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ÚJPESTI NAPLÓ

NINCS VESZÉLYBEN A ZÖLD
KÁPOSZTÁSMEGYEREN
Téves következtetések kezdtek ter-
jedni egy ingatlanfejlesztés kapcsán,
miközben nincsenek veszélyben a
káposztásmegyeri zöldterületek. 

– 4. oldal

KÖZÖSSÉGBEN TEREM
AZ ÉLETKÉPES KULTÚRA
Díjakat, okleveleket adtak át a Ma-
gyar Kultúra Napján. Wintermantel
Zsolt az ünnepségen azt hangsú-
lyozta, életképes kultúra csak kö-
zösségben terem. – 2-3. oldal

INGYEN HIRDETHETNEK
A HELYI VÁLLALKOZÓK
A képviselõ-testület csütörtökön
dönt a polgármester kezdeményezé-
sérõl, hogy ingyen hirdethessenek az
Újpesti Naplóban a helyi vállalkozók.

– 6. oldal

BERNI NEM KÖLTÖZIK,
ÚJPESTEN MARAD
A gyorskorcsolyázásban EB-ezüst-
érmes Heidum Bernadett azt mond-
ja, a pénztelenség ellenére meg se
fordult a fejében, hogy állampolgár-
ságot váltson.  – 13. oldal

Hátrányos helyzetû gyerekek az újpesti önkormányzat
és az Aquaworld vendéglátását élvezték 9. oldal

Ajándékfürdõzés
a vízibirodalomban
Ajándékfürdõzés
a vízibirodalomban



színháztermet megtöltötték a diákok, ta-
nárok és a családtagok. Az ünnepség az
ország csodálatos tájait bemutató kép-

kockákkal indult, aláfestésként Mahler és Carl
Orff zenéjével, majd folytatásként Bessenyei Fe-
renc, a Nemzet Színésze ma is szívbemarkoló
hangjával felcsendült maga a költemény, a Him-
nusz, amelyhez 1844-ben Erkel Ferenc komponált
zenét. Kölcsey Ferenc legnagyobb hatású versét, a
kézirat tanúsága szerint, 1823. január 22-én fejez-
te be szatmárcsekei magányában. Ezért lett janu-
ár 22-e, a Magyar Kultúra Napja.

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere kö-
szöntõjében egy kiváló pedagógust idézett, aki
szerint a kultúra lényegében nem más, mint a ter-
mészet vad erõinek megszelídítése. „A szelet elfúj-
ni nem tudjuk, de befoghatjuk, hogy vigye a ha-
jónkat elõre vagy forgassa a malmaink kerekét. A
vadlovat megzabolázhatjuk és rábírhatjuk, hogy
vigyen minket a hátán, avagy húzza a szekerün-
ket. A maghasadás rettenetes energiáit sem gyõz-
hetjük le, de értelmünket használva, erõmûvek-

ben megszelídíthetjük és magunk céljaira hasz-
nálhatjuk.

Az emberi ösztönöket, a lélek mélyérõl feltörõ
õsi érzelmeket, indulatokat is megszelídíthetjük,
hogy kifejezzük és megörökítsük a megfoghatat-
lan szépségeket és igazságokat, amikor képeket
festünk, szobrokat faragunk, verset írunk vagy ze-
nét komponálunk” – említette az ünnepi szónok. 

Wintermantel Zsolt hozzátette, minden em-
berre, közösségre és nemzetre jellemzõ az, hogy
miképpen szelídíti meg a ter-
mészetet, s hogyan hagyo-
mányozza ezt át nemzedék-
rõl nemzedékre. Ezek a ha-
gyományok kötik össze,
tartják egyben és te-
remtik újjá a közössé-
geket, a nemzeteket.
Újpest polgármeste-
re felhívta a figyel-
met: a XX. században a
technika elképesztõ fej-

lõdése és a globalizáció révén az egész nyugati vi-
lágban, így Magyarországon is gyengülni, sorvadni
kezdett a nemzeti kultúra. „Ugyanakkor jól tud-
juk, hogy globális kultúra nem létezhet európai
kultúra nélkül, európai kultúra nincs nemzeti kul-
túrák, így magyar kultúra nélkül, és magyar kultú-
ra nincs a kisebb helyi közösségek kulturális élete
nélkül”. Éppen ezért helyi kulturális élményekre,
szellemi életre van szükség, amely olyan minõségi
kínálatot hoz létre, amely fölveszi a versenyt a
mennyiségi kínálattal. Ehhez pedig közösségek kel-
lenek, mert életképes kultúra csak közösségben
terem.

„Ideje tehát, hogy mi, magyarok is meghalljuk
az idõk szavát, és elkezdjük újjáépíteni közössége-
inket, nemzetünk közösségét, és kultúráját. Ideje,
hogy ismét büszkék legyünk a nyelvünkre, a szo-
kásainkra, nemzeti identitásunk jelképeire, vagyis
a magyarságunkra! És ezt már a legkisebbeknél ér-
demes elkezdeni” – szögezte le Újpest polgármes-
tere. Ezt követõen gratulált és köszönetet mon-
dott a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat
versenyein résztvevõ diákoknak, majd az önkor-
mányzat nevében megköszönte a szülõknek, a ta-
nároknak és felkészítõiknek, hogy szívükön viselik
a magyar kultúra ügyét és aktívan építik, erõsítik
közösségünket. 

A köszöntõ után az idei rendezvénysorozat leg-
jobbjai léptek színpadra. A szervezõknek és a zsû-
rinek idén sem volt könnyû a dolga, hiszen húsz
év hagyományaira építve ez alkalommal is sok-
sok ifjú és fiatal tehetség mutatkozott be  a mû-
vészetek különbözõ ágaiban.  Az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Ház ebben az évben a gyermeke-
ket mesevetélkedõre, meseíró- és illusztráló ver-
senyre, irodalmi mûsorra, esszéíró pályázatra vár-
ta, miközben elsõ alkalommal teremtettek arra
lehetõséget, hogy a pedagógusok és minden, a
kultúra iránt érdeklõdõ felnõtt is részt vehessen
egy esszéíró pályázaton.  

K ö z t é r

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Tóth Sándor � Fõszerkesztõ: Zsidai Péter � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin � Szerkesztõ: Ádám Tamás 
� Fotó: Horváth Dávid, Várai Mihály � Irodavezetõ: Szerencsi Csilla � Szerkesztõség: Ady Endre Mûvelõdési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 � Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt – ügyvezetõ igazgató � Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 

� Megjelenik minden héten 48 000 példányban. � Hirdetésfelvétel a hirdetes@ujpestimedia.hu e-mail címen � Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén 
fenntartjuk a szerkesztés jogát! � A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk � Részletes információk, tudnivalók: www.ujpest.hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó

A

2

Gálamûsor és díjesõ a Magyar Kultúra Napján

Életképes kultúra csak
közösségben terem 
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban január 22-én ünnepi Gálamûsorra és
díjátadó ünnepségre került sor  a Magyar Kultúra Hete programsorozat zárá-
saként. Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere köszöntõjében arra hívta fel
a figyelmet, hogy helyi kulturális élményekre, szellemi életre van szükség, ehhez
pedig közösségek kellenek, mert életképes kultúra csak közösségben terem. 
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GÁLAMÛSOR ÉS DÍJAK
A gálamûsorban elsõként a Bajza József Általános
Iskola diákjai szerepeltek a Himnusz születésének
körülményeit bemutató irodalmi mûsorukkal.
Majd az általános iskolák második osztályos kor-
csoportja számára meghirdetett verseny gyõzte-
seit ismerhettük meg. A két királykisasszony cí-
mû mesét elmondta és illusztrációit készítették:
Gyimesi Dorottya, Kovács Anna, valamint Tóth
Gyöngyvér, a Szent János Apostol Katolikus Álta-
lános Iskolából. Harmadik mûsorszámként a me-
seíró és – illusztráló verseny 3-4. osztályos kor-

csoportjának elsõ helyezést elérõ diákjai követ-
keztek. Az „Össze-vissza mese” Tengely Georgi-
na, Zarka Boglárka, a Homoktövis Általános Is-
kola diákjainak elõadásában elevenedett meg a
színpadon. A diákszereplõk után vendégmûvé-
szek, a megzenésített hangulatok és versek nép-
szerû elõadói, a Mistrál együttes tagjai léptek
fel.

A program után az okleveleket Wintermantel
Zsolt, míg a díjakat Kerekes György, az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház igazgatója adta át a
gyermekeknek és a felnõtteknek. – B. K.

MESEÍRÓ ÉS -ILLUSZTRÁLÓ VERSENY 
GYÕZTESEK ÉS HELYEZETTEK
2. osztályos korcsoportban
I. helyezett – A két királykisasszony
Írta és rajzolta: Gyimesi Dorottya, Kovács Anna,
és Tóth Gyöngyvér, a Szent János Apostol Általá-
nos Iskola tanulói.
Felkészítõ tanár: Major Mária
II. helyezett – Hangyafoci
Írta és rajzolta: Körtvélyessy Csongor és Solymosi
Balázs, az Eötvös József Általános Iskola tanulói.
Felkészítõ tanár: Gyõri Beáta
III. helyezett – Kalandos nap
Írta és rajzolta: Fügedi Patrik, Kovács Benedek és
Kupsza Márk az Eötvös József Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Gyõri Beáta
III. helyezett – A madártoll és a hintó
Írta és rajzolta: Fehér Szabolcs és Polyák Gergõ az
Eötvös József Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Gyõri Beáta
Illusztrációs különdíj – Az én hóemberem
Írta és rajzolta: Szilágyi Anna és Soponyai Vince
az Eötvös József Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Gyõri Beáta
Illusztrációs különdíj – Villám Vili, az áramadó
Írta és rajzolta: Machalik Kristóf és Pozsgai Máté
az Eötvös József Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Gyõri Beáta

3-4. osztályos korcsoportban
I. helyezett – Össze-vissza mese
Írta és rajzolta: Tengely Georgina és Zarka Boglár-
ka a Homoktövis Általános Iskola tanulói
Felkészítõ szülõk: T. Fábsits Katalin és Zarkáné
Kovács Bernadett
II. helyezett – A csodaiskola
Írta és rajzolta: Deák Júlia és Szecsõdi Csillag a Szent

János Apostol Katolikus Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Poncsákné Herceg Ildikó
III. helyezett – Süni kalandjai
Írta: Takács Kata
rajzolta: Kubicza Anna és Vágyi Noémi a veres-
egyházi Mézesvölgyi Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Szodoray Zoltánné
Illusztrációs különdíj – A jószívû sün
Írta: Dreiszker Vilmos 
Rajzolta: Jankovics Tamás Gyula
a Homoktövis Általános Iskola tanulói
Felkészítõ tanár: Fodor Erika

MESEVETÉLKEDÕ
I. helyezett – Csoki csapat, Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 Évfolyamos Gimnázium
A csapat tagjai: Horváth Dorottya, Klujber Enikõ,
Simon Borbála és Simon Emma
felkészítõ tanár: Szilva Istvánné
II. helyezett – Tûzmadarak, Homoktövis Általá-
nos Iskola
A csapat tagjai: Baranyai Laura, Hergovits Evelin
Hanna, Gyõri Hanga és Novák Blanka
felkészítõ tanár: Szilvási Erzsébet
III. helyezett – Kláris, Homoktövis Általános Iskola
A csapat tagjai: Galgóczi Evelin, Molnár Artúr Dá-
niel, Pázmándi-Plander Lili és Nagy Balázs Sándor
felkészítõ tanár: Újszigetiné Erdõs Katalin

ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT
„Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” (Ber-
zsenyi Dániel: A magyarokhoz, 1807) – esszéíró
pályázat pedagógus kollégáknak és minden, a
kultúra iránt érdeklõdõ felnõttnek. Mi veszélyez-
teti napjainkban a magyar kultúrát? Hogyan
õrizhetjük meg hagyományainkat, hogyan óv-
hatjuk a magyar nyelvet? A beérkezett pályamû-
vek alkotói erre keresték a választ.

Felnõtt kategória
I. helyezett: Dr. Lipovszky Györgyné: Mit tehet
egy pedagógus a magyar kultúráért?
II. helyezett: Gaál Károlyné: „Lélek s szabad nép
tesz csuda dolgokat.”
„Mi a magyar most?” (Berzsenyi Dániel: A ma-
gyarokhoz, 1810) esszéíró pályázat általános- és
középiskolásoknak a kultúráról, amelyben élünk.
Középiskola
I. helyezett: Simonfi Noémi: „Mi a magyar most?”
(Könyves Kálmán Gimnázium, 11. o., felkészítõ
tanár: Szakács Margit)

Általános iskola, 5-6. osztály
I. helyezett: Vojtkó Anna: Milyen magyarnak
lenni?
(Homoktövis Ált. Isk. 5. a, felkészítõ tanár:
Tengelyné Fábsits Katalin)
II. helyezett: Berzsák Eszter: Milyen magyarnak
lenni? (Homoktövis Ált. Isk. 5. a, felkészítõ tanár:
Tengelyné Fábsits Katalin)
III. helyezett: Makuszovich Eliza: A magyar nép-
zenénk hagyományai (Homoktövis Ált. Isk. 6. a,
felkészítõ tanár: Temesváryné Molnár Erika)

Általános iskola, 7-8. osztály
I. helyezett: Simon Roland: Micsoda nyelv ez?
(Angol Tagozatos Ált. Isk. 8. a)
II. helyezett: Dömény Gábor: Magyarnak lenni
(Homoktövis Ált. Isk. 7. b, felkészítõ tanár:
Tengelyné Fábsits Katalin)

Az irodalmi mûsorban résztvevõ, Bajza József
Általános Iskolában tanuló diákok, egy hosszú
hétvégét tölthetnek el az UGYIH Velencén lé-
võ táborában.



napokban több közösségi oldalon téves
következtetések, illetve állítások kezd-
tek terjedni egy káposztásmegyeri ingat-

lan lehetséges fejlesztésével kapcsolatban. Újpest
Önkormányzata a pontos, valósághû tájékozta-
tás érdekében szükségesnek tartja az alábbi té-
nyeket közölni, melyek eloszlatják a keletkezett
félreértéseket.

A kérdéses – 76548/6 helyrajzi számú, mind-
össze 2428 m2 területû – saroktelket évekkel ez-
elõtt az ÉPIT Zrt. értékesítette egy vendéglátó lé-
tesítmény, valamint kisebb üzletek építése céljá-
ból. A telek tulajdonosa (a MEGYER PEPE Kft.)
által elkészíttetett elvi engedélyezési tervet az
Újpesti Tervtanács (109/71/2008 számú állásfog-
lalásában) átdolgozás után engedélyezésre alkal-

masnak minõsítette. Az Építésigazgatási Iroda az
elvi építési engedélyt – a tervtanácsi állásfogla-
lásban, továbbá a szakhatósági elõírásokban fog-
lalt feltételekkel – megadta. Ez – érvényességé-
nek egyszeri meghosszabbítását követõen – je-
lenleg is érvényben van.

Mint az a mellékelt FSZKT-kivonaton látható,
az ingatlan a Megyeri út és a Homoktövis utca ke-
resztezõdésének D-K-i oldala „I” (intézményi) épí-
tési övezetbe, míg a Megyeri út vonalától délre
esõ összes további környezõ terület beépítésre
nem szánt – részben turisztikai erdõ (E-TG), rész-
ben közpark (Z-KP) – övezetbe tartozik. 

Az épületben az elvi engedélyezési terv szerint
egy (85 m2 fogyasztóterû) vendéglátó létesítmény
(pizzéria), két kisebb (45 és 54 m2 árusítóterû) üz-
let, valamint az épület emeletén három irodahe-
lyiség létesülhet úgy, hogy az eleve kis területû te-
lek beépítettsége még a 30%-ot sem éri el. Annak
érdekében, hogy a terv szerinti 43%-os, telken be-
lüli zöldfelületi fedettséget biztosítani lehessen, a
parkolók többségét az épület alagsorába helyez-
ték. A létesítmény megvalósítása az erdõ területét
egyáltalán nem érinti, hiszen – mint az a mellékelt
légi felvételen is látható – a körforgalmú csomó-
pont közvetlen szomszédságában lévõ sarokterü-
leten egyáltalán nincs fás növényzet. A légifotó
egyben jól illusztrálja a tervezett beépítés lépté-
két, ami nemhogy egy bevásárlóközpont, de még
egy szokásos méretû élelmiszerbolt nagyságát
sem éri el. A terv szerint a kis üzletek a Megyeri út
felõl nyílnának úgy, hogy az épület északi oldalá-
nál létesülõ elõtetõ egyben az itt hiányzó fedett
autóbusz-váró szerepét is betölti. 

Összességében megállapítható, hogy a terve-
zett létesítmény léptéke és karaktere megfelel a
helyszín adottságainak, megvalósulása esetén
sem vonz olyan látogatói, vásárlói forgalmat, mely
a legkisebb mértékben is megterhelné a környé-
ket, ráadásul a fejlesztés a zöldfelületek érdemi sé-
relme nélkül megvalósítható. 

Újpest Önkormányzata

Egy pizzéria, két kisebb üzlet és három iroda létesülhet a Homoktövis
utcai körforgalomnál, bevásárlóközpont építése szóba sem került, arra
nincs lehetõsége az ingatlan tulajdonosának. A káposztásmegyerieknek
nincs mitõl tartaniuk, zöld területeik nem kerülnek veszélybe. Mivel az
ezeket felvetõ vélemények nem a tényeken alapulnak, alkalmasak meg-
téveszteni az itt élõket, ezért az önkormányzat ezúton ad tájékoztatást
a fejlesztés elõzményeirõl, feltételeirõl.

A

Egy átlagos méretû ABC nagyságát sem haladja meg a fejlesztés  

Nincsenek veszélyben
zöldterületek
Káposztásmegyeren

4 K ö z é l e t

A fejlesztés
területe nem
veszélyezteti 
a környezetet
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Levetítették az Újpest alapítója,
gróf Károlyi István ükunokájáról ké-
szült mozgógépet. A fóti õsbemuta-
tón Wintermantel Zsolt emlékezett
a nemesi családra.

Károlyi család története átszövi az egész
magyar történelmet. Városunk, Újpest
alapításában és dinamikus fejlõdésében is

kulcsszerepet játszottak a Károlyiak – hangoztatta
Wintermantel Zsolt polgármester, a gróf Károlyi
Lászlóról szóló dokumentumfilm bemutatóján
január 21-én, péntek este. „Méltán beszélhetünk
esetükben nemesi családról, hiszen minden kor-
ban komolyan vették azt a mondatot, hogy a ne-
messég kötelez” – emelte ki a polgármester a fóti
Vörösmarty Mûvelõdési Ház Színháztermében.

„Fontosnak tartom, hogy a Károlyi család üzene-
te ma minél többekhez eljusson, mert nagyok, erõ-
sek, tehetõs emberek, cégóriások ma is akadnak bõ-
ven, akik kiváltságokat követelnek maguknak, de
nagy többségükben nyomát sem lehet fölfedezni
annak a közösségért vállalt felelõsségérzetnek, ami
a Károlyi családot naggyá tette” – köszöntötte az
alkotókat, a fóti vendéglátókat Wintermantel Zsolt.

A birtok nem a tiéd – Utazás nagykárolyi gróf
Károlyi Lászlóval címû film – amelynek rendezõje
Bicskei Éva, producere Móczán Péter – létrejöttét
támogatta Fót Város Önkormányzata mellett Új-
pest Önkormányzata is. 2011-ben ugyanis Fót és
Újpest is Károlyi évfordulókra emlékezik. A hár-
mas évforduló jegyében két Károlyi-leszármazott-
ra tekinthetünk vissza, egyet pedig személyesen
köszönthetünk. Százharminc éve hunyt el gróf
Károlyi István, Újpest alapítója, száznyolcvan éve
született és százöt éve halt meg István gróf fiata-
labb fia, Károlyi Sándor. 

Régmúlt idõkben tett kalandozásainkból vissza-
térve, ebben az évben nyolcvanadik életévének be-
töltése ad apropót az emigrációból hazatért, Fóton
élõ nagykárolyi gróf Károlyi László köszöntésére,
akirõl a film készült. István gróf ükunokája Fóton él
feleségével, Erzsébet asszonnyal. A Gyermekott-
hontól kért lakrészt bérleményként lakják az egy-
koron István gróf tulajdonát képezõ kastélyépület-
ben, és gyakori vendégek Újpesten. – U. N.

Olvassatok 
és hallgassatok
magyar
mûveket!
A Magyar Kultúra Napjának
méltó köszöntése immár ha-
gyomány a Károlyi István 12 Év-
folyamos Gimnáziumban, ahol
rádiós mûsorral, megemlékezés-
sel, színvonalas kiállítással ünne-
peltek január 20-án.

lsõként a 4. b osztály adta elõ vetítés-
sel komponált ünnepi mûsorát,
Antalné Géczi Beáta és Szigeti Zsuzsan-

na tanítók vezetésével. A mûsorban elhang-
zottak Kodály Zoltán gondolatai, Nagy László
és Kosztolányi Dezsõ versei is. Az elõadást a
narrátor a következõ gondolatokkal fejezte
be: „keressetek, olvassatok, nézzetek és hall-
gassatok magyar mûveket!”

Évrõl-évre kiállítással is felhívják a figyel-
met kultúránk szépségére, a mai magyar
képzõmûvészet sokszínûségére.

Idén a Greguss Képzõmûvészeti Kör tagjai
(Balkay László, Gabryel, Horváth Zoltán, Kur-
di Anita, Láng Zsanna, Román Márta, Taba
Ágnes és Tegze Judit) mutatták be legújabb
alkotásaikat, melyeket erre az alkalomra ké-
szítettek. A „Hazám, hazám, te mindenem!”
címmel Magyarország szép tájait bemutató
képzõmûvészeti tárlatot Kurdi Anita, a
Greguss Kör elnöke nyitotta meg. A téma
adott volt, de a technikák már változatosak:
olajfestés, akvarellfestés, linómetszet, papír-
metszet, pasztellkréta, ceruza és tollrajzok
díszítik a Károlyi Galériát.

Az ünnepség végeztével Balkay László kiállí-
tó vendégünk – aki egyben elõadómûvészként
is járja az országot – József Attila megzenésí-
tett verseibõl adott elõ gitárkísérettel, a gyere-
kek nagy örömére. – Károlyi Gimnázium
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Bemutatták a gróf Károlyi Lászlóról szóló dokumentumfilmet

A nemesség kötelez

F O T Ó P Á L Y Á Z A T !

Újpesti élet képekben
Az Újpesti Napló fotópályázatot hirdet amatõr és profi fotósok számára. Három kategóriá-
ban lehet pályázni: hírek és események, emberportrék, közterek és helyszínek bemutatásával.
A pályamûveket július végégig kell elkészíteni. A pályázati felhívás részleteit bõvebben a
www.ujpest.hu weboldalon közöljük. Eredményhirdetés: 2011. augusztus 29-én.
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Sok bosszúságot okozott az árusok-
nak, s persze a vásárlóknak is, hogy
hidegebb idõkben megfagytak a
termékek az újpesti piacon. A fût-
hetõ vásárcsarnok jó ideig mégis
csupán idea maradt. 

ár az elõzõ önkormányzat elkészíttette a
tanulmányterveket, érdemi lépés a leg-
utóbbi idõkig nem történt. Most felgyor-

sultak az események, és másfél hónap alatt elké-
szült a korszerû fûtési rendszer. Az átadásra janu-
ár 25-én, délután egy órakor került sor. Az esemé-
nyen megjelent Wintermantel Zsolt polgármester,
és Molnár Szabolcs alpolgármester is. 

Korábban is minden érintett tisztában volt az-
zal, hogy a vásárcsarnok nem maradhat fûtés nél-
kül, mert, ha a hõmérõ higanyszála nulla fok alá
szaladt, egyszerûen megfagyott a felhalmozott
áru jelentõs része. A megoldás magától értetõdõ-
nek tûnt: minimális fûtéssel elkerülhetõ a kár,
ezért ki kell építeni a fûtési rendszert. Az új város-
vezetés nagy lendülettel vágott bele a munkába, a
16 milliós beruházáshoz elkészíttették a kiviteli
terveket, a hatóságok kiadták a különféle engedé-
lyeket, és a kivitelezõvel megkötötték a szerzõ-
dést. A munkálatok karácsony elõtt, december
15-én megkezdõdtek.

Az átadásnál jelent volt a kivitelezõ is. Gyarmati
Bertalan, a Good-Therm Kft. tulajdonosa lapunk
érdeklõdésére elmondta, úgy sikerült egy héttel
korábban befejezni a munkálatokat, hogy a szak-
emberek éjt nappallá téve dolgoztak, és a hétvégék
is munkával teltek. A próbaüzem alatt hatékonyan
mûködött a fûtés gázsugárzó rendszere. Nem az
volt a cél, hogy a csarnokban nyári meleg legyen,
kettõ és négy fok között kell tartani a hõfokot. 

– Nagyon várták már a fûtést a kereskedõk, a
vásárlók, és én magam is – mondta a helyszínen
Balogh Angéla, megbízott vezetõ-piacfelügyelõ. –
Itt gyakorlatilag mínusz öt foknál még a káposz-
tafélék is megfagytak. Az õstermelõk is távol ma-
radtak a piactól a téli hónapokban, ami a vásár-
lóknak és nekünk is nagy veszteség. Azt se feled-
jük, hogy ilyen körülmények között iszonyatos
hátrányba kerültünk a multikkal szemben. Ez a
csarnok 1972-tõl üzemel, ideje volt ezt a lépést
megtenni. Tudom, nem volt egyszerû, nagyon
örülünk, hogy sikerült megvalósítani a beruhá-
zást, és köszönjük az önkormányzatnak.

Az átadásra a külsõségeket mellõzve került sor.
Wintermantel Zsolt polgármester és Molnár Sza-
bolcs alpolgármester körbejárta a csarnokot, meg-
nézték a szép árukat, elbeszélgettek a kereskedõkkel. 

Ezután a leghidegebb idõkben sem fagy meg a
burgonya, a hagyma, a paprika, a paradicsom az
újpesti piacon. A gáz hõsugárzók épp annyi mele-
get adnak, amennyi szükséges. – ÁDÁM TAMÁS

B

Ingyenes hirdetés 
a vállalkozásoknak

A polgármester
segít az újpesti
cégeknek
Az újpesti kisvállalkozások fejlõ-
dését elõsegítõ támogatásról
szóló új rendelet alkotását kez-
deményezi Wintermantel Zsolt
polgármester a képviselõ-testü-
let 2011. január 27-i ülésén. 

Mint az Újpesti Naplónak elmondta, a helyi
kisvállalkozások fejlõdését, ezáltal munkahe-
lyek megõrzését, új munkahelyek teremtését
elsõsorban azzal segíthetik, ha piaci lehetõsé-
geiket bõvítik. Ennek fontos feltétele, hogy je-
lenlétükrõl, tevékenységükrõl minél többen
értesüljenek, ehhez pedig széles körben kell
reklámozniuk magukat. „Számos vállalkozás-
nak ma nincs kellõ forrása ahhoz, hogy a tevé-
kenységét hirdesse, az elfogadásra javasolt
rendelet tervezet ezen segítene. Új támogatá-
si rendszert vezet be, amelynek révén az új-
pesti kisvállalkozások ingyenes hirdetési lehe-
tõséghez juthatnak a minden újpesti lakásba
eljutó Újpesti Napló oldalain. Ennek köszön-
hetõen az újpestiek is tájékozódhatnak arról,
környezetükben milyen kereskedelmi és szol-
gáltató lehetõségeket vehetnek igénybe” – je-
lentette be a polgármester.

Wintermantel Zsolt javasolja az újpesti
kisvállalkozások támogatásáról szóló eddigi
rendelet hatályon kívül helyezését, mivel az
abban szabályozott támogatási rendszer
nem bizonyult sikeresnek, sõt, teljesen alkal-
matlan volt.  A korábbi, szocialisták által el-
fogadott rendelet szerinti támogatásra 2009-
ben senki, 2010-ben pedig néhányan pályáz-
tak, amelybõl mindössze 4 felelt meg a kiírás-
nak – tudta meg az Újpesti Napló.

A rendelet-tervezetrõl csütörtöki, lapunk
megjelenése idején tartott ülésén dönt a
képviselõ-testület. – U. N.

Vége a ridegtartásnak: már nem
fagynak meg az áruk a piacon

Átadták 
a vásár-
csarnok
fûtési
rendszerét
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Mit gondol, miért esett Önre a választás?

– A közgyûlés szavazott meg, de a jelölésben
Ékes Ilona is szerepet játszott, aki régóta ismert
engem. Említett néhány szempontot, amit õ fon-
tosnak tartott: Isten kegyelmébõl egy nagyszerû
család áll mögöttem. Tavaly nõsült négy gyerme-
künk közül a legidõsebb. Esküvõjük napján ültük
az ezüst-lakodalmunkat, apósomék az arany-la-
kodalmat.  Családunk legstabilabb gyökereit ke-
resztény értékeink és hitünk adják. A kertvárosi
közösségünk életében számos programot, cso-
portot vezettem, például a férjem közremûködé-
sével éveken át Családakadémiát és Házasrandit
szerveztünk házaspárok számára, illetve ugyan-
csak tíz éve indítottam el nõi csoportunkat, Nõ-
vekedõ néven. Mentálhigiénés szakemberként a
felnõttképzésben dolgozom, mint tréner és
coach. Egy civil szervezet eredményes mûködé-
sének elengedhetetlen feltétele a tanulás és ön-
képzés.

Milyen keretek között mûködik a szervezet?

– Mindannyian közösségre vágyunk. Az embe-
rek csoportjai mégis inkább idegen tömegként,
mint a közért tenni akaró közösségként élnek. Pe-
dig gyorsan változó világunkban életmentõ lehet
a közösségek megtartó ereje. A Magyar Asszo-
nyok Érdekszövetsége a millennium évében,
2000-ben alakult. Ernyõszervezet vagyunk, amely
tizennyolc polgári és keresztény értékrendû, nõi,
nõket segítõ civil szervezetet képviselve van jelen
a közéletben. Budavári székházunk a közösségte-
remtés, hálózatépítés kiváló színhelye, ahol szak-
mai konferenciákat, kulturális eseményeket, elõ-
adóesteket rendezünk. A személyes találkozások
alkalmával megismerjük egymás életét, örömeit-
gondjait, és igyekszünk erõsítni azokat a szálakat,
amelyek kultúránk, történelmünk és mindennap-
jaink révén is összekapcsolnak bennünket.

Mi az Asszonyszövetség küldetése?

– Mottónk: „Amilyen a nõ, olyan a család, és
amilyen a család, olyan a társadalom.” Tehát az
Asszonyszövetség egy olyan együttmûködés,

amely a lány, a nõ, az asszony létének és szerepé-
nek a családban, a munkában és a közéletben va-
ló kiteljesítését tartja leglényegesebb célkitûzé-
sének. A nõk a családban megtanulják kitûnõen
megszervezni az életet, konfliktusmegoldó kész-
séget fejlesztenek ki, melyet aztán nagyszerûen
kamatoztathatnak a munkaerõpiacon. Szorgal-
mazzuk a családbarát munkahelyek megteremté-
sét, azaz a munka világa alkalmazkodjon a társa-
dalom alapvetõ alkotóeleméhez, a családhoz és a
gyermeknevelés igényeihez. Mûködésünk egyik
kulcsfontosságú eleme a szemléletformálás. A fel-
mérések még mindig azt mutatják, hogy a vezetõk
többsége férfi, és a nõk alulfizetettek az azonos
pozícióban lévõ férfiakhoz képest. A közgondol-
kodás megváltoztatásához több nõi döntéshozóra
lenne szükség. Szeretnénk, ha a nõk közéleti sze-
repvállalása erõsödne, a magyar parlamentben
például mindössze 8 százalék az arányuk.

A szervezet nevében az „érdekszövetség”
megfogalmazás mit jelent? 

– Ahhoz, hogy a közös érdekek védelmében
összefoghassunk, elõször fel kell ismernünk az ér-
dekeinket. Ehhez viszont képzésre, tájékoztatásra
van szükség. Az Asszonyszövetségünk regionális
nõi erõforrás központokat szeretne létrehozni,
határon átívelõ kapcsolatokkal. Régóta nem csak
idehaza, hanem a Kárpát-medence más régióiban,
vajdasági, kárpátaljai, felvidéki szervezetekkel ösz-
szefogva is tevékenykedünk. Sõt, európai ernyõ-
szervezetünk, a New Women For Europe nemzet-
közi projektjeiben is részt veszünk. 

Milyen tervei vannak az idei esztendõre?

– 2011. az „Európai Önkéntesség Éve” lesz, mely
reményeink szerint lehetõséget ad a civil szerveze-
tek mûködését biztosító önkéntes munka presztí-
zsének, megbecsülésének megteremtésére. Re-
méljük, hogy a kormányzati politika változásai, a
GYES idejének megnövelése, az anyai hivatás elis-
mertsége valóban meghozzák az eredményeket és
a tervezett családi adókedvezmények segíteni fog-
ják a családok gyarapodását. Ma Magyarországon
egy házasságban mindössze 1,3 gyermek születik.
A tavaszi, Kárpát-medencei Asszonytalálkozónkat
idén Csíksomlyón rendezzük, témája a magyar
családok helyzete lesz. A konferencián elsõsorban
arra keressük a választ, milyen feladatok várnak
ránk: lányokra, asszonyokra, nõi civil szervezetek-
re a közeli és távolabbi jövõben. Az elmúlt évek
során erõs kapcsolatot építettünk ki a szomszé-
dos országok nõszervezeteivel. Természetesen ez-
úttal is lehetõséget biztosítunk határainkon innen
és túl élõ asszonytestvéreinknek közös imára,
együttgondolkodásra, a lélek erejének nemesíté-
sére. 

(A szervezetrõl bõvebben a www.asszony-
szovetseg.hu oldalon olvashatnak.)

– BANGHA KATALIN 

A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének megalakítása Ékes Ilona ország-
gyûlési képviselõ (Fidesz), újpesti édesanya nevéhez fûzõdik. Tíz év eltel-
tével az alapító elnökbõl tiszteletbeli elnök lett. Bár országos szervezetrõl
van szó, õsztõl egy újabb újpesti, dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna látja el az
elnöki teendõket. Az elnök asszony programozó matematikusból képez-
te magát családterapeutává. Férjével és négy gyermekével tevékenyen
részt vesznek a kertvárosi katolikus közösség életében. 

„Amilyen a nõ, olyan a család, és amilyen a család, olyan a társadalom” 

Mindannyian
közösségre vágyunk

Ismét újpesti elnöke
van a Magyar

Asszonyok Érdek-
szövetségének



MARIKA NÉNI ÉS MARCI BÁCSI
UGYANÚGY A PULT MÖGÖTT
A Babits akkoriban Újpest legfiata-
labb középiskolája volt. Akkor vég-
zett az elsõ érettségizõ osztály, ami-
kor az elsõt kezdtük – mondja Csi-
kós Balázs, a zenekar vezetõje, alapí-
tó tagja. Gönczi Gábor a párhuza-
mos osztályba járt, látásból ismer-
tük egymást – utal az RTL Klub Fó-
kusz mûsorának jól ismert vezetõjé-
re. Sorsdöntõ találkozásunk épp a
büfénél történt, sorba álltunk, talán
éppen kifliért. Gábor a lényegre tért,
látott a suli Ki Mit Tud?-ban gitároz-
ni. Õ zenei általánosban végzett,
kérdezte, nincs-e kedvem vele és ba-
rátaival alapítandó zenekarban a hú-
rokba csapni.  

Nem kell ahhoz öregdiák találko-
zó, hogy megtaláljuk egymást. Aho-
gyan az István vagy a Fazekas gimi

diákjai is örömmel mennek vissza
középiskolájukba, így vagyunk mi a
sajátunkkal, a Babitscsal. A próbák
miatt többször vagyok az épület-
ben. Még a büfé is ugyanott van, és
ugyanúgy Marika néni és Marci bá-
csi áll a pult mögött – mondja Ba-
lázs. – Tanáraink többségét ma is
megtaláljuk. Amikor mi itt tanul-
tunk, többen közülük éppen annyi
idõsek, vagy fiatalabbak voltak,
mint mi, most. Nagyon jó csapat
volt, nekik is köszönhetjük, hogy a
tanulást is komolyan vettük. Azt
mindenki tudja, hogy Gábor, a Fó-
kusz szerkesztõje és mûsorvezetõje,
a Gazdasági Fõiskolát elvégezve lett
újságíró, TV-s személyiség, majd
mûsorvezetõ. Jómagam villamos-
mérnök lettem, majd még két diplo-
mát szereztem. A zenekar cégvezeté-
sén túl még egy vállalkozásom van.

– Mibõl áll össze a mûsor?
– Mivel régóta a nagyzenekari

hangzás a védjegyünk, mind a ti-
zenegyen színpadon leszünk. A da-
lok a Smile teljes életmûvét foglal-
ják keretbe, igazi házibulit ígérünk.
A Las Vegas-i dívakoncertet mintáz-
va hat énekesnõnk: Moór Bernadett,
Balássy Betty, Szatmári Orsi,
Somorjai Ilona, Ambrus Rita és Far-
kas Zsófi egyszerre lesz velünk. Ven-
dégünk lesz a Madách Színház
tánckara. Közönségünknek rend-
szeresen bemutatunk fiatal, tehet-
séges zenészeket. Ez alkalommal a
Bangó Budapest Band három kiváló
muzsikusa, köztük ifjú zongoramû-
vész barátunk, a zenekarunkkal
egyidõs Rafael Márió, Binder Károly
jazz zongorista tanítványa, lesz a
vendégünk.  Márióval és zenekará-
val keressük a közös nevezõt az ál-

talunk képviselt rock bigband és a
tõlük megszokott roma jazz között.
Érkezik a Babits gimnázium énekka-
ra, akik segítségével a világ- és a
magyar népzene is életre kel, he-
lyenként rendhagyó, közös köntös-
ben. – B. K.
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A Smile Showtime Band húszéves szülinapi buliját a Mûvészetek Palotájában, a Bar-
tók Béla Nemzeti Hangversenyteremben tartja január utolsó napján. A Dívák éjsza-
kája címet is viselõ produkció tudatosan a Las Vegas-i koncertsorozat mintájára for-
málódik, a sztárok mellett a Babits Mihály Gimnázium énekkara is színpadra lép. A
Smile ugyanis suli-zenekarként Újpesten találkozott elõször a rivaldával. 

Húszéves a Gönczi Gábor és a Smile

Egy kifli hozta össze a zenekart

GÖNCZ GÁBOR: MEGMOZGATTUK A BABITSOT
Akkoriban nagy Queen-rajongó voltam.  Még a karaoke sem volt divat, de hétvégeken a Petõfi Csarnokban bu-
liztunk a Queen zenéjére. Kívülrõl tudtuk minden számukat. Tanulás mellett dolgoztunk, hogy felszerelésünk le-
gyen. Suli-zenekarunkat az iskola diákjai kitörõ lelkesedéssel fogadták, és ma is hálásak vagyunk azért, ahogy a ta-
nárok is befogadták. Minden iskolai rendezvényen zenélhettünk, gólyabálon, karácsonykor, Babits-napon. Meg-
mozgattuk a sulit – fûzi hozzá Gönczi Gábor. – A kapcsolatunk azóta is megvan, nem szakadtunk el a középisko-
lától. A suli életkorban elõttünk jár, természetes, hogy amikor húszéves lett, mi is felléptünk a gálamûsorukban.
Zenélünk, segítünk egymásnak. Most nekünk van a szülinapunk, ezért hívtuk az énekkart. Amikor Kövesdi István
igazgató urat felhívtuk a fellépés ötletével, azonnal igent mondott – emlékezik az RTL népszerû mûsorvezetõje.

KÜLÖNLEGES AJÁNDÉK 
A SZEREPLÉS
– Tanárnak nagy boldogság, ha
egykori diákjai bepillantást en-
gednek felnõttkori életükbe –
mondja dr. Kövesdi István, a Ba-
bits Mihály Gimnázium igazgató-
ja. – Látjuk mivé képezték magu-
kat, hogyan alakul a sorsuk, mi-
ként alakul az életük. Gábor és
Balázs visszajáró diákok, a Smile
pedig megmaradt a kedvenc ze-
nekarunknak. Diákjaink eddig
több musicalt is színpadra vittek,
márciusban a La Mancha Lovagja
bemutatójára készülnek. Az elõ-
adást például technikával támo-
gatja Gábor és Balázs, amiért há-
lásak vagyunk. Négy éve, amikor
az iskola huszadik születésnapját
a Stefánia Palotában ünnepeltük,
többek között az énekkarunk fel-
lépésével, fergeteges koncerttel
örvendeztették meg az iskola di-
ákjait. Most, hogy õk húszévesek,
hasonlóra számíthatunk. Különle-
ges ajándék számunkra, hogy az
énekkarunk is felléphet a Smile
zenekarral és az ország elsõ számú
hangversenytermében! Mészöly
Géza korábbi karvezetõnk utódjá-
nak, Bankó Erika tanárnõnek
nincs könnyû dolga, egy félév
alatt nehéz egy korábban sok em-
lékezetes fellépést bemutató
énekkar élére állni, az elballagó di-
ákokat pótolni. Nagyon készül-
nek, örömmel próbálnak a Smile
zenekar segítségével is. A mûsor
még meglepetés, de annyit elárul-
hatunk: kórusunk egy új oldaláról
is bemutatkozik. 

Három díva, Csikós
Balázs és a Babits

gimi énekkara 
a próbán
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Az újpesti önkormányzat karácso-
nyi ajándékgyûjtõ akciója részeként
– amelynek Wintermantel Adrienn
volt a fõvédnöke – január elsõ hete
óta kétszázötven újpesti általános
iskolás gyermek számára nyújtott
térítésmentes fürdõzési lehetõséget
az Aquaworld. 

jpest tizenöt általános iskolájának 250 diák-
ját ajándékozta meg az önkormányzat kará-
csony elõtt egy jótékonysági gyermekmû-

sor keretében. A Wintermantel Adrienn fõvédnöksé-
gével zajló programról minden kisgyermek játékok-
kal, könyvekkel, édességgel tért haza.  A fõvédnök
bejelentette, az Aquaworld és a Kölyökpark ötszáz
gyermeket vár majd az ünnepek után látogatóba. 

Január 20-án, az Erzsébet Utcai Általános Iskola
hetven diákja érkezett a kora délelõtti órákban,

majd késõbb a Megyeri Úti Általános Iskolából és a
Szûcs Sándor Általános Iskolákban tanuló vendégek.

„Akkora a tér, hogy nem is látszik, száz újpesti
gyermek van egyszerre jelen” – mondta csodál-
kozva Polgár Regina, az Erzsébet Utcai Általános
Iskola tanára, a kerületi gyermekvédelmi munka-
közösség szakmai vezetõje. „Óriási volt az izgalom,
amikor a diákokkal ma délelõtt elindultunk – foly-
tatja. – Számomra nem csak a látogatás jelent iz-
galmat, hanem a felelõsség is felébresztett már
hajnalban. A bizonytalanság pár percig tart, most
már szétrebbentek, a csúszdát, a hullámmedencét
vették célba. Kacagnak, kergetõznek, spriccelik
egymást, jól érzik magukat. Csodás dolog, hogy itt
lehetnek, feltétlenül írd meg: köszönjük az önkor-
mányzatnak ezt az élményt és az Aquaworldnek
is!" – bíz meg a feladattal a tanárnõ.

Négy nyolcadikos hölgy éppen az élménymeden-
cébe készül, pózolnak még a csoportkép kedvéért,
de szemmel láthatóan már a medence belsõ olda-
lán lennének. A lépcsõ felé közeledve Kitti, Alexa,

Brigi és Niki tekintetével a csarnokot is pásztázza.
Lenyûgözi õket a látvány. A lányok közül hárman
most vannak itt elõször. Még száraz a fürdõruhá-
juk, de már a visszatérésen merengenek. 

Juhász Szabolcs élményfürdõ igazgató elégedet-
ten szemléli a vidám gyermeksereget: „Törekvé-
sünk, hogy Újpest életébõl vegyük ki a részünket.
Amikor közeli és távoli terveiket megosztottuk
Wintermantel Zsolt polgármester úrral és a városve-
zetés tagjaival, a folytatásról is döntöttünk. Nagyon
sok közös pontot találtunk. Itt élünk Újpesten, sze-
retnénk a helybélieket és Észak-pest lakosságát egy-
aránt megismertetni ezzel az új turisztikai létesít-
ménnyel. Karácsonykor a gyermekek örömére szü-
letett a felajánlásunk és szívesen ajándékoztuk meg
a karácsonyi koncertre kilátogatókat egy kedvez-
ményes belépésre jogosító kuponnal. Ahhoz, hogy
minél többen megismerjenek bennünket, el kell
jönni hozzánk.  Ha most nem is lehet mindenki itt,
ne feledjék az újpestiek: valamennyi belépõ árából
számukra – a lakcímkártya felmutatásával – egész
évben 10 százalékos kedvezményt adunk! – B. K.Ú

Hátrányos helyzetû gyerekek a vízibirodalomban

Újpesti diákok
az Aquaworldben

A KÖLYÖKKLUB IS VÁRTA MÉG A DIÁKOKAT
Délután a Kölyökparkban a Homoktövis Álta-
lános Iskola, a Pozsonyi Úti Általános Iskola és
a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos
Iskola diákjai játszhattak együtt önfeledten.
Mozgásban volt szinte az egész épület.  Hamar
elrepült az idõ, ám távozáskor újabb meglepe-
tés várta õket, még egy félórás ingyenes belé-
põt kaptak. Folytatódhat a kaland. 



Programnaptár
2011. január 27-tõl 
február 3-ig

ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Január 27., csütörtök:
16.30-18.00 Jazzbalett
17.45-21.00: Az Adorate vegyeskar próbája
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékoztató Szolgálat konzul-
táció (Tavasz utca)

Január 28., péntek:
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállításának meg-
nyitója, 18 órakor. 
17.30 és 18.30 órától: Konditorna
15.00-16.30: Jazzbalett
17.00-19.00: BEM Néptáncegyüttes foglalkozásai
17.00-19.00: Az Adorate vegyeskar próbái

Január 27., január 31., február 3.: 
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanács-
adás (Tavasz utca)

Január 29., szombat:
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása
9.00-12.00: Az Adorate vegyeskar próbái 
10.30-12.00: Jazzbalett
18.00: Egyenes Labirintus. Závory Andrea Piliszky-estje.
Ingyenes belépéssel. Újpesti Polgár Centrum.

Január 30., vasárnap: 
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása 
17.00: Hétvégi Randevú. Zenés táncos este élõzenével 

Január 31., hétfõ:
17.00 és 18.00: Konditorna
17.00-22.00: A BEM Néptáncegyüttes foglalkozása

Február 1., kedd:
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása

Február 2., szerda:
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása 
17.00-22.00: A Bem Néptáncegyüttes foglalkozása
17.00-18.00: Konditorna

Február 3., csütörtök:
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása
16.30-18.00: Jazzbalett
17.45-21.00: Az Adorate vegyeskar próbái

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS 
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Január 27., csütörtök:
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház)
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közös-
ségi Ház)
16.30-17.15: Ovi angol (Fõépület)
19.00-20.00: Kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
18.00-19.00: Capoeira (Közösségi Ház)
16.00-17.00: Kisiskolás néptánc (Fõépület)
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás (Közösségi Ház)
17.30-19.00: Társastánc tanfolyam
16.00-17.30: Yoshimi-Jitsu (Fõépület)
19.00-20.30: Hatha jóga (Fõépület)
18.00-19.30: Angol nyelvtanfolyam – középfokú nyelv-
vizsga felkészítõ (Fõépület)

Január 28., péntek:
9.00, 9.45, 10.30, illetve 11.15-tõl: Ringató (Közösségi Ház)
14.30-15.30: Versenytánc klub (Fõépület)
15.30-16.15: Társastánc ovisoknak (Fõépület)
16.30-18.00: Társastánc tanfolyam gyermekeknek (Közös-
ségi Ház)

17.00-18.00: Hip-Hop és Dance – I. korcsoport, 19.00-
20.00: II. korcsoport (Fõépület)
18.00-19.00: Társastánc tanfolyam – felnõtt (haladó)
(Közösségi Ház)
19.00-20.00: Társastánc tanfolyam – felnõtt (kezdõ) (Kö-
zösségi Ház)
18.30-19.45: Hatha jóga (Közösségi Ház)
18.00-19.30: Kismama jóga (Közösségi Ház)
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinctorna (Fõépület)
20.00-21.30: Yoshimi- Ju-Jitsu (Fõépület)
17.00-18.30: Kezdõ angol tanfolyam (Fõépület)
18.30-20.00: Felsõfokú angol nyelvvizsga felkészítõ (Fõ-
épület)

Január 29., szombat:
9.00-10.30: Felsõfokú nyelvvizsga-felkészítõ – angol (Fõ-
épület)
10.00-18.00: Tiffany síküveg, hobby-tanfolyam (Fõépület) 
10.00-12.00: Családi matiné és játszóház a Fõépületben.
Kereplõ Színház: A Nap, a Hold és a Csillagok megszaba-
dítása. (Közösségi Ház)

Január 31., hétfõ:
9.30-10.15: Manó torna (Közösségi Ház)
14.30-16.30: Versenytánc klub (Közösségi Ház)
16.00-16.45: Ovi néptánc (Fõépület)
15.00-16.00: Senior torna (Közösségi Ház)
17.00-18.00: Ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-19.00: Akrobatikus torna (Fõépület)
16.30 és 17.10 órakor: Ovi torna (Fõépület)
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam 1-4. osztályo-
soknak (Közösségi Ház)
18.30-19.45: Hatha jóga (Közösségi Ház)
20.00-21.00: Eskrima (Fõépület)
19.00-20.00: Harci fitnesz (Fõépület)
18.00-19.30: Középfokú angol nyelvvizsga-felkészítõ (Fõ-
épület)

Február 1., kedd
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház) 
10.00-12.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közös-
ségi Ház)
19.00-20.00: Kezdõ Zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
18.00-19.00: Capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15: Ovi angol (Fõépület)
16.00-17.30, 20.00-21.30: Yoshimi Ju-Jitsu (Fõépület)
18.30-20.00: Kezdõ angol (Fõépület)
19.00-20.00: Hip-Hop és Dance (II. korcsoport, Fõépület)

Febuár 2., szerda
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam (Közösségi Ház)
17.00-17.45: Tulipán gyermektáncház (Közösségi Ház)
18.15-19.45: Csí kung- Tai Csi tanfolyam (Közösségi Ház)
16.30 és 17.10 órakor: Ovi torna I. és II. csoport (Fõépület)
16.00-17.00: Zene suli (Fõépület)
16.00-16.45: Varázsdoboz. Kézmûves foglalkozás. (Fõépület)
17.00-19.00: Ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-18.00: Akrobatikus torna (Fõépület)
17.00-18.30: Agyagozás (Fõépület)
18.00-19.00: Hip Hop és Dance - I. korcsoport (Fõépület)
17.00-18.00: Gyógytorna – iskolás kortól (Fõépület)
18.00-21.00: Tiffany síküveg, hobby-tanfolyam (Fõépület)
18.00-19.00: Kondicionáló- és gerinctorna (Fõépület)
18.00: Atlantisz jóga (Fõépület)
20.00-21.00: Eskrima (Fõépület)
19.00-20.00: Harci fitnesz (Fõépület)
18.30-20.00: Business English (Fõépület)

Február 3., csütörtök
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház)
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közös-
ségi Ház)
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance (14-20 éveseknek, Közös-
ségi Ház)
16.00-17.30: Yoshimi Ju-Jitsu (Fõépület)
19.00-20.00: Kezdõ Zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás (Közösségi Ház)

18.00-19.00: Capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15: Ovi angol (Fõépület)
16.00-17.00: Kisiskolás néptánc (Fõépület)
17.30-19.00: Társastánc tanfolyam – iskolás kortól (Fõ-
épület)
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felkészítõ, angol (Fõ-
épület)
19.00-20.30: Hatha jóga (Fõépület)

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
Január 27., csütörtök:
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen, s jö-
vendõ…” – fotókiállítás. 
14.00-16.00: Játssz-óra 

Január 28., péntek:
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen, s jö-
vendõ…" – fotókiállítás
15.00-17.00: Pénteki örömzene

Január 29., szombat:
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen, s jö-
vendõ…” – fotókiállítás
10.00- 13.00: Családi játszó
17.00: Mazsola és Tádé – Jótékonysági bábelõadás.

Január 30., vasárnap:
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen, s jö-
vendõ…” – fotókiállítás
10.00: Vasárnapi Színház - Hamupipõke

Január 31., hétfõ:
17.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén bá-
ja. Török Tivadar kiállításának megnyitója. 

Február 1., kedd:
Újpesti Gyermek Galéria: Török Tivadar kiállítása
9.30-11.00: Babajátszó
14.00-20.00, kétóránként: Jóga. Vezeti: Vanillya

Február 2., szerda:
Újpesti Gyermek Galéria: Török Tivadar kiállítása
16.00: Bikfic torna piciknek
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak
17.30: Bikfic torna ovisoknak

Február 3., csütörtök:
Újpesti Gyermek Galéria: Török Tivadar kiállítása 
14.00-16.00 óra: Játssz-óra

KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Január 28-án, 18 órakor nyílik Lányi G.
Csaba, az Újpesti Mûvészek Társasága tagjának akva-
rell kiállítása. Megnyitja: Tóth László festõmûvész, a
Nagybányai Nagy Zoltán-kör vezetõje. A kiállítást ren-
dezte: Gelléri István, a galéria vezetõje. Megtekinthetõ:
február 13-ig. Az alkotóval a kiállításon, február 3-án és
10-én találkozhat 15-18 óra között.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Fejezetek Újpest
történetébõl. A kiállítás megtekinthetõ: vasárnap és
hétfõ kivételével keddtõl péntekig 10-17 óráig. Szom-
baton 10-14 óráig. 
KFÁMK Galéria: Demeter Miklósné Bibliai arcképcsar-
nok címû, festett ikonkiállítása és vására. Megtekinthe-
tõ: hétköznap 10-18 óra között.

Jéghideg áramlás. Január 28-február 28-ig. Kiállítás
a Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont és a
Karinthy Frigyes ÁMK Közmûvelõdési csoportja által a
diákok számára meghirdetett rajz-és fotópályázat leg-
jobb munkáiból. 
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen s
jövendõ” – fotókiállítás. Mozaik a Duna ezernyi, olykor
ismeretlen arcáról. 

A látásmód szuverén bája. Török Tivadar, az Újpesti
Mûvészek Társasága tagja kiállítása január 31-tõl feb-
ruár 13-ig. Megnyitja: január 31-én, 17 órakor
Szunyoghy András grafikusmûvész. 
KOGART-Galéria: Kortárs portrék. Nagy Sára és
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Szunyoghy Viktória festõmûvészek kiállítása, január 28-ig. 
Károlyi István Galéria: „Hazám, hazám, te mindenem!”
– hazánk szép tájai. A  Greguss Kör képzõmûvészeti kiál-
lítása  február 11-ig tekinthetõ meg.
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás-kiállítás. Nyitva:
2011. február 28-ig.

SZÍNHÁZ, VERS
Újpest Színház, 2011. február 5., 19 óra: Edward Albee:
Mindent a kertbe. Vígjáték Giles Cooper angol szerzõ da-
rabjából, 2 felvonásban.

MAGYARDAL, NÓTA 
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör minden hó-
nap elsõ keddjén 15 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban tartja összejöveteleit. Körvezetõ: László Mária. 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
Iskolás kortól a Karinthy ÁMK Közösségi Házában. Foglal-
kozások: pénteken: 16.30-18 óráig. Díja: 3600 Ft/hó. Test-
vérkedvezmény: 50 százalék. Vezeti: Vantova Beatrix tánc
és sportoktató. Tel.: 06-70-506-8106.
Társasház tanfolyam kezdõknek a Földházi Tánciskola
és az Újpest TSE szervezésében. Oktató: Földházi Péter
táncmester, versenytánc tréner, nemzetközi bíró. Hely-
szín: UGYIH. Beiratkozás: február 1-jén, 18 órától. Részvé-
teli díj: 11500 Ft/15 hét. Heti 1 alkalommal 2 óra. Tel.: 06-
20-911-45-27.  
A Földházi Tánciskola és az ÚTSE társastánc tanfolya-
mot indít az UGYIH-ban kezdõ szinttõl a versenytánc
szintig. (Magánórák, esküvõi táncok, nyitótánc) Beirat-
kozás: február 1-jén, 18 órától, valamint a foglalkozáso-
kon. Tel.: 06-20-911-45-27
Mazsorett tanfolyam február 8-án 15.45 órától az Er-
zsébet Utcai Általános Iskolában. A Földházi Tánciskola
és az ÚTSE tanfolyama.

BÁLOK, ZENÉS DÉLUTÁNOK, ESTEK
Hétvégi randevú: az Ady Endre Mûvelõdési Központban
minden vasárnap 17-22 óráig. Zenés, táncos esték – élõ-
zenével. Belépõ 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft.
Pénteki örömzene: Minden hónap utolsó péntekén 15
és 17 óra között, zenéljetek együtt. Helyszín: az UGYIH.
Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet Fazekas Péter-
nél: 399-7067.
Ismerkedési est január 29-én, február 5-én egyaránt 17
órai kezdettel a HAKME Klubban. Asztalfoglalás: 06-30-
685-19-72.

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
Családi matiné és játszóház a Karinthy Frigyes ÁMK Kö-
zösségi Házában január 29-én, 10-12 óráig. Kereplõ Szín-
ház: a Nap, a Hold és a Csillagok megmentése címû elõ-

adás. Az elõadás után játszóházat, kézmûves foglalkozást
tartanak. Belépõ az elõadásra: 800 Ft/fõ. Kétéves kor alatt
a belépõ ingyenes. 

JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS
Mazsola és Tádé. Jótékonysági bábelõadás a UGYIH-
ban, az Ametist Bábszínház elõadásában, január 29-én,
17 órakor. Szervezõ: a Mazsola Közhasznú Alapítvány. Tá-
mogatói jegy: 1100 Ft. 

JÁTSZÓHÁZ
Ha szereted a történeteket, énekeket és szeretsz
kézmûveskedni, várnak korosztálytól függetlenül. Minden
hónap utolsó vasárnapján 10-13-ig. (Január 30., február
27., március 27., április 24., május 29.) Helyszín: Adven-
tista Közösségi Ház. Tel.: 06-30-678-6548.

TORNA, MOZGÁS
Jóga kezdõknek, haladóknak az Ady-ban. Beiratkozás, elsõ
foglalkozás: február 8-án, 17 órakor. Idõtartam: 20 hét,
heti 1x2 óra. Részvételi díj: 16 600 Ft. Vezeti: Szabó Katalin
Kondicionáló és zsírégetõ torna az Ady-ban. Heti 3x1
óra (havi 12 óra). Hétfõn, szerdán: 17-18 óráig és 18-19
óráig. Pénteken: 17.30-18.30 és 18.30-19.30 óráig. Részvé-
teli díj: havi bérlet: 4800 Ft, napijegy: 700 Ft. Kurzusveze-
tõ: Nagy Ilona. Folyamatos bekapcsolódási lehetõség.
Jóga: foglalkozások az UGYIH-ban minden kedden 14-20
óráig, kétóránként. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Bérlet
5 alkalomra 4500 Ft. A foglalkozásokat vezeti: Vanillya.
Kriston nõi intim torna a Karinthy ÁMK Fõépületében.
Kezdés február 1-jén, kedden 18-21 óráig. A tanfolyam 4
alkalomból áll. Díja: 22 000 Ft helyett 18 000 Ft. Egyössze-
gû befizetés esetén: 16 200 Ft. Vezeti: Mészáros Szilvia.

TANFOLYAMOK, STÚDIÓK
Kerámia stúdió: az Ady Endre Mûvelõdési Központban.
Beiratkozás: január 31-én, 17 órakor. Idõtartam: 4 hó-
nap, heti 1x 4 óra, hétfõn. Részvételi díj: gyermekeknek
(14 éves korig): 5000 Ft/hó. Felnõtteknek: 8000 Ft/hó.
Kurzusvezetõ: Hódossy Ágnes keramikusmûvész. 
Tiffany síküveg, hobby tanfolyam a Karinthy Frigyes
ÁMK Fõépületében. A foglalkozások február 26-án 10
órakor vagy február 23-án 18 órakor indulnak. Díja: 1125
Ft/ óra, összesen 45 000 Ft. Vezeti: Jócsák Zsolt. 40 órás, 5
alkalom.
Agykontroll tanfolyam: gyermekeknek az Karinthy
ÁMK Fõépületében. Február 5-én: 7-10 évesek részére.
Február 26-án és 27-én: 10-16 évesek részére. Részletek,
elõzetes jelentkezés tel.: 380-6163.
Digitális fotótanfolyam a Karinthy Frigyes ÁMK Közös-
ségi Házában. Foglalkozások: szerdánként 17-19 óráig ( 3
alkalom). Kezdés: február 2-án, 17 órakor. Vezeti: Hlaszni
Veronika oktató. Tel.: 06-20-340-9440.

Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy Frigyes ÁMK Közös-
ségi Házában, Foglalkozások:  kedden 19-20, és csütörtö-
kön 18.30-19.30 óráig. Díja: 1000 Ft/alkalom. Vezeti:
Wachner Krisztina. Jelentkezés: 380-6760.
Capoeira: iskolás kortól a Karinthy ÁMK Közösségi Házá-
ban. Foglalkozások: kedden és csütörtökön 18-19 óráig.
Díja: 6000 Ft/hó. 14 éven aluliaknak kedvezmény. 1000
Ft/ alkalom.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
Életmód elõadások- a belépés ingyenes – csütörtökönként
18 órai kezdettel az UGYIH-ban. A Felfedezések Alapítvány
és a Hetednapi Adventista Egyház Újpesti Gyülekezete
programja. Témák: Január 27.: Védd meg a csontjaidat.
Február 3.: A kínai tanulmány. Február 10.: Csak egy kis
magas vérnyomás. Február 17.: A tudatos döntést elõse-
gítõ és gátló tényezõk. Február 23.: Mit tanulhatunk a
hosszú életû népektõl? Elõadó: Csengei Károly élelmiszer-
ipari mérnök. Az elõadások elõtt: ingyenes testzsír-
százalék- mérés, vérnyomásmérés, személyes tanácsadás. 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PROGRAMJAI 
Balkán est február 12-én, 18 órakor az Ady Endre Mû-
velõdési Központban. Az újpesti bolgár, görög és szerb ki-
sebbségi önkormányzatok rendezvénye. A mûsort tánc-
ház követi. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

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., Ló-

verseny tér 6. Tel: 380-6760
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Árpád út 66. Tel.:

379-3114
� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház, 1042 Bp., Ist-

ván út 17-19. Tel.: 231-7070
� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: 1043 Bp., Berda J.

u. 48. Tel.: 370-0652
� HAKME Klub: 1043 Bp., Berda József u. 48.
� Babits Mihály Gimnázium: 1047 Bp., Tóth Aladár u.

16-18. Tel.: 233-4290
� Király Könyvtár: 1042 Bp., Király utca 5.
� KOGART Ház: VI. ker., Andrássy út 108.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József A. u. 4-6. 
� Károlyi Galéria: Bp., IV. ker., Erzsébet u. 69.
� Mûvészetek Palotája: Bp., X. ker., Komor Marcell u. 1.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
� Károlyi István Galéria: Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium, IV. , Erzsébet u. 69.

FELHÍVÁS
Észak-pesti felnõttképzés –
Élethosszig tartó tanulás
hátrányos helyzetû csopor-
tokban – (TÁMOP-3.2.3-
08/1/KMR-2009-0008)

A projekt keretében térí-
tésmentes, Ikon számítógé-
pes képzés indul, alacsony
iskolai végzettségû, hátrá-
nyos helyzetben élõ felnõt-
tek számára.

Részletes információ és
bõvebb felvilágosítás az Ady
Endre Mûvelõdési Központ
ügyfélszolgálatán, illetve a
231-6000 telefonszámon
kérhetõ. 

Diákszínház tudományos kísérletekkel,
Kiss Ramóna fõszereplésével
Február 5-én 11 órai kezdettel „Máguspárbaj” címmel a természettudományokat
népszerûsítõ színházi elõadás lesz az Ady Endre Mûvelõdési Központban, a Barátok
közt sztárja, Kiss Ramóna fõszereplésével. Az elõadást Krizsik Alfonz rendezte, to-
vábbi fõszerepben: Kárász Zénó.

Az újpesti önkormányzat által támogatott Máguspárbaj egy olyan színházi elõadás,
amely a színházmûvészet eszközeivel segítséget kíván nyújtani a hazai tudományos,
valamint környezettudatos gondolkodás népszerûsítéséhez. Az elõadást a diákok és
kísérõik is térítésmentesen tekinthetik meg! Amennyiben az iskolák közlik az önkor-
mányzattal, hogy az intézménybõl hány komoly érdeklõdõ van, a tiszteletjegyeket az
Alpolgármesteri Titkárság postázza. Az elõadás végén – korlátozott számban – mód nyí-
lik arra, hogy a gyerekek kipróbálják az elõadásban tapasztalt kísérleteket és megismer-
hessék azok mûködési elvét! Az újpesti iskolákba kikerültek a plakátok és szóróanyagok,
annak érdekében, hogy a diákok mind szélesebb körben értesülhessenek az elõadásról. 



H I R D E T M É N Y
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete, az átmenetileg
nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-tör-
lesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009.
(X.01.) számú Önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: rendelet) felhatalmazása alapján,
annak elõsegítése érdekében, hogy az érintet-
tek lakástulajdonukat megtarthassák, és a fize-
tõképességüket helyreállítsák  pályázatot ír ki,
az alábbi feltételekkel:

I. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. A pályázat benyújtására jogosult az a természetes

személy aki, magyarországi székhellyel vagy telephely-

lyel rendelkezõ bankkal, pénzintézettel (a továbbiak-

ban együtt: bank) 2008. szeptember 1. napját megelõ-

zõen olyan lakáshitel szerzõdést kötött új vagy hasz-

nált lakás megvásárlására vagy felújítására, amelynek

biztosítékául a megvásárolt vagy felújított lakásra (a

továbbiakban: hitellel terhelt lakás) jelzálogjogot je-

gyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt:

adós) az Európai Unió tagállamának állampolgá-

ra, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezõ

személy, és

b) a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási terü-

letén van, és

c) egyéb beköltözhetõ lakás célú ingatlannal az

adós, illetve az Adóssal egy háztartásban élõ sze-

mélyek nem rendelkeznek, és

d) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ

személyek tulajdonában – a lakáshoz tartozó

garázs és tároló kivételével – nincs üdülõ- vagy

egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlan, és

e) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ

személyek tulajdonában lévõ gépjármûvek – a

tulajdonos foglalkozásának gyakorlásához elen-

gedhetetlenül szükséges gépjármûvek kivételé-

vel – együttes forgalmi értéke nem haladja meg

a hárommillió forintot, és

f) az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye

a hitellel terhelt lakásban van és életvitelszerûen

ott is lakik, illetve az adós vagy az adóstársak

egyike már 2008. szeptember 1-jét megelõzõen

is rendelkezett Újpesten bejelentett lakó- vagy

tartózkodási hellyel, és

g) az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jogcí-

men rendszeres támogatásban nem részesül, és

h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén a hitellel ter-

helt lakásra nem volt 30 napnál régebbi lakáshi-

tel-törlesztési- vagy közüzemi díj hátraléka, és

i) az adós a pályázat benyújtásának idõpontjában

érvényes és hatályos (fel nem mondott), a jelen

rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek

megfelelõ lakáshitel szerzõdéssel rendelkezik, és

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának levonását kö-

vetõen az adós háztartásában élõ személyek egy

fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének (nyugdíjminimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós nem felel meg a

fent meghatározott valamely feltételnek, illetve ha a

pályázatot hiányosan vagy nem az elõírt formában

nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a polgár-

mester az ok megjelölésével elutasítja.

2. A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a hi-

tellel terhelt lakásban – az egy háztartásban élõ sze-

mélyek számához viszonyítva – a lakás szobaszáma és

alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:

a) két fõig 56 m2;

b) két fõtõl öt fõig 72 m2;            

c) öt fõ felett 100 m2,

3. A támogatást azon adósok részére lehet megál-

lapítani, akik önhibájukon kívül kerültek olyan hely-

zetbe, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy

lakástulajdonukat – ezáltal lakhatási lehetõségüket –

elveszítsék.

Az adós önhibáján kívüli körülménynek minõsül

különösen, ha:

a) 2008. szeptember 1-jét követõen munkahelyét

elveszítette, vagy a munkáltató 2008. szeptem-

ber 1-jét követõen meghozott döntésével csak

részmunkaidõben alkalmazza;

b) a lakáshitel – a pályázat benyújtását megelõzõ

utolsó – törlesztõ-részletének összege jelentõ-

sen, több mint 25%-kal növekedett a 2008.

szeptember havi törlesztõ-részlethez viszonyí-

tottan; és

c) havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez vi-

szonyítottan legalább 20%-kal csökkent. 

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA
1. A támogatás vissza nem térítendõ. A támogatás

havi összege legfeljebb 30 000 Ft lehet.

2. A támogatás folyósításának idõtartama legfel-

jebb hat hónap lehet. 

3. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki

a jelen rendelet szerinti támogatásban korábban már

részesült. 

4. Valamely hitellel terhelt lakás vonatkozásában

egyazon háztartásban élõ személyek  részére csak egy

támogatás állapítható meg.

III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
1. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat – a Ma-

gyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai-

nak megfelelõen – támogatási szerzõdést (a további-

akban: szerzõdés) köt az NLB döntésétõl számított 30

napon belül. 

2. Az Önkormányzat a támogatás összegét havon-

ta közvetlenül a hitelezõ bank részére utalja át. 

3. A támogatási szerzõdés hatálya alatt az adós kö-

teles az esedékes lakáshitel törlesztési- illetve közüze-

mi díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul ele-

get tenni, és ezt az Önkormányzat felé negyedévente

igazolni. 

4. Amennyiben az adós a támogatási szerzõdésben

foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy

egyébként rosszhiszemûen jár el, az Önkormányzat a

támogatás folyósítását azonnali hatállyal megszünte-

ti, ebben az esetben a támogatott a már folyósított

támogatás teljes összegét – a Ptk. szerinti késedelmi

kamatokkal növelt összegben – haladéktalanul köte-

les az Önkormányzat részére visszafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE
1. A pályázatot az erre a célra rendszeresített forma-

nyomtatványon, kizárólag személyesen lehet benyúj-

tani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Irodáján (Bu-

dapest, IV. ker. István út 14 fsz./4.) A pályázattal kap-

csolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhetõ (Tel.:

231-31-79)

2. Pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hi-

vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, IV. ker. Ist-

ván út 15.) szerezhetõ be, vagy letölthetõ a

www.ujpest.hu-ról.

3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidõ

2011. február 14., 16 óra

4. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakás-

ügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló

határidõ utolsó napjától számított 45 napon belül –

értékeli, és dönt a támogatás odaítélésérõl, a támoga-

tásban részesített pályázók körérõl, valamint a támo-

gatás mértékérõl és idõtartamáról.

5. A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól

számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésrõl.

V. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
A pályázatot az alábbi mellékletekkel együtt kell be-

nyújtani:

a) az adós, és a vele egy háztartásban élõ személyek

2008. szeptemberi jövedelmét igazoló okiratok;

b) az adós, és a vele egy háztartásban élõ szemé-

lyek jelenlegi jövedelmét igazoló okiratok;

c) az adós, és a vele egy háztartásban élõ szemé-

lyek jövedelmében 2008. szeptember 1-jét köve-

tõen beállt változásokat igazoló okiratok (pl.

munkahely elveszítése, Gyed);

d) a hitelszerzõdés egy másolati példánya;

e) a bank által a pályázat benyújtását megelõzõ 30

napon belül kiállított egyenleg-értesítõ, amely

tartalmazza  a felvett hitel összegét, a pályázat

benyújtásáig törlesztett összeget, valamint a

még fennálló tartozás összegét;

f) igazolás a törlesztõ-részlet 2008. szeptemberi

összegérõl, valamint igazolás, hogy a pályázat

benyújtásakor mekkora a törlesztõ-részlet össze-

ge;

g) a bank által esetlegesen küldött fizetési felszólí-

tások;

h) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetében

az adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelezõ bank

értesítse az Önkormányzatot abban az esetben,

ha fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

i) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó 2008. szep-

tember 1-jén fennállt közüzemi díj igazolások

(szolgáltatói igazolás: FÕTÁV Zrt., DHK Zrt.

ELMÛ Nyrt., Díjbeszedõ Zrt., Gázmûvek Zrt.); 

j) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó, a pályázat

benyújtásakor 30 napnál nem régebbi közüzemi

díj igazolások (szolgáltatói igazolás: FÕTÁV Zrt.,

DHK Zrt. ELMÛ Nyrt., Díjbeszedõ Zrt., Gázmû-

vek Zrt.).

Budapest, IV. ker. Újpest Önkormányzata  
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Minden idõk legjobb magyar ered-
ményét érte el a hollandiai
Herenveenben Heidum Bernadett.
Három ezüstérmet és egy bronzér-
met szerzett a rövidpályás gyorskor-
csolyázók Európa-bajnokságán. Az
összetett versenyben sem adta
alább, az Újpesten élõ versenyzõ a
dobogó második fokára állhatott.
Röviddel hazaérkezése után talál-
koztunk vele a Puskás Ferenc Stadi-
on mellett, az úgynevezett gyakorló
jégcsarnokban.

– Úgy látom, nem sok idõd maradt a pihenésre, pe-
dig egy ilyen megerõltetõ verseny után illene fújni,
esetleg ünnepelni egy keveset, nem?

– Szerencsére nincs idõm semmire, nem ülhetek
a babérjaimon. Rengeteg interjút adtam, sorban
jöttek a tévések, faggattak a titokról. És közben ter-
mészetesen edzek, mert a magyar bajnokságon és a
közeledõ Univerziádén sem akarok leszerepelni.

– Mennyi munka van ezekben az érmekben?
– Rengeteg. Úgy érzem, ebben az idényben dol-

goztam a legtöbbet, most készültem fel a legjob-
ban a versenyekre. Fizikálisan és mentálisan is egy-
ben vagyok, bízom benne, hogy sokáig kitart még
az optimális állapot. Már korábban éreztem, hogy
jó formában vagyok, hiszen a Világkupa versenye-
ken is jól ment a korizás, a kemény csaták is segí-
tették a felkészülést. 

– Az utazások, az edzõtáborok sok pénzbe ke-
rülnek…

– Így van, drága sport a miénk, különösen
azért, mert szinte mindent a saját zsebünkbõl kell
fizetnünk. Szerencsére a Világkupára eljuthattam,
mert egyesületem, a Sportország SC állta a költsé-

geket. Ezzel együtt rengeteg pénzt áldoztam az
edzésekre. Az olimpián is pontokat szereztem, a
prémiumból fizettem ki a franciaországi edzõtá-
borozásomat. Persze, nem minden a pénzrõl szó,
hiszen a fejlõdésemhez segített, hogy itthon né-
ha-néha „megcsaltam” a lányokat, és a junior fi-
úkkal dolgoztam együtt. Kemény volt, de megér-
te, mert sokat fejlõdtem ötszáz méteren és a
hosszabb távokon egyaránt.

– Az Európa-bajnokságon a váltónk néhány cen-
timéterrel maradt csak el az aranyéremtõl. Milyen
érzés század másodpercnyi különbséggel veszíteni?

– Rettenetes! Nekem különösen fájó, hiszen én
voltam a befutó ember. Igazából úgy éreztem, mint
az olimpián, hogy erõsebbek és jobbak vagyunk a
hollandoknál, de most igazán pechesek voltunk. A
döntõben elõttünk futó olaszok hibáztak, ezért
nekem is lassítanom kellett, mondhatnám fönn-
akadtam a versenyzõjükön. Hátrányból küzdöttem
fel magam, de sajnos nem értem már utol a hol-
land lányt. Talán, ha van még hátra két-három mé-
ter… De, nem volt. Reméljük, majd jövõre.

– Európában már a spiccen vagyunk. De, vajon
mennyi esélyünk van a világhatalmak ellen?

– Korea és Kína még nagy falat, de a sportban
semmi sem elképzelhetetlen. Nekik is legalább
annyira csúszós a jég, mint másoknak. Egy pici hi-
ba, s elszáll az érem, a helyezés. Úgy érzem viszont,

hogy a kanadaiakat beérhetjük. Nekem már nem is
lenne olyan nagy meglepetés, hiszen a hollandok
már megcsípték õket, és mint említettem, mi nem
vagyunk gyengébbek a narancssárgáknál. Éppen
ezért várom már nagyon az európai VK-
versenyeket, mert a koreaiak és a kínaiak ellen még
nem volt szerencsém kipróbálni magam.

– Beszéljünk a jövõrõl is egy keveset. Ha, azt mon-
dom, Szocsi…

– Kicsit messze van még a téli olimpia. Termé-
szetesen azért hajtok, hogy kijussak és ott pontot,
esetleg érmet szerezzek. Szerintem egy kis szeren-
csével és nagyon sok munkával nem lehetetlen fel-
állni a dobogóra. Igaz, az még kérdéses, hogy hol
folytatom – és mibõl – a felkészülésemet, mert tá-
mogatók nincsenek, és anyagilag sem igazán va-
gyunk megbecsülve. 

– Mit csinál egy koris, amikor nem korcsolyázik?
– Mindenkinek más a hobbija. Én, személy sze-

rint, ha nem korizok, akkor nagyon szeretek a bará-
taimmal lenni. Azt nem mondom, hogy egy nagy
„buliarc” vagyok, nekem igazán, a barátaimon kívül,
a mozi és a színház a legnagyobb kikapcsolódás.

– Meddig lehet a gyorskorcsolyázást magas szin-
ten ûzni?

– Attól függ, melyik országban. Magyarországon
igazából semeddig, hiszen támogatás híján, min-
denki addig csinálja, ameddig bírja a zsebe. Így na-
gyon nehéz tervezni. De, hogy a kérdésre válaszol-
jak, a legutóbbi olimpián egy kanadai versenyzõ 34
évével volt a legidõsebb induló. Bevallom, én már
nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen szegényes le-
hetõségek közepette Szocsi után is tovább sportol-
jak. De, ha valami csoda folytán megkapnánk azt a
pénzt, ami az eredményeink alapján megilletne
bennünket, akkor természetesen nem gondolkod-
nék a folytatáson.

– Profi szerzõdés nem létezik?
– Nálunk nem úgy megy, mint a fociban. A

gyorskorcsolyában országok versenyeznek egymás-
sal, klubszinten nem találkoznak a versenyzõk a
nemzetközi porondon. Persze, állampolgárságot
biztosan lehetne váltani, de nekem meg sem for-
dult a fejemben, hogy hazát váltsak. Maradok ma-
gyar és örök újpesti. – GERGELY GÁBOR

(Heidum Bernadett felkészülését a különbözõ világ-
versenyekre az újpesti önkormányzat 100 000 Ft
támogatásban részesítette 2010-ben.)
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Saját zsebbõl fizetik a költségeket
a rövidpályás gyorskorcsolyázók

Heidum Berni
újpesti marad
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Ingatlan eladó

� 31 m2-es téglaépítésû, felújított, vízórás, gázkon-
vektoros, belsõ kertes lakás a Chinoin utcában
költözhetõ állapotban eladó. Irányár: 7,9 MFt; Tel.:
06-30-921-0838

� Eladó Nagyvárad liget II. társasházban 80 m2, 4
szobás lakás, garázs, tároló érdeklõdni az esti órák-
ban. Tel.: 06-1-787-7541

� Eladó Megyeren, két szobás családi ház, 100
négyszögölös telken, 80 m2-es ház. Érdeklõdni az
esti órákban. I. á.: 25 MFt. Tel.: 06-1-787-7541

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

� Balatonkenesén, 4 szobás, felújított, központi fû-
téses ház, közel a vízhez, nagy kerttel, gyümölcsfák-
kal, melléképületekkel eladó, csere is érdekel. Ár: 25
MFt. Tel.: 06-20-550-0475

� Eladó Újpest-központnál 4 emeletes panelház-
ban egy 2. emeleti lakás. a lakás 67 m2-es 2+2 szo-
babeosztású, felújított állapotú, távfûtéses ny-i tá-
jolású. I. á.: 11,5 MFt. Tel.: 06-30-584-3714

� XV. ker. Rákos úton rendezett, jó állapotú tízeme-
letes házban 45 m2-es világos magasföldszinti 2 szo-
bás, tehermentes azonnal költözhetõ lakás eladó.
Távfûtés, alacsony közös költség. Irányár: 8 200 000 Ft;
Tel.: 06-20-346-8101; 06-20-200-0348; 06-78-473-500

� Újpesten, Pozsonyi utcában 54 m2-es 1+2 fél
szoba, Erzsébet u. 72 m2-es 2 + fél szoba, Nyár u. 35
m2-es 1+fél szoba magánszemélytõl eladó vagy ki-
adó. Gyors költözés. Tel.: 06-20-349-6819

� Újpesten 3 szobás gázfûtéses ház nagy kert-
tel, melléképülettel eladó. Irányár: 25,9 MFt.
Tel.: 379-5475, 06-30-294-9420

Ingatlant kiad

� Igényes bérlõnek kiadó berendezett és gépesí-
tett 45 m2-es 2 szobás, új építésû lakás saját 23 m2-
es kerttel és parkolóház. Ingatlanközvetítõk ne hív-
janak! Tel.: 06-20-426-6652

� 31 m2-es téglaépítésû, felújított, vízórás, gázkon-
vektoros, belsõ kertes lakás a Chinoin utcában,
költözhetõ állapotban eladó. Irányár: 7,9 MFt; Tel.:
06-30-921-0838

� Újpest legszebb, kedvelt, csendes kertvárosi ré-
szén, kétszintes, kétlakásos családi ház földszintjén,
két bejáratú, duplakomfortos 100 m2-es, 2 +1 fél-
szobás bútorozott lakás bérbeadó. Bérleti díj: 
95 000 Ft/hó + rezsi, Tel.: 06-70-637-2718

�Újpesti vasútállomásnál I. emeleti, téglaépítésû 54
m2-es 2 szobás/1+2 félszobássá alakított gázfûtéses,
részben bútorozott, összkomfortos öröklakás bérbe-
adó. Bérleti díj: 50 000 Ft/hó + rezsi, Tel.: 06-70-637-2718

� Újpest kertvárosban 85 m2-es fûtött mûhely,
raktár, melléképület, szociális blokkal csendes tevé-
kenységekre bérbe adó. Bérleti díj.: 100 000 Ft/hó +
rezsi. Tel.: 06-70-637-2718

� 30 m2-es bútorozott önálló villany és gázórával
rendelkezõ zöldövezeti lakás, nem dohányzó részé-
re kiadó. Tel.: 06-20-977-9136

Ingatlant vesz

� Vásárolnék bontandó vagy felújítandó családi
házat elsõsorban Megyeren, kb 400 m2-es telek-
nagysággal. Tel.: 06-1-233-1402, 06-20-465-5607

Ingatlant cserél

� Újpesti 72 m2-es önkormányzati lakást kisebbre
cserélnék. Ráfizetést kérek. Sürgõs! A lakás felújított
IX. emeleti parkra nézõ. Tel.: 06-30-645-0311

� Szoba komfortos zuglói önkormányzati lakáso-
mat elcserélném hasonlóra Újpest központban.
Tel.: 06-70-265-6529

Üzlethelyiség kiadó

� Újpesten az Attila utcában a 156-158 sz. te-
lephelyen kiadó, 220 m2 alapterületû üzlethelyi-
ség. Tel.: 06-70-408-2847

Garázs

� Garázs bérleti jog átadó, IV.ker. Székpatak utca.
Érdeklõdni Tel.: 06-70-533-3481

Munkát kínál 

� Munkát szeretnék ajánlani, ezért keresem Jánost
és Anikót, újpesti lakosokat, akik Óbudán, a Lajos
utcai lakóházakban  korábban takarítást vállaltak.
Tel.: 06-70-396-8741

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka. Bútormozgatással, fóliamozgatással. Kor-
rekt árak akár azonnali kezdéssel. Bodnár László Tel.:
06-20-442-9570; 06-1-369-6674

��  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

��  Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készíté-
se. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

Oktatás

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

� Német anyanyelvûként vállalok beszédcentrikus
tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészí-
tést nagy gyakorlattal – kedvezõ áron. Tel.: 06-1-
360-1657; 06-20-431-8544

� Középiskolai tanár, nagy gyakorlattal, matemati-
ka korrepetálást, érettségi felkészítést vállal Újpes-
ten. Tel.: 06-20-532-9770

� Matematikából, magyarból korrepetálást, kö-
zép- és emelt szintû érettségire való felkészítést vál-
lal szaktanár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

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

� Korrepetálás 6-18 éves korig minden tantárgy-
ból. Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás, vizsgákra
felkészítés. Diszfunkciók (diszlexia, diszkalkulia, dis-
zgráfia) kezelése, hatékony módszerekkel. Tel.: 06-1-
230-6425, 06-30-729-0564

� Angol nyelvbõl nyelvvizsgára, érettségire célirá-
nyos egyéni felkészítést vállalok Újpest-központ kö-
zelében. Tel.: 06-30-964-2195

Állást keres

� Leinformálható középkorú hölgy, takarítást vál-
lal. Tel.: 06-30-280-2627

Vegyes

� Beurer típusú, elektromos, relax lábpezsgõfürdõ
és levegõ párásító eladó. Érdeklõdni az esti órákban.
I. á.: 40 000 Ft, Tel.: 06-1-370-8043

Társkeresés

� Keresem azt a független, újpesti 50-60 év körüli
férfi ismeretségét, aki társa, barátja lenne egy füg-
getlen diplomás nõnek. Tel.: 06-30-432-5932; e-mail:
ka_kati@freemail.hu

Könyv

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

Üdülés

� 50% kedvezmény a szállásárból Tp esetén vasár-
napi kezdéssel vagy 8 éj esetén Mezõkövesd Zsóry-
fürdõn 6 nap/5 éj 24.115 Ft/fõ Tel.: 06-49/413-227
www.zsoryfurdo.hu, panzio@zsoryfurdo.hu

Születésnapi köszöntõ 

� Boldog 33. születésnapot kívánok életem párjá-
nak! Szeretlek Cunikám, a Te csibéd

� Nagy Bálintnak 8. születésnapja alkalmából kívá-
nunk vidám gyermekkort, jó egészséget és hosszú
boldog életet! Zita, Zoli, Zolika

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 9-16, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. 
Hirdetésüket a hirdetes@ujpesti-
media.hu címen is feladhatják. Tel.:
06-30-233-6357.

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 9-16, szerdán 9-15, csütörtö-
kön 9-14 óráig vesszük fel. Díja
bruttó 1000 Ft/25 szó. Csak sze-
mélyesen az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet) várjuk hirdetõinket. Tel.:
06-1-785-0366.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.huSzabó 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

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai
– Jogi asszisztens
– Biztonsági õr (vagyonõr, testõr)
– Parkoló õr
– Közterület-felügyelõ
– Tûzvédelmi elõadó

Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938
Kereskedelmi képzések: 8 általános is-
kolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi áru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357
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FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Hollósi Antal országgyûlési

képviselõ 2011. január 27-én, csütörtö-
kön 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Beje-
lentkezés a 369-09-05 telefonszámon.
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyu-
la önkormányzati képviselõk február 7-
én 17-18-óráig tartanak fogadóórát. Ba-
lázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula
képviselõk február 7-én 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05.
Nagy István önkormányzati képviselõ
február 1-jén,16-17 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal
II/68. Jókay Attila; Koronka Lajos ön-
kormányzati képviselõk február 14-én
17-18 óráig; Bartók Béla önkormányza-
ti képviselõ február 8-án 18-19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Ár-
pád út 56.) Tel.: 369-09-05. Rádi Attila
önkormányzati képviselõ február 14-
én, 16-17 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Polgármesteri Hivatal II/67. Dr.
Szabó Béla önkormányzati képviselõ
február 28-án 18-19 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel: 369-09-05. 

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Újpestiek! A hazánkat
sújtó természeti katasztrófákra,
valamint a gazdasági helyzetre te-

kintettel a már hagyománnyal rendelkezõ
újpesti KDNP-bál ebben az évben elma-
rad. Megértésüket megköszönve: Szalma
Botond

FOGADÓÓRA
Szalma Botond (KDNP) minden hónap
elsõ hétfõjén 18 órától tart fogadóórát a
Templom u. 4.  szám alatt. 

Meghívó
A Jobbik Újpesti Szervezete sze-
retettel meghívja Önt és kedves

családját ifj. Tompó László irodalomtörté-
nész rendezvénysorozatának következõ
elõadására: Az „õszirózsás” forradalom és
a patkánylázadás, Tormay Cécile Bujdosó
könyve alapján. Helyszín: Andretti Üzlet-
ház, 1047 Bp., Váci út 13. Idõpont: Január
28, 18 óra

FOGADÓÓRÁ
Perneczky László önkor-
mányzati képviselõ, Fenn-

tartható Fejlõdés tanácsnok (LMP) fo-
gadóórája: elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-390-0566. Email:
ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati

képviselõ elõzetes telefonon történt
egyeztetés alapján  – a 06 20 518 7830-as
telefonszámon – bármikor. Belán Beat-
rix önkormányzati képviselõ 2011. feb-
ruár 4-én pénteken 17 órától, Szabó Gá-
bor önkormányzati képviselõ 2011. febru-
ár 7-én hétfõn 17-18 óráig az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél
(1046 Budapest, Nádor u. 1.) tartanak foga-
dóórát. Horváth Imre önkormányzati kép-
viselõ minden hónap elsõ szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 évfolyamos Gimnáziumban (1046
Bp., Bõrfestõ u. 5-9.), következõ fogadóórá-
ja 2011. február 2-án szerdán lesz.

www.mszpujpest.hu

Küldje el 
szerelmes üze-
netét az Újpesti
Naplóval!

F E B R U Á R  1 4 .

VALENTIN-NAP!
Az Újpesti Napló ebben az eszten-
dõben is segít a szerelmeseknek:
szívesen közvetíti a jeligés, avagy a
névvel ellátott üzeneteket!

Arra bíztatjuk olvasóinkat, fogal-
mazzák meg, és juttassák el szerkesz-
tõségünkbe üzeneteiket február 3-ig.
A Valentin-napi üzeneteket tartal-
mazó lapszámunk február 10-én jele-
nik meg. Az üzeneteket várjuk sze-
mélyesen, vagy postai úton (címünk:
Bp., 1043 Bp., Tavasz u. 4, Újpesti
Napló szerkesztõsége) faxon: 785-
0466, illetve a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu email címen. 

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, 2011. február 7-ig juttassák el szerkesztõségünkbe. 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 tüntessék fel. Az idei elsõ lapszámunkban megjelent rejtvény helyes megfej-
tését beküldõ olvasóink között, a Könyvtündér jóvoltából, könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Hosóné Lévai Erika, Ipacs Szilveszter, Jászfalussy Szilvia, Nagyné Tatai Klára, Neményi Lajosné, Németh Andrea, Pál Attiláné,
Szebellédi József, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást.



A csúszós, jeges úton való vezetés
nehézségeivel birkóztak meg
Wintermantel Zsolt polgármester és
az újpesti városháza hivatásos sofõr-
jei a Magyar Autóklub meghívására. 

A szervezet Újpesten található közlekedésbizton-
sági és oktatási parkjában különbözõ feladatokat
kellett teljesíteni. Bóják között szlalomozni, vízzel
elárasztott útfelületen kanyarodni, majd mindezt
úgy, hogy a tanpályába épített rántópaddal ki-
mozdították a hátsó futómûvet az egyenes vona-
lú haladásból. Az autó irányban tartása, a manõ-
verezõ képesség megtartása szárazról csúszós fe-
lületre érkezve rendkívül nehéz feladat, már 40 ki-
lométeres sebességénél is szinte lehetetlen. Sok
gyakorlással azonban megszerezhetõ a tudás, ezt
igazolták a pilóták is, akik egyre jobb eredmény-
nyel rótták a mind nehezebbé váló köröket. 

Az aranyszabály: a fékrõl el a lábat, az autót a
csúszás irányába kormányozzuk!

Rendkívül fontosnak tartom a biztonságos közle-
kedést, nem csak télen, valamennyi évszakban –
mondta az autóból kiszállva Wintermantel Zsolt.
Nem tudhatjuk, mikor kerülünk váratlan, akár élet-
veszélyes helyzetbe, amelyet meg kell oldanunk. Eh-
hez nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyünk ké-
pességeinkkel, urai legyünk a jármûnek, tudjuk, mi-
lyen helyzetben, hogyan viselkedik. Életeket ment-
hetünk, baleseteket elõzhetünk meg, ha idõben és
jól tudunk reagálni, adott esetben az autót az úton
tudjuk tartani – fûzte hozzá a polgármester. 

Arra bíztatok mindenkit, aki még nem vett részt
hasonlón, jöjjön el és próbálja ki autóvezetési tu-
dását a Magyar Autóklub újpesti központjában.
Csak itt lehet biztonságban megtapasztalni, milyen
is egy irányíthatatlan jármû kormánya mögött ül-
ni. Az autóklub szakembereinek tanácsaival el tud-
juk érni azt a minimális rutint, amivel képesek le-
szünk gyorsan és pontosan kezelni egy veszélyes
közlekedési helyzetet. Ezúton is köszönöm a Ma-
gyar Autóklubnak, hogy lehetõséget adott munka-
társaimnak erre. Mind, akik részt veszünk a közle-
kedésben, felelõsséggel tartozunk egymás iránt,
ezért amit tudunk, meg kell tennünk nem csak
magunk, hanem mások biztonságért is – hang-
súlyozta Wintermantel Zsolt. – U. N.

Wintermantel Zsolt: tennünk kell
egymás biztonságáért!

A téli vezetést
gyakorolták 
a városháza
sofõrjei

M o z a i k16

Online
elérhetõségeink:  

w w w . u j p e s t . h u

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Felhívás

HPV elleni
védõoltás
TISZTELT SZÜLÕK!
Újpest Önkormányzata felhívja szíves figyel-
müket, hogy azon leánygyermekek, akik
2010. december 13-17-e között – illetve, be-
tegség esetén néhány nappal késõbb – ré-
szesültek a HPV elleni védõoltás I. részoltásá-
ban, szíveskedjenek felkeresni házi gyermek-
orvosukat vagy a területileg illetékes gyer-
mekrendelõt, a HPV elleni II. részoltás be-
adásának idõpont-egyeztetése céljából.

Az oltási program II. részoltásának ter-
vezett idõpontja: 2011. február 14-18.

– NAGY ISTVÁN alpolgármester

FELHÍVÁS! Kedves Olvasóink! Az Újpesti
Napló arra kéri Önöket, írják meg, eljutnak-e
postaládájukba rendszeresen lapunk példá-
nyai. A következõ címre várjuk visszajelzései-
ket: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. Posta-
cím: Bp., 1043 Tavasz utca 4. I. emelet, Újpes-
ti Napló szerkesztõsége. Köszönjük!

KERESSÜK AZ ÁLOMPÁROKAT!
A Házasság Világnapja, február 13-a alkalmából az
Újpesti Napló várja házassági fotóikat és történetei-
ket. A legszebb képeket, visszaemlékezéseket bekül-
dõ álompárok jutalomban részesülnek! Küldeménye-
iket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címre,
illetve az Újpesti Napló szerkesztõségének címére
várjuk, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I emelet.

Rejtvényfejtõk 
Figyelem!
A keresztrejtvények szerelmesei február 3-
án a Rejtvényfejtõk Napján az Ady Endre
Mûvelõdési Ház színháztermében próbál-
hatják ki tudásukat 17 és 19 óra között. A si-
kerrel szereplõ rejtvényfejtõk könyvjuta-
lomban részesülnek! û

– Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.
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