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A BAGOLYVÁRON 
INNEN ÉS TÚL
Kevésbé ismert, ritkán  látható, a 
művészettörténet konstruktivista 
és újpesti korszakára egyaránt jel-
lemző magángyűjtemény érkezik 
az Újpest Galériába. – 7. oldal 

A SIKER TITKA: 
AZ ÖSSZEFOGÁS
Hagyományos, újévi köszöntésre és 
fogadásra invitálta Újpest kiválósá-
gait a polgármester. Bebizonyoso-
dott: az újpestiek együtt akarnak 
tenni a városukért.   – 5. oldal 

A HÓLAPÁTOLÁS 
IS KÖZÖSSÉGI FELADAT 
Tél tábornok vélhetően tartogat 
még meglepetéseket, jönnek a hi-
deg napok. Ne feledjük: a hó elta-
karítása, a csúszásmentesítés a tár-
sasház feladata.   – 10. oldal 

ÚJPESTI OLIMPIKONOK: 
GYARMATI DEZSŐ
Olyan időben nyert a csapat, amely 
az ember életében csak egyszer 
adatik meg – idézte fel a sikereket  
ötkarikás sorozatunkban Gyarmati 
Dezső. – 13. oldal 
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Csodatévő 
Szív-faktor
Sosem látott sikereket hozott, a gyermekeknek szép 
karácsonyt varázsolt az Újpesti Cseriti, amely 2012-ben 
tovább lép az úton. Az adományozóknak az Újpesti 
Napló segítségével mondanak köszönetet. – 2-3. oldal



Az Újpesti Cseriti
A tavalyi év őszén, a szeretet ünnepének kö-
zeledtével mutatkozott be az újpesti önkor-
mányzat jótékonysági csoportja, az Újpes-
ti Cseriti. „A jótékonyság, a segíteni vágyás 
mindannyiunkban él, az Újpesti Cseriti csupán 
keretet biztosított a nemes célhoz.” – mond-
ta Wintermantel Adrienn, a Cserirti kezdemé-
nyezője és háziasszonya. Az újpestiek mindezt 
bizonyították, hiszen a karitatív összefogás so-
sem látott sikereket hozott.

Jótékonyság, összetartozás, 
közösség, otthon
A jótékonyság minden közösség meghatáro-
zó pillére. Meghatározó, és egyben különleges 
is, mivel a jótékonyság által nem csupán em-
bertársainkat segítjük, hanem önmagunkat is 
megajándékozzuk: örömöt adunk és örömöt 
kapunk. Az egymásra való odafi gyeléssel, gon-
doskodással mélyül az összetartozásunk, kö-
zösséget építünk és lakhelyünkből otthont te-
remtünk.

Mindenki segített
A kezdeményezés jóval többet jelentett, mint 
egyszerű adománygyűjtést, és ezt az újpes-
ti emberek is átérezték. A karácsonyi időszak-
ban Újpest apraja-nagyja megmozdult, az óvo-
dásoktól a cégvezetőkig, ki-ki saját lehetőségei 
és szíve szerint segített.

Életképek
A karácsonyi vásár idejére felállított Adomá-
nyozó Házban sült az illatos alma, pirult a tök, 
jóízű volt a nevetés, a műanyag persely pedig 
szépen „hízott”. Az önkéntesek sapkáján cse-
resznye mosolygott, kezükben sült gyümölcs 
illatozott, szemükben az öröm fénye csillogott. 
Fogytak a sárga csekkek is, és az elektronikus 
gyűjtőládán egyre kúszott felfelé a beérkezett 
összeget jelző szám. A felajánlott játékok te-
herautónyira dagadtak. Kis csapat válogatta, 
csomagolta a gyerekeknek szánt ajándékokat. 
A csomagolópapír zörgése, a színes masnik je-
lezték, visszavonhatatlanul eljött a karácsony.
Aztán szép ruhát öltöttünk és csöndes sorfalat 
álltunk nekik, értük, a gyermekekért. A gyer-
mekekért, akik nagy, kerek szemekkel csodál-
ták a műsort, pirosló arccal bontogatták a cso-
magokat, ujjongva várták a koncertet és mo-
solyogva majszolták a sütiket. Nekik, Értük, a 
Gyermekekért.

Újpestben megvan 
a Szív-faktor
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Dr. Ugró Gyula ügyvédnek, Új-
pest első polgármesterének Ujpest 
című monográfiája éppen 80 évvel 
ezelőtt jelent meg a Magyar Váro-
sok sorozat XI. köteteként. A köz-
tiszteletben álló polgármester, aki 
1906 júniusában Újpest nagyköz-
ség főbírója volt, majd 1907 au-
gusztusában lett a város polgár-
mestere, a település 1831-1930 kö-
zötti időszakát elemzi könyvében. 
A Magyar Városok Monográfiá-
ja Kiadóhivatal által Budapesten, 
1932-ben kiadott kötet ma is szá-

mos témában „alapmű”, segítője a 
helytörténeti kutatóknak is.

Dr. Ugró Gyula Közjótékonyság 
címmel külön fejezetet szentelt a 
témának, s tizenöt oldalon át elem-
zi a közjótékonyságot és a városban 
fellelhető ez irányú további kezde-
ményezéseket. Így fogalmaz: „Ujpest 
város jótékony társadalmi egyesüle-
tei mindig derekasan kivették részü-
ket ezen emberbaráti munkából”. 

A könyv eme fejezetében ar-
ról számol be a település nevét rö-
vid ú-val író Ugró: „Ujpesten a sze-

génysegélyezés első nyomával az 
1873-ik évben találkozunk akkor, a 
midőn a képviselőtestület elé indít-
vány tétetett, hogy a hatóság egy 
községi bált rendezzen azért, hogy 
annak tiszta jövedelme a közsé-
gi iskolába járó szegény tanulók ja-
vára forditassék. Az indítvány el-
fogadtatván a bál rendelkezésé-
vel Fornheim Dávid, Wolfner Lajos, 
Csermák Alajos, Reizich József, Hádl 
Mór és Vida István bizattak meg. 
Ugyanakkor a képviselő-testületi ülé-
sen inditványoztatott az is, hogy ke-

„Emberbaráti munka, derekas részvétel”
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Tények
Az újpesti családok által leadott játé-
kokból közel 500 ajándékcsomagot 
állítottunk össze a rászorulóknak. A 
közel 500 gyermeket vendégül láttuk 
karácsonyi műsorunkon, ahol Fluor 
Tomi szórakoztatta lelkes rajongóit. 
A gyerekek 500 mignont ettek meg a 
rendezvényen, legalább 500 pohár teát 
ittak és közel 1000 autogramot kap-
tak az „indokolatlan pingvintől”.

Az Angyalszárnyon program ke-
retében 50 gyermeknek teljesítettük 
személyes karácsonyi kívánságait, me-
lyet bensőséges karácsonyi műsor ke-
retében adtunk át. A műsort gyer-
mekek adták gyermekeknek. A prog-
ramokat közel száz önkéntes kísérte, 
szervezte. 2011. december 31-ig ösz-
szegyűlt adományok pontos összege 
1 848 587 forint. Köszönjük Újpest!

restessék meg a közuti vaspálya tár-
saság igazgatósága, hogy a pesti is-
kolákat látogató szegény gyermekek 
a közuti vaspálya vonalait mérsékelt 
dijak mellett használhassák, mely 
kérelemnek a társaság eleget is tett.” 

Az 1874-ik évben ugyancsak 
rendezett a hatóság a szegény ta-
nulók tankönyveinek beszerzésé-
re községi bált – olvashatjuk az 
Ujpest monográfi ában. Hogy  a 
hatóság, a felnőttek, a civilek, egy-
letek, s maga a tanuló ifjúság mi 
mindent vállalt a településen, er-
ről legközebb számolunk be. 

 – B. K.

Nincs megállás
A 2012-es évben az Új-
pesti Cseriti folytatja 
működését. Az össze-
gyűlt pénzadomány-
ból kirándulást, múze-
umlátogatást, további 
programokat szervez. 
A felajánlott élmény-
ajándékok átvételé-
re elkísérik a gyerme-
keket. További progra-
mokat, akciókat, gyűj-
tést szerveznek. 
Csatlakozzon Ön is!

Az elsők között állt a jóté-
konysági kezdeményezés mel-
lé az Újpest FC. Ennek kereté-
ben a lila-fehér klub a játékok 
gyűjtése, az ajándékcsomagok 
összeállítása és a Mikulás-napi 
program mellett jótékonysági 
licitre bocsátott két dedikált 
labdát és 11 pólót, melyeket 
valamennyi játékos aláírt. A 
felajánlásokat árverésre bo-
csátottuk, és a relikviák elkel-
tek: a cégek számára meghir-
detett labdát a Sanofi -Aventis 
Zrt. vitte el. A jótékonysági ár-
verés összbevétele több mint 
400 ezer forint lett!

Önkénteseink:
Újpesti Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói, Újpesti Va-
gyonkezelő Zrt. dolgozói, 
Újpest Önkormányzat Gaz-
dasági Intézménye dolgozói, 
Újpesti Sajtó Kft. dolgozói, 
az újpesti képviselőtestület, 
és bizottságok tagjai, az Er-
zsébet Utcai Általános Isko-
la tanárai és diákjai, a Füg-
getlenített Gyermekvédelmi 
Felelősök, az Ékszer Balett 
Egyesület növendékei vala-
mint újpesti magánemberek

Támogatóink:
Élményajándékozóink:
� Andretti fagyizó, kávé-
zó és pizzéria � Aquaworld 
vízibirodalom és élményfürdő 
� Kölyökpark komplex mozgás- 
és képességfejlesztő központ � 

Újpest Önkormányzata

Együttműködő partnerünk:
� Újpest FC

Felajánlóink:
� Újpesti Piac és Vásárcsarnok 
vezetője és kereskedői � KiwiCo 
Zrt. � Pauker Nyomdaipari Kft.
� Újpest-Árpád Lions Club � 

OTP Bank � Prudens Ifjúsági
 és Kulturális Egyesület � 

Káposztásmegyeri Családok 
Egyesülete � Újpesti Szociális
 Bolt � Aradi-Csányi Óvoda � 

Baptista Szeretetszolgálat – Új-
pest � Bambuszliget Cukrászda
� Orosz Cukrászda � Harang-
virág Cukrászda � Oxygen 
Wellness Újpest � Zola � 

Újpesti családok

Pénzadományozóink:
� Sanofi -Aventis Zrt. � Ambrus 
Ágnes Ilona � Ambrus István
� Arányiné Enesei Magdolna � 

Babits Mihály Gimnázium � 

Balázs Erzsébet � Balogh Angéla
� Báncs Ferenc � Baranyai 
Jánosné � Bartók Béla � Barzsó 
Lajos � Beregszászi Csaba � 

Bertalan Lóránt � Bertalan 
Tivadar � Blázy Lajos � Bódis 
István � Bodor Mihály � 

Borbély Imre � Breiner Katalin
� Budapesti Honismereti 
Társaság – Gábriel Tibor � 

Budapesti Zsidó Hitközség � 

Butak András � Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um � Dali József � Daróczi 
Lajos József � Dávid Kálmán és 
neje � Deutsch László � Dobos 
Tiborné � Dohnálisz Angéla
� Doroszlay Gabriella � 

Dömötör Zoltán � Dr. Bocskai 
Tamás � Dr. Dabous Fayez � 

Dr. Dénes Krisztina � Dr. Gálla 
Zoltán � Dr. Hollósi Antal � 

Dr. Horváth László � Dr. Juhász 
Hedvig � Dr. K. László � Dr. Koró 
Éva � Dr. Kortes Zoltán � 

Dr. Kovács Ivánné � Dr. Kőrös 
András és Márta � Dr. Kucsera 
Tamás Gergely � Dr. Lengyel 
Zsuzsanna � Dr. Molnár 
Szabolcs � Dr. Novák Károly � 

Dr. Pirosné Dr. Ihász Judit � Dr. 
Rozner László � Dr. Sipos Lajos 
és Sipos Lajosné � Dr. Székely 
Tímea � Dr. Tátrai Hedvig Ilona
� Dr. Telek Zoltán � Dr. Varga 
József � Dr. Kató Balázs � 

Fábián János � Fecó-jé Bt. � Gál 
Györgyné � Gáspár Lilla � 

Gáspár Pálné � Gilyén Elem-
ér József � Göröcs János � Gras 
Miklósné � Grósz Ágnes
� Gyarmati Dezső � Gyémánt 
László � Helmeci Imre
� Hirmann László � Hladony 
Sándor Gyula � Horváth Imre
� Horvát Kisebbség � Jánszkyné 
Ulman Mária � Jókay Attila � 

Jozefka Antal � Juhász György 
� Kadlecovits Géza � Kecskés 
Mária � Kende Zsuzsanna � 

Keszthelyi Ilona � Kiss Miklós
és neje, Kissné Szkok Mária � 

Kiss Péter � Kohodné Tóth 
Andrea � Kóródi Mariann � 

Kovács Sándor � Köblös 
Anita � Kulcsár és Sztankó 
Ügyvédi Iroda � László 
Zsuzsanna � Lévai András � 

M. Kovács Ilona � Magyar 
Lászlóné � Majzik Ferencné � 

Marosi Csilla  � Mátésné Pataki 
Ágnes � Matóné Bangha 
Katalin � Medi-Helper Bt. � 

Mester-Építő Kft. � Miskolczi 
Erzsébet � Nagy István � 

Németh Edit � Nyár Óvoda � 

Nyári István � Oláhné Kubatov 
Edit � Orbán Ildikó és Horányi 

Ervin � Ozsváth Kálmán � 

Pallós Istvánné � Papdán 
Sarolta � Pécsi Sebestyén 
Általános iskola � Petruska 
Jenőné � Pettkó András � 

Pinkóczi József � Pintér Éva 
� Pirityi András � Rajnainé 
Szalkai Ilona � Rádi Attila � 

Royal Reklám � Ruszin Kisebb-
ségi Önkormányzat � Sáfrány-
Holenár Mónika � Smileworld 
Kft / Helen Doron Nyelviskola 
� Sógor Pál � Solymár Péter 
Tamás � Somogyi Éva � 

Somogyvári Gábor � 

Somogyvári Tibor � Sömjén 
Gábor � Süveges Anikó � 

Szabados István � Szaitzné 
Gregorits Anna � Szinovál 
Gyula � Szokira Anikó � 

Szöllősy Marianne � Szunyoghy 
András � Szűcs István � Szűcs 
Judit � Szűts István � T. Kovács 
Beáta � T. Selman Ilona � Top-
Net Nívó Kft. � Tóth László
� Tóth Sándor � Török Ibolya
 és a Szigeti József utcai Általá-

nos Iskola tanárai, diákjai, szülői 
munkaközössége � Újpesti 
Hajós Klub � Újpesti Lengyel 
Kisebbség � Újpesti Szerb 
Kisebbség � Újpesti Ukrán 
Kisebbség � Újpest-Megyeri 
Plébánia � Út a Jövőbe Alapít-
vány � Várhidi Pál � Vasáné 
Almási Zsuzsanna és Vasa 
Zoltán � Vicze Gyuláné � 

Virág Óvoda � Wintermantel 
Zsolt � Zámbó András Zoltán 
és a számos névtelen, vagy ano-
nimitást kérő adományozónk… 
 – U. N.

KÖSZÖNJÜK!
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Robogó felügyelők 

Az idő itt 
is számít
Tavaly november derekán vette 
át az Újpesti Közterület-felügyelet 
azokat a robogókat, amelyek ha-
tékonyabbá tették munkájukat. 
A tapasztalatokról kérdeztük 
Garamszegi Andrea osztályvezetőt.

Hat darab, ötven köbcentis, Piaggio Liberty tí-
pusú robogó érkezett az elmúlt év novembe-
rében a közterület-felügyelet Király utcai te-
lephelyére. A járművek mellé természetesen 
bukósisak és védőruha is járt. Ámbár időjárás-
függő a bevetésük, és igazán tavasszal nő je-
lentősen a kihasználtságuk, eddig is kedvező 
tapasztalatokat szereztek.

Mint Garamszegi Andreától, az Újpesti Köz-
terület-felügyelet osztályvezetőjétől megtud-
tuk: különösen a lakótelepeken, a szűkebb ut-
cákon, tereken hatékonyak a robogók. Lerövi-
dült a reakcióidő is, vagyis a korábbiaknál sok-
kal gyorsabban a helyszínre érnek a munka-
társak. A leggyakoribb bejelentés a lakótele-
pekről jön, ami érthető, hiszen mostanában 
ott próbálkoznak leggyakrabban az illegá-
lis árusok, a lépcsőházakba, lakásokba csön-
getnek be. Most, hogy a robogókkal gyorsan 
a helyszínen teremnek az egyenruhás felügye-
lők, kisebb az esélyük a szabálysértőknek.

Persze sok minden másra jó a kétkerekű-
ek gyorsasága: a parkolási anomáliák felszá-
molására, a szabályokat be nem tartó kutyá-
sok fi gyelmeztetésére, és számos egyéb gond 
megoldására. Egyértelmű tehát, hogy a ro-
bogók beváltották a hozzájuk fűzött remé-
nyeket. – Á.T.

Élni és élni hagyni 

Szórólapokkal a kutyapiszok ellen
Lapunkban már többször foglalkoztunk az ebtartás szabályaival, melyeket Új-
pesten sem mindig tartanak be az állatok tulajdonosai. Visszatérő gond a pó-
ráz hiánya, de legfőképp a kutyapiszkok összeszedésének elmaradása. Az Újpes-
ti Párbeszédben sokan mondták el a véleményüket. Erre hívja fel a fi gyelmet az 
a szórólap is, amelyet a közterület-felügyelők a napokban kezdtek terjeszteni. 

Nagy türelemmel, empátiával kezelik ezt a gondot az 
Újpesti Közterület-felügyelet emberei, akik szép szóval 
próbálják rávenni az ebek gazdáit a szabályok betar-
tására. Ahogy az osztályvezető Garamszegi Andrea fo-
galmaz: segíteni szeretnének. Filozófi ájuk: élni és élni 
hagyni! 

– Sok visszajelzés érkezik a munkánkkal kapcso-
latban, és jóleső érzéssel konstatálom, hogy ezek leg-
többje pozitív – mondja az osztályvezető. – Ha kell, 
persze büntetünk is, de soha nem feledjük: mi va-
gyunk az emberekért és nem fordítva. 

Hogy mennyire komolyan gondolják a közterület-felügyeletnél mindezeket, arra bizonyíték az is, hogy meg-
kezdték azon szórólapok terjesztését, amelyeken az alábbi szöveg olvasható: „Tisztelettel megkérem Önö-
ket, hogy a gondozott és tartott eb szükségleteinek kielégítése, futtatása során, Újpest Önkormányzatának 
6/2005-ös, az állatok tartásának egyes feltételeiről szóló rendeletének utasításait szíveskedjenek betartani.”

Azt is mérlegelik, hogy forgalomba kerüljön-e az a kutyacsont formájú műanyag tartó, amiben több tucat 
zacskó elfér, és amit a kutya nyakörvéhez lehet csatolni.  – Á. T.

Felismerték 
a komposztálás 
előnyeit
Az újpestieket komolyan érdekli a 
komposztálás, hiszen az önkormány-
zat segítségével életre hívott, most be-
fejeződött akcióban sok polgár és la-
kóközösség vett részt. Hladony Sándor 
városfejlesztési tanácsnok sikeresnek 
ítéli a kezdeményezést. 

A főváros által életre hívott és támogatott akcióhoz 
tavaly csatlakozott Újpest Önkormányzata. A közhi-
edelemmel ellentétben, bizony a komposztáláshoz 
nem elég a szándék, a tudás – bizonyos tárgyak léte is 
szükséges. Ez most mind, egy helyen, az Újpesti Város-
gondnokság Kft., Galopp utcai központi épületében 
beszerezhető volt. Az előadások is itt zajlottak, melye-
ket Gellért Miklós, a Szike Környezet- és Egészségvédel-
mi Egyesület elnöke tartott.

Mint Földházi Júliától, a Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Osztály zöldterületi ügyintézőjétől 
megtudtuk: mind egy szálig elfogytak a komposztá-
láshoz rendelkezésre bocsátott edények.

Hladony Sándor városfejlesztési tanácsnok sikeres-
nek, és hasznosnak tartja az önkormányzat akcióját, 
több előadást is végighallgatott. Mi több, példát mu-
tat: maga is komposztál.
Az már szinte természetes, hogy az önkormányzat 
cége, a városgondnokság is komposztál: a lombszívó-
val felszedett, aprított leveleket, és az egyéb zöldhul-
ladékot átalakítják humusszá.  – Á.T.

Körforgás
Líraian fogalmazva: komposztálni annyi, mint ke-
zet nyújtani a természetnek, visszatalálni a rég el-
vesztett édenbe; összeölteni az elvágott köldök-
zsinórt. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy ösz-
sze kellene gyűjteni a szerves zöldségeket, a leve-
leket, a levágott füvet, és tömörítve érlelni. Újra 
felhasználható, kitűnő humusz keletkezik majd, 
és kezdődhet a természet körforgása.  

Képünk illusztráció

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Wintermantel Zsolt köszöntőjében kiemelte: Moz-
galmas év volt a tavalyi Újpesten. Nagyon sok min-
den történt a Városházán és azon kívül egyaránt.

„Minden alkalommal el szoktam mondani, hogy 
a politika értelmének és saját legfőbb feladatomnak 
a közösségépítést tartom. Ezt két új kezdeményezé-
sünk sikere mindennél kifejezőbben bizonyítja. Az 
Újpesti Párbeszéd és a Találkozzunk többször! ren-
dezvénysorozat mozgalommá váltak. Mindkettő-
ben nagyon sokan, több ezren vettek részt. Az ilyen 
mozgalmak erősítik azt az érzést, hogy mi újpestiek 
összetartozunk és szeretjük a városunkat, együtt aka-
runk tenni érte” – tette hozzá.  A találkozó fogadás-
sal és baráti beszélgetéssel folytatódott.  – U. N.

 Bővebben: ujpest.hu
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Újpest Önkormányza-
ta pályázati keretek al-
kalmazásával nyújt lehe-
tőséget Újpest nyugdíjas 

korú, illetve fogyatékossággal-, kró-
nikus betegséggel élő lakosainak egy 
újabb segítő szolgáltatás igénybevéte-
lére. Az SOS Gondozóhálózat készenlé-
ti és ügyeleti szolgálata nyújtotta lehe-
tőségekre pályázni 2012. február 29-ig 
lehet. Minderről Nagy Istvánt, Újpest 
népjóléti alpolgármesterét kérdeztük.

– Mi a szolgáltatás és a 
pályázat lényege?

– Az SOS Gondozóhá-
lózat készenléti és ügyele-
ti szolgálata ma már az ön-
kormányzatokon keresz-
tül is kínálja nyugalomra és 
biztonságra épülő csomag-
ját. Újpest Önkormány-
zata ajánlója és a pályáza-
ti rendszerrel alkalmazó-

ja is a szolgáltatásnak. Azok a nyugdíjasok, fogyaték-
kal, krónikus betegséggel élők, akik elnyerik az önkor-
mányzat pályázatát, rendkívül méltányos, havonkén-
ti 1000 forintos áron, vagy szociális alapon történő tá-
mogatással térítésmentesen vehetik igénybe a szolgál-
tatást. Ezért az összegért a nap 24 órájában rendelke-
zésre álló telefonos ügyfélszolgálat, a 4 órán belül ki-
érő ügyelet, házi segítségnyújtás érhető el számukra. 

– Miért ajánlja a szolgáltatást az önkormányzat?
– Az életkor előre haladásával egyre fontosabbá vá-

lik a biztonság. Mindenki agyában motoszkáló gon-
dolat: mi lesz, ha szüleink szorulnak gondoskodásra, 
ha megbetegszünk, ha egyedül maradunk? Megoldá-

sok persze vannak, de nehéz eligazodni a szolgálta-
tások között. Újpest Önkormányzata példás módon 
végzi az idősgondozást, odafi gyel a krónikus beteg-
séggel élőkre. Szélesítjük a lehetőségeket. Ezért ajánl-
juk az SOS Gondozás készenléti szolgálatát. Hívható 
hétköznap, hétvégén, éjjel, nappal, bármikor. Segélyhí-
vás esetén riasztja a mentőket, orvosi ügyeletet, tűzol-
tóságot, rendőrséget. Házhoz küldik a megfelelő szak-
embert. Segítenek a személyes tevékenységekben, tes-
ti higiénében, hajápolásban, házimunkában, ha kell, 
az ételmelegítésben, tálalásban, a gyógyszerek adago-
lásában is. Partnerek a mentálhigiénés gondozásban, 
például beszélgetésben, felolvasásban. Mindig vannak 
ügyeletben ápolók, gondozók és műszaki szakembe-
rek is. Ajánlom az újpestiek fi gyelmébe. – B. K.

A pályázatról:
Az igénylőlap letölthető a www.ujpest.hu hon-
lapon, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal 
mindkét ügyfélszolgálati irodájában (a városköz-
pontban: István út 15., Káposztásmegyeren: Haj-
ló u. 42-44). Benyújtási határidő: 2012. február 
29. A szolgáltatásról további információ: www.
sosgondozas.hu., hívható telefonszám: 06-20-320-

Pályázat után

Házhoz jön
a segítség

Felhívás
Tisztelt Újpesti Polgárok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére üdülé-
sük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében pályázatot hirdetett meg.

 A pályázatot nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, nyugdíjasok, továbbá 
szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények munkavállalói ad-
hatják be legkésőbb 2012. február 29-ig. A pályázati kiírás a Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány www.mnua.hu honlapján az Erzsébet program menü-
pont alatt érhető el.  Nagy István alpolgármester

Újpest közösségépítőivel köszöntötték az újévet 

„A siker titka 
az összefogásban rejlik”
Immár hagyományosnak mondható, újévi köszöntésre és fogadásra invitálta 
Újpest kiválóságait Wintermantel Zsolt január 19-én az Újpesti Polgár Cent-
rumba. A polgármester meghívását elfogadva több mint száz újpesti díja-
zott, művész, közéleti személyiség, sportoló vett részt az eseményen.
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– Miként fogadta a szak-

mai elismerést? – kérdeztük 
a díjazottat.  

– Meglepődtem, nem szá-
mítottam rá. Nagyon szere-
tem a hivatásomat. Bár a si-
kerek mindig örömmel töl-
tenek el, az egyéni elismerés-
re nem szomjaztam. Ezért az 

első gondolatom az volt, miként lehetne a kitün-
tetést az iskolának adni. Igazgatóként ugyan kar-

mester vagyok, de a zenei hasonlatnál maradva, a 
dirigens általában nem zenél, feladata az összhang 
megteremtése. Iskolánk eredményeit ezért közös 
sikernek érzem, és a díjat az iskolai közösség elis-
meréseként értékelem.

– A méltatásban az áll: a gyermekek harmoni-

kus személyiségformálásában végzett munkát is-

merik el.

– Szép gondolat ez a díjat adományozók részé-
ről, a Németh László-díj valóban erről szól.  Peda-
gógusként tapasztalom, a szakképzést olykor ösz-
szetévesztik a munkaerő piaci képzéssel. Pedig a 
szakma elsajátításakor legfontosabbnak az alkotás 
örömét és annak személyiségformáló hatását tar-
tom.  Meggyőződésem, ha valaki szívesen és tehet-
ségesen alkot, sikeres lesz az elhelyezkedésben is. 

– Ön újpesti pedagógus dinasztia tagja, édesany-

ja, testvére, felesége is tanár. A gyerekek is fogéko-

nyak az oktatás iránt?

– Ezt még nem lehet tudni. Bár az ő korukban 
még én sem a katedráról álmodoztam. A Műegye-
temen is a kíváncsiság terelt előre, szerettem volna 
minél több szakmát kipróbálni. A pályakezdés első 
éveiben „gyűjtöttem” a munkahelyeket, négyet, 
ötöt – két, három év alatt. Kipróbáltam a terve-
zést, a termelő vállalatot, különböző helyeken dol-
goztam, volt, hogy az előléptetés helyett a felmon-
dást választottam. A pedagógia közelébe az esti, 
levelező tagozatos oktatás során kerültem. A má-
sodállásból lett nagyon rövid idő alatt főállás és hi-
vatás. – B. K.

Koronka Lajos Újpest 9. számú egyéni válasz-
tókerületének önkormányzati képviselője (Fi-

desz), az oktatás a szakterülete. A közösségi 
munkája egybecseng a hivatásával. A Közmű-
velődési és oktatási bizottság elnöke.

Az önkormányzat ösztöndíja 
tehetséges diákoknak

Viszik Újpest jó hírét 
Lapunkban folytatjuk a 2011/2012-es tanévben 
ösztöndíjban részesülő fi atalok bemutatását. Ugró 
Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesült: 

HORNYAI ZSÓFIA, 
az ELTE Radnóti Mik-
lós Gyakorló Iskola és 
Gimnázium 11. évfolya-
mos tanulója. Tanulmá-
nyi munkája folyamato-
san kiemelkedő. Tavaly 

a „Polgár az Európai Demokráciában” Országos Tanul-
mányi Verseny regionális döntőjén első helyezést ért el, 
az azt megelőző évben pedig második lett. 2011-ben, 
az Arany János Irodalmi Versenyen, országos első 
helyet szerzett. Elmondása szerint az ösztöndíj el-
sősorban egy nemzetközileg elismert nyelvvizsga 
megszerzésében lesz segítségére.

NAGY BÁLINT, a 
Semmelweis Egyetem 
Gyógyszertudományi 
Kar második évfolya-
mos, példaértékű ta-
nulmányi eredmény-
nyel rendelkező hallga-

tója. Korábban, 2009-ben, majd a rákövetkező év-
ben is az élmezőnyben végzett az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Verseny döntőjén biológiából. 
Most másodszor nyerte el az Újpesti Diákösztön-
díjat, az összeget a tanulmányaival összefüggő ki-
adásokra fordítja.  – Á.T.

(Képünkön: a diákösztöndíj átadásának pillana-

tai, dr. Molnár Szabolcs alpolgármestrerrel.)

Németh László-díjas igazgató

Másodállásból  
hivatás
A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból Halász János, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium parlamenti állam-
titkára oktatási elismeréseket adott 
át január 19-én, a Szépművésze-
ti Múzeumban megtartott ünnep-
ségen. Németh László-díjban része-
sült Koronka Lajos, a Kozma Lajos 
Faipari Szakközépiskola igazgatója 
a középfokú oktatásban végzett ne-
velőmunka, a gyermekek harmoni-
kus személyiségformálásában vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseként. 

6 O k t a t á s

A Babits és a Könyves 
gimnázium a 100
legjobb között 
Az oktatási-nevelési intézmé-
nyek, a diákok, tanárok vala-
mint a fenntartó sikere, hogy 
két újpesti, önkormányzati 
fenntartású középiskola is be-
került az ország száz legjobb 
középiskolája közé!

A Babits Mihály Gimnázium a 36., a 
Könyves Kálmán Gimnázium az 57. helyen 
szerepel a Quattrocento Kiadó a magyar-
országi négy-, hat- és nyolcosztályos gim-
náziumok, szakközépiskolák, technikumok 
eredményeit összehasonlító kiadványában.

Sorrend a kerületi 
önkormányzatok 
által fenntartott 

gimnáziumok között

Rangsor. 
A 100 legjobb 

magyar 
középiskola

Gimnázium Fenntartó 
kerület

1. 2. Szent István  XIV.

2. 9. Városmajori XII.

3. 13. Kempelen Farkas XXII.

4. 16. Veres Péter III.

5. 19. Karinthy Frigyes XVIII.

6. 27. Toldy Ferenc I.

7. 30. Berzsenyi Dániel XIII.

8. 36. Babits Mihály IV.

9. 53. Szerb Antal XVI.

10. 56. Szent László X.

11. 57. Könyves Kálmán IV.

12. 58. Németh László XIII.

13. 61. Móricz Zsigmond II.

14. 69. Árpád III.

15. 75. Balassi Bálint XVII.

A Polgármesteri Hivatal művelődési és oktatási osztálya segítségével készült az összehason-
lító táblázat, amely a 100 középiskola rangsorában a kerületi önkormányzatok által fenn-
tartott iskolákat veti össze a Quattrocento Kiadó adatai alapján.
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A Bagolyváron 
innen és túl 

Romos házból, lyu-
kas tetőterű padlásból 
volt elég a II. világhábo-
rú utáni Újpesten. Kö-
zülük egy, a Beniczky 

utca 7. szám alatti, romantikus elne-
vezést kapott. Bagolyvárnak hívták. A 
név ráragadt a házban lakó, vagy ott 
alkotó művészeti alkotóközösségre is. 
Ismeretlen életművek, gyűjtemények 
címmel négy, korábbi bagolyvári mű-
vész gyűjteményes tárlata, az Újpesti 
Téli Fesztivál kiemelt eseményeként, 
január 28-án, 11 órakor nyílik az Új-
pest Galériában. 

Dr. Kövesdi István gimnáziumi igazgató kölcsön-
zi erre az alkalomra a gyűjteményt. Három festő-
művész, Giron Emánuel, Brusch Péter, Bőszin Endre, 
és Saly Jenő szobrászművész alkotásai több évtized 
leforgása alatt „költöztek be” a családhoz. A gyűj-
temény komoly kortörténeti értékként őrzi a mű-
vészettörténet konstruktivista, ötvenes, hatvanas 

évekre jellemző, mégis újpesti korszakát. Ezért ma-
radt egyben.

– Apai nagybátyám először munkakapcsolatot, 
majd barátságot ápolt az alkotókkal, akiket, per-
sze jóval később, megismer-
hettem én is. A háború után 
az újpesti Városházán jogász-
ként szociális ügyekben volt 
jártas, istápolta azokat a te-
hetséges fi atalokat, akik ta-
lán éhen haltak volna, ha a 
Városháza nem támogatja 
őket élelemmel, műterem-
mel, munkalehetőséggel. Új-
pest „tanulmányi ösztöndí-
jat” nyújtott nekik, járhattak 
a Képzőművészeti Főiskolá-
ra – meséli a gyűjtemény tu-
lajdonosa. – Nagybátyám ké-
sőbb a Bányagépgyárban lett 
jogász. Giron Emánuelt pél-
dául a gyár támogatta, cseré-
be meghatározott mennyisé-
gű képet kellett festenie. Saj-
nos ezek sorsáról nincs tudomásunk. Nagybátyám 
ekkor már barátként tartozott a társasághoz, Giron 

volt számára a legkedvesebb. Mecénásuk lett, kere-
setéből vásárolt egy-egy alkotást Girontól, Brusch 
Pétertől, Bőszin Endrétől és a szobrász Saly Jenőtől. 
Ez a gyűjtemény maradt rám. 

– Ismeretlen gyűjteményt 
látunk?

– Kevésbé ismertet. Az 
alkotók közül már senki 
sem él. Giron nehezen al-
kotott, Salynak kevés köz-
téri alkotása van. Brusch 
Péter befelé forduló mű-
vészként alig vállalt kiállí-
tást. Ismereteim szerint pé-
csi örökösök tartják egy-
ben művei zömét. Keveset 
alkottak, keveset állítottak 
ki, mégis munkásságuk le-
nyomata a kornak. Ugyan-
akkor magyarázat arra is, 
miért nem találkozunk ve-
lük kiállításokon.

– Kivéve Újpestet…
– Egy-egy alkotásukat lát- 

hatta már az Újpest Galériában a közönség, ám van, 
amit még nem. Ezt pótolja a mostani alkalom.  – B. 

Könyvtári éjszaka
A Magyar Kultúra Napjára időzítettünk két olyan ren-
dezvényt, amellyel már régóta szerettük volna meglepni 
olvasóinkat, továbbá amire az önkormányzattól elnyert 
pályázat, és az Önök adójának 1 százaléka adta a pénz-
ügyi hátteret. Január 21-én este az APRÓ színház ven-
dégjátéka volt, Trebla, a bárány címmel – gyerekeknek. 
Ezt követte Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint jazz du-
ója. Mindez egész éjszakás nyitva tartással, ingyenes fél 
éves beiratkozással, valamint az olvasók vendéglátásá-
val egybekötve. Legalább ezer ember fordult meg éjszaka 
a könyvtárban, ami minden várakozásunkat felülmúlta. 

Köszönet érte mindenkinek, hogy ez létrejöhetett.
 Tamási Júlia könyvtárvezető, Király könyvtár
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A Bagolyvár-hoz tartozott még Dániel (Fischl) Kornél, Istvánfy János, Hován László, Vadász György, 
Varga Magda is. Mestereik voltak a főiskolán Barcsay Jenő, Kmetty János, Domanovszky Endre, Szőnyi 
István, Kisfaludy Strobl Zsigmond. 1946–1950 között rendszeresen tartottak kiállításokat iskolákban, 
társadalmi szervezetek helyiségeiben. A tárlatok rendezői, megnyitói között volt például Kassák La-
jos író, Kádár Zoltán művészettörténész, és Kállai Ernő, a magyar képzőművészeti modernizmus te-
oretikusa is.

A kultúra 
ápolói
Hagyományteremtő szándékkal, a 
Magyar Kultúra Napja előestéjén 
rendezték meg az Újpesti Téli Feszti-
vál nyitó rendezvényeként a közmű-
velődési dolgozók találkozóját. Az Új-
pesti Polgár Centrumban, a művelő-
dési intézményekben dolgozókat vár-
ták, akiket az önkormányzat nevében 
dr. Molnár Szabolcs üdvözölt. A vá-
rosrész alpolgármestere köszönetet 
mondott a kultúra ápolását, közve-
títését hivatásként végző szakembe-
reknek. Az ünnepi találkozó Dunai 
Tamás Szavakat fúvok című önál-
ló estjével folytatódott. A népszerű 
színművész a költészet és a zene har-
monikus egységét illusztrálta ez alka-
lommal is. A találkozó – fehér asztal 
mellett – jóízű beszélgetéssel folyta-
tódott.  – B.

Giron Emánuel alkotása



Tehetséges gyerekek, segítő 
pedagógusok és családok találkozója

A Magyar Kultúra Hete
Az Újpesti Ifjúsági Sport- 
és Szabadidőközpontban 
január 20-án, pénteken 
este ünnepi gálaműsor-
ral zárult a Magyar Kul-
túra Hete programsoro-

zat. A legjobbak a színpadon, a nézők előtt 
ismételték meg produkcióikat. A nemrégi-
ben új névre váltó, korábbi Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Ház 2001-ben teremtett ha-
gyományt a vetélkedővel, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából. Azóta meghirdetője és le-
bonyolítója a seregszemlének. 

Kerekes György, az Újpesti Ifjúsági Sport- és Sza-
badidőközpont igazgatója köszöntőjében arról 
emlékezett: akkor, amikor Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22-én befejezte Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát, még nem tudta senki, hogy a vers a ma-
gyarság nemzeti imájává válik. Az intézmény igaz-
gatója köszönetet mondott mindazoknak, akik 
segítették pedagógusként, szülőként a diákok fel-
készülését. Kerekes György elmondta, akik verse-
nyeztek, egytől-egyig tehetséges gyerekek.

A gálaműsorban pedig a jók között a legjobbak 
léptek színpadra.

Mátésné Pataki Ágnes, a Polgármesteri Hivatal 
művelődési és oktatási osztályának vezetője, vala-
mint Kerekes György igazgató valamennyi, dobogós 
helyen végzett diáknak személyesen és szeretettel 
gratulált. A nagysikerű rendezvény ugyan egy időre 
elbúcsúzott, de a „jövőre veled, ugyanitt” reményé-
vel köszöntek el egymástól a résztvevők. 
Bővebben: ujpest.hu – B. K.

Az Értékünk a népművészet című, a Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére január 19-én megnyílt 
tárlattal a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szak-
iskola és Gimnázium diákjainak és művésztanára-
inak adott bemutatkozási lehetőséget az újpesti 

iskola. A kiállítást megnyitó Cselőtei Erzsébet, Fót 
város polgármestere többek között arról szólt: a 
kiállítók a magyarság népi kultúrájából olyan ér-
tékeket hoznak felszínre, és olyan mélységeket 
mutatnak meg egy-egy tárlat alkalmával, ame-
lyek néphagyományaink ősi elemeire épülnek. A 
hozzáértők számára ezek a tárgyak ma is üzene-
tet tudnak továbbítani, és a magyar nép teremtő 
erejének legnagyobb bizonyosságát szolgáltatják.

A kerámiák, szőttesek, viseletek, rajzok, fest-
mények között a legnagyobb tetszést az élet-
nagyságú, jászsági asszonyviseletbe és fóti meny-
asszonyi ruhába öltöztetett babák aratták. 

Az esemény több volt egy kiállításnál. Az ün-
nepre a házigazda iskola diákjai népi mondókák-
kal, énekkel, furulyaszóval, néptánccal készültek, 
a vidám jelenetek szereplői nagy tapsot kaptak.  
Az estébe nyúló kézműves foglalkozáson a szövés, 
fonás, korongozás szépségeiről és nehézségeiről 
egyaránt szerezhettek tapasztalatot a házigazdák. 

Bővebben: ujpest.hu  – B. K.

Több (volt) mint kiállítás

Értékünk a 
népművészet 
Tamási Áron örökérvényű gondo-
latával (mely szerint „A népművé-
szetet ápolni – szívvel és szeretet-
tel megőrizni az eleinktől ránk ma-
radt értékeket – mindannyiunk kö-
telessége”) invitálta a Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium legújabb 
kiállítására a nagyérdeműt.

8 Újpesti Téli Fesztivál

Sport és kultúra egy színpadon
Január 24-én, az Újpest FC Megyeri úti székházában sajtótájékoztatón ismertette Dózsa László ér-
demes művész, az Újpest Színház főrendezője legközelebbi bemutatójuk, a Sóska, sültkrumpli című 
színdarab létrejöttének előzményeit. Mint azt Dózsa László elmondta, munkatársaikkal elkötelez-
ték magukat amellett, hogy az Újpest Színház a magyar dráma teátruma legyen. Ezért és az újpes-
tiek legendás futballszeretete miatt is választották legújabb bemutatójuknak Egressy Zoltán művét.

A színdarab összekapcsolja a kultúrát és a sportot, melyhez Újpest Önkormányzata örömmel nyújt tá-
mogatást – mondta a tájékoztatón Wintermantel Zsolt. – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
mind a város sportélete, mind kulturális élete kiemelkedő színvonalú legyen. 

Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című színdarabját február 5-én, zártkörű előadáson mutatják be. 
A nyilvános bemutatóra március 2-án kerül sor. A színpadon Babicsek Bernáttal, Fillár Istvánnal, Szol-
noki Tiborral találkozhat a közönség. Rendező: Krizsik Alfonz, játékmester: Dózsa László. A bemutatót 
az önkormányzat mellett az Újpesti Sajtó Kft. és az UTE is támogatja. – L. Z.



Újpesti műsortükör
január 26-február 1-ig 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Újpesti Téli Fesztivál: „Liszt 
Improvizációk”. A Karinthy Frigyes ÁMK 
Képzőművészeti Körének Liszt Ferenc 
emlékére készült alkotásai. Megtekinthető: 
február 21-ig. KFÁMK Főépület Galéria
� Újpesti Téli Fesztivál: Solymos Tamás 
festménykiállítása. Január 26-tól február 
12-ig, 11.00-18.00. Újpest Galéria
� Újpesti Téli Fesztivál: Ismeretlen élet-
művek, gyűjtemények. Giron Emánuel, 
Saly Jenő, Brusch Péter, Bőfin Endre művei. 
Megnyitó: január 28-án, szombaton, 11.00 
órakor. Megtekinthető február 12-ig, 
11.00-18.00-ig. Újpest Galéria
� Újpesti Téli Fesztivál: Húros Annamária 
jelmez-és díszlettervező kiállítása, két 
színhelyen. Megnyitó február 6., 14.30: 
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont, 
majd február 11-én, 17.00-kor az Ady Endre 
Művelődési Központban
� Olimpiáról mindenkinek. Olimpiatör-
téneti kiállítás a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium Károlyi Galériájában. Megtekinthető 
az iskola nyitva tartási idejében, január 27-ig.
� Értékünk a népművészet. A Fóti 
Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és 
Gimnázium diákjainak és művésztanárainak 
alkotásai. Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium, Virág aula. 

ELŐZETES
ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL 
� Február 2., csütörtök, 10.00: Fabula 
Bábszínház: Vitéz László. Karinthy Frigyes 
ÁMK Közösségi Ház
� Február 4., szombat, 10.00: Családi ját-
szó. Farsangi vigasság. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont
� Február 5., vasárnap, 19.00: Sóska, sült-
krumpli. Újpest Színház, zártkörű bemutató előadás
� Február 7., kedd 15.00, az Újpesti Magyardal 
és Zenebarát Társaskör farsangi rendezvénye
� Február 11., szombat, 19.00: Karnyóné. 
A Forrás Színház előadása. Újpest Színház 
bérlet 1. előadás Bérletek: 8000, és 7000 
forintért, jegyek 2500, 2200 forintért vált-
hatók. Ady Endre Művelődési Központ, 
Újpest Színház
� Február 12., 11.00: A gőgös királykisasz-
szony. Gyermekszínházi előadás. A belépés 
ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján. 
Támogató: NKA. Ady Endre Művelődési Központ

HETI ÚJDONSÁG
Január 26. csütörtök 
ISKOLÁSOKNAK
� 14.00-15.30: Játssz-óra. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont, korábbi UGYIH

ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL
� 14.30: Találkozás Cakó Ferenc animációs 
filmrendezővel. Beszélgetés és homok animá-
ció bemutató. Karinthy Frigyes ÁMK Főépület

Január 27., péntek
JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
� 18.00: Sebestyén Márta énekművész fellépése. 
Jótékonysági koncert a Szent József plébánia-
templom orgonája javára. Újpesti Polgár Centrum

Január 28., szombat 
ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00-12.00: Varázsgömb meseműsor. 
Kilin Ildikó bábművész és Mollini bűvész 
előadása. Utána játszóház, kézműves foglal-
kozás. Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

TÚRA
� 10.00: A Bagoly Klub túrája a Szemlő-
hegyi, és a Pál-völgyi barlangban. Előzetes 
jelentkezés és info: 399-7067. Hat év felet-
tieknek. Az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont programja

KÓSTOLÓ
� 10.00: A disznótor finomsága: a toroskáposz-
ta. Ételkóstoló. Újpesti Piac- és Vásárcsanok

Január 29., vasárnap
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00: Gyermek táncház a Bem Néptánc-
együttessel. Ady Endre Művelődési Központ

Január 31., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30-11.00: Babajátszó. Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpont, korábbi UGYIH

Karnyóné s két szeleburdiak
A Forrás Színház vendégszerepel a Karnyóné 
című előadásával az Ady Endre Művelődési 
Központban február 11-én, 19.00 órai kez-
dettel. A zenés bohózat Csokonai Vitéz 
Mihály „Az özvegy Karnyóné s két szeleburdi-
ak” című darabjából készült. A Forrás Színház 
estjén a főbb szerepekben Bánsági Ildikó 
Kossuth- és Jászai-díjas színművészt, Dörner 
György érdemes művészt (aki a bohózat ren-
dezője is egyben) valamint Krizsik Alfonz, 
Papp Attila, Ács Tamás színművészeket láthat-
ja a publikum. Az előadás az Újpest Színház 
bérleti előadása, az Újpesti Téli Fesztivál prog-
ramja, amelyre jegyek 2500, és 2200 forintos 
árban válthatók. Az előadást követő közön-
ségtalálkozón Bánsági Ildikóval és Dörner 
Györggyel beszélgethetnek a nézők. 

Bagoly Klub 
A Bagoly Klub tagjai és a velük szívesen 
útnak indulók február 25-ére tervezett túrá-

juk során autóbusszal Pilisszentlászlóra tar-
tanak, majd onnan a Lajosforrás–Bükkös-
patak útvonal mentén érnek el Szentendrére. 
Találkozó 8.20-kor az Újpest-Városkapu 
autóbusz állomáson. Az utazás költsége tel-
jes áron 855 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
430 Ft. Jelentkezni február 20-ig lehet a 399-
7067-es telefonszámon az Újpesti Ifjúsági 
Sport- és Szabadidőközpontban.

Mese – felnőtteknek
Az Újpesti Téli Fesztivál idején az Újpesti 
Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ várja 
Berecz András ének- és mesemondó estjé-
re az érdeklődőket. A Kossuth-díjas 
művész ezúttal a felnőtteknek tervezi 
műsorát, velük barangol a mesék világá-
ban. A jegy ára 1800 Ft. A program febru-
ár 13-án, 19.00 órakor kezdődik.

Kezeslábas babaszínház
A karácsonyi vásár nagy sikerű 
Szivárványhinta előadása nyomán ismét 
lesz babaszínház az Újpesti Ifjúsági Sport- 
és Szabadidőközpontban. Az Újpesti Téli 
Fesztivál programjaként február 7-én, 
10.00 órakor kezdődő előadásra Honti 
György Jászai-díjas színművész, rendező és 
drámapedagógus érkezik a Kezeslábas című 
előadással. A csecsemőknek és kisbabáknak 
(0-4 éves korig) ajánlott programban élőze-
nés, mondókás, bábozós kavalkád várja a 
családokat. Jegyár: 1200 Ft/2 fő (egy gyer-
mek és egy szülő részére), testvérjegy: 500 
Ft. Az előadást babajátszó követi.

Rendhagyó irodalomóra
Radnóti Miklós Nem tudhatom című költe-
ménye lett az Év Verse. Ennek ismeretében 
is különleges élményt kínál az Újpesti Téli 
Fesztivál keretében február 13-án, 14.00 
órakor kezdődő Rendhagyó irodalomóra, 
amelyen Radnóti Miklós líráját hallgatva 
megelevenednek életének fontosabb ese-
ményei, helyszínei. Harsányi Gábor színmű-
vész, Nyári István előadóművész az Újpesti 

Kommunikációs Stúdió növendékeivel lesz 
szereplője az előadásnak. A „Sem emlék, 
sem varázslat” című Radnóti-emlékműsor 
összeállításában Szöllősy Marianne gyűjte-
ményvezető volt a segítségükre. Az Újpesti 
Kamaraszínház (Újpesti Polgár Centrum) 
előadására jegyek 500 forintos árban váltha-
tók, rendelhetők.

„A méz és én”
A méz és én címmel, méz-napi rajzpályázatot 
hirdet szabadon választott technika alkal-
mazásával az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont. Az alkotásokat (az alko-
tó neve, iskolája feltüntetésével) február 
24-ig várják az intézmény recepcióján, 
Takács-Kollárik Orsolya nevére. A legjobb 
alkotások készítői jutalomban részesülnek. A 
rajzokból kiállítás nyílik az Újpesti Gyermek 
Galériában március 9-én, 16.30-kor. 

Ékszer Balett 
A két évtizede sikeresen oktató Ékszer 
Balettiskola új tagozatot indított a 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési 
Központ Főépületében. A növendékek a 
klasszikus balett mellett színpadi táncot, 
akrobatikát, step- és jazztechnikát tanul-
hatnak Szabó Vivientől, az Ékszer Balett 
szólótáncosától. Az ovisok és az általános 
iskolások péntekenként külön csoportban 
és időpontokban tanulhatnak, az oktatás 
díja: 2700 Ft/hó. Jelentkezés: 233-2806. 

3-1-2 meridián torna
Ingyenesen igénybe vehető mozgáslehető-
séget ajánlanak minden korosztálynak, 
kiváltképpen az idősebbeknek Újpesten az 
Andretti kávézó emeleti termében. (IV. 
Külső Váci út 13). A csütörtökönként 17.00 
órától kezdődő foglalkozáson elsajátítható, 
alig több mint félórás gyakorlat rendszeres 
ismétlésével – a kínai Zhu professzor szerint 
– akár száz évig is élhetünk, ha naponta 
végezzük ezt a tornát. Érdeklődni lehet a 
06-70-337-2049-es telefonszámon.
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Február 8-án szerdán 18-19 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. 

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Bejelentkezés: H-P: 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők február 6-án hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadó-
órát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képviselők február 
6-án hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, 
Koronka Lajos önkormányzati képviselők február 13-án hét-
főn 17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati képviselő febru-
ár 14-én kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselő február 27-én hétfőn 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! 
Irodánk minden pénteken, 17 és 18 óra között tart 
nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel velünk a kapcso-

latot, hogy minél hatékonyabban működhessünk együtt!
Címünk: 1046 Budapest, Szent László tér 7. Telefon: 06-70-
372-3119, 06-70-381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: min-
den hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti címen.
 Jobbik Magyarországért Mozgalom, Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Szalma Botond önkormányzati képviselő, frakcióve-
zető (KDNP) fogadóórája, minden hónap első hétfő-
jén, 18 órától 19 óráig kerül megtartásra a Karinthy 

Frigyes ÁMK Közösségi Házában (Lóverseny tér 6. sz.)

FOGADÓÓRA
Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 

(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok fo ga dó órá ja: 
elő ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-20-390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu

KAUFER VIRÁG ÚJPESTEN
Új Ellenállás és Jó Szomszédság. (LMP Iroda – Újpest, 
István út 22.) Időpont: 2012.  január 31., 18 óra. Kössön 
belénk, beszélgessünk kötetlenül! 
 

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő ze-
tes te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 06 

20 518 7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán Be at-
rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső pén te-

kén 17 órá tól, Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép vi se lő 
min den hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél (1046 Budapest, 
Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re ön kor-
mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 
órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo-
lya mos Gim ná zi um ban (1046 Budapest, Bőr fes tő u. 5-9.)

MEGHÍVÓ
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása 
január 31-én, kedden 10 órától lesz az újpesti Polgár 
Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvényre a belépés 
ingyenes. A rendezvény fővédnöke: Kiss Péter országgyű-
lési képviselő és dr. Trippon Norbert önkormányzati kép-
viselő, az MSZP kerületi elnöke.
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete 

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi se lő i-
nek fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön kor-
mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri Te le pü lés-

ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, min den hó nap 2. hét fő-
jén, 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Budapest, IV. 
Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li Jó zsef Pál (1. evk.) 
ön kor mány za ti kép vi se lő, min den hó nap 2. hét fő jén 
17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely szín: Budapest, IV. 
Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K
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Ingyenes jogsegélyszolgálat 
Tisztelt Újpesti lakosok! A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karának tanárai (és hallgatói) az újpesti önkormányzattal folyta-
tott együttműködés keretében ingyenes jogsegélyszolgálatot tartanak (ügy-
viteli megoldások, panaszok megfogalmazása, tanácsadás minden területen).

Időpontok: 2011. január 31., február 8., 15., 22., 28. Minden alkalom-
mal délelőtt 10-12 óráig, a régi Városháza épületében, a földszint 27-es 
szobában. Előzetes bejelentkezésre nincsen szükség! Tájékoztatom Önö-
ket arról, hogy az eddig megszokott hétfő délelőtti, a Polgármesteri Hi-
vatal jogtanácsosa által tartott ingyenes jogi tanácsadás továbbra is meg-
marad!   Dr. Vitáris Edit jegyző

Megtörtént esetek
Trükkös tolvajokról, szélhámosokról, a 
gyanútlan lakókat átverő bűnelköve-
tőkről, megtörtént esetekről esett szó a 
káposztásmegyeri nyugdíjas klub janu-
ár 23-i klubnapján. Cserna Sándor, a Pol-
gármesteri Hivatal közbiztonsági refe-
rense, valamint Pinkóczi József, a város-
üzemeltetés főosztályvezető-helyettese 
az életből merített példákkal ecsetelte, 
miként kerülhető el, hogy rászedjenek 
bennünket azok, akik nem becsületes 
úton akarnak gyarapodni.  

Farsangi szlovák est
Újpest Önkormányzatának támogatásá-
val rendezi meg az Újpesti Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat a farsangi estjét. A ja-
nuár 28-án, szombaton 17 órakor, az Ady 
Endre Művelődési Központban tartandó 
farsangi szlovák esten vidám dalok, népi 
táncok szórakoztatják a közönséget. Fel-
lép a Pilisszántói Szlovák Kórus, a Tungs-
ram Kodály Zoltán Férfi kar, a Lipa Szlovák 
Néptánc együttes, valamint a Balazsicska 
Dabasi Citerazenekar. A műsort baráti be-
szélgetés és tánc követi.

Noha az idei tél eddig nem tette 
különösebben próbára a polgáro-
kat és a közüzemeket, ígérnek még 
zimankós napokat, amikor akad te-
endő. Ám sokakban nem rögzült, 
hogy a hóeltakarítás, a járdák csú-
szásmentesítése a lakók feladata. 
Legalábbis a házuk előtti területen. 

Az Újpesti Városgondnokság Kft.-
nél azonnal elindulnak a gépek, a 
szakemberek, ha az időjárás kikény-
szeríti a teendőket. A házak előtt futó 
járdákról viszont a tulajdonosoknak 
kell eltakarítaniuk a havat.

– Ezen a területen akadnak hiá-
nyosságok, bizony sok helyen elma-
rad a járdák tisztítása – mondja Vasa 

Zoltán, a társaság vezetője. – A kert-
városi részen lakók még csak-csak 
elsöprik a havat, a társasházaknál vi-

szont akadnak hiányosságok. Ahol 
ilyennel találkozunk, ott elvégezzük a 
munkát, jelezzük ezt a közterület-fel-
ügyelet felé is, hiszen ők hivatottak 
arra, hogy szükség esetén szankcio-
náljanak. Egy biztos: a havat a tulaj-

donosnak kell eltakarítania az ingat-
lana előtti járdaszakaszról, vagy gon-
doskodnia kell arról, hogy azt valaki 
helyette megtegye, mivel adott eset-
ben súlyos következményei lehetnek 
mulasztásának. 

Közösségi feladat
A hóeltakarítás, illetve a csú-
szásmentesítés a társasház tu-
lajdonos-közösségének a felada-
ta. A tulajdonosok az elmulasz-
tott kötelezettségért egyetem-
legesen felelnek. Amennyiben 
nem kívánják maguk eltakarí-
tani a havat, akkor a közgyűlés 
megbízhatja a közös képviselőt, 
hogy e célból vállalkozóval kös-
sön szerződést.  – Á. T.

Kártérítés
A tulajdonos jogi kötelezettsé-
ge a csúszásmentesítés, és ameny-
nyiben valaki kárt szenved, azért 
mert e jogi kötelezettségnek nem 
tett eleget, köteles a kárt megté-
ríteni. Ez részben vagyoni és rész-
ben nem vagyoni lehet. Vagyo-
ni kár például a ruha elszakadása, 
tisztítási költsége, nem vagyoni a 
gyógykezelés költsége, a sérült ki-
esett munkaideje, de akár bünte-
tőjogi felelősség is felvetődhet.

A hólapátolás 
felelőssége
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Végső búcsú Gyöngyössy 
Zoltán fuvolaművésztől

Családja, szerettei, barátai, zenész-
társai és ismerősei 2012. febru-
ár 4-én, Újpesten vehetnek végső 
búcsút az autóbalesetben elhunyt 
Gyöngyössy Zoltán fuvolaművésztől, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem professzorától. Gyöngyössy Zol-
tánt a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem és Újpest Önkormányzata 
saját halottjának tekinti. 

A városrész Újpestért-díjjal kitüntetett művésze tragikus hirtelenség-
gel, életének 53. évében hunyt el. 2012. február 4-én, 11 órakor az Újpest-
Kertvárosi Szent István Plébániatemplomban, szentmise keretében búcsúz-
nak tőle tisztelői, barátai, családtagjai. (Bp., IV., Rákóczi tér 4–6.) Ezt köve-
tően 13 órakor kísérik utolsó útjára és helyezik örök nyugalomra a Megye-
ri úti temetőben. 

Gyöngyössy Zoltán nemzetközi hírű fuvolaművész, a Zeneakadémia pro-
fesszora néhány nappal 2011 karácsonya után, két gyermekével tragikus 
autóbalesetet szenvedett, melyben vétlen áldozatként életét vesztette. 
Érettségire készülő fi a könnyebben, diploma előtt álló lánya súlyosan meg-
sérült, felépülése hosszabb időt vesz igénybe. Gyöngyössy Zoltán halálával 
nemcsak a magyar zenei társadalmat érte pótolhatatlan veszteség, hanem 
két gyermeke is magára maradt, családfenntartó nélkül, miközben édes-
anyjuk maga is segítségre szorul.

A gyászolók kérik, a búcsúzók együttérzésüket egy szál virággal nyilvánít-
sák ki, a koszorúkra szánt adományaikkal támogassák gyermekeit. Számla-
szám: Gyöngyössy János, OTP Bank 11773418–00462437.

Kettős évforduló apropóján

Topmenedzser a múltszázadból
Az Újpesti Közművelődési Kör 
tagjai közül sokan voltak kí-
váncsiak Rojkó Annamária elő-
adására január 20-án, pénteken 
este, az Újpesti Polgár Cent-
rumban. Az Újpesti Helytörté-
neti Értesítő szerkesztője Aki 

a korát megelőzte címmel írt 
könyvet Aschner Lipótról, az 

Egyesült Izzó legendás vezérigazgatójáról. A könyvet az önkormányzat megbí-
zásából adta ki a Kossuth Kiadó. Az esten bemutatott archív fotókat Szőlőssy 

Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője válogatta össze, és ki-
vetítve mutatta be a megjelenteknek. Az est házigazdája Dr. Sipos Lajos iroda-
lomtörténész volt. 

A bemutató aktualitását a kötet megjelenése mellett egy kettős évfordu-
ló adta: 140 éve született, és 60 éve halt meg Aschner Lipót, Újpest kiválósá-
ga. Dr. Sipos Lajos Újpest díszpolgára érdekesnél érdekesebb kérdéseket tett fel 
a szerzőnek. Rojkó Annamária számtalan titkot elárult, és bevallotta, bizony 
nem volt egyszerű a kutatás, mert Aschner zárkózott ember volt, nem szí-
vesen nyilatkozott. Végül kirajzolódott egy nagyformátumú ember portréja. 
Úgy is fogalmazhatnánk, ahogy a könyv bevezetőjében áll: Egy topmenedzser 
élettörténete ez, aki a korát megelőzte. 

A negyedik könyv
Immár a negyedik kötetéhez érkezett az a bibliofi l könyvsorozat, amelyet 
Újpest Önkormányzata indított a város helytörténeti értékeinek és neves 
lakóinak megismertetése érdekében. A gyűjteményes kötetek („Volt egy-
szer egy város”, „Híres újpestiek” és „Újpestről jöttünk”) után ezúttal egy 
olyan monográfi át kaphatnak kézbe az olvasók, amely Aschner Lipót éle-
tét és pályáját mutatja be.   – Kép és szöveg: Ádám T.

Aki bajnokok 
korcsolyáját élezi
Manapság ritkán találkozunk olyan emberrel, aki 
annyira szereti a szakmáját, mint Módos László. 
Ahogy a kezébe veszi a korcsolyát, simogatja a fé-
met, mindent elárul. Olyan hírességeknek élezte 
a korcsolyáját, mint Póth Diána. Még ma is az új-
pesti mesterrel köszörültet Sebestyén Júlia, Euró-
pa-bajnok, kilencszeres felnőtt magyar bajnok, 
négyszeres olimpikon műkorcsolyázó.

Módos László eredeti szakmája géplakatos, ám 
több mint negyedszázada korcsolyaélezőként dol-
gozik. Nem véletlen a választás, hiszen 36 évig ma-
gas szinten korcsolyázott, jégkorongozott. Egyszer 
kipróbálta az élezést, és azonnal tudta, élete vé-

géig ezt szeretné csinálni. Évtizedekig a Városlige-
ti Műjégpályán volt a munkahelye, ahol megszám-
lálhatatlan korcsolyát hozott helyre. Amikor ké-
rem, hogy meséljen azokról az évekről, az erős, ha-
tározott embernek könnybe lábad a szeme, mert 
annyi szép év után nem tartottak igényt a mun-
kájára. 

Pedig lenne miről mesélni, mert élsportolók 
korcsolyáját is élezte. Hogy csak néhányukat em-
lítsük: Czakó Erzsébet, Póth Diána. Sebestyén Júlia, 
aki a mai napig ragaszkodik hozzá, Újpestre hozza 
féltve őrzött sporteszközét, és a tanítványait is ide 
irányítja. A mester századmilliméter pontossággal 
dolgozik. 

Otthona valóságos kis múzeum: található itt az 
1800-as évekből fakorcsolya, kurblis, cipőre szerelt, 
és számos más típusú korcsolya.

Módos László jelenleg a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium jégpályáját szolgálja ki: köl-
csönzi és élezi a korcsolyákat. A gyerekek meg szá-
guldoznak a jégen, mint a szél.

 Kép és szöveg: Á.T.

Made in 
Újpest



Az újpesti FitForma mozgásstú-
dió már jóval a torkos csütörtök 
előtt fogyókúra-versenyt hirdetett. 
Dr. Csomai Zita orvos-természetgyó-
gyász, életmód-tanácsadó és terapeu-
ta, valamint a teremedző Kovics Niki, 
a mielőbbi kezdést javasolja. 

– Hogyan született a fogyókúra-verseny ötlete?
– Hiszünk abban, hogy játékos formában, mások 
eredményeit látva, minden könnyebben megy. Mi-
közben komoly dologról van szó, hiszen a túlsúly 
nem csupán esztétikai kérdés, egészségünkre is ve-
szélyes. A plusz kilók lassan rakódnak le, amely-
től nem tudunk egy pillanat alatt megszabadulni 
– mondják vendéglátóim. – 2-2,5 hónap kell ehhez, 
sőt, olykor életmódbeli váltás. A cél nem pusztán a 
testsúly csökkentése, hanem megtartása is.

– Már a fotelban ülve is 
számtalan jó tanáccsal ta-
lálkozunk, minden női ma-
gazin, az internet is zúdítja 
ránk a tanácsokat. Mi szól a 
FitForma stúdió mellett? 

– Mi abban hiszünk, hogy 
az étrend, a diéta, a mozgás 
kombinálva, egymást kiegé-
szítve hoz eredményt. A tá-
jékozódó beszélgetést, álla-
pot felmérést követően sze-
mélyre szabottan teszünk 
minderre javaslatot. Moz-
gásra, edzőtermi elfoglalt-

ságra, a megfelelő kondigép kiválasztására, táplálko-
zásra egyaránt. Az általános szabályokat le kell „for-
dítanunk” kinek-kinek a szervezetére. Ehhez van kép-
zettségünk, tapasztalatunk és stúdiónk. Azzal is se-
gítünk, hogy a versenyre benevezőknek két héttel 
meghosszabbítjuk a nyolc hétre váltott bérletet. Két 
nyertest hirdetünk, aki a legtöbbet adja le kilóban 
mérve, illetve a kitűzött célját a legnagyobb száza-
lékban éri el. A fődíj negyedéves FitForma bérlet, hi-
szen a formát meg is kell tartani.  – B. K.

Komolyan veszik 
a játékot

Téli üzemmódban

Szalonnát 
tepertővel?
Az évszakok változása nemcsak a 
természetben, hanem szervezetünk 
szükségleteiben is változásokat hoz. 
Ahogy a hideg idő beköszöntével 
melegebb darabokra cseréljük a ru-
határunkat, úgy táplálkozásunk is 
szinte észrevétlenül átalakul. A salá-
ták, ízletes zöldségek, lédús gyümöl-
csök helyett szívesebben fogyasz-
tunk táplálóbb, melegebb, zsírosabb 
ételeket.

De valóban szükségünk van-e erre, 
vagy a génjeinkben őrzött ősi túlélési 
mechanizmus késztet bennünket arra, 
hogy zsírraktárainkat feltöltsük? Szer-
vezetünk a külső körülményektől füg-
getlenül állandóságra törekszik. Testünk 
hőmérséklete kánikulában és zimankó-
ban is 37 Celsius fokos. Ez a nyáron ke-
vesebb, télen több (körülbelül 3-5 szá-
zaléknyi többlet) energiát igényel. Ezt a 
többletenergiát, ami csupán napi 100-
150 Kcal-t jelent, fordítja szervezetünk a 
hőtermelés fokozására. A megfelelő öl-
tözködés, a célszerű lakáskörülmények 
miatt nem vagyunk úgy kitéve az időjá-
rás viszontagságainak, mint őseink vol-
tak. Nem kell tehát a szalonnát tepertő-
vel enni, mert túlélés helyett túlsúllyal 
búcsúztatjuk majd néhány hónap múl-
va a telet. Ez könnyen bekövetkezhet, 
ha szükségleteinknél jóval több energi-
át fogyasztunk. Télen nassolásra is haj-
lamosak vagyunk, ugyanakkor keveseb-
bet mozgunk, többet alszunk. Mit te-
gyünk, mit együnk, hogy ezeket a csap-
dákat elkerüljük?

Erről bővebben rovatunk következő 
cikkében olvashat. – B. K.

(A HáziPatika.com nyomán)
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A Természet Íze

Egészségfesztivál
Az Újpesti Téli Fesztiválon az 
egészség-, az étkezés kultúrája 
is helyet kapott. Február 18-án 
10-17 óra között az Újpesti If-
júsági Sport- és Szabadidőköz-
pont ad helyet a Természet Íze 
című egészségfesztiválnak. 

Az egészséges életmóddal is-
merkedhetnek meg a program so-
rán az érdeklődök. Előadások, élet-
viteli tanácsadás, biotermékek, 
gyógyhatású készítmények, élő 
ételek bemutatója és vására várja 
a látogatókat. A rendezvény ven-
dége a Nyersétel Akadémia és ve-
zetője, Lénárt Gitta, a nagy sikert 
aratott „Gitta nyersétel blogja” 
(gittarawfood.blogspot.com), és 
az „Élő ételek könyve” írója.

Célunk minél több ember-
rel megismertetni az élő ételek 
egészségre gyakorolt jótékony ha-
tását, amelyek nem csak egészsé-
gesek, hanem ízletesek is. Minden 
egy helyen, ami a nyers étkezéshez 
szükséges: alapanyagok, könyvek, 
elméleti és gyakorlati ismeretek.

Előadások 10 órától:
Lénárt Gitta, a Nyersétel Akadé-
mia vezetője: Az élő ételek szerve-

zetre gyakorolt hatása, zöld tur-
mix készítés, kóstoló

11.00  órától: Beleznai Ágnes: 
A szervezet megtisztulása a nyers 
növényi étrend segítségével

12.00  órától: Horváth Szováti 
György: Böjt, testi-lelki megtisztulás

13.00  órától: Molnár Imola: A 
szervezet öntisztulása gyógynövé-
nyek segítségével

14.00  órától: Pfi szterné Nagy 
Erika: Nyersétel készítés, bemuta-
tó, kóstoló

15.00  órától: Dr. Nemes Katalin: 
Növényerősítés csak természetes 
anyagokkal–Nagyanyáink régi ízei 

A rendezvény ideje alatt zöld ját-
szóház és zöldség-gyümölcs szob-
rászverseny. Belépő: 200 Ft (gyer-
mekeknek 14 éves korig díjtalan)

Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont



Az Újpest FC a Telkiben 
lejátszott második edző-
meccsét 5-0-s félidő után 
8-0-ra nyerte meg a Tura 
ellenében. A mérkőzés ki-
sebb áldozatokkal is járt, 
igaz Zoran Szpisljak veze-
tőedző elmondta: a sérül-
tek, – Remili, Balajti, Kiss 
és Lázár – a héten együtt 
edzhettek már a társaikkal.

– Csak Kabát Péternek kell majd 
több edzést is kihagynia, de azt, hogy 
mennyit és hogy milyen állapotban 
van a háta, még pontosan nem tud-
juk – mondta Szpisljak, aki természe-
tesen szólt az eddig elvégzett munká-
ról és a csapata játékáról is.

–   Azért jöttünk Telkibe, mert itt 
kiváló körülmények között dolgoz-
hatunk. Jók a pályák, az edzőtermek,  
a szállás valamint az étkezés is. Itt va-

lóban csak a focival kell foglakoznia 
mindenkinek, s ezt a fi úk becsülettel 
meg is teszik – jelentette ki a tréner.

A Tura elleni felkészülési mérkőzé-
sen, a terveknek megfelelően, két csa-
pat játszott egy-egy félidőt. A vezető-
edző a látottakkal és az eredménnyel 
is elégedett volt. Mint mondta, az 
első félidőben nagyon szervezetten 
futballozott a csapat, minden játé-
kos fegyelmezett volt védekezésben 
és támadásban egyaránt. Sok helyze-
tet dolgoztak ki, és szép gólokat sze-
reztek. Zoran Szpisljak külön örül an-
nak, hogy a fi atalok jól teljesítettek, 
és Nikon gólja is azt jelzi, hogy jól ha-
lad beilleszkedése. (g)

Kabát megsérült, néhány 
edzést kihagy

Büszkék vagyunk 
a hokis lányokra
 

A szenzációs világbajnoki címet nyert U18-as 
női jégkorong válogatottban az újévi fogadáson 
is köszöntött csapatkapitány Kiss-Simon Francis-
kán kívül még két Újpesten élő játékos is arany-
érmet kapott a döntő után. A válogatottat erő-
sítette Horváth Tiffany és Jókai Szilágyi Kinga is. 
Mindketten végigjátszották az olaszországi selej-
tező-tornát és a világbajnokságot Norvégiában.

Tiffany Káposztásmegyeren lakik szüleivel. Még 
csak óvodás volt, amikor először a jégre lépett, de 

már alig két-három évesen kijelentette, ő jégkor-
csolyás lesz. Persze a műkorira gondolt, de szeren-
csére jéghokis lett belőle. Újpesten, az UTE-ban 
ismerkedett a korongozással. Ugyan ma már nem 
mondható „utésnak”, de a mindennapos edzé-

seit itt, a káposztásmegyeri jégcsarnokban végzi. 
A diadalt követően sok ideje nincs az ünneplésre 
az újdonsült világbajnoknak, ugyanis nem csak az 
U18-as válogatott erőssége, hanem a magyar fel-
nőtt csapatban is helyet követel magának a kö-
zeledő világbajnokságra készülő játékosok között.

Kinga szintén Káposztásmegyeren lakik és a 
világbajnoki csapat legfi atalabb játékosa volt a 
vébén. Külön érdekesség, hogy a selejtezőtor-
nán, a franciák elleni mérkőzésen őt választották 
a szakemberek a mérkőzés legjobbjának. A világ-
bajnokságon is jó teljesítményt nyújtott, megér-
demelten akasztották az aranyérmet az ifjú hölgy 
nyakába is a sikeresen megvívott fi nálét követő-
en. (G. G.) 
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Gyarmati Dezső az 56’-os 
aranyra a legbüszkébb 

z Újpest olimpiai bajnokait bemutató televíziós sorozatunk vendége 
ezúttal a háromszoros aranyérmes vízilabdázó, Gyarmati Dezső volt. 
A nagy bajnok, a Nemzet Sportolója, újpesti sportolóként két olim-

piai aranyérmet nyert. Az elsőt Helsinkiben, a másodikat Melbourne-ben, a 
harmadik aranymedált pedig Tokióban vehette át. A beszélgetésen mesélt a 
gyerekkoráról, a küzdelmeiről, a háborúról, a forradalomról és természetesen 
az aranyérmeiről is. Elárulta, hogy számára a legkedvesebb az Ausztráliában 
nyert olimpiai bajnoki cím.

– Olyan időben nyert a csapat, amilyen az ember életében csak egyszer ada-
tik meg – mondta. – Sokat tépelődtem azon, hogy egyáltalán kiutazzam-e a 
csapattal Melbourne-be, vagy tegyek valamit a forradalom győzelméért itt-
hon. Elutaztam, mert az én fegyverem a kezem, a lövedék pedig a labda. Ne-
héz volt odakint, a hírek vagy jöttek, vagy nem, fogalmunk nem volt, mi van 
az otthon maradt szeretteinkkel. Sikerült győznünk, nem is akármilyen csatá-
ban a szovjetek ellen az elődöntőben, de mindenki tudta, hogy az a csata volt 
az igazi döntő. (gergely) 

A teljes beszélgetést az ÚKTV-ben, pénteken este tekinthetik meg a kedves 
nézők.

Gyere a jégre!
Nincs üresjárat a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium jégpályáján. Dél-
előtt a testnevelés órákat tartják a jégpályán, majd a Sportország Egyesü-
let oktatatja a jeges sportok valamelyikét. Délutántól,  az este 8 órás zárásig, 
bárki jégre léphet óránkénti 400 forintos belépődíjjal. A pálya a hétvégén is 
nyitva tart.  Korcsolya kölcsönző és korcsolya élező szintén várja a korizókat. 
A menetrend a közönségjég pontos idejéről a Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium weboldalán olvasható.  A jégszezon végéig, a tavaszias idő be-
köszöntéig lehet itt korcsolyázni.

A
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In gat lan el adó
� Tégla, 34 m2-es, első emeleti szoba-, konyha-, 
spejzes, felújítandó lakás pincével Újpesten az Erkel 
utcában ötmillió-ötszázezres irányáron eladó. Mel-
lette lévő 6 nm-es helyiség a háztól megvásárolha-
tó, tel.: 06-30-298-6999

� Újpesten az Ugró Gyula soron felújított napkol-
lektoros házban igényes átépített D-NY-i fekvésű 
VII. emeleti 63 m2-es 2,5 szobás amerikai konyhás 
lakás 12,5 MFt-ért eladó, tel.: 06-30-972-7822

� Újpesten tulajdonostól az Irányi Dániel utcában 
23 m2-es szoba konyhás, fürdőszobás, tehermen-
tes azonnal költözhető téglalakás eladó vagy érték 
egyeztetéssel cserélhető újpesti örök tulajdonú in-
gatlanra. I. á.: 3,9 MFt, tel.: 06-70-318-6359

� Újpesten Tulajdonostól a Szérűskert utcában 
önálló 76 m2-es kétszobás téglából épült betonge-
rendás családi ház 37 m2 pincével, melléképülettel 
tulajdonostól eladó vagy érték egyeztetéssel cserél-
hető kisebb lakásra. I. á.: 24 MFt, tel.: 06-70-318-6175

� IV. ker., Erkel Gyula utcában tulajdonostól net-
tó 74 m2, 2003-as tégla lakás eladó. 5 lakásos társas-
házban, első emelet és tetőtér, 2 + 2 szoba, gépkocsi 
beálló, egyedi mérők, padlás, tároló, tel.: 06-20-392-
0248; www.ingatlan.com/6234348

� Izzó lakótelepen 4 szintes kocka ház IV. emele-
tén, déli fekvésű, jól karbantartott egyedi fűtésű la-
kás eladó. tel.: 06-1-330-342

� Újpesten 3 szobás, gázfűtéses ház, 556 m2 kert-
tel, bővítési lehetőség 2 bejárat kialakítás lakásnak, 
üzletnek eladó! I. á.: 23,5 MFt. Érd.: 06-1-379-5475, 
06-30-294-9420, tulajdonostól

� Eladó a XVIII. kerületben, Szent-Imre kertvárosi 
részén, egy osztatlan, közös tulajdonú telken álló, 
1996-ban épült, tehermentes, önálló családi ház. 69 
m2 alapterületű, beépített tetőteres, teljesen alá-
pincézve. Pinceszint: 38,34 m2 (garázs+kisműhely), 
földszint: 36,47 m2 (előszoba, zuhanyzó, mellékhe-
lyiség, kamra konyha, nappali, lépcsőház). Tetőtér: 
32,56 m2 (fürdőszoba, mellékhelyiség, 1+2 félszoba, 
közlekedő). Központi fűtés, csatorna. Ár: 18 MFt 
Tel.: 8-20 óráig 06-30-225-3618

Ingatlant kiad
� Újpesten jó közlekedésnél, bútorozott szoba, fel-
szerelt konyha használattal, csendes, megbízható, 
nem dohányzó személy részére kiadó, egy havi ka-
ucióval. Érdeklődni: 06-20-776-0530 vagy 06-1-789-
1962 telefonon lehet.

Üzletet elad
� IV. kerület, Megyeri úton, elegáns, nagy bel-
magasságú 59 m2-es üzlet eladó. Alkalmas be-
mutató teremnek, rendelőnek, stb. Jelenleg 
szépségszalon. Tel.: 06-20-920-4050

Állást kínál
� Újpesti székhelyű társaság, ipari épületgé-
pészetben jártas, forgácsolni, hegeszteni, sze-
relni, önállóan tudó, B kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező szakmunkást keres. Érdeklődni: 
Mihócza Ákos Tel.: 06-20-942-9977

� Káposztásmegyer II.-re kozmetikus kollégát 
keresünk vendégkörrel. Tel.: 06-20-920-4050

� 15 éve, a Nyár utcában működő fodrászatba 
keresek üzlettársat vagy kolléganőt műkörmös, 
pedikűrős, kozmetikus, fodrász személyében. 
Tel.: 06-70-703-0744

� Mellékhelyiség üzemeltetésére, részmunka-
idős alkalmazottat keresek. Tel.: 06-20-270-7161

Oktatás
� Német nyelvből korrepetálást vállalok, tel.: 06-
20-460-4375

� Középiskolai tanár matematika korrepetálást, 
érettségire történő felkészítést vállal nagy gyakor-
lattal középiskolások részére, tel.: 06-20-532-9770

Tisztelt Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. (1042 Bp., István 
út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

� Matematikából érettségire nagy gyakorlattal fel-
készít, korrepetál nyugdíjas tanárnő. Újpest-köz-
ponthoz közel. Tel.: 06-1-370-7899

� Korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal ma-
gyar nyelv és irodalom tárgyakból nagy gyakorlattal 
rendelkező gimnáziumi tanár. Tel.: 06-30-747-5869

� Nagy gyakorlattal rendelkező tanárnő vállal kor-
repetálást matematikából középiskolásoknak. tel.: 
06-30-618-0241

� Matematika, angol, német, fizika. Felzárkóztat 
érettségire, nyelvvizsgára felkészít gyakorlott ta-
nárnő. Házhoz megyek, tel.: 06-20-973-6467, SMS 
is küldhető. Főiskolás matekot is vállalok.

� Angol nyelvtanfolyamok Káposztásmegyeren! 
Január végén 60 órás kezdő tanfolyam indul a Ho-
moktövis iskolában. Februárban újrakezdő és anya-
nyelvi tanárral tartott kommunikációs kurzus. 
Egyéni oktatást is vállalunk. Blue Peter Nyelvisko-
la. bpnyelviskola@yahoo.com Tel.: 06-30-560-9344

Szolgáltatás
� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi mun-
ka fóliatakarással. Korrekt árak, kezdés megbeszé-
lés szerint. Ha nem szeretne sokat takarítani festés 
után kérem, hívjon bizalommal: Bodnár László te-
lefon: 06-20-442-9570, 06-1-369-6674. Felmérés in-
gyenes, tel.:  06-20-924-4123

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, keríté-
sek, erkélyek felújítását, beépítését vállalom. 
Épületgépészeti munkákat társasházaknak is. 
Tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

� IKEA-típusú beépített szekrények, kony-
habútorok, irodabútorok stb. méret-
re gyártása a legolcsóbban. Pl: könyvszek-
rény 228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes mun-
ka, rövid határidő. Tel.: 06-30-368-1354

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, dugulás elhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

Tanfolyamok, képzések
A kereskedelmi és Iparkamara Újpesti 
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út 56.) 
folyamatosan induló tanfolyamai. Lepje 
meg szeretteit az alábbi képzések egyikével!
BIZTONSÁGI KÉPZÉSEK:
– Biztonsági őr (vagyonőr, testőr) 
„EUROPASS bizonyítvány” AKCIÓ: tanfo-
lyam díja 21 500 Ft + 20 000 Ft vizsgadíj
– Fegyvervizsga
– Rendezvénybiztosító (12 000 Ft + vizsgadíj)

Oktatásszervező: 06-30-552-3938
KERESKEDELMI KÉPZÉSEK: 8 általános isko-
lát végzettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi áru eladó
– Piacfelügyelő
– Vendéglátó eladó
SZAKMUNKÁSOK RÉSZÉRE:
– Boltvezető
ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
– Kereskedelmi ügyintéző

Tanfolyamszervező: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

� Újpesten, asztalos vállal ABLAK, AJTÓ JAVÍ-
TÁST, passzítást, szigetelést. Zárcsere, beépí-
tett bútorok, egyedi bútorok készítése! DÍJTA-
LAN felmérés! Hétvégén is. Kiss Ernő asztalos. 
Tel.: 06-30-447-4853

� Víz, csatornaszerelés, javítás, fűtéskorszerű-
sítés, kazáncsere, villanybojler felújítás. Szloge-
nünk: sokan dolgoznak nálunk olcsóbban, de 
jobban kevesen. Tel.: 06-30-948-7967

� REDÖNYŐS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
ka ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Fóti út. 45. Tel.: 370-4932

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

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

� Az Újpest Áruházban a földszinten minden-
nemű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. 
Nyitva: 9-18-ig Tel.: 06-20-206-5088

Társkeresés
� Keresem annak az 50 év feletti, független férfinak 
az ismeretségét, aki társa lenne egy 55 éves nőnek. 
tel.: 06-30-432-5932, e-mail: ka_kati@freemail.hu 

Üdülés
� Mezőkövesd Zsórifürdőn 30-50% szállásár 
kedvezmény, 5 éj félpanzióval, két ágyas szobá-
ban 22.060/fő. Csekket, jegyet elfogadunk. A me-
dencétől 50 méterre vagyunk. www.zsoryfurdo.
hu, panzio@zsoryfurdo.hu Tel.: 06-49-413-227

Zene
� Jelentkezz a Művészképzőbe. Komplett 
énekesképzés korhatár nélkül a mai kor igénye 
szerint. Több stílusban a könnyűzenén belül. 
www.nagygaby.hu Tel.: 06-20-568-1293

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 949 1835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Díszdiplomások fi gyelmébe!
Újpest Polgármesteri Hivatala ebben az évben is ünnepélyes keretek között szeretné átadni 
a díszdiplomát azon nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt vet-
ték át diplomájukat, és legalább 30 évet tanítottak.

Ezért kérjük azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését 2012. február 15-ig, akik 30, 50, 60, 
65, 70 éve szereztek diplomát, és a fenti feltételeknek megfelelnek. A díszoklevél adományozá-
sához szükséges dokumentumok: kérelem formanyomtatvány (letölthető ujpest.hu oldalról), 
eredeti oklevél fénymásolata,  rövid szakmai önéletrajz, igazolás 30 éves pedagógusi pályáról 
(munkakönyv fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása). Az igényléseket a Művelődési és 
Oktatási Osztályra küldjék az osztályvezetőnek címezve.

2012. január 13-án a 
BNKFSZ Budapest 

területén új régiókat 
alakított ki.

A Népegészségügyi Intézet 
új régióinak kialakítása miatt 

a Családvédelmi Szolgálat 
Újpesten megszűnt. 

A IV., V. és XIII. kerületi 
lakosok a XIII. kerület, Jász 
utca 84–88. első emeletén
 található Családvédelmi 

Szolgálatot vehetik igénybe. 
Telefonszám: 465-20-18
Előjegyzések felvétele: 

minden nap 12h-tól 13h-ig.
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Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
heti árai

Termék              Kereskedői ár   Őstermelői ár

Tojás      32 Ft-tól               36 Ft-tól
Burgonya    78 Ft-tól             150 Ft-tól
Vöröshagyma 118 Ft-tól             250 Ft-tól
Fejessaláta    150 Ft-tól             200 Ft-tól
Retek    150 Ft-tól             150 Ft-tól
Újhagyma    100 Ft-tól             150 Ft-tól
Alma    248 Ft-tól         300 Ft-tól
Spenót, sóska 800 Ft-tól         900 Ft-tól
Paradicsom 698 Ft-tól             800 Ft-tól
Paprika   698 Ft-tól             100 Ft-tól
Erőspaprika (db)   80 Ft/db-tól    100 Ft/db-tól
Sárgarépa   168 Ft-tól         250 Ft-tól
Gyökér  298 Ft-tól         800 Ft-tól
Zeller (db)  298 Ft-tól          400 Ft-tól
Karalábé (db) 120 Ft-tól         200 Ft-tól
Karfiol  298 Ft-tól               –
Padlizsán     498 Ft-tól               –
Brokkoli  600 Ft-tól         800 Ft-tól
Kelbimbó     600 Ft-tól         800 Ft-tól

Termék                     Kereskedői ár   Őstermelői ár

Uborka         450 Ft-tól               –
Sütőtök          148 Ft-tól            200 Ft-tól
Fejeskáposzta           98 Ft-tól           150 Ft-tól
Vöröskáposzta         148 Ft-tól          250 Ft-tól
Kelkáposzta        198 Ft-tól          350 Ft-tól
Cékla            99 Ft-tól          150 Ft-tól
Cukkini                   450 Ft-tól               –
Mandarin                   248 Ft-tól               –
Banán              348 Ft-tól               –
Grapefruit                298 Ft-tól               –
Narancs                  298 Ft-tól               –
Citrom                  298 Ft-tól               –
Kiwi                  298 Ft-tól               –
Szőlő (import)         698 Ft-tól               –
Körte          320 Ft-tól          350 Ft-tól
Swity            298 Ft-tól               –
Pomeló (db)        669 Ft-tól               –
Füge (db)          180 Ft-tól               –
Ananász          250 Ft-tól               –
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. február 6-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre 
Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek.  Az Újpesti Napló ez évi 1. lapszámában megjelent rejtvényünk 
helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Bednárik Balázs, Pintér Erzsébet, Reterics József, Szedmer Józsefné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  



Az Akvaristák Magyaror-
szági Egyesülete pályáza-
tot hirdetett, amelyen a Vi-
rág Óvoda is részt vett. Az 
eredmény nem maradt el: 
az intézmény egy 122 li-
teres, teljesen felszerelt és 
berendezett akváriumot 
nyert az Egyesülettől. 

Mint azt az ÚKTV Híradója megtud-
ta, a mini vízi világ nem csak a nyugal-
mat és a békét sugározza a gyerekek 
felé. Szerves részévé válik a Virág Óvo-
da környezetvédelemre fi gyelő peda-
gógiai programjának is.

A felhőtlen örömöt mindössze 
egyetlen apróság árnyékolja be. A ha-
lakra körülbelül egy hétig még várni 
kell, mivel a szakemberek szerint álta-
lában ennyi időre van szükség ahhoz, 
hogy a frissen berendezett akvárium 
és a víz alkalmas legyen a halak foga-
dására. Az oviba várhatóan guppik, 
neonhalak és harcsák érkeznek majd. 

2012-ben is folytatódik Újpest polgármesterének kezdeményezése, mely-
nek során újabb és újabb diákcsoportok léphetik át az Országház kapuját. 
Nemrégiben adtuk hírül, hogy az ötszázadik újpesti látogatót köszönthet-
te Wintermantel Zsolt. A legutóbbi, január 19-i látogatás alkalmával a Szent 
János Apostol Katolikus Általános Iskola két negyedikes osztályának diákjai 
voltak a szerencsés látogatók, akik megnézhették az ország egyik, ha nem a 
legszebb épületét.  –A.A.

122 liter nyugalom

Az Országház kincsei 
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Már 7411-en kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                          
                    oldalt! Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó 

közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely 
szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai!

A legfrissebb újpesti híreket a www.ujpest.hu oldalon találja!

Szerelmesek, fi gyelem!
Küldje Valentin-napi üzeneteit 
az Újpesti Naplóval!

Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a 
szerelmeseknek: örömmel közvetíti oldala-
in a jeligés, vagy névvel ellátott üzeneteket. 
Arra bíztatjuk olvasóinkat, fogalmazzák meg 
és juttassák el szerkesztőségünkbe üzenetei-
ket, február 2-ig. Az üzeneteket várjuk szemé-
lyesen, az Újpesti Sajtó Kft., illetve az Újpesti 
Napló szerkesztőségének postaládájába (Ady 
MK), vagy postai úton a 1043 Budapest, Ta-
vasz utca 4. címre. Faxon: 785-0466, illetve a 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu címen.

Tájékoztató
Új egyirányú forgalom került kiala-
kításra, bevezetésre a Bajza utcá-
ban, az Eötvös utca–Munkácsy Mi-
hály utca közötti szakaszon. A közle-
kedőktől fokozott fi gyelmet kérünk.
 Polgármesteri Hivatal

AZ ÚJPESTI KÖZÉLETI 
TELEVÍZIÓ MŰSORAI

ÚJ ADÁS
Péntek: 19.00 – Híradó, 19.20 – 
Magazinműsor, 19.50 – Pódium 

ISMÉTLÉSEK
Hétfő, Kedd: 7.00, 12.00, 15.00, 

19.00, 22.00 
Szerda, Csütörtök: 7.00, 9.00, 

12.00, 15.00, 19.00, 21.00
Péntek: 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 22.00
Szombat, Vasárnap: 8.00, 12.00, 

15.00, 19.00, 22.00
A műsorok közötti időszakban 
csatornánkon képújság látható. 

Az adás anyagai megtalálhatók a 
Facebookon is.

Az ÚKTV január 27-i adásából: 
Gyarmati Dezső olimpiai bajnok 
portréja, beszámoló a Sóska, sült 

krumpli című darab sajtótájékozta-
tójáról, és dr. Király Péter 
állatorvos tanácsai a téli 

állattartással kapcsolatosan.

Tudja-e? 

Miről nevezetes 
az Újpesti Áruház? 
Újpest központjában, az István út és az Árpád út torkolatánál, föld-
szintes kis üzletek helyén, 1952-ben épült fel az Állami Áruház me-
lyet még ma is sokan „államiként” emlegetnek. A terveket Rákos 
Pál készítette, szocreál stílusban. A rendszerváltozást követő priva-
tizáció után az addig egységes belső kialakítás megbomlott, s ez ki-
hatott a homlokzatra is. Ennek ellenére karakteres értéknek számít, 
ezért az elmúlt év őszétől műemléki védettséget élvez. 

Itt forgatták, a megnyitás évében, a Gertler Viktor által rende-
zett Állami Áruház című fi lmet, a legendás Latabár Kálmán fő-
szereplésével, Fényes Szabolcs slágereivel. – Á.T.
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