház óvodás és általános
iskolás gyerekeknek az UGYIH-ban. De-
cember 12., 10 óra. Jegy ára: 1500 Ft. Itt
van a szép, víg karácsony a Katáng Zenekar

karácsonyi elõadása. A katángos zenei vi-
lág több forrásból táplálkozik: magába ol-
vasztja a kelta zene, a magyar népzene és a
klasszikus zene elemeit. 
� Családi játszó az UGYIH-ban decem-
ber 18. 10-13 óra. A kisgyermekeket baba-
játszó, ugrálóvár, falfirka, a nagyobbakat
társasjátékok és karácsonyi kézmûves fog-
lalkozás várja. 10 óra 30-tól tipegõ torna
Tombi Judittal. Belépõ: gyermek: 300 Ft,
felnõtt: 350 Ft, család: 4 fõtõl: 3000 Ft/fõ.
(Egyéves korig díjtalan).
� Adventi készülõdés a Karinthy F. ÁMK
Közösségi Házában: November 27. 14–17
óráig. Sok szeretettel várnak mindenkit,
aki meghitt és ünnepi hangulatban szeret-
né elkészíteni adventi koszorúját. Díja az
anyagköltségtõl függ.
� Szederinda – aprók tánca: a Karinthy F.
ÁMK Közösségi Házában. December 11.,
17–18.30 óráig. A táncházat Pekler Kata veze-
ti. Közremûködik a Csobán zenekar. Belépõ-
díj: 500 Ft. 2 éves kor alatt a belépés díjtalan.
� Kézmûves alkotóház – karácsonyi ké-
szülõdés: Az ünnepkörhöz kapcsolódó tár-
gyakat készíthetnek a gyermekek. Idõ-
pontok: december 8. és 9., 10 és 14 óra.
Belépõ: 350 Ft/fõ. Helyszín: Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Ház
� Ünnepváró: december 6–9-ig 9-16
óra között interaktív karácsonyi játékon
ismerhetik meg a gyerekek az ünnephez
kapcsolódó szokásokat, legendákat, majd
próbára tehetik az emlékezetüket is. Kizá-
rólag nagycsoportos óvodásoknak és alsó-
tagozatos iskolásoknak ajánlott. Idõtar-
tam: 45 perc. Elõzetes jelentkezés: a 369-
1283-as telefonszámon. Határidõ: november
26. Részvételi díj: 300 Ft. Helyszín: UGYIH. 
� Tulipán gyermek néptánc a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában. Magyar néptánc
foglalkozás óvodás és kisiskolás gyermekek
részére, 3 éves kortól. Foglalkozások: szer-
dán: 17.00-17.45. Díja: 700 Ft/alkalom, bér-
let: 2500 Ft/4 alkalom. Vezeti: Gajda Niko-
lett, tel: 06-30-688-5154. 

SZÍNHÁZ, VERS
� Újpest Színház bérlet következõ
elõadásai: 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 Száguldó Orfeum vendégjátéka. Az elõ-
adások bérleten kívül is megtekinthetõk.
Jegyárak: 2200 és 2500 Ft
� Marc Camoletti: Francianégyes
– vígjáték. December 11., 19 óra
Jacquelin                                     Gregor Bernadett

Bernard                                     Németh Kristóf

Viktor, a komornyik      Harsányi Gábor

Bubble a fiatal modell    Szabó Zsófi

Robert                                   Szabó Máté

Rendezõ: Gergely Róbert

A Gergely Theater vendégelõadása.
� Babits Mihály-emlékmûsor: december
2-án 11 órakor rendhagyó irodalomóra lesz
látogatható „Mint különös hírmondó…”
címmel. Közremûködnek: Harsányi Gábor,

Nyári István, valamint az Újpesti Kommuni-
kációs Stúdió növendékei. Belépõ: 900 Ft.
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum

KONCERT
� Klezmer Kabaré: humorban
hempergetett klezmer. Decem-

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

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

lommal hirdetik meg a kerületi és környék-
beli középiskolások végzõs osztályai számára.
A verseny várható idõpontja: 2011. márci-
us. Elõzetes jelentkezés: jatek@ugyih.hu.
� Szilveszteri bál: december 31. 20-04
óráig. Pukkantson pezsgõt éjfélkor az
Adyban! Fergeteges báli hangulat a szikrá-
zó újévi éjszakában! Játszik: a Nincspar-
don tánczenekar. Mûsor: világslágerek,
népszerû musical slágerek Moravszky Eni-
kõ, Farkas Gábor (Gábriel) és Huszti Márk
elõadásában. Éjfél után tombola! A fõdíj:
ropogósra sült malac, frissen sült cipó, egy
demizson bor! Egész éjszaka svédasztal! A
belépõjegy ára: 12 000 Ft.
� Hétvégi Randevú: az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban minden vasárnap 17-
22 óráig. Zenés, táncos esték élõzenével.
Belépõ: 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft. 
� Zenés, táncos klubdélután a Karinthy
ÁMK Közösségi Házában. December 9.,
16–18 óráig. Közremûködik: Boldizsár
Endre, a belépés díjtalan.
� 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.
� Pénteki örömzene: Minden hónap
utolsó péntekén 15 és 17 óra között, ze-
néljetek együtt! Érdeklõdni és elõzetesen
jelentkezni lehet Fazekas Péternél: 399-
7067. Helyszín: UGYIH

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

kozások: szerdánként 17–19 óráig (3 alka-
lom). Díja: 8500 Ft/fõ CD-n lévõ tananyag-
gal. Vezeti: Hlaszni Veronika. tel.: 06-20-340-
9440. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Társastánc tanfolyam gyerekeknek:
kezdõ csoport, iskolásoknak (8-18 éves
korig) Standard és latin-amerikai táncok,
divattáncok, salsa, rock and roll, disco. A
tanfolyamot szervezi az Impetus (&) De-
sign Sport és Táncmûvészeti Alapítvány.
Foglalkozások: péntek 16.30-tól 18.00-ig.
Díja: 3600 Ft/hó. Testvérkedvezmény:
50%. Vezeti: Vantova Beatrix tánc- és
sportoktató, telefon: 06 70 506-8108.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
� Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy Fri-
gyes ÁMK Közösségi Házában. Kezdés: de-
cember 7. Vezeti: Wachner Jusztina. Díja:
1000 Ft/alkalom. Az elsõ alkalom ingyenes.
Foglalkozások kedden 19-20 óra, csütörtö-
kön 18.30-19.30 óráig. Jelentkezés: wachn-
er007@googlemail.com, tel.: 380-6760.

� Szülõklub és képességfejlesztõ játszóház
– az Ady Endre Mûvelõdési Központ és az
Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szülõklubot és játszóházat indított sajátos
nevelési igényû gyermeket nevelõ családok
részére. A foglalkozások ingyenesek. A kö-
vetkezõ találkozás: december 1. 17 óra.
Program: Mi történik a gyerekkel a bizottság
elõtt, ki állapíthatja meg a tanulási és maga-
tartási zavart, mi a NEVTAN és a TKVSZRB
feladata? 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 órá-
ig, házaspároknak 19-tól – csak elõzetes
jelentkezés alapján. Vezeti Skrinyár Anna-
mária edzõ. Telefon: 06 20 350 4331.
Helyszín: KFÁMK Fõépület
� Angoltanfolyam: középfokú nyelvvizs-
ga-felkészítõ (100 órás) Foglalkozások: hét-
fõn 18–19.30 óráig és csütörtökön: 18.30-
20 óráig. Díja: 90 000 Ft/fõ. Beiratkozás és
befizetés az elsõ alkalommal. Infó: 380-6163,
06-70-560-1743 Helyszín: KFÁMK Fõépület

KONFERENCIA
� 2010. november 29-én 10
órától Lehetõségeink a jövõ alakí-

tásában az élethosszig tartó tanulás ösztön-
zésével. Alternatívák, lehetséges utak konfe-
rencia Helyszíne: Újpesti Polgár Centrum. A
Konferencia a TÁMOP-3.2.3-08/1/KMR-
2009-0008 Észak-Pesti Felnõttképzés – Élet-
hosszig tartó tanulás hátrányos helyzetû
csoportokban címû projekt megvalósítása
kapcsán kerül megrendezésre. A projekt az
Európai Unió támogatásával az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

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.
� Babits Mihály Gimnázium: 1047 Bp.,

Tóth Aladár u. 16-18. Tel.: 233-4290
� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József A. u. 4-6. 
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Retrospektív-visszatekintõ-kiállítás-
nak indult, igazi társasági esemény-
nyé vált Gyémánt László érdemes
mûvész, Újpest díszpolgára, Prima

Díjjal kitüntetett képzõmûvész Új-
pest Galériabeli tárlatának novem-
ber 19-i megnyitója. A mindkét kiál-
lítótermet megtöltõ tárlatot
Bereczky Loránd fõmuzeológus, a
Magyar Nemzeti Galéria címzetes
fõigazgatója nyitotta meg, pályatár-
sak, mûvészek, látogatók érdeklõdé-
se közepette.  A világhírû mûvész ki-
állítása december 5-ig tekinthetõ
meg az Árpád út 66. szám alatti Új-
pest Galériában.

Gyémánt
László 
kiállítása

z Újpesti Pedagógiai Központ szakembe-
rei ebben az évben is ügyeltek arra, hagyo-
mányosan megrendezendõ konferenciá-

juk témája – az Értékõrzés és értékteremtés az okta-
tásban – érintse az alapfokú oktatást, az általános
mûvelõdési központok szerepét, és a gimnáziumi
oktatást egyaránt. Természetesen az érintett intéz-
mények is komoly munkát végeztek, és tevékenyen
részt vettek a programokban. 

A megnyitó kezdetére zsúfolásig megtelt a mûve-
lõdési központ színházterme. Effné Nagy Zsuzsanna
pedagógiai elõadó köszöntötte a megjelenteket,
majd Wintermantel Zsolt polgármester lépett a
mikrofonhoz. A polgármester kétgyermekes család-
apaként, a kerületi szülõk nevében arról szólt, nagy-
ra becsülik a pedagógusok munkáját és kifejezte
köszönetét azért, amit egész évben tesznek.

– Egyáltalán nem szeretnék abba a szereptévesz-
tésbe esni, hogy ennek a konferenciának a címéhez,
témájához szakmai szempontokból próbáljak köze-
líteni – kezdte beszédét Wintermantel Zsolt. – Az
én tisztem sokkal inkább az, hogy általánosabban, a
közélet és társadalmi elvárások felõl próbáljam meg-
világítani, milyen esélyei, lehetõségei vannak ma az
oktatásnak, az iskolának, hogy értékõrzõ és érték-

mentõ szerepet töltsön be. Évtizedek óta másról se
hallunk, mint az oktatás reformjáról, csakhogy ezek
a reformok szinte mind megbuktak, mégpedig so-
kak szerint azért, mert egy józanésznek ellentmon-
dó, szélsõséges szemlélet szülte valamennyit. 

Több szobrásztól is hallottam már azt a gondola-
tot, hogy semmilyen kõbõl, vagy fából nem lehet
akármit kifaragni, csak azt a szobrot, ami abban a
darab kõben, vagy fában benne rejtõzik. Vagyis va-
lójában a szobrász csak kibontja az anyagból a ben-
ne megbúvó formát. A tanár, a tanító, nevelõ is va-
lami hasonlót mûvel, azon fáradozik, hogy meglás-
sa és kibontsa a gondjaira bízott gyermekben rejlõ
lehetõséget. És ez éppúgy mûvészi munka, mint
amikor a szobrász kihozza a kõbõl a formát. A pe-
dagógus, a társadalom szobrásza, aki a jövõ nemze-
déket formálja. Miként az is igaz, hogy az oktatás és
nevelés terén semmilyen módon nem szabadulha-
tunk meg a tekintélytõl és a fegyelemtõl sem. Las-
san tehát, nekünk, magyaroknak is észhez kell tér-
nünk. Alapvetõ változásra, megújulásra van szükség
az oktatás-nevelés területén is. Helyre kell állíta-
nunk a pozitív eszmények, a nevelés és a nevelõk te-
kintélyét, azokat a körülményeket, amelyek között
a tanár ismét mûvészként formálhatja a jövõ nem-

zedékeket az egész társadalom, az egész nemzet
hasznára és örömére. A nevelésben is meg kell húz-
ni a vonalat, igen és nem között, jó és rossz között,
helyes és helytelen, igaz és hamis között. És ehhez
bátorság kell. Ezt a bátorságot szeretném megkö-
szönni önöknek, különösen azoknak a pedagógu-
soknak, akik több évtizede szolgálnak ezen a na-
gyon szép, de sokszor hálátlan pályán – mondta
többek között Újpest polgármestere. (A megnyitó-
beszéd a www.ujpest.hu weboldalon olvasható.)

A polgármester megnyitója után dr. Perjés István
az ELTE  tanárának elõadása következett  A nevelés
hatalma – A hatalom nevelése címmel. A késõbbiek-
ben a közoktatási intézmények pedagógiai-szakmai
értékelésérõl értekezett dr. Polonkai Mária, az Okta-
tási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóság veze-
tõje. Õt követte dr. Rapos Nóra egyetemi adjunktus,
aki Fejlesztõ értékelés az osztályteremben címmel
tartotta meg elõadását. Hortobágyiné Török Rita, a
Karinthy Frigyes ÁMK igazgatója „Öröm idejárni”
címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
Miskolczi Erzsébet, a Testnevelés Tagozatos Általános
Iskola igazgatója Innováció az értékteremtés szolgá-
latában címmel tartott elõadást. Végül a Közösség,
érték, felelõsség témakörét járta körül dr. Kövesdi Ist-
ván, a Babits Mihály Gimnázium igazgatója.

Aztán négy napon keresztül, különbözõ helyszí-
neken egymást érték az elõadások az Újpesti Polgár
Centrumban, az EGYMI-ben, a Nevelési Tanácsadó-
ban, a PSZK épületében, Újpest több oktatási-neve-
lési intézményében. 

– Sokat nem pihenhetünk a pedagógiai napokat
követõen, mert elkezdjük begyûjteni a véleménye-
ket, megkezdõdik az értékelés – nyilatkozta lapunk-
nak Bánhidi Edit, az Újpesti Pedagógiai Központ
igazgatója. – Emellett persze a munkatervünk sze-
rint folyamatosan végezzük az egyéb feladatainkat.
Hogy jövõre is hasonló nívójú programot hozzunk
tetõ alá, már 2011 tavaszán hozzá kell látni az elõ-
készítõ munkához. – Á.T.

Négy napon át, nagy érdeklõdés mellett zajlottak az Újpesti Pedagógiai Na-
pok rendezvényei az Ady Endre Mûvelõdési Központban és más helyszíne-
ken. A november 22-én kezdõdõ programsorozat megnyitóján Wintermantel
Zsolt polgármester hangsúlyozta: az oktatás és nevelés ügyének nem ideoló-
giáról, nem politikáról és még csak nem is módszerekrõl kell szólnia elsõsor-
ban, hanem emberekrõl, nevezetesen a gyerekrõl, a szülõrõl és a tanárról. 

Értékõrzés és értékteremtés
az oktatásban

A

A hallgatóság

dr Perjés István, az ELTE tanára
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„Hazám, hazám,
te mindenem”
Ma már Budapest határain túl is lévõ iskolák is
tudják: a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium
minden évben hirdet olyan képzõmûvészeti pá-
lyázatot, amelyen rangot jelent a részvétel. A
fennállásának éppen 10. évfordulóját ebben a tan-

évben ünnepségsorozattal köszöntõ oktatási-ne-
velési intézmény ezúttal „Hazám, hazám, te min-
denem” címmel, Erkel Ferenc születésének kétszá-
zadik évfordulója apropóján tette közzé pályázati
felhívását. A zene szárnyán szálló gondolatok re-
mek alkotásokat eredményeztek. 

November 17-én az iskola aulájában már az
eredményhirdetésnek és a díjaknak örülhettek a
meghívottak. A szervezõk pedig annak: 12 iskola
195 pályázatot bízott a zsûrire. A pályázatot meg-
hirdetõ Károlyi mellett az újpestiek: a Bajza József
Általános Iskola, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfo-
lyamos Gimnázium, az Erzsébet Utcai Általános
Iskola, a Könyves Kálmán Gimnázium, a Szigeti Jó-
zsef Általános iskola, a Szent János Apostol Kato-
likus Általános Iskola, a Testnevelés Tagozatos Ál-
talános Iskola és az Újpesti Két Tanítási Nyelvû
Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium mellett a
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a tatabányai
Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola, va-
lamint a gödöllõi Petõfi Sándor Általános Iskola
kis- és nagydiákjai készítettek alkotásokat. A pá-

lyázat képei december 2-ig dísztik a Károlyi Galé-
ria falait. A szép ünnepség nemcsak a látvány és a
díjak miatt marad emlékezetes, hanem annak
okán is, hogy a tizenegyedik évfolyamon tanuló
nyolc károlyis diák palotást táncolt. A jelenlévõk
pedig körükben üdvözölhették a személyes hangú
köszöntõt mondó Erkel-leszármazottat: Erkel Ti-
bor zongoramûvészt, egyetemi tanárt, valamint
Wintermantel Zsolt polgármestert is. – B. K.

Eredmények, képek: www.ujpest.hu

Miben 
hibázott
Hófehérke?
Egyebek mellett a címben megfo-
galmazott dilemmára kereste a vá-
laszt a napokban a Virág utcai óvo-
da Búzavirág csoportja Farkas Dó-
ra rendõr hadnagy segítségével, az
Ovi-zsaru program keretében.

De ne szaladjunk annyira elõre: sok
mindennek meg kellett történnie,
mire a Búzavirág csoport szembe ta-
lálta magát a talánnyal. – Az Ovi-zsa-
ru programról egy szülõtõl értesül-
tünk, aki maga is rendõr – avatott be
az elõzményekbe Palatinus Antalné,
az intézmény vezetõje. Az ovi-zsaru
programot a Székesfehérvári Rendõr-
kapitányság bûnmegelõzési csoport-

ja dolgozta ki, s az ehhez szükséges
egységcsomagot tõlük vásárolta meg
az óvodánk. – Nálunk Leskóné Tóth
Andrea óvónõ a témafelelõs és össze-
sen négy csoportunkban futtatjuk
végig a programot. – Életkoruk miatt
a nagyok és a középsõ csoportosok
alkalmasak arra, hogy részt vehesse-
nek a hat témakört felölelõ elõadás-
sorozaton – veszi át a szót Leskóné
Tóth Andrea óvónõ, aki ezután bekí-
sér a Búzavirág csoportba. Itt a gyere-
kek már félkörben ülnek és izgatot-
tan figyelik Dórát, aki elõkészíti a ve-
títõ gépet. Az ovisok tudják mi fog
következni, hiszen ez már a második
találkozásuk a rátermett rendõrnõ-
vel. Legutóbb, a búcsúzáskor azt ígér-
te a gyerekeknek, hogy levetíti nekik
a Hófehérkét.

A vetítõvásznon megjelenõ törté-
net többüknek ismerõs már, de még-
is fegyelmezetten hallgatják a mesét.

„Alig harapott a mérgezett almába,
máris holtan rogyott össze!” – A der-
medt csendet csak egy kisfiú aggódó
hangja töri meg: – És meg is halt? Vá-
laszt a következõ képkockákon kap: a
törpék üvegkoporsóban viszik Hófe-
hérkét a királyfi után. Ám egy döcce-
nõnél kiugrik a mérgezett alma a lány
torkából és Hófehérke életre kel…  

A vetítést követõ beszélgetésben
Dóra a gyerekeknek szegezi a kér-
dést: – Jó, hogy elfogadta Hófehérke
az idegentõl az almát? Az ovisok kó-
rusban válaszolnak: – Nem!

És így, szinte észrevétlenül tanul-
ták meg, hogy idegentõl ne fogadja-
nak el semmit és azt sem szabad el-
hinni, amit egy idegen mond.

A vetítés és az azt követõ beszélge-
tés egy órát vett igénybe, ami kétsze-
rese annak, ameddig egy óvodai fog-
lalkozás tartani szokott, a gyerekek
mégis fáradhatatlan résztvevõi voltak
a programnak, mert Dóra folyamato-
san le tudta kötni a figyelmüket. 

– A Hófehérkés vetítésen kívül öt
foglalkozásból áll az ovi-zsaru prog-
ram: ki az idegen; veszélyes eszkö-
zök; különbözõ szabályok; közleke-
dés; egyedül otthon – avatott be a
folytatásba Leskóné Tóth Andrea
óvónõ. – ZELEI BÉLA

Személyes ismerõsünk
Farkas Dóra a IV. kerületi Rendõrkapitányság
rendõr hadnagya. Közlekedési fõelõadó és saj-
tó referens. Személyes ismerõsünk: az Újpesti
Közéleti Televízióban õ olvassa fel a rendõrségi
híreket, informálja az Újpesti Naplót is a bûn-
cselekményekrõl. Munkája mellett a Károli
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának másodéves hallgatója.

– Mi csábította a rendõri pályára?
– Mindenképpen valami mozgalmas, érdekes

foglalkozásra vágytam, így döntöttem el, hogy a
gimnázium befejezését követõen a Rendõrtiszti
Fõiskolára jelentkezem. A rendõri hivatás sok kihí-

vást, olykor izgalmat rejt. Nem csalódtam. 2008-
ban végeztem, azóta dolgozom az újpesti Rendõr-
kapitányságon.

– Melyek a feladatai?
– Igen sokrétû a munkám, de szerencsére az

idõmmel én rendelkezem. Közlekedési elõadóként
oktatás, sebességmérés, közlekedési szabálytalansá-
gok ellenõrzése, szakhatósági engedélyek kiadása, a
bejelentések vizsgálata tartozik hozzám. Az önkor-
mányzat közlekedési referensével hetente járjuk Új-
pestet, hogy ellenõrizzük a felújítandó közterülete-
ket, csomópontokat, a táblák állapotát és a kátyú-
kat. Ezen kívül részt veszek az ovizsaru és az iskola-
rendõri programokban is, utóbbinak én vagyok a
koordinátora. Ennek keretén belül az óvodásoknak

és az általános iskola alsó tagozatainak tartok elõ-
adást  baleset megelõzésrõl és a szabályos, bizton-
ságos közlekedésrõl. Célom, hogy a gyerekek ne fél-
jenek a rendõröktõl, tudatosuljon bennünk, hogy
bármikor segítségért fordulhatnak hozzánk.

– Miként került kapcsolatba a sajtóval?
– 2009 júniusában kerültem a közrendvédelmi

osztályra, és közlekedési elõadóként az oktatá-
sok révén sok emberrel vagyok munkakapcsolat-
ban. A kapitányságvezetõ nevezett ki erre a fel-
adatra. Nagyon fontosnak tartom a sajtóval való
jó kapcsolatot, hogy a lakosságot megfelelõen
tájékoztassuk a rendõrség munkájáról. Ezért örü-
lök, hogy együtt dolgozhatom a helyi televízió és
az újság munkatársaival.

Egy gyõztes: Landor
Réka, a Testnevelés
Tagozatos Általános
iskolából, Hirtman
László igazgatóval

Csillag Dániel munkája



Újpesten 1992 óta beszélhetünk
szervezett szurkolói kultúráról. Az
Ultra Viola Bulldogs is ekkoriban
alakult, amelyet számtalan neves és
nívós csoport megalakulása köve-
tett. Napjainkban a már említett
csoporton kívül a Viola Kaos, a
Korps, a Fidelity, az MCMXCII
Ultras, a Megyer, a Solo Ultras, a Bri-
gád, és az Angol Brigád azok a cso-
portok, amelyek azon dolgoznak,
hogy a szurkolás minõsége a lehetõ
legmagasabb szintû legyen. Bokros
Lászlóval, az Ultra Viola Bulldogs
Egyesület elnökével beszélgettünk.

– Hogyan tudják segíteni a csapatot?
– A már említett szurkoláson kívül saját médiával
rendelkezünk (www.1885.hu, Fanatikusok),
amelynek segítségével gondolatainkat, híreinket

szinte mindenkihez eljuttathatjuk, akit érdekel az
újpesti szurkolói élet. Remélhetõleg a közeljövõ-
ben az Újpesti Naplóban is rendszeresen megje-
lenhetünk, hogy tájékoztassuk a kerületi lakoso-
kat az újpesti sportélet mindennapjairól. Sokkal
egyszerûbb a csapat támogatása, ha mindenki
idõben hozzájut a kellõ információkhoz, és segíti
munkánkat. A szurkolást a hangunkon túl, a szo-
kásos kellékek segítik, gondolhatunk itt az élõké-
pek mellett a most éppen tiltott görögtûzre, len-
getõs és rudas-zászlókra. Mindig a csapat mellett
állunk, így bátran állíthatom, hogy mi vagyunk a
12. játékos a pályán.

– Mennyire tartják szem elõtt a sportszerû szur-
kolást?

– A sportszerûség elengedhetetlen feltétele a
futballnak. A lelátói fricskák érthetetlen módon
lettek túlkriminalizálva, de ez igaz a futball szinte
minden szegmensére.

– A labdarúgócsapat vezetése elfogadja önöket?
– Változó a viszony. Természetesen elfogadnak,

azonban nagyon vékony a jég, és sajnos nagy a kí-

sértés a média oldaláról, hogy szembe fordítsa a
vezetõt a szurkolókkal. Sajnos manapság az a hír,
ha gond van. Érthetetlennek tartjuk, ahogyan az
utóbbi húsz évben a szurkoló minden volt, csak
ember nem. 

– Hogyan készülnek egy futballmeccsre?
– A nagy meccseket hosszadalmas munka elõzi

meg. Egy nagyobb koreográfia elkészítése akár
hónapokat is igénybe vehet. Mivel Újpesten a
szurkolói élet hosszú idõ óta mûködik, mindenki
ismeri a feladatát, így tisztában van vele, hol van
szükség a segítségre. A lelátón is tudják, hogy mi-
kor mit kell énekelni, mikor, és hogyan kell be-
szállni a szurkolásba. A szurkolók folyamatosan
tartják a kapcsolatot, szinte azonnal képesek va-
gyunk reagálni bármilyen minket, vagy a klubun-
kat érintõ dologra. 

– Milyen a kapcsolat a rendõrséggel? Meghall-
gatják önöket egy esetleges probléma után?

– A rendõrséggel komolyabb kapcsolatunk nin-
csen. Egy-egy tüntetés illetve az esetleges zárt kapus
találkozó elõtt egyeztetünk csupán. – G. G.

A szervezett,
sportszerû
szurkolást
tartják szem
elõtt
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Mészöly Géza 
a százasok 
klubjában
Mészöly Géza a vasárnapi, Video-
ton elleni találkozón ült századik
alkalommal az Újpest FC kispad-
ján. Ezzel a labdarúgócsapat veze-
tõedzõje olyan legendák mellé
csatlakozott, mint Várhidi Pál,
Baróti Lajos vagy éppen Jávor Pál. A

legutóbbi edzõ, aki elérte a bûvös
százas határt, Garami József volt.
Az Újpestet a legtöbb bajnoki mér-
kõzésen Várhidi Pál irányította, aki
225 találkozón dirigálta az együt-
test. Mészöly Géza statisztikája az
eddigi 100 mérkõzésen: 58 gyõze-
lem, 24 döntetlen, 18 vereség.

Mészöly Géza vezetõedzõi pályafu-
tása az NB II-es fóti csapatnál kezdõ-
dött. Lehetõsége volt egybõl a legma-
gasabb osztályban is dolgoznia, hiszen
a Vasas is hívta, de ott „csak” pálya-
edzõnek szerzõdtette volna a klub.

– Jó volt ott dolgozni, hiszen kipró-
bált, régi focisták rúgták a labdát
Fóton – emlékezett Mészöly Géza. –
Onnan kerültem a REAC kispadjára,
majd 2003-tól két és fél évig koptat-
tam az újpestiek kispadját. A nyolca-
dik helyen álltunk a tabellán, amikor
átvettem az csapatot, végül ezüstér-
mesek lettünk. A következõ szezon-
ban alig maradtunk le a dobogóról, a

negyedik helyen zártuk az idényt. A
harmadik bajnoki sorozatban a máso-
dik helyen állt a csapat, amikor elvál-
tunk egymástól. A Vasasnál folytat-
tam a munkámat.

– Miért kellett távoznia?
– Errõl már nem akarok beszélni.

Legyen elég annyi, hogy nem is fi-
gyeltem mi folyik odafent, én a csa-
pattal voltam elfoglalva. Bevallom,
megviselt a történet.

– Most újra a Megyeri úton tartja
az edzéseket…

– Nagyon örülök, hogy ismét itt
lehetek. Fiatal, tehetséges játékosok-
kal foglalkozom, akik jól megférnek
az idõsebb, tapasztalt futballistákkal
a pályán. Úgy gondolom, leszünk mi
még sokkal elõbbre is a tabellán. 

– A csapat tudta, hogy századik
alkalommal ült a Videoton elleni
összecsapáson az UTE padján?

– Errõl nem beszéltünk, inkább
arról esett szó, hogy megpróbáljuk

meglepni a bajnokság legerõsebb
csapatát. Jól is játszottak a fiúk, de
sajnos mégsem sikerült pontot sze-
reznünk a rangadón. (Videoton–Új-
pest 1-0)

– Mit gondol, az Újpest vezetõ-
edzõjeként összejön még száz meccs
a kispadon?

– Nagyon remélem és bízom is
benne. Szerintem, ha hagynak ben-
nünket nyugodtan dolgozni, és mi-
ért ne hagynának, a hõn áhított baj-
noki aranyérmet is sikerül majd
megszereznünk. 

– Egy edzõ életében a csúcs, ha a
válogatott szövetségi kapitánya lesz.
Nem gondolt még arra, hogy a nem-
zeti tizenegy „fõnöke” legyen?

– Hazudnék, ha nem ez lenne az
egyik célom, hiszen célok nélkül
nem érdemes dolgozni. De, most
van jó kapitány, alakul a válogatott
csapat, nekem pedig az Újpestnél
van feladatom. (gergely)
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Ingatlan eladó/kiadó

� 50 m2-es 1+ fél szobás újépítésû lakás el-
adó, Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06-20-
500-0 555 

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

� Újpesten Vörösmarty utcában azonnal köl-
tözhetõ felújított 28 m2-es egy szoba komfortos,
gázkonvektoros, kertkapcsolatos téglalakás eladó.
A szoba déli fekvésû utcára néz. I.á.: 5,99 MFt. Tel.:
379-47-43, 06-30-479-69-32, 06-30-270-3524

� Megyer lakóparkban eladó egy napfényes,
kitûnõ állapotú parkettás, légkondis lakás 77
m2-es 8 m2-es erkély, ajándék tárolóval, gépkocsi
tárolóval. I.á.: 25,5 MFt. Tel.: 06-20-982-7140

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

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

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

� Újpesten az Erdõsor utcában négyemeletes,
csúsztatott zsalus társasházban földszinti, 2 +
félszobás, 69 m2-es nagyerkélyes, felújított lakás
tulajdonostól eladó. I. á.: 13,8 MFt. Tel.: 06-0-
944-8464

� Nyíregyházán a Toldi utcában, 6. emeleti pa-
nellakás, új nyílászárók, vízórával, jó állapotban,
tulajdonostól eladó, vagy újpesti kisebbre cserél-
ném, minden megoldás érdekel. Tel.: 370-9559

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

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

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

� Eladó tulajdonostól Nyár utca elején egy 35
m2-es, 1+félszobás elsõ emeleti, erkélyes, déli
fekvésû átlagos panellakás, tiszta, rendes ház-
ban. I. á: 7,8 MFt. Tel.: 06-30-580-7922

� Újpesti, zöldövezeti, panorámás, felújított
63 m2-es, 1+2 félszobás öröklakás tulajdonostól
eladó. 13,5 MFt. Tel.: 06-20-627-0054

� Sûrgõsen eladó egy szépen felújított 25m2-es
öröklakás kis rezsivel, vízórával, elõkerttel, nagy
tárolóval, pince használattal, zárt udvarban.
Megegyezés szerint akár búrorozva is. I. á.: 5,7
MFt. Tel.: 06-30-374-7771

Ingatlant kiad
� Hosszútávra kiadó igényes bérlõnek, berende-
zett és gépesített, 45 m2-es, 2 szobás, új építésû
lakás. Saját 23 m2-es parkolás az udvaron. Ingat-
lanközvetítõk ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652

Ingatlant cserél
� Szociális alapú, 2 szobás önkormányzati laká-
somat nagyobbra cserélném. A lakás felújított,
parkra nézõ, központi helyen lévõ. Tel.: 06-20-
776-3352

Garázs
� Újpest központban teremgarázs beálló ki-
adó. Érdeklõdni: 06-20-500-0555 

Eltartási szerzõdés
� Vásárolnék lakottan, idõs személytõl 1,5-2
szobás lakást odaköltözés nélkül (eltartási szer-
zõdés). A haszonélvezeti jog, a lakás használata
Önnél marad. Tel.: 062-092-52042

Állást kínál
� Gondnoki munkára részmunkaidõs kollé-
gát keresünk. Tel.: 06-70-666-6856

Szolgáltatás
�� TÖRT ARANY VÁSÁRLÁS A NAPI LEG-
MAGASABB ÁRON! LOUIS GALÉRIA MAR-
GIT KRT. 51-53

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

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

�� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZO-
BAFESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEG-
PADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTACSISZO-
LÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁS-
SAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSA-
PÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 1971 Tel.: 220-
5001, 06-70-774-3621

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

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítés-javítás, elõtetõk, kerítések
gyártását és javítását vállalom. Tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

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

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

�� Redõnyjavítás, felszerelés olcsón, garanci-
ával hétvégén is. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-609-2847

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugal-
jak, csillárok, biztosíték táblák és egyéb más vil-
lanyszerelési munkálatok. Gyors, megbízható,
akár hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatá-
ban. Tel.: 06-20-959-7581

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka, bútormozgatással fóliatakarással. Kor-
rekt árak, akár azonnali kezdéssel. Bodnár Lász-
ló. Tel.: 06-20-442-9570, 06-1-369-6674

Oktatás
� Angol nyelvi korrepetálást, diáktanítást vál-
lal 22 éves diplomás egyetemista. Feladatok el-
lenõrzése, beszédkészség fejlesztése, felkészítése
nyelvvizsgára. Tel.: 06-20-446-2206

� Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal szak-
tanártól. Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

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

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

Ékszer
� Nyitási kedvezmény a Zsazsa Galériában!
Készpénzért vásárolunk! Arany (14 karát)
4300- 4700 Ft/gr. Arany (18 karát) 5200-
5600 Ft/gr. Tört ezüst 90 Ft/gr. Vásárolunk
bútort, festményt egyéb mûtárgyakat, teljes
hagyatékot. Ingyenes értékbecslés. Nyitás
2010. 10.25.10 óra 1136. Hollán Ernõ utca 4. 

Egészség
� Alig használt rokkantkocsi szék, nem moto-
ros eladó. Tel.: 06-20-809-9943

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL BIO-
REZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJPES-
TEN A GÖRGEY U-i NAGY SZTK-ban. BEJE-
LENTKEZÉS: 06-70-271-9867

Masszázs
� Horváth Anikó gyógymasszõr. Frissítõ-és
relaxmasszázs, köpölyözés, gyógy-
masszírozás: talp, gerinc, nyak, fej; fájda-

lomcsillapítás, vérkeringés javítása, izomfe-
szülések, letapadások oldása. Cím: IV. ker
Újpesti SZTK II. em. 211. szerdán és csütör-
tökön: 9-15 óráig. Tel.: 06-30-526-2923

Régiség
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

Állat
� Elajándékoznám szeretni való kedves keverék
szobatiszta kutyusomat költözés végett.Tel.: 06-
20-945-8059

Halálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Kerényi László
aranydiplomás villamosmérnõk életének 79.
évében elhunyt. Temetése 2010. november

30-án 10:30-kor lesz az Újpesti 
Megyeri temetõben. A gyászoló család.

Fájó szívvel értesítünk mindenkit, 
hogy feleségem,

Palich Alajosné, Szikora Etelka 
2010. 11. 06-án rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2010. 12. 02-án 9.45 órakor a 
Megyeri temetõben lesz.

Palich család

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

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

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
20:00-21:00Pódium (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

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

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 8-16, szerdán 9-15, csütörtö-
kön 8-14 óráig vesszük fel. Díja
bruttó 1000 Ft/25 szó. A lakossá-
gi hirdetéseket az unhirdetes@
gmail.com címen is fogadjuk.
Személyesen az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet) várjuk hirdetõinket.
Tel.: 06-30-233-6357.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
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Várjuk önöket felújított rendelõnkben!
Bejelentkezés a helyszínen 

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

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

Tekintsék meg nyitási akcióinkat 
honlapunkon: www.jadent.hu

Azoknak a pácienseinknek, 
akik felmutatják ezt a hirdetést, 

további 5% kedvezményt biztosítunk.

Tisztelt Lakosság!
A Bp., IV. ker., Jókai 1.
szám alatti gyermek-

fogászati rendelés 
2010. NOVEMBER 
15-ÉN MEGSZÛNT!

December 2-tõl a Galopp utcai

Gyermekfogászat is megszûnik.
December 6-tól az egész IV.
kerület gyermekfogászati

ellátása a Bp., IV. ker., 
Király u. 9. I. emeleti új

Gyermekfogászati rendelõben
történik. Újpest SZEI

MÁRKAFÜGGETLEN
AUTÓSZERVIZ

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

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

teljes körû autójavítás
helyszíni biztosítási kárfelvétel

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. december 7-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 43. lapszámunkban megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Balogh Sándorné, Kerek István, Kuron Dénesné, Osváth Edit, Paul Tiborné, Szita Györgyné, Tóth Henrietta,
Vári Fruzsina. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

FELHÍVÁS
Az ÁNTSZ Budapest IV., XV. kerü-
leti intézet tudomására jutott,
hogy 2010. november 7-én farok
nélküli rókatetemet találtak a IV.
kerületben a Váci út és József At-
tila utca keresztezõdésénél.

Felhívjuk a fentiekkel kapcsolato-
san a tisztelt lakosság figyelmét a
következõkre:

1. Az a személy, aki a tetemeket
megfogta, hozzáért, vagdalta vagy
boncolta haladéktalanul jelent-
kezzen az ÁNTSZ Budapest IV., XV.
kerületi Intézeténél.

2. Továbbá, felkérjük a tisztelt la-
kosságot, hogy aki tud olyan személy-
rõl, aki a tetemekhez hozzáért, meg-
fogta, vagdalta vagy boncolta, hala-
déktalanul tájékoztassák az illetõt ar-
ról, hogy jelentkezzék az ÁNTSZ Bp.,
IV., XV. kerületi Intézeténél.

3. A fentiekre saját érdekükben
hívjuk fel a lakosság figyelmét.

4. Intézetünk címe: 1046 Buda-
pest, Óceán-árok u.7. 

5. Telefonszámunk: 369-0455,
379-3095.

6. Amennyiben az információk
munkaidõn kívül jutottak bárki
tudomására, akkor jelentkezhet-
nek az ÁNTSZ KMRI Központi
Ügyeletén is.

7. Az ÁNTSZ KMRI Központi
Ügyelet telefonszáma: 354-24-67.

A Központi Ügyelet elérhetõsé-
ge munkaidõt követõen, azaz 16
óra 30 perctõl másnap reggel 08
óráig.  Hétvégén, 24 órán át folya-
matosan érhetõ el.  A címe: 1055
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. 

Budapest, 2010. november 18.
Dr. Csernus Éva sk.

IV., XV. kerületi tiszti fõorvos



A négy adventi hétvége mindegyiké-
re szervezi ebben az évben is az Új-
pesti Karácsonyi Vásárt az önkor-
mányzat. November 26-tól decem-
ber 24-ig tart a karácsonyi kirakodó-
vásár és a kulturális programkínálat.
Központi helye ismét a városháza
megszépült környéke, illetve a piac. A
kulturális programokat lapunk 8-9.
oldalán elõre is jelezzük.

ÜNNEPI FÉNYEK
A városháza épületének égõsorait,
most pénteken, november 26-án, 18
órakor pillanthatjuk meg elõször. Az
ünnepélyes karácsonyváró elsõ ren-
dezvénye elõtt egy pillanatra még a
közvilágítás is eltûnik a Szent István
térrõl, hogy utána annál nagyobb

fénypompával nyugtázzuk az ünnep
közeledtét. A díszfényeket Újpest pol-
gármestere, Wintermantel Zsolt kap-
csolja be a megnyitó ünnepségen. Ezt
követõen Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán karácsonyi mûsorával kezdetét
veszi a négy hetes kulturális program-
sorozat. Várjuk együtt  a  karácsonyt! 

ADVENT ELSÕ HÉTVÉGÉJÉN
November 26., péntek 18 óra: Ün-
nepélyes megnyitó – díszkivilágítás
bekapcsolása Wintermantel Zsolt
polgármesterrel. 18.10 óra: Bereczki
Zoltán – Szinetár Dóra koncert.

November 27. szombat: Piacon
székelykáposzta-fõzés – akciós áron
(Ruzicska György kifõzdéje). 10.30
óra: Játék a padláson, avagy a há-
rom kismalac (Batyu Színház). 11.30
óra: Kis Herceg (Színházikó Társu-
lat). 19 óra Egek Királynéja Temp-
lom – Kegye János pánsíp-mûvész
koncertje.

November 28., vasárnap 11 óra:
gyermekcsoportok bemutatói – a
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-
zium mûsora. 15.30: Alma Együttes
gyermekkoncertje. 17 óra: Adventi
gyertyagyújtás – baptista egyház.

A biztonság rajtunk is múlik 

Jó tanácsok
– ünnep elõtt
Kezdõdik a karácsonyi bevásárlási szezon. A
tapasztalatok azt mutatják, az örömteli készü-
lõdés közepette kevésbé vagyunk körültekin-
tõek, sokfelé elkalandoznak gondolataink, ez
sajnos a rossz szándékú emberek és a bûnözõk
malmára hajtja a vizet. Cserna Sándor, a pol-
gármesteri hivatal közbiztonsági referense
több jó tanáccsal lát el bennünket. Mint olvas-
ni fogják, a megszívelendõk zöme nemcsak a
karácsony közeledtével követendõ. 

Vásárlás elõtt, mindig tudja azt, hogy mennyi
pénz, és milyen hitelkártyák vannak Önnél. Írja
fel, vagy jegyezze be mobiltelefonjába azokat a te-
lefonszámokat, melyeken bankkártyáját, hitelkár-
tyáját szükség esetén letilthatja.

– Indulás elõtt, lakásunkat jól zárjuk be, ha van
riasztó, akkor azt is élesítsük. Az ajtó bezárása
elõtt gyõzõdjünk meg róla nem maradt-e égõ

gyertya, vagy elektromos fogyasztó mûködésben
a lakásban. Régi bevált módszer, hogy hagyjuk be-
kapcsolva a rádiót, úgy tûnhet, hogy van otthon
valaki.

– A készpénzét ne egy helyen tárolja, azt rakja
szét kisebb tételekben más-más zsebbe, vagy tár-
cába. Az értékeinket soha ne külsõ zsebekbe, vagy
nyitott vállon lógó táskába, bevásárlókocsiba te-
gyük.

– Feleslegesen sok készpénzt ne vigyünk ma-
gunkkal. 

– A bankkártyáit és azok pin kódjait, még vélet-
lenül se tartsa egy helyen! Fizetéskor mindig ügyel-
jen arra, hogy a pénztáros illetve az Ön környezeté-
ben álló személy a beütött kódot ne lássa.

– Készpénzes fizetéskor ne lássák, hogy mennyi
pénz van Önnél, ne egy marék pénzbõl számolja le
a kért összeget, mert ez felhívhatja a tolvajok és
rablók figyelmét.

– Lehetõleg kerüljük a nagyösszegû és nagy
mennyiségû vásárlásokat, ha egyedül vagyunk. 

– Piacon, illetve bevásárlóközpontokban gyakran
elõfordul, hogy a pénztárcánkat, kocsi kulcsunkat a
kezünkben tartva sétálunk, illetve a termékek néze-
getése, válogatásakor letesszük azt kezünkbõl a
pultra, vagy az áruk közé. Ne tegyük ezt még fize-
téskor sem. Gépjármûvének okmányait, tartalék
kulcsát soha ne hagyja az utastérben!

– A jármûvével történõ parkoláskor ne hagyjon,
elöl semmit, látható helyen, inkább zárjon mindent
a csomagtartóba. 

– A vásárlás végeztével gyakran elõfordul, hogy a
zsúfolt parkolóban a megvásárolt nagy mennyisé-
gû áru bepakolásakor tárcánkat, táskánkat az elsõ
ülésre, vagy a kesztyûtartóba tesszük, közben a ter-

mékeket a felnyitott csomagtartó mellett pakoljuk
a jármûvünkbe. Ha ketten vannak, akkor az egyi-
kük feltétlenül figyeljen az utastérre, ha egyedül
vagyunk, semmit ne tegyünk az utastérbe addig
ameddig a csomagtartóba pakolunk.

– Ne használjuk jogtalanul a mozgássérülteknek
fenntartott parkolóhelyeket. A rendõrség és a köz-
terület-felügyelet az ünnepek alatt fokozottan el-
lenõrzi e szabályok betartását. 

– Ha baj éri Önöket, vagy eltûnik valamilyen ér-
tékük bevásárlás közben, keressék azonnal az adott
áruház vagy bevásárlóközpont biztonsági szolgála-
tát, vagy az adott kereskedelmi egység vezetõjét,
szükség esetén hívják a rendõrséget.

Cserna Sándor közbiztonsági referens

November 26-tól december 24-ig az újpesti Városháza
szomszédságában és a Piacon. Programajánló elõzetes
az Újpesti Napló 8-9. oldalán

Újpesti
karácsonyi vásár

16

Vásáros mindennapok  

Péntektõl:
adventi
hétvégék

JÁTÉKOT, RUHÁT FOGADUNK 
Az Újpesti Egek Királynéja Fõplébánia
jótékonységi gyûjtést szervez. Játék gyûj-
tést egy erdélyi, gyimesi óvoda javára.
Sok szegény vidék van Erdélyben, az egyik a
Gyimesek völgye. Nemrég indult, magyar nyel-
vû, katolikus óvodának gyûjtünk, amely felsze-
relés hiányos: A gyimesfelsõloki Domokos Pál
Péter Általános Iskola óvodája részére várjuk az
adományokat. Várunk használt és új játékokat,
amelyeket leadni a plébánián lehet (Szent Ist-
ván tér 13), hétköznaponként 15 órától 17 óra
30-ig, december 10-ig bezárólag.

Ezenkívül használt, de újszerû, karácsonyi
ajándéknak megfelelõ ruhákat is gyûjtünk,
egy hátrányos falu, Vécs szegényeinek. Az
adományokat elõre is köszönjük.

Horváth Zoltán plébános
Egek Királynéja Fõplébánia
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