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ÚJPESTI NAPLÓ

MEGVÁLASZTOTTÁK AZ ÉV
KÖZTISZTVISELÕJÉT
Köblös Anitát választották az év
köztisztviselõjének, aki ünnepség
keretében vette át az elismeréshez
járó Kriszt Lajos-díjat. – 4-5. oldal

AZ MSZP-T HIDEGEN HAGYTA 
A SZAKRENDELÕ ÜGYE
Nem vett részt a képviselõ-
testület ülésén sem az MSZP, sem
a Jobbik, amikor a szakrendelõ
átvételérõl döntöttek. – 3. oldal

MEGSZÛNHET A ROZSDATEME-
TÕ AZ ÚJPESTI DUNA-PARTON
Wintermantel Zsolt helyszíni bejá-
rást tartott a Duna-parton, amelyet
sétányokkal terveznek megnyitni
az újpestiek számára. – 5.oldal

SZÍV KÜLDI SZÍVNEK 
VALENTIN NAPON
Olvasóinktól sok-sok Valentin na-
pi üdvözletet kaptunk, amelyeket
mind közreadunk. Köszönjük!  

– 8–9. oldal

Elsõként Wintermantel Zsolt polgármester gratulált a kitün-
tetettnek. A díj átadására késõbb kerül sor. 2–3. oldal

Derce Tamás
életmûdíjas
Derce Tamás
életmûdíjas



jpest Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2011. feb-
ruár 8-i ülésén 12 igen 1 nem

szavazattal (Szalma Botond, KDNP)
arról határozott, hogy a Semsey Ala-
dár Újpesti Életmûdíjra elsõ alkalom-
mal Derce Tamást javasolja. Az MSZP
és a Jobbik képviselõi nem jelentek
meg az ülésteremben, és bár ott tar-
tózkodott, távol maradt a szavazás-
tól az LMP-s Perneczky László is.

Az elõterjesztõ, Wintermantel Zsolt
polgármester, arra hívta fel a figyel-
met, hogy az Újpestet 1990-tõl 2010-
ig vezetõ Derce Tamás kitüntetésére
egész politikai életmûve, tevékenysé-
ge alapján tett javaslatot. A díj megal-
kotása és odaítélése mögött Újpest
közösségének egyetértése és támoga-
tása áll. Derce Tamás újpesti lokálpat-
riótaként öt választáson át elsöprõ
többséggel lett polgármester, minden
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Az ellenzéket hidegen hagyta a szakrendelõ sorsa

Derce Tamás
kapja az újpesti
életmûdíjat 
A képviselõ-testület rendkívüli ülésen határozott arról,
hogy a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíjat Derce Tamás
kapja, aki 20 éven át irányította Újpestet. A leköszönt
polgármester a díjhoz tartozó életjáradékból hátrányos
helyzetû gyerekeket támogató alapítványt hoz létre. A
képviselõk egyhangúlag támogatták, hogy Újpest kez-
deményezze a szakrendelõ átvételét a fõvárostól.

Ú

Az MSZP képviselõi nem tartották fontosnak részt venni a testület munkájában

Hosszú taps üdvözölte Derce Tamást
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újpesti polgármestere kívánt lenni, azzá is vált. A bi-
zalomnál, amelyet húsz éven át kiérdemelt, na-
gyobb elismerést egy városvezetõ nem is kívánhat
magának – fûzte hozzá. Indoklását azzal zárta, Der-
ce Tamás nagy formátumú személyiség, akinek ott
a helye Újpest kiemelkedõ vezetõi között. Úgy lett
országosan ismert politikus, hogy csak helyben, Új-
pesten tevékenykedett, az újpestiekért.

A CIVILEK DÍJA
A polgármester felkérésére dr. Somos András, Új-
pest díszpolgára szólt az ünnepi ülésen megjelen-
tekhez. A kitüntetettel kapcsolatban arra emlé-
keztetett, Derce Tamás mindig is szívügyének te-
kintette a civil szervezetek támogatását, az újpes-
ti közösségek megerõsítését. Függetlenül attól, ki
honnan érkezett, melyik pártot támogatja, szá-
míthatott a segítségére. Az életmûdíj is ennek
szellemében jött létre, az újpesti civil közösségek
elismerésérõl van szó. Somos András azt hangsú-
lyozta, hogy politikai hovatartozástól, felekezet-
tõl, származástól függetlenül, akit megérintett Új-
pest szelleme, közössége, az újpestivé vált, és en-
nek megfelelõen felülemelkedett a személyes ér-
dekein, hogy tehessen a közösségért.

A SEGÍTSÉG POITIKAMENTES
Derce Tamást vastaps kísérte, amíg a mikrofonhoz
ért. Meghatottan idézte fel elsõ napját a városházán
1990-ben, amikor a Semsey Aladár által használt
széket megpillantotta. Mint fogalmazott, annál na-
gyobb megtiszteltetés nem érhette volna, mint-
hogy Semsey Aladárhoz hasonlítják városvezetõi
munkásságát. Úgy vélte, legnagyszerûbb dolog,
amikor valaki a szülõhelyéért dolgozhat, és hálás
azért, hogy ez számára megadatott. 

Az elismeréshez tartozó életjára-
dékkal kapcsolatban kijelentette, az
általa alapítandó Clarisse Alapítvány
számára utaltatja azt át havonta,
amely hátrányos helyzetû újpesti
gyerekeken fog segíteni. 

Az alapítvány névadója, Kornis
Clarisse, aki 1870-ben létrehozta az El-
sõ Budapesti Gyermekmenhely Egyle-
tet, amely szegény sorsú, árva gyerekek-
nek adott menedéket. A telephely ki-
alakításában apósa, Újpest alapítója,
Károlyi István gróf volt a segítségére, aki
134 kataszteri holdat adományozott e
célra. Derce Tamás bejelentette, az ala-
pítvány kuratóriumába Fericsán Kál-
mánt, az Újpesti Városvédõ Egyesület
tagját, Bartók Bélát, a Fidesz frakcióveze-
tõjét és Belán Beatrix képviselõt, koráb-
bi szocialista alpolgármestert kéri fel. Az
összefogás jegyében mindkét politikai
oldal képviselõinek igényt tart karitatív
szerepvállalására, mert meggyõzõdése,
hogy a gyerekek támogatásának, feleme-
lésének ügye nem lehet pártpolitikai kér-
dés. Az önzetlen segítségre pedig óriási szükség van,
hiszen a rendszerváltozás igazi vesztesei a szegény-
ségbe került gyerekek. Hozzátette, természetesen az
életjáradék nem lesz elegendõ a nélkülözõ újpesti
gyerekek támogatására, ezért arra kért mindenkit,
aki megteheti, járuljon hozzá az alapítvány céljaihoz. 

(Lapzártakor érkezett az elsõ felajánlás az ala-
pítvány számára, 100 ezer forint: Gilyén Elemér, a
Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tago-
zatának elnöke levelének szövegét teljes terjedel-
mében közöljük – szerk.)

ÚJPESTIVÉ VÁLNI
Wintermantel Zsolt a szavazás után elsõként
gratulált Derce Tamásnak. A teremben lévõ
számtalan újságíróhoz fordulva megköszönte ér-
deklõdésüket, és arra bíztatta õket, más újpesti
közösségeket is keressenek fel. Például nézzék
meg a helytörténeti gyûjteményt, látogassanak
el az Újpesti Városvédõ Egyesület rendezvényei-
re, az újpesti mûvészek kiállításaira vagy az új-
pesti szurkolók körébe, akik saját forintjaikból
adják össze, hogy felállíthassák Szusza Ferenc
szobrát.

„Én nem vagyok ugyan tõsgyökeres újpesti, hét-
évesen kerültem ide, de úgy érzem, sikerült igazi
újpestivé válnom” – mondta a polgármester. Hoz-
zátette, Újpest olyan hely, ahol bárki otthonra ta-
lálhat, nem számít honnan került ide, az újpesti
közösségek tagjai ugyanis egymást erõsítik és tá-
mogatják. „Mindenki újpestivé válhat, aki megér-
ti a közösség erejét, üzenetét, ez az ünnepi ülés is
ezt bizonyította. Remélem, mindenkinek sikerül
igazi újpestivé válnia” – zárta szavait a polgármes-
ter. – U. N.

Saját kézbe venné az SZTK-t Újpest
– az ellenzéket hidegen hagyta
A képviselõk döntöttek arról is, hogy a kerület vegye át saját kezelésbe a járóbeteg szakrendelõt. Erre
azért van szükség, mert így lehetõség nyílhat arra, hogy mintegy 30 év után az épület végül felújítás-
ra kerülhet. Erre a célra egyébként Újpest Önkormányzata korábban már felajánlott a fõváros
számára több százmillió forint önrészt, sõt, a munkák finanszírozását segítõ 800 millió forint értékû
uniós pályázat elõkészítését is kifizette, mégsem történt semmi. A jelenlegi döntés lehetõvé teszi,
hogy a fõvárosi önkormányzatnál a városvezetõk megtehessék az ehhez szükséges lépéseket. Nagy
István alpolgármester, a javaslat elõterjesztõje sajnálatosnak nevezte, hogy sem az MSZP, sem a Jobbik
nem tartotta fontosnak, hogy ebben a kérdésben szavazatukkal fejezzék ki véleményüket. 

Somos András az összefogást hangsúlyozta



Az „Év köztisztviselõje” cí-
met, a Kriszt Lajos Emlé-
kére Alapítvány díját ja-
nuár utolsó napján adták
át a Polgármesteri Hiva-
talban. A Kriszt Lajos-díjat
a kuratórium döntése
alapján Köblös Anita, a
népjóléti alpolgármesteri
titkárság referense kapta. 

január 31-én délelõtt meg-
tartott ünnepségen dr.
Vitáris Edit címzetes fõjegy-

zõ köszöntötte a Kriszt Lajos Emlé-
kére Alapítvány kuratóriumának
tagjait, titkárát, az ünnepségen meg-
jelenõ, korábbi díjazottakat és a dí-
jat alapító dr. Kapolyi Lászlót. Beszé-
dében utalt arra, tizenöt évvel ez-
elõtt, 1996-ban adták át elõször a
Kriszt Lajos-díjat. Azóta az alapít-
vány kuratóriuma minden évben
egyetlen díjazott személyére tesz ja-
vaslatot. Annak a köztisztviselõnek
ítélik oda az oklevéllel és pénzjuta-
lommal is járó elismerést, aki szak-
szerû munkájával és emberi hozzá-
állásával kivívja a kollégák megbe-
csülését. 

Az alapítvány kuratóriumának
most is magas elvárásai voltak.
Kriszt Lajos emlékét fia, Kapolyi
László akadémikus, Újpest díszpol-
gára kívánta megõrizni a saját maga
által alapított díjjal. Kriszt Lajos
ugyanis nagyra becsült köztisztvise-
lõ elõd volt. 1909-tõl, évtizedeken át
a város szolgálatában állt, volt gya-
kornok, fogalmazó, pol-
gármesteri tit-
kár, a forgal-
mi adóhiva-
tal vezetõ-
helyettese,
majd fõ-
számvevõ-
je. Élete,

munkája összefonódott Újpesttel.
Születésnapja tiszteletére kerül sor
január utolsó napjaiban a kitüntetés
átadására is.

Emberség és ügyszeretet mindvé-
gig jellemezte Kriszt Lajos tevékeny-
ségét – fogalmazták meg ezúttal is
az adományozók, s dr. Vitáris Edit is
a díjazott, Köblös Anita ezen tulaj-
donságait emelte ki a méltatásban.
Nem könnyû ma a rászorulók és a
segélyezettek kéréseit, elvárásait ke-
zelni. Ehhez nagy empátia kell, nem-
csak szorgalmas és kitartó munka –
emelte ki a címzetes fõjegyzõ. Köb-
lös Anita 1997. óta végzi ezt a mun-
kát. Nagyon nehéz ez a terület, jól
tudjuk, a nyomorúsággal, a kiszol-
gáltatottsággal olyan élethelyzetek
társulnak, amelyeket megoldani
önkormányzati eszközökkel szinte
lehetetlen. Köblös Anita kifogásta-
lan munkát végez, s teszi mindezt
úgy, hogy közben támasza, segítõje
is az ágazati alpolgármester munká-
jának. 

A Kriszt Lajos-díjat alapító
Kapolyi László, személyes emlékeit
idézte fel a díjátadó ünnepségen.
Többek között arról szólt: évtize-
dek óta egyéni indíttatásból jár vis-
sza Újpestre, s a település adósának
érzi magát, ebbõl kíván olykor tör-
leszteni, például a díj alapításával
is. Úgy vélte, hogy ma az egész világ
egyik legnagyobb gondja a népjólét
ügye, a szociális ellátórendszerben
fellelhetõ ellentmondások kezelése,
a gazdagság és a szegénység viszo-
nya. – B. K.

Az önzetlen és eredményes munkáért

Az év köztisztviselõje:
Köblös Anita

A
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„Örülök, 
ha bárkinek
tudok 
segíteni”
Elõször nem is hittem el, hogy én
kapom a Kriszt Lajos Emlékére
alapítvány díját – mondta az Új-
pesti Naplónak Köblös Anita. 
– Amikor Hirmann László, az alapít-
vány titkára felhívott telefonon a
hírrel, meg is kérdeztem tõle, nincs-
e tévedés a dologban? Arra gondol-
tam, összetéveszt valakivel, hiszen
én még csak az idén leszek negyven
éves, és nyomon követve, kik is kap-
ták eddig ezt a díjat, több évtizede
hivatali dolgozók voltak méltók az
elismerésre. 

– Azután kiderült, nincs tévedés,
egy alig negyvenes is lehet elismert és
megbecsült köztisztviselõ…

– Igazából akkor hittem el, hogy
tényleg én vagyok a kiválasztott,
amikor a mappába helyezett emlék-
lapon megláttam a nevemet.
Mondtam is az ünnepségen mellet-
tem ülõ kolléganõmnek, látod, oda
van írva a nevem. Óriási erkölcsi el-
ismerés nekem a díj. Az ember dol-
gozik, igyekszik becsületesen végez-
ni a munkáját, nem pusztán azért,
mert köztisztviselõként erre eskü-
dött, hanem mert ráadásul szereti
is. Múlnak az évek és egyszer csak
valaki vagy valakik, nemcsak azt
mondják neki, hogy köszönöm, és
kezet fognak vele – akár egy alapít-
vány megbízásából is – hanem díjat
is kap. Ezért volt meglepõ. A csalá-
domon is láttam a boldogságot, s
hogy büszkék rám. 

– Minden méltató azt emelte ki,
ma a szociális és népjóléti ágazat-
ban dolgozókon óriási a szorítás. Te
miként bírod? 

– Van, aki páncélt növeszt, vagy
tudatosan próbál három lépést
tartani a problémától. Én arra tö-
rekszem, hogy ha kilépek a hivatal
kapuján, ne vigyem haza a mun-
kát. Még gondolatban sem. Nekem
van egy saját módszerem, otthon
egy órán át könyvet olvasok, és
csak utána fogok hozzá bármihez
is. Az olvasás kikapcsol és regene-
rál. De valóban nagyon nehéz ez a



Helyszíni bejáráson tekintette meg Wintermantel Zsolt polgármes-
ter és Berényi András fõépítész az újpesti Duna-partnak a képvise-
lõ-testület által január 27-én elfogadott kerületi szabályozási tervi
koncepció által érintett szakaszát. 

A küszöbön álló átsorolásnak köszönhetõen megújulhat a folyópart
menti erdõterület és a Váci út közötti, egykor jellemzõen ipari terület-sáv,
és új, minõségi vendéglátó, sport, irodai, és rekreációs területhasználat
válthatja fel a jelenlegi elhanyagolt beépítést. A tervek szerint a Duna-part-
hoz több helyen létesített sétányon biztosítható majd a gyalogos átjárás.
Mint az a helyszínen kiderült, tarthatatlan állapotok uralkodnak, a kör-
nyék egy rozsdatemetõre hasonlít, az ártéri erdõt gaz borítja, a folyó pe-
dig megközelíthetetlen. Igencsak jellemzõek a tájra az egykori Tungsram-
strandról az útra dõlt, a kerítést is kidöntõ fa, a bontásra váró rozoga ha-
jók, roncsok és az elhanyagolt üdülõ-maradványok.

Berényi András az Újpesti Naplónak
elmondta, hogy a szabályozási terv a
mintegy 6 kilométer hosszú Duna-part
egészével foglalkozik, ám a part menti te-
rületen fejlesztésekre csak egy rövid, pár-
száz méter hosszú szakaszon nyílik lehe-
tõség. A javasolt átsorolással érintett, az

egykori belsõ Duna-ág és a Váci út közötti terület jelentõs része a Fõvárosi
Vízmûvek Zrt. tulajdonában van, azonban itt nem történik vízkiemelés,
csupán a nagy keresztmetszetû vezetékeken érkezõ nyersvíz kezelése, mivel
– a közhiedelemmel ellentétben – ez a szakasz eddig sem állt hidrológiai vé-
dettség alatt. A társaság ezért számos, ipari jellegû vállalkozásnak biztosít te-
lephelyet, amelyek használata és megjelenése azonban idegen a terv szerint
itt kialakítandó, az elõvárosi karakternek megfelelõ, nívós új beépítéstõl.

Wintermantel Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat elsõdleges célja a rendezetlen állapotok megszüntetése, a rozsdaöve-
zetté változott területbõl zöld-folyosók és közösségi használatra szánt
parkok kialakítása, vagyis a Duna-partot vissza kívánják adni az újpesti-
eknek. Ennek tényleges megvalósítása az ingatlanok tulajdonosaira vár,
akik számára az önkormányzat településrendezési szerzõdésben írja
majd elõ ezt a feladatot is. A képviselõ-testület lakópark építését tovább-
ra sem engedélyezi, viszont elkötelezett abban, hogy a hozzáférhetõvé
tett Duna-parton újraélesszék az egykor legendás újpesti vízi sportokat.

A fõépítész elmondása szerint a beruházókat arra is kötelezi az Önkor-
mányzat, hogy a folyó part élétõl mintegy 150-200 méteres távolságban
a mértékadó árvízszintig magasparti védmûvet létesítsenek. Az új szabá-
lyozási koncepció elfogadása nem jelenti automatikusan az övezeti beso-
rolások változtatását, hiszen a fõvárosi szabályozási keretterv elõzetes
módosítása a Fõvárosi Közgyûlés hatásköre. A Váci út menti, valamint a
beépítésre szánt parti területek fõvárosi átminõsítését követõen lesz le-
hetõség arra, hogy az újpesti önkormányzat elfogadja a szabályozási ter-
vet, ami megnyitja az utat a terület méltó átalakítása számára. – U. N.

Rozsdatemetõ és gaz
a Duna-parton
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munkaterület. Közel tizennégy évi,
szociális ágazatban végzett munka
után én is ezt mondom. Attól ne-
héz, hogy vannak olyan nyomorú-
ságos élethelyzetek, amelyeket sem
egyedül, sem önkormányzati segít-
séggel nem lehet megoldani. Ezek
megviselik az embert. Ugyanakkor
ennek ismeretében felértékelõdnek
az apróbb eredmények és lehetõsé-
gek. Nagyon szeretem a munkámat
és örülök, ha tudok bárkinek is se-
gíteni. 

– Milyen kérésekkel érkeznek hoz-
zád?

– Amikor az ügyfél hozzánk érke-
zik, általában az utolsó szalmaszálat
látja bennünk, akibe kapaszkodhat,
akire támaszkodhat. Amennyiben
az önkormányzat eszközrendszeré-
vel látok megoldást, minden segít-
séget megkap tõlem. Sajnos van
olyan eset, amikor mi sem tudunk
segíteni. Ilyenkor nem áltatom az
ügyfelet azzal, jó, hogy jött, majd
mi megoldjuk. Nincs annál rosz-
szabb, mint várni arra, ami nincs.
Szociális területen úgyis kevés az
önkormányzat mozgástere, szûkö-
sek a lehetõségek az ellátórendszer-
ben is. Ezért ismernem kell a civil
szervezetek, magáncégek, az alapít-

ványi segítségnyújtás minden lehet-
séges elemét. A felvett hitelek, a
mindennapos rezsi kifizetése ezré-
vel hozta nehéz helyzetbe az újpes-
ti családokat is. Egyre több a lakás-
kérelem, generációk élnek egy fedél
alatt, reményt veszítetten várnak a
megoldásra. Kétségbeejtõen sok a
segélykérõ. Ugyanakkor az imént
említett általános tendenciák egyedi
ügyeket rejtenek. Személyre kell
szabni a megoldást. Jogszabályokat
betartó és alkalmazó ügyintézõként
kell segítenem a hozzánk forduló
idõseket, fiatal felnõtteket és a csalá-
dokat egyaránt. 

– Mindig is ezt tanultad? 
– Óvónõ az eredeti végzettségem,

s talán ezért nagyobb empátiával
közeledem az ügyfelekhez. A vég-
zettségemet jól hasznosítottam a
pesterzsébeti hivatalban, ahol gyám-
ügyes voltam. Szomorú és reményte-
len esetek ott is voltak, és nagyon
boldog voltam, ha a kisgyerekek éle-
tében javulást értem el. Nem esik et-
tõl sokkal messzebb az Újpesten
megtapasztalt népjóléti terület. Le-
het köztisztviselõként például az
adóhatósági munkát is kedvelni, de
számomra ez az igazi. Sokat tanul-
tam eddig és folyamatosan tanulok
minden esetbõl. Nincs két egyforma
ügy. Boldoggá tesz, ha valaki több
hónap után felkeres, hogy sikerült
megoldania valamit és ebben én is
segítettem. Vagy, ha önkormányzati
rendezvényeken, találkozókon lá-
tom, rendezõdött a sorsa. Az elsõ
perctõl Nagy Istvánnal, a népjóléti
területet két évtizede irányító alpol-
gármesterrel dolgozom. Megtisztelõ,
hogy bizalommal van irántam. Ez is
elismerés, nem is kevés. – B. K. 

Idén is megrendezik 
a Káposztásmegyeri Napokat

Idei elsõ ülésén a Káposztásmegyeri Településrészi Ön-
kormányzat (TRÖK) határozott a testület éves munkater-
vérõl, amelybõl kiderül, a káposztásmegyeriek mely fel-
adatokat tartanak 2011-ben prioritásnak. Döntés szüle-
tett arról is, hogy idén is megrendezik az immár hagyo-

mányosnak tekinthetõ Káposztásmegyeri Napokat. A TRÖK egyhangúlag
fogadta el a Dabous Fayez, elöljáró (Újpestért Egyesület) által elõterjesztett
tervezetet. A testület vezetõje elmondta, a munkaterv természetesen nem
tekinthetõ véglegesnek, hiszen az év során bármikor tetszõlegesen kibõvít-
hetõ aktuális kérdésekkel. A TRÖK legfõbb feladata és célja, hogy mindazon
ügyeket, amelyek közvetlenül érintik Káposztásmegyer lakosságát, elõzete-
sen megvitassanak, áttekintsenek és véleményezzenek.  (U. N.)



– A film szerkesztõje és rendezõ-
je egyaránt te vagy. A fim elkészí-
tését is te szorgalmaztad? – kér-
deztük Bicskei Évát. 

– Igen. Ez a munkám is hasonló
módon született, mint a többi, a té-
ma rám talált és nem engedett el.
2006 tavaszán találkoztam elõször
Károlyi Lászlóval és hitvesével, Erzsé-
bet asszonnyal. Bevallom zavarban
voltam, hogyan is kell „viselkedni”
egy valóságos, grófi házaspár ottho-
nában. De mindketten olyan nyitot-
tak, közvetlenek voltak, elsõ találko-
zásunk alkalmával is olyan szeretet-
tel fogadtak, hogy már nem „visel-
kedési zavaraim” voltak, hanem le-
nyûgözve éreztem magam attól az
emberi nagyságtól, ami mindkettõ-
jükbõl sugárzott. A kocka el volt
vetve, filmre kívánkozott az élettör-
ténet. 

– Hogyan lehet ilyen témájú
filmhez ma Magyarországon pro-
ducert találni?

– Móczán Péterrel nem elõ-
ször dolgozunk együtt, ezt az
ötletet is elõször neki vetet-
tem föl. Azonnal a téma, s ez-
zel mellém is állt, felvál-
lalt minden olyan küz-
delmet, amit bizton
állítom, a szakmá-
ban nem sokan
vállaltak volna.
Sokat köszön-
hetek Péter-
nek, mert az
elsõ perctõl

kezdve minden szempontból biz-
tonságban tudhattam a filmet. 

– Terved szerint a film évszá-
zadok történelmét hozza ember-
közelbe. Miként?

– Számtalan '56-ról szóló, vagy a
rendszerváltozás emberi tragédiáit
feldolgozó filmnek voltam asszisz-
tense. Tankönyvi fejezetként tanulni

múltunkról vagy újságcikkbõl
értesülni a történésekrõl,
nem más, mint betûk a pa-
píron, ráncok, mosolyok,

emberi gesztusok nélkül.
Itt él közöttünk ez az

ember: Károlyi Lász-
ló, aki úgy beszél
országépítõ vagy

'48-as sza-
b a d s á g h õ s
õsei tetteirõl,
mintha ma is
vele volná-
nak. És vala-

Beszélgetés a Károlyi-mozi alkotóival

Filmre kívánkozott 
a családtörténet
A Magyar Kultúra Napja elõestéjén, Fóton, a Vörös-
marty Mûvelõdési Ház Színháztermében került sor „A
birtok nem a tiéd…! Utazás nagykárolyi gróf Károlyi
Lászlóval” címû film õsbemutatójára. Bicskei Éva szer-
kesztõ-rendezõ és Móczán Péter producer által jegy-
zett film ezzel egyidõben az Újpesti Közéleti Televízi-
óban is látható volt. Az eseménnyel megkezdõdött a
Fóti Károlyiak Emlékév programja, amellyel az Új-
pesthez közeli városban is három Károlyi-leszárma-
zottra emlékeznek. 
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„A birtok nem a tiéd –
utazás nagykárolyi gróf
Károlyi Lászlóval” címû
dokumentumfilm be-
mutatásával január 21-
én, a Magyar Kultúra
Napjának elõestéjén –
Fóton megkezdõdött a
Fóti Károlyiak Emlékév
programsorozata. A fó-
tiak tisztelettel adóznak
a hajdanvolt életutak
elõtt és szeretnék minél
szélesebb körben megis-
mertetni a nagykárolyi
Károlyi család ma is pél-
daértékû misszióit, tevé-
kenységét. 

ót város képviselõ-testülete
még az elmúlt év decembe-
rében határozott arról,

hogy a 2011-es esztendõt Károlyi-
évnek nyilvánítja. Emléket állít
ezzel gróf Károlyi István halálának
130., Károlyi Sándor születésének
180., és halálának 105. évforduló-
jára, valamint tiszteleg az emigrá-
cióból hazatért, és a városban le-
telepedett nagykárolyi Károlyi
László tevékenysége elõtt, aki eb-
ben az évben tölti be 80. életévét.
A múltjában és mai valóságában
is sok szálon összefonódó két te-
lepülés legújabb találkozására ki-
váló példa a már említett doku-
mentumfilm is, amelynek elké-
szültét Fót Város Önkormányza-
ta mellett, többek között Újpest
Önkormányzata támogatta.

Az emlékév programjáról, az
elképzelésekrõl a január 26-i tes-
tületi ülésen döntött a fóti ön-
kormányzat. Többek között arról
született döntés, hogy közadako-
zásból szobrot emelnek gróf Ká-
rolyi Istvánnak. A tervek szerint a
Fót Fejlõdéséért Közalapítvány
biztosítaná az alaptõkét, és adó-

jóváírást nyújtana a szoborállí-
tást anyagilag támogató vállalko-
zóknak. 

A nagy jelentõségû terv mellett
szervezetek és civilek egyaránt ki-
veszik részüket az emlékév prog-
ramjaiból. „Károlyiakról szól a me-
se” címmel többfordulós, helytör-
téneti pályázaton vesz részt az ál-
talános- és középiskolás korosz-
tály, akik történelmi sétán gyara-
píthatják ismereteiket Fót kultúr-
történeti, építészeti, képzõmûvé-
szeti, tárgyi és szellemi örökségé-
rõl. Gróf Károlyi László és felesége,
Erzsébet asszony rendhagyó törté-
nelemórákon tesznek látogatást
az oktatási-nevelési intézmények-
ben. Máig hiánypótló mû Buda
Attila, az ELTE könyvtárosa, ko-
runk Károlyi-kutatója által írott,
„Gróf Károlyi István élete” címû
könyve, amely Újpest Önkor-
mányzata megbízásából 13 évvel
ezelõtt készült el és jelent meg. A
fóti önkormányzat a második ki-
adásra készül. Igazi kulturális
csemege, idegenforgalmi ese-
mény lesz a Liszt-év és a Károlyi-
év összekapcsolása is. Augusztus
19-én, a fóti katolikus templom-
ban koncerttel emlékeznek arra,
hogy Liszt Ferenc gyakori vendé-
ge volt a Károlyi kastélynak, és
többször koncertezett a temp-
lomban is. 

Fót Város önkormányzata janu-
ár 31-ig várta a felterjesztéseket a
díszpolgári címek idei odaítélésére.
Erõs a késztetés arra, hogy ebben
az évben nagykárolyi gróf Károlyi
László és hitvese részesüljön a
március 15-én adományozandó,
rangos elismerésben. – B. K.

F

Fóton megkezdõdött
a Károlyiak Emlékéve

Nagykárolyi
Károlyi László

Bicskei Éva,
a film rendezõje

Gróf Károlyi István,
Újpest alpapítója
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hol így is van, hiszen Károlyi László
ma is az õ nyomdokaikon halad.
Minden, amit a nemzetnek adtak –
legyen az építkezés, gazdálkodás,
óvodaalapítás, elesettek támogatása,
a trianoni diktátum idején egy darab
föld magyar honnak megtartó lobbi-
zása – a világ legtermészetesebb dol-
gaként vetõdik fel, úgy, mintha más-
ként nem is történhetett volna. És ez
a lényeg: a birtok nem a tiéd. Nem
cél, hanem a közjó szolgálatának esz-
köze. Azért kapod, hogy gyarapítsd,
és a végén elszámolni vagy köteles.
Nem az APEH-nak, vagy bármilyen
hatóságnak külsõ kényszerbõl, ha-
nem a nemzetnek, saját akaratodból.
A nemesség kötelez. 

– A filmben végig erõs motívum
az emigráció, hiszen Károlyi László
csak alig több mint egy évtizede tért
vissza Fótra.

– Ezek az évtizedek is emberi sors-
ként jelenítik meg az emigrációt.
Konkrétan László életében, az „emig-
rációban is büszke magyarnak ma-
radni” kérdését. Hadd mondjak el egy
történetet, ami a filmnek ebbõl a
változatából kimaradt ugyan, de re-
mélem, lesz még mód egy hosszabb
változat elkészítésére. Az õserdõ
mellett francia, olasz társaságban ül-
nek egy kávézóban, ahova betért egy
misszionárius. Nem kevesebb derült
ki, mint hogy ez a barát a nagykáro-
lyi könyvtár vezetõje volt és a kom-
munisták üldözték el. Figyeljünk az
abszurdumra, ami több mint jelkép:
az emigráns nagykárolyi szálakat va-
lahol belsõ Dél-Amerikában futtatja
össze a sors. Ez önmagában is hát-
borzongató, legalábbis számomra.
És mi történik? Kápolnát építenek,
és az indiánoknak magyarul tanítják
a Miatyánkot… Amikor kimondtuk,
hogy rányomunk ennél a részletnél a
törlésgombra, kimentem a vágószo-
bából… Nehéz döntéseket kellett
meghozni, de kell, hogy legyen egy-
szer egy hosszabb filmváltozat. 

– Részben felvezetted az újabb
kérdésemet, milyen üzenete van a
filmnek? 

– Károlyi László és Erzsébet asz-
szony egész élete, sorsa üzenet. A
film forgatása során elgondolkod-
tam azon, hogy én mit kezdenék
olyan õsökkel, mint amilyenek az õ
õseik. De úgy érzem, számukra nem
volt nehéz döntés tisztességesnek,
magyarnak maradni, hiszen ez van a
vérükben. Igen elgondolkodtató a

nagykárolyi Németi János tanár úr
megállapítása, miszerint lehet, hogy
voltak a családban politikai szem-
pontból nézetkülönbségek, de
mindannyian az ország javát akar-
ták. Vagy: olyan elegánsan és tisztán
elhatárolódni Károlyi Mihálytól,
mint ahogy ezt Károlyi László tette,
ebben, úgy gondolom, minden ben-
ne van. Fontossági sorrend nélkül:
tisztesség, alázat, magyarságunk
megbecsülése, hazaszeretet. És hogy
nemesnek lenni, elsõsorban életfilo-
zófiai kategória, hiszen ki-ki a maga
módján megélheti a közért való
munkálkodást, ez nem más, csak el-
határozás kérdése. 

– Berda József költõrõl készített
alkotásod után most az Újpestet
alapító Károlyi család történetét
dolgoztad fel. Van a tarsolyodban
még újpesti téma?

– Természetesen, de babonából
hadd álljak elõ ezekkel akkor, amikor
a szinopszis is kész lesz. Ha már
Berdát említetted: engem Berda Jó-
zsef „hozott el” Újpestre, általa kezd-
tem megismerni a városotokat. Na-
gyon megszerettem, filmesként ki-
csit másképp is látom a még bizo-
nyára sok titkot rejtõ utcákat. Jó
„elkirándulni” hozzátok.

A filmbõl
kirajzolódik 
a magyar
történelem
– Miért találta érdekesnek a Ká-
rolyi család életét feldolgozó doku-
mentumfilmet? – kérdeztük
Móczán Pétertõl, a film produceré-
tõl.

– Be kell vallanom, meglehetõsen
felületes ismereteim voltak a Károlyi
család történetérõl. Persze Károlyi
Mihályról már az általános iskolai ta-
nulmányaim során hallottam, hiszen
a Kádár-korszak történetírásának
kedvelt arisztokratája volt. És hallot-
tam a Rákóczi szabadságharcot lezá-
ró, szatmári békeszerzõdést aláíró
kuruc-vezér Károlyi Sándorról is, de
arról nem tudtam, hogy õk egy csa-
ládfához tartoznak. És emlékszem,
nyolcadikos voltam, amikor Parád-
sasváron, az akkor gyermeküdülõ-
ként mûködõ, gyönyörû Károlyi-kas-

télyban nyaralhattam, amelynek ta-
lán egykori könyvtárszobájában egy
Kékes televízió elõtt vagy százhúsz
gyerekkel együtt bezsúfolódva ordí-
tottunk Bene, Farkas és Albert gólja-
inál a hatvanhatos angliai magyar-
brazilon. Amikor Éva elõször szóba
hozta, hogy filmet szeretne készíteni
gróf Károlyi Lászlóról, nekem körül-
belül ennyi ismeretem volt a Károlyi
családról. Aztán megkaptam a film
szinopszisát, az interneten és köny-
vekben még utána olvastam néhány
eseménynek, helyszíneknek, a csalá-
di összefüggéseknek, és Károlyi Lász-
ló élettörténetén keresztül a magyar
történelem egy nagyon izgalmas,
sok tekintetben ismeretlen szelete
rajzolódott ki. Produkciós irodánk-
ban korábban is foglakoztunk, elsõ-
sorban a 20. század
kevéssé ismert tör-
ténelmi pillanatai-
nak feltárásával, de
most különleges le-
hetõség kínálkozott
azzal, hogy Károlyi
László személyes köz-
remûködést is vállalt
d o k u m e n t u m f i l -
münkben. 

– P ro d u c e rk é n t
miért látott ebben
fantáziát? Könnyen
talált támogatókra?

– 2009-ben sajnos sikertelenül pá-
lyáztunk a Magyar Mozgókép Köz-
alapítvány dokumentumfilmes pá-
lyázatán. Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy néhány kivételtõl eltekintve az
MMKA pályázatain a történelmi té-
májú dokumentum- vagy ismeret-
terjesztõ filmek jelentõs hátrányt
szenvedtek. A kudarcot hozó pályá-
zat után Évával közösen föltérképez-
tük azokat a helyszíneket, városokat,
településeket, amelyek valamilyen

módon kötõdnek a Károlyi család
történetéhez. Reméltük, talán támo-
gatást nyújtanak egy olyan film
megvalósításához, amelyben saját
múltjuk, történelmi emlékhelyeik,
természeti értékeik is megjelennek,
és amelyekre büszkék lehetnek. Így
kaptunk támogatást Fót Város Ön-
kormányzatától, Újpest Önkor-
mányzatától, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye Közgyûlésétõl, a
Danubiana Bt-tõl, valamint a Veres-
egyház és Vidéke Takarékszövetke-
zettõl. Köszönet érte. Szeretném azt
a nem anyagi, hanem mindenben se-
gítõ, szellemi támogatást is megkö-
szönni, amelyet a romániai Nagyká-
roly polgármesterétõl, önkormány-
zatától, a város múltját õrzõ polgá-
raitól kaptunk. Ez a dokumentum-
film csak így, ilyen összefogással va-
lósulhatott meg.

– Terveznek-e forgalmazást, isko-
lák, elsõsorban Fót és Újpest számá-
ra?

– Fontosnak tartjuk, hogy a film el-
jusson Fót és Újpest iskoláiba, eset-
leg, amennyiben igény van rá, más te-
lepülések oktatási intézményeibe is.
Javaslatomra került be a támogatási
szerzõdésekbe, hogy a városi illetve
kerületi oktatási és kulturális intéz-
ményekben térítésmentesen és korlá-
tozás nélkül vetíthessék a fil-
met.

– Óriási gesztus volt, hogy az
õsbemutatóval azonos idõben az
Újpesti Közéleti Televízió is bemu-
tathatta a filmet. Megszokott do-
log az ilyen felajánlás?

– Valóban nem megszokott, hogy
egy ilyen jelentõs új filmalkotás pre-
mierje ne egy országos csatornán
történjen. De az az összefogás sem
mindennapos, amely lehetõvé tette
dokumentumfilmünk megvalósítá-
sát. Talán csak annyi mondható er-
rõl, hogy példaértékû, minden tekin-
tetben példaértékû. – B. K.

Móczán Péter 
producer
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Marika néninek sok-sok pozsitívat küldök
sok szeretettel fentrõl. Puszi, Cs.

Drága szívem!
Nagyon szeretlek, remélem beteljesülnek

majd a vágyaid, én nagyon kívánom neked
kincsem, drukkolok, hogy felvegyenek, Zotya
neked meg irány a reptér. Szeretlek titeket!

Jelige: „tiramisu”

Nekem a barátság olyan, mint a napsugár,
amelyik melengeti az ember szívét. És te már

évek óta melengeted az én szívem!
Köszönöm neked! milliószor csókollak: Csilla

Jelige: „Panni néni”

Drága Lacikám, Gabikám, Levikém, Domikám!
Nagyon-nagyon szeretlek benneteket!

Millió puszit küldök, és kis menyemnek,
Anikónk is.

Anyu-Nagyi-Ircsi

A világ legjobb nagyijának, Gabi nagyinak,
Valentin-nap alkalmából millió puszit küld

két unokája, fia és menye.

Brigi Barátnõmnek!
Ne szomorkodj, hidd el minden jóra fog for-
dulni. Rám mindig számíthatsz! Szeretettel

ölellek, barátnõd a szomszédból. Jelige: „fasírt”

Csibém! Nem tudok élni nélküled, de tudom,
te sem tudsz élni nélkülem Édesed

Drága Bálintkám!
Az álmok néha valóra válnak.
az évek oly gyorsan szállnak,

Harminhét éve vált valóra az álmom
Azóta te vagy az én párom.

Boldog névnapot és születésnapot 
kívánok! Sok szeretettel: Gabi

Tücsinek, Zolikának, Vivusnak, Eriknek, Jutka
mamának és Julcsikáéknak Valentin-nap 

alkalmából sok szeretettel üzenünk innen a
városból : Nagyon szeretünk titeket!

Drága kislányunk Gabika és unokánk Bogika!
Szívünk minden szeretetével küldjük.

Ime az üzenet, mit minden évben vártok, 
idén is csak szeretet, gazdagság, 

boldogság várjon Rátok!
Milliószor csókolunk Anya, Apa (mami, papi)

Drága kis unokánk Márkó!
Újra nagy örömmel és sok szeretettel köszöntünk

Téged! Legyél nagyon boldog!
Milliószor csókol Gabi mama, Bálint papa

Macónak!
Csak úgy szép az élet, ha két ember összetalálkozik, 

és erõsen megfogja egymás kezét, 
és megbecsülik és szeretni tudják egymást, 

és együtt építgetik az életüket. (23 éve)
Szeretlek!  Nyuszkó

Drága Mucókám! Boldog vagyok veled! Köszönöm
Neked a két gyönyörû gyerekünket! Remélem, hogy

ilyen szépen élünk még nagyon sokáig! Lacid

Vadas Istvánnak, anyukájának és apukájának millió
puszit küldünk Újpestrõl Valentin-nap alkalmából.
Megyünk még piacra az idén! kicsigesztenye és D.

Egy pillanat mûve volt. Megláttalak és megszerettelek.
Nem tudtam, hogy létezik ilyen. köszönöm Neked az

elmúlt éveket. Kicsid Drága Bogyeszlóm!

Köszönöm, hogy vagy nekem, Te vagy a mindenem!
Maradj mindig ilyen, amilyen vagy! 

Nagyon szeretlek!
Millió puszi: Bogyedlid

Drága Livimnek szeretettel!
Tudom, hogy Te is ezt érzed,

Együtt vagyunk és így szép az élet.
Boldog vagyok, mert tudom, hogy szeretsz,
S soha nem szeretnélek elveszíteni Téged.

A gondok persze nem múlnak el,
De majd megoldódnak, 

Csak várnunk kell,
S te ezért ne hagyj el.

Megbántottalak,
Kérlek, felejtsd el,
A szerelem fontos

A szívünkben ébredez.

Hiányzol
Minden perc fontos nekem,

Amit veled tölthetek.
Szeretlek, s ezt soha ne felejtsd el!

Imádlak: a Te Krisztinád

Gabóca,
Legyél mindig ilyen jó barátnõm! 

Jelige: „kínai leves”

Kedves Sütim!
A Nõket a szerelem nemcsak érdekessé tesz,

hanem meg is szépíti. 
A nõ akkor szép igazán, ha boldog, és akkor

boldog, ha érzi, hogy szeretik. 
A szívem csakis érted dobog, nélküled 

nem tudnám mi a mosoly. 
Egyformán cseng a szavunk de ez érthetõ 

hisz egyek vagyunk. 
Boldoggá tesznek a veled eltöltött évek,
ezért örökre a szívembe zártalak téged. 

Pusszantás, Zolid 

Egyetlenem, sokáig vártam Rád, de eljött az
én idõm. Megvagy és el nem eresztelek.

Egyre jobban szeretlek. Még minimum 35 év
Édes! Szeretlek. Kicsid.

Édesem!
Magam sem tudom, miért,
De ha látlak már vagyok,

Ha látlak, kék az ég
S a nap is reám ragyog.

„65éves”

Drága Mackó!
Bebizonyítom neked, hogy oda vagyok érted!

És ha ezt olvasod, remélem megérted. 
Imád téged: a Mackólány

Anna, Csilla, Gitta,
Kati, Timi, Zita!

Szeretünk 
Benneteket!
A Fiúk :-)

Szív küldi
Köszönjük kedves

Olvasóinknak a
szerkesztõségünkbe 

küldött Valentin napi 
üdvözleteket, melyeket 

itt olvashatnak.
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Drága Szerelmem, Nyuszkóka!

Köszönöm, hogy ennyire szeretsz és vigyázol ránk! Mi
is nagyon szeretünk! Vigyázz mindig magadra, mert
nagyon fontos vagy nekünk! Sok boldogságot és jó

egészséget Neked! Bogyocskáid

Mamának és Papának! Valentin-nap alkalmából millió
puszit küldünk! Bogika és Anya

Papának nagyon boldog névnapot kívánunk! 
Sok-sok szeretettel: Bogika, Gabika

Testvéremnek! Kerinek! (Tomnak) Névnapod alkalmá-
ból sok boldogságot,egészséget,gazdagságot kívánunk!

Sok-sok puszi Keresztlányod: Bogika és Tesa

Robinak üzenem, amióta ismerlek szerelem költözött 
a szívembe, nélküled sivár lenne az életem! 

Köszönöm hogy vagy nekem! Feleséged Kriszti

Drága Gyurim! Szeretnék még sok-sok évig ilyen
boldog lenni Veled! Kedvesed, Edit.

Drága szerelmem! Köszönöm Neked az eddig eltöltött
éveket! Remélem még nagyon sok ilyen szép évünk
lesz együtt! Szeretlek NAGYON NAGYON! Mami

Drága Lacikám, Gabikám, Levikém, Domikám! 
Nagyon-nagyon szeretlek benneteket! Anyu

Kedves Jóképû Apuka! Köszönöm hogy vagy nekem,
hogy mindennap megajándékozol szerelmeddel! Örök
szerelemmel szeretlek! Valentin nap alkalmából millió

csókot küldök. Mosolygós Anyuka

Késve tudom, de száz életre megjegyzem: szeretni
csak a szerelem minden fájdalmával együtt érdemes,

vagy sehogy. Amikor visszaszületek, nem leszek abban
a helyzetben, hogy keresselek, mert nem fogok

emlékezni rád. De megismerlek majd. És ha tudván
tudom is, hogy én fogyok el hamarabb, akkor sem

ugrom el a szerelem elöl. Jómanusnak – Kicsikancától

Szeretlek Apa!
Úgy szeretem apát ahány csillag van az égen!!!
Mert megkapok tõle mindent amit csak kérek!
Õ is nagyon szeret engem én is szeretem õt!!!
Bárcsak anya te is úgy szeretnéd mint én õt!!!

Lili (dáj, dáj, dáj, dáj, APA, APA)

Szemed csillogása, mosolyod ragyogása, szívemben az
örök boldogság forrása. Forró szellõ suhan keresztül teste-

men s suttogja, hogy Te vagy az Életem! Szeretlek! Béka

Babám! Nagyon-nagyon szeretlek és veled akarok
megöregedni! A Te Bogárkád!

Csaba! Köszönöm, hogy vagy nekem! Zsu

Drága, egyetlenegy Apapacim! Köszönöm, hogy vagy
nekem! Nagyon szeretlek! Anyapaci

Drága Anyuci, Apuci! Nagyon sok boldogságot, nagy-
on jó egészséget kívánunk Nektek sok szeretettel!

VeGa

Boldog Valentin napot Lazlo, Szeretlek! 
Csokiz Punky. 

Kismaciból és közepes maciból már nagy-
macivá váló kicsinyemet és az apamacit 

nagyon szereti anyamaci.

Drága István! Az idõ sokat segített, 
Jelige: Ma már csak emlék.

Drága gyerekek:
Eszterke, Boglárka, Balázska!

Szívbõl köszöntelek titeket, erõt egészséget
kívánok! Legyetek szófogadók, és szorgal-

masan tanuljatok! Millió puszit küld: Babszi 
az õ kis kedvenceinek és Benikének,

Stefikének és a kis Zitának is!

Jellige: „Éjszakai élet”
Köszönöm Neked, hogy létezel, 

Én is csak azért létezem, azért vagyok.
Köszönöm, hogy újra enyém leszel,

és százszor-ezerszer megköszönöm, hogy
örökkön-örökké megmaradsz nekem!

Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább
Az élet viharában Te vigyázol reám

Köszönöm, hogy SZERETSZ, 
hogy hiszel nekem,

hogy megosztod velem az életed.
FERIKÉM Boldog Valentin-napot és nagyon
Boldog Születésnapot kíván a Te Erzsikéd!

Páromnak és kisfiamnak üzenem, hogy min-
dennél jobban szeretem õket, csak értük élek
és ne aggódjanak, mert minden jóra fordul és

újra kisüt a nap felettünk! Albatroszfiú

Kedves Zoli! Nagyon sok boldogságot 
és nagyon jó egészséget kívánunk Neked 

sok szeretettel! a 46 lakói

Te vagy Nekem az igazi Nyuszika,
Te vagy a legjobb nagymama a legaranyosabb

Csöpike és minden ami szép és jó! 
Peti, Panka, Dóri, Lili, Kata 

Keszthelyi Józsefnek üzeni fia Gergõ, és
felesége Adrienn, hogy Õ a világ

legjobb, legtürelmesebb és legmókásabb
apukája, emelett legfigyelmesebb és legoda-

adóbb férje. Köszönjük, hogy Te vagy
nekünk,és köszönjük, hogy értünk vagy,
nagyon boldoggá teszed a családodat!

BOLDOG VALENTIN NAPOT! 9+9! 
Még legalább 100 Valentin napon szeretnék

Neked üzenni az újságban :-)

Drága Papikám! Egy pár évvel ezelõtt már
küldtem neked egy ilyen üzenetet, de azóta
már eggyel többen lettünk. Ezúton üzenem
neked hogy szeretlek,és puszilunk mindhár-
man Valentin nap alkalmából. Cintuska,a kis

Chuky és feleséged, Mami.

WALTIKÁMNAK
„A nagy szavak nem érnek semmit,

Elszállnak, mint az õszi szél.
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,

Elkíséri az embert, amíg él”
Szerettettel: Mimi

Zsuzsikám! Olykor harcolunk, olykor
meghalunk de mindig egymásé vagyunk!

Szeretlek! Férjed, Feri.

Lacinak, lelkileg, érintés nélkül, mélyebben
lehet szeretni. Hogy a testi vágy hamar kihül, s

utána sivárság következik, de a lelki szeretet
átível távolságon és idõn. Néha egy életen át,

sõt még azon túl is eltart. Er..i

Kedves András, édes Zsiráfom!
Õk sírba, én magamba temettelek, 

hogy tested ne zúzza se márvány, se kõ.
Csak szeretetem omlik el feletted, 
s emlékezetem rajta a szemfedõ.

A szívemben lobogó mécses lángját
csupán halálom olthatja ki,

s ha majd találkozunk egyszer odaát,
talán értem is gyújt gyertyát valaki.

Kaktuszod

Szia Bácsi! Ezúton szeretnék Neked Boldog
Valentin-napot kívánni és azt, hogy még jó
sok idõt együtt legyünk jóban és rosszban

egyaránt! Szeretlek! Néni

Drága Pettyes! Nagyon sok együtt 
szerelmetes Valentin-napot kívánok! 

Boldog Nyusszancs

Jó, hogy én én vagyok
Jó hogy te te vagy

De a legjobb, hogy mi mi vagyunk
(Pam Brown)

Jelige: Bream storming –  Urak szekció

Vera asszonynak lentrõl! Barát az, akire fi-
gyelsz, mert fontos számodra a sorsa. És figyel

rád, mert fontos számára a te sorsod. 
Barát az, aki megért – s akit mélységesen

megértesz. Milliószor puszilnak titeket 
a szomszédok fentrõl!

Harminchárom éve-töretlen hévvel (!) Négy
gyermekünk anyja, még mindig imádlak

téged! millió puszi Tibor (a férjed)

Drága kisfiúnknak Bálintnak! (Dudinak)
Kívánunk Boldog névnapot, gazdagságot,
boldogságot. „Ha az életben boldog akarsz

lenni, tanulj meg egy embert a hibáival
szeretni, mert ha olyat keresel kiben hiba nincs,

más világon válassz, mert a Földön nincs!
Millió csók Anya, apa

MARIANNCI Lassan 4 éve „együtt”.
Köszönöm T.



Programnaptár
2011. február 11-tõl 17-ig

ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Február 11., péntek
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása  
17.30 és 18.30: Konditorna
15.00-16.30: jazzbalett

Február 10., 16. és 17-én  
15-17: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás
(Tavasz utca)

Február  12., szombat 
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása
9-12: Adorate vegyeskar próbája
10.30-12: jazzbalett

Február 13., vasárnap 
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása 
17 órától: Hétvégi Randevú. Zenés táncos este, élõzené-
vel

Február 14., hétfõ
17 és 18 órától: konditorna
Kerámia stúdió

Február 15., kedd
15: A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Újpesti Szer-
vezetének klubnapja

Február 16., szerda 
17-18: Konditorna

Február 17., csütörtök
18: Újpest Galéria: Raffay István szobor kiállítása. A kiál-
lítást megnyitja: Szakolczay Lajos mûvészetkritikus 
15-18: Felnõttképzési Tájékoztató Szolgálat – konzultáció
16:30-18: Jazzbalett
17:45-21: Adorate vegyeskar próbája

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS 
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Február 11., péntek
18-19.30: Kismama jóga (Közösségi Ház)
18-19: Kondicionáló és gerinctorna (Fõépület)
20-02: Éjszakai ping-pong (Közösségi Ház)
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás 

Február 12., szombat
17.00-18.30: Szederinda-aprók táncháza, Pekler Kata ve-
zetésével (Közösségi Ház)
20-01: Valentinváró koktélest (Fõépület)
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 13., vasárnap
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 14., hétfõ  
9.30-10.15: Manó torna (Közösségi Ház)
16.30-kor és 17.10 órakor: Ovi torna (Fõépület)
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 15., kedd
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház) 
9-12: Káposztásmegyeriek Egymásért Klub (Közösségi Ház) 
10-12: Szoptatási Tanácsadás (Közösségi Ház)
16-18: Káposztásmegyeri Nyugdíjas Klub (Közösségi Ház) 
10-12: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közösségi Ház)
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 16., szerda
17-17.45: Tulipán gyermektáncház (Közösségi Ház)
16-17: Zene suli (Fõépület)
17-18.30: Agyagozás (Fõépület)
17-18: Gyógytorna – iskolás kortól (Fõépület)
18-19: Kondicionáló- és gerinctorna (Fõépület)
10-18: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 17., csütörtök
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház)
16-18: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közösségi Ház)
16-17: Kisiskolás néptánc (Fõépület)

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
Február 11., péntek
9-18: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén bája.
Török Tivadar kiállítása. 

Február 12., szombat
9-18: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén bája.
Török Tivadar kiállítása 

Február 13., vasárnap
9-18: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén bája.
Török Tivadar kiállítása. 
10: Bio Ritmus – az Alma együttes mûsora.

Február 14., hétfõ
14: A Diótörõ rejtvényfejtõ játék döntõje 
14-20: kétóránként jóga. Vezeti: Vanillya

Február 15., kedd
16.30: Újpesti Gyermek Galéria: „Vadvirágokat szedek, s
kötözöm füzérbe”. Képzõmûvészeti kiállítás  alsó tagoza-
tos gyermekek munkáiból. Megnyitó. Szervezõ: ÚPSZK

Február 16., szerda 
9-18: Újpesti Gyermek Galéria: „Vadvirágokat szedek, s kötö-
zöm füzérbe”. Kiállítás alsó tagozatos gyermekek munkáiból.
16: Bikfic torna piciknek, 16.45: Bikfic torna nagyocskák-
nak, 17.30: Bikfic torna ovisoknak

Február 17., csütörtök
13-17: Véradás
18-19.30: Életmódprogram. Csak egy kis magas vérnyomás
9-18: Újpesti Gyermek Galéria: „Vadvirágokat szedek, s kötö-
zöm füzérbe”. Kiállítás alsó tagozatos gyermekek munkáiból.

BATYUS BÁL
Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat február 12-
én, 18 órakor batyus bált rendez, melyre minden kedves
újpesti polgárt szeretettel meghív. A mûsorban közremû-
ködik a Solymári sramli zenekar, Zwickli Mihály vezetésé-
vel. A farsangi bál helyszíne: Újpesti Polgár Centrum (Bp.,
IV. Árpád út 66.) Pappné Windt Zsuzsanna elnök

10 P r o g r a m a j á n l ó

Meghívó
A Vér és Arany Ady Baráti Társaság
és az Ady Endre Mûvelõdési Köz-

pont (1043 Bp., Tavasz u. 4.) 
meghívják Önt (Önöket) jeles 
mûvészek közremûködésével

a vörösiszap károsultjainak meg-
segítésére rendezett elõadásra
2011. február 18-án 17 órára,

a színházterembe.
Belépõjegy 500 Ft. További ado-

mányt köszönettel fogadunk. Jegy-
váltás a jegypénztárnál.

Köszöntõt mond a ház igazgatója:
Czégény Ilona.

Az elõadást megnyitja:
a Vidékfejlesztési Minisztérium

Környezetügyért Felelõs
Államtitkárság képviseletébe:

Németh Balázs Attila.
Mûsorvezetõ: Pulay Balázs, a Vér és
Arany Ady Baráti Társaság társelnöke.
A mûsor tervezõje és szerkesztõje:

Dr. v. Ady Endre, a mûvészeti 

bíráló és Dr. v. Ady Endréné,
a Társaság elnöke

M û s o r
Kakasy Dóra színmûvész: 

Ady Endre: Az elrejtett arcok
Kemecsi Ferenc filmrendezõ, elõ-
adómûvész: Babist Mihály: Jónás

könyve (részlet)
Muzsikás együttes, Hamar Dániel

és Sipos Mihály az alapító tagok elõ-
adásában: Napom napom fényes na-
pom címû hangszeres magyar népze-
ne, kamarajellegû, két zenésszel is tel-

jes élményt nyújtó muzsika.
Kitüntetéseik többek között: Ma-

gyar mûvészetért díj, Lisz Ferenc díj,
Magyar Örökség-díj, Kossuth díj,

Príma Primissima díj, és a 2008-ban
elnyert Európai Womex díj.

Györgyi Béla elõadómûvész, író:
Ady Endre: Emlékezés egy 

nyár-éjszakára
Bódy Gábor: 8 éves ezüstérmes sí-

bajnok (Györgyi Béla unokája) 

Petõfi Sándor: Falu végén kurta
kocsma.

v. Dévai Nagy Kamilla
Liszt-Kazinczy-Bartók-díjas énekes

elõadómûvész, saját és 
megzenésített verseket énekel 

gitárkísérettel.
Szíki Károly arany érdemkeresztes

színmûvész Wass Albert: 
A láthatatlan lobogó, Üzenet haza.
Bacsa Ferenc ének és gitármûvész:

Gitárral kísért dalok
Dr. v. Ady Endréné verseket 
olvas fel: A Társaság néhai 

társelnökének
prof. Dr. Losonci Miklós mûvészettör-
ténész, író, költõnek a „Csönd” címû

versét és Reményik Sándor versét.
Kolti Helga színmûvész és Kalló

Zoltán Henrik prímás hegedûmû-
vész: Jávor Pál nemzeti cigányzene-

kar alapítói elõadásában: Wass 
Albert: Elõhang. Köteles István: 

Szép vagy gyönyörû vagy 
Magyarország.

MIT HOL TALÁL?
� Ady Endre Mûvelõdési Központ:

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Tel.:
231-6000

� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Ár-
pád út 66. Tel.: 379-3114

� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád
út 66. Tel.: 379-3114

� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület:
1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-
6188, 380-6163

� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Ház: 1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel:
380-6760

� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjú-
sági Ház, 1042 Bp., István út 17-19.
Tel.: 231-7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjte-
mény: 1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.:
370-0652

� HAKME Klub: 1043 Bp., Berda Jó-
zsef u. 48.

� Király Könyvtár: 1042 Bp., Király
utca 5.

� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József
A. u. 4-6. 

� Károlyi Galéria: Bp., IV. ker., Erzsé-
bet u. 69.
� Károlyi István Galéria: Károlyi

István 12 Évfolyamos Gimnázium,
IV. , Erzsébet u. 69.
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RAJZOLJ NEKÜNK BÉKÉT!
A Lion's Békeposzter és gyermekrajz
kiállítása tekinthetõ meg az Újpesti
Gyermek és Ifjúsági Házban február
28-március 6-ig.

Az Újpest Árpád Lion's Club fel-
kérésre nagyon sokan rajzoltak, így
a Nemzetközi Lion's szervezet az el-
múlt évben immár huszonharmadik
alkalommal hirdette meg gyermek-
rajz pályázatát. A pályázat témája a
béke, amelyrõl 11-13 év közötti
gyermekek véleménye tükrözõdik
vissza, a világ öt kontinensérõl. Az
Újpesti Gyermek Galériába érkezõ
kiállítás a magyar diákok legsikere-
sebb munkáit mutatja be az érdek-
lõdõknek. A megnyitó február 28-
án 17 órakor lesz. Megnyitja: dr. Bú-
zási Gábor, a Lion's Clubok magyar-
országi Szövetségének kormányzója.

BÕRÖNDMESE 
A Gergely Theatre mesemusical elõ-
adása március 13-án, 10 órakor az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.  

Gergely Róbert színmûvész utazó-
színháza nem elõször lepi meg elõ-
adásával az újpestieket! Ezúttal a
gyerekeket várja sok zenével, játék-
kal, tánccal. A történetben Fancsa, a
tízéves kislány kalandjait ismerhet-
jük meg. Fancsa nem szeret iskolába
járni és tanulni, legszívesebben csa-
varogna, azaz bejárná az egész vilá-
got egy csodabõrönddel és egy iga-

zi cirkuszi kiskutyával. A bõrönd
azonban már nem szeret utazni,
sem világot látni… inkább iskolába
járna, mert az biztosan izgalma-
sabb. 

Fõszereplõ: Patai Anna, jegyek
február 13-tól vásárolhatók.

LOVAGKORI 
JÁTSZÓHÁZ 
Az Újpesti Gyermek-

és Ifjúsági Házban
február 17-én, 14
órától, 90 per-
cen át. Az elõze-
tes jelentkezést
igénylõ program

történelmi uta-
zást, megannyi kalan-
dot kínál a 3-5. osz-
tályos közösségek-
nek. A gyerekek
megismerkedhet-

nek a lovagi élettel, lo-
vagkori játékokkal, pró-

bára tehetik ügyességüket, címert,
iniciálét készítve gazdagíthatják tu-
dásukat.

MICI NÉNI KÉT ÉLETE
Az Újpest Színház II. bérlet elõadása
február 19-én, 19 órai kezdettel. A
darab rendezõje, Bencze Ilona, Jászai
Mari-díjas színmûvész jól gondolta,
hogy Kiss Manyi és Páger Antal
filmbéli, 1962-es vígjátékán felnõtt
már egy generáció. A retro-
vígjátékot Vajda Anikó mûve alap-
ján állította színpadra, a mai fiata-
loknak is meg kell ismerni a két idõs
ember bájos szerelmi történetét,
akik dacolva a korral, bebizonyítják,
sohasem késõ, az ember mindig
megtalálhatja a boldogságot! Mici
nénit a filmben anno még Katit, a
feleséget játszó Tóth Judit Jászai Ma-
ri-díjas színész, Gál Alfrédet Cs. Né-
meth Lajos alakítja. További szere-
pekben: Vicián Ottó, Magyar Tí-
mea, Halász Aranka, Hûvösvölgyi Il-
dikó, Dózsa László és Nemes Ri-
chárd. Jegyár: 2200, 2500 Ft.

KECSKEBÁL 
Február 20-án, 10-12 óra között, az
Ady Endre Mûvelõdési Központban.
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
és a Bem Néptáncegyüttes prog-
ramja gyermektáncházat kínál. Az
élõzenés táncházba minden táncol-
ni, játszani, énekelni szeretõ kicsit és
nagyot várnak ez alkalommal is. Hó-
napról-hónapra követve ünnepein-
ket, és jeles napjainkat, megismer-
kedhetünk az ezekhez kapcsolódó
szokásokkal, játékokkal, gazdag ma-
gyar néptánc kincsünkkel és a külön-
féle népi hangszerekkel. A kézmûves
foglalkozáson most egérkét készít-
hetnek a vendégek, a tánchoz citera
szolgáltatja a talpalávalót.  Belépõ:
500 Ft. 

FARSANGI BÁL
Február 26-án, 20 órai kezdettel az
Ady Endre Mûvelõdési Központban.
Ha február, akkor örvendjünk a far-
sangi mulatságoknak! Ezt nem érde-
mes kihagyni! – szólítanak mulatság-
ba az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont munkatársai, akik vidám han-
gulatot ígérnek február utolsó szom-
batjára. A nyitótáncra a Bem Tánc-
együttest kérték fel, majd a Szilver
Zenekar szolgáltatja a talpalávalót. n
Étkekbõl szintén nem lesz hiány. Az
eseményre 1600 Ft a belépõ.

SZÜLÕKLUB ÉS KÉPESSÉG-
FEJLESZTÕ JÁTSZÓHÁZ
A sajátos nevelési igényû gyerme-
keknek és szüleiknek az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és az Újpesti
Speciális Általános Iskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény szervez ingyenes foglal-
kozásokat az Újpesti Polgár Cent-
rumban. A klubban a szülõk szak-
emberek és szülõtársak segítségével

kaphatnak választ a gyermekneve-
léssel kapcsolatos kérdéseikre. A
gyerekekkel gyógypedagógus szak-
emberek foglalkoznak. Legközelebb
február 23-án, szerdán, 17-19 óráig
várják az érdeklõdõket. A téma: Mi
lesz a családdal, hogyan alakul a
szülõk kapcsolata, hogyan figyel-
jünk az egészséges testvérre? 

RÉMUSZ BÁCSI MESÉI
Február 26-án, szombaton családi
matiné és játszóház színhelye lesz a
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Háza. A MiaManó Színház Rémusz
bácsi meséi címû elõadását mutatja
be, amit játszóház és kézmûves fog-
lalkozás követ. A gyermekeknek és
szüleiknek egyaránt élményt jelen-
tenek a jól ismert történetek a róká-
ról, a medvérõl, Szurok babáról, az
okos nyúlról, a bölcs teknõsrõl és a
többi szereplõkrõl. Bölcsebbek le-
szünk általuk. A belépõ 2 éves kor
alatt ingyenes, e felett 800 forintot
kell személyenként fizetni.

VALENTINVÁRÓ KOKTÉLEST
Bár csak február 14-én lesz az igazi
Valentin nap, a Karinthy Frigyes Álta-
lános Mûvelõdési Központ már
szombatra, február 12-ére elõzetest
is ígér az ünnepbõl. A szerelmesek
koktélestje 20 órakor kezdõik és 01
óráig biztosít lehetõséget arra, hogy
élõzene által, jó hangulatban teljes az
este, amirõl a Coctail zenekar gon-
doskodik, 22.30-23.30-ig karaoke! Be-
lépõ már kapható, elõvételben pén-
teken 17 óráig: 2000 Ft/fõ. A helyszí-
nen megvásárolva: 3000 Ft/fõ. Belé-
pés nemcsak Bálint nevû vendégek-
nek! Helyszín: a Fõépület.

Ezt
ajánljuk
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TÉLI SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Újpest Önkormányzata sport- és egészségnapra hív minden érdek-

lõdõt! A program fõvédnöke Wintermantel Zsolt polgármester.

Helyszín: Halassy Olivér Sportközpont (Bp., IV. Pozsonyi u. 4/c.)
Idõpont: 2011. február 19. (szombat) 8.30 és 15 óra között.

A  s p o r t n a p  p r o g r a m j a i
A TORNACSARNOKBAN:
8.30 órától futsal torna U13-as korosztályú meghívott csapatok
részére. Játékforma: 1+4 fõ (+ 5 fõ tartalék). 
11.30 órától asztalitenisz bemutató mérkõzés Gergely Gábor kétszeres
világbajnok részvételével.
12-13 óra között bemutató mérkõzés az Újpest Futsal Club csapata
részvételével.
13 órakor eredményhirdetés a gyermek futsal torna résztvevõi
számára. A díjakat átadja: Wintermantel Zsolt polgármester.
13.30 órától floorball torna 1992 és 1995 között születettek részére.
Résztvevõk: 3 fõs (3 fõ tartalék) vegyes csapatok. Lebonyolítás: körmérkõ-
zés + esetleges helyosztók. A torna befejezése után eredményhirdetés.

AZ EMELETI TÜKRÖS TEREMBEN:
9 óra és 15 óra között szellemi vetélkedõk és játékok; sakkszimultán
Egedi István nemzetközi mester ellen, társasjáték,  puzzle 
„Egészségsziget” (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-, PSA
mérés, Prevenciós- életmód-tanácsadás.

A FÖLDSZINTI KISTEREMBEN ÉS A TEKEPÁLYÁN 
PONTGYÛJTÕ VERSENY
9 és 15 között Többpróba: fekvenyomás, célbadobás, húzódzkodás,
hanyattfekvésbõl felülés, teke (3 bemelegítõ gurítás után 10 teli
gurítás). Jelentkezés a helyszínen, folyamatosan 14 óráig.

Egy személy többször is teljesítheti a feladatokat. A próbákon min-
denki a saját felelõsségére vesz részt. Minden versenyszámban – az

elért eredménytõl függõen – 1-10 pontot kap a résztvevõ.  A pontok
nyereményekre válthatók a pontboltban. Nyeremények: Újpest póló,

sapka, játékok, sportszerek, csoki, üdítõ és sok minden más.

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

KERESSÜK AZ ÁLOMPÁROKAT!
A Házasság Világnapja, február 13-a alkalmából az Újpesti Napló várja há-
zassági fotóikat és történeteiket. A legszebb képeket, visszaemlékezéseket
beküldõ álompárok jutalomban részesülnek! Küldeményeiket a szerkesz-
toseg@ujpestimedia.hu e-mail címre, illetve az Újpesti Napló szerkesztõ-
ségének címére várjuk, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I emelet.

A nyeremény: 2 fõ részére szóló egész napos Oriental Spa- és
Fitneszközpont belépõ Aquaworld használattal, 2 fõ részére szóló, 50
perces relaxáló aromamasszázs.

Köszönik
Az újpesti gyermek szakrendelõ „Vissza az egészséghez”
alapítványa köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1
százalékával bennünket támogattak. Az így nekünk jutta-
tott 788400 Ft-ot ebben az évben a rendelõ komfortosításá-
ra használjuk. A betegek mellékhelyiségeiben elektromos
kézszárítót, WC papír és szappan adagolót helyezünk el.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat, mert

céljainkat csak az Önök segítségével tudjuk megvalósítani.
Dr. Lengyel Zsuzsanna ügyvezetõ fõorvos, a kuratórium tagja

A Humanitas Kulturális Alapítvány tevékenységével segíti a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár újpesti könyvtárának
könyvbeszerzését, könyvtári rendezvények szervezését. Kö-
szönjük, hogy adójának 1%-ával támogatja alapítványunk
mûködését! A Humanitas Kulturális Alapítvány adószáma:
19671994-2-41.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 

Önt és kedves családját 
az Adorate Kórus

fennállásának harmadik
évfordulója alkalmából

rendezett koncertre!
Idõpont: 

2011. február 26., 17 óra.
Helyszín: Újpesti

Városháza Díszterme,
(Bp., IV ker., István út 14.)

Közremûködik a
Tabulatúra régizene-
együttes (Mûvészeti

vezetõ: Bencze Balázs)
Vezényel: Barta Viktória és

Dombó Dániel
A belépés ingyenes!

Véletlenül megtalált
anekdota adta az ötletet 

A Magyar Kultúra Napján meg-
tartott újpesti gálamûsorban a
Bajza József Általános Iskola
nyolc hetedikes diákja irodalmi
mûsort adott elõ a Himnusz szü-
letése elõtt tisztelegve. Kohodné
Tóth Andrea, az iskola igazgató-
ja, felkészítõ tanárként egyen-
gette diákjai produkcióját. 

Az irodalmi mûsor a Himnusz születésének kevésbé ismert körülményeit dol-
gozta fel, nevezetesen a zene megalkotását.  Mi adta az ötletet?

– A hagyományokat és a magyar kultúra értékeit egyaránt õrzõ iskolaként az
elmúlt években – ha szabad így fogalmaznom – alaposan körbejártuk a Him-
nuszt.  Irodalmi mûsorunkkal megismertettük a közönséggel Kölcsey Ferenc
munkásságát, sõt, idõben távolabbra tekintve,  a katolikus magyarság néphim-
nuszát, a Boldogasszony Anyánkat is kerettörténetbe foglaltuk. Témája volt
már a Magyar Kultúra Napjára összeállított mûsoroknak csodálatos magyar
nyelvünk, farsangi hagyományaink, a honfoglaló magyarság kultúrája is. Az el-
múlt tanévben Erkel Ferenc születésének bicentenáriuma adta az ötletet, hogy
a történet, amelyet megelevenítünk, róla szóljon. Teljesen véletlenül akadtam
rá egy rég elfeledett anekdotára, amely szerint Erkel úgy fejezte be Kölcsey köl-
teményére a Himnusz zenéjét, hogy a zeneszerzõre egy sakkjátszma alatt vélet-
lenül rázárták az ajtót. Elfelejtett tény, hogy Erkel szenvedélyes sakkozó volt, a
Pesti Sakk-kör egyik alapítója.  A történet megragadta a gyerekek figyelmét, szí-
vesen vettek részt az elõadásban. Ez nálunk teljesen szabadon választott prog-
ram, nem kényszer. Az elõadáson most is az látszott: élvezik a gyerekek. Mûso-
runknak része volt a Himnusz közös eléneklése – ez is hagyomány a Bajzában,
hiszen ünnepélyeinken valamennyien együtt énekeljük. – B. K.

Az irodalmi mûsor szereplõi voltak: Legány Krisztina, Schantzl Orsolya,
Rajszki Lili, Farkas Viktória, Tordai Vivien, Nyírõ László, András Kristóf és
Polgár András 7. b osztályos tanulók. Felkészítõ tanáruk, Kohodné Tóth
Andrea, nemcsak az irodalmi szálat dolgozta fel a diákokkal, hanem a
díszlet is saját munkája – a székhuzatot, a terítõket – és a lányok fellépõ
szoknyáját, a fiúk nyakkendõjét is õ varrta. 



– Hogyan lesz valakibõl bowling versenyzõ Ma-
gyarországon? – szegeztük a kérdést a csinos
sportolónak.

– A sport mindig közel állt hozzám, így nem cso-
da, testnevelõ tanár lettem. Késõbb aerobic- és at-
létika edzõi diplomát szereztem. De, hogy a kérdé-
sére is válaszoljak, véletlenül. Mert, ha úgy tizenkét
évvel ezelõtt nem megyek el a barátaimmal abba a
sörözõbe, ahol pálya volt, nos, biztos nem szeret-
tem volna bele ebbe a szép játékba. Eleinte csak
hobbiból jártam le játszani, késõbb néhány amatõr
versenyen gurítottam, majd az eredményeim láttán
leigazolt egy igazi egyesület, s ezzel megpecsételõ-
dött a sorsom. Egy év elteltével a magyar válogatott

tagjaként szerepeltem, mostanra pedig már saját
csapatom van, három válogatott játékossal.

– Tehát már profi játékos?
– Megélni még nem lehet a bowling-ból, ezért

egy utazási irodában dolgozom. Persze, nagy ter-
veket forgatok a fejemben, mert nekem nem elég,
hogy a legjobb magyar vagyok, a világon is szeret-
nék az egyik legjobb lenni.

– Melyik volt eddig a legsikeresebb éve?
– Egyértelmûen 2010. Legjobb eredményemet

Szingapúrban értem el, ahol elsõ magyarként be-
jutottam a középdöntõbe, és a Világkupa 12. he-
lyezettjeként zártam a versenyt. VK-n máig ez a
valaha elért legjobb eredmény, melyet magyar

versenyzõ teljesített. Talán ezért is kaptam meghí-
vást egy mexikói edzõtáborozásra, ahol a világ
egyik legjobb edzõjével, egy volt PBA (hivatásos)
játékossal dolgozhattam. Hihetetlenül sokat gya-
koroltunk együtt, remélem a közelgõ versenyeken
kamatoztatni tudom a tanultakat.

– Milyen feladatok elé néz a jövõben?
– Kitûzött célom, hogy az idei Világkupán be-

jussak a legjobb nyolc nõi bowling játékos közé,
ahová magyar sportoló még soha nem került. Tá-
volabbi tervem, elvégezve a szükséges elméleti és
gyakorlati tanfolyamokat, hogy én lehessek Ma-
gyarország elsõ, nemzetközileg jegyzett bowling
edzõje.  (gergely)

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  5 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  f e b r u á r  1 1 . S p o r t 13 
Pesek Bea Káposztásért is gurít

Véletlenül lett a legjobb
magyar bowling versenyzõ
A Föld számos országában, számtalan sporttal-játékkal szórakoztatják ma-
gukat a pihenni, kikapcsolódni, vágyók. Ezek közé tartozik a bowling is. Az
1952-ben alakult világszövetségnek már száznál több ország a tagja, és
milliók hódolnak a látványos, de cseppet sem könnyû sportnak. Szeren-
csére nekünk, magyaroknak is van okunk figyelemmel kísérni az esemé-
nyeket, hiszen a Káposztásmegyeren nevelkedett Pesek Beatrix révén már
világklasszis versenyzõvel is büszkélkedhetünk. Mint mondta, a versenye-
ken Káposztásmegyerért is gurít.

Mészöly Géza elégedett
az elvégzett munkával

Senkinek
nincs bérelt
helye 
a csapatban
Immáron a Megyeri úton
készül tovább az Újpest
labdarúgó csapata a baj-
nokság tavaszi idényére. A
vezetõedzõ szerint hasz-
nos munkával teltek az
alapozás hetei, a játékosok
elvégezték a kiszabott
munkát, Mészöly Géza
úgy érzi, egyre jobban
összekovácsolódik a gárda.

– Hogyan összegezné az elmúlt
hetekben történteket – kérdeztük
Mészöly Gézát?

– Minden úgy zajlott, ahogyan el-
terveztük – válaszolt. – Ideális körül-
mények között edzhetett a társaság,
a soproni hotel pedig minden igényt
kielégített. Köszönjük a lehetõséget
a csapat tulajdonosának, Tolnai Sán-
dornak, aki biztosította az anyagi
hátteret.  A tréningeket teljes oda-
adással végezték a srácok, szerintem
nagyon hasznos heteket töltöttünk
együtt. Játékban és összetartásban is
erõsödött az UTE, bízom benne,
hogy a bajnokságban beérik a mun-
kánk gyümölcse. 

– Mit mutattak az edzõmeccsek,
hogyan muzsikált a csapat?

– Nagyon fontos, hogy igazán jó
ellenfelekkel találkozhattunk, hi-
szen így lehetett felmérni, hol is tar-
tunk. Jól szolgálták a felkészülést a
Dunaszerdahely és a Szombathely
elleni találkozók, és nyugodtan
mondhatom, a teremtorna sem ár-
tott a játékosainknak. 

– Vége az átigazolási idõszak-
nak. Erõsödött vagy inkább
gyengült a csapat?

– Tény, hogy érzékenyen érint
bennünket Tisza, Simon és Korcs-
már távozása, de szerencsére a vá-
logatottjaink:  Rajczi, Vermes ma-
radt minálunk. És, még valami. A

fiatalok nagyon hasítanak, egye-
sek már bizonyítottak, hogy akár a
csapatban a helyük. Mivel nincs
bérelt helye senkinek, így az idõ-
sebbeknek szintén nagyon oda
kell tenniük magukat, ha a kezdõ-
ben akarnak szerepelni. Remélem,
hogy a bajnokság kezdetére össze-
áll a legütõképesebb csapat,
amelyben megfelelõen tudtam öt-
vözni a fiatalságot a tapasztaltság-
gal.

– Február 26-án rangadóval
rajtol a tavaszi szezon.

– Igen, a Kaposvárt fogadjuk.
Tudom, hogy a tabellán elõttünk
foglalnak helyet, ráadásul jól ösz-
szegyúrt gárda jön a Megyeri útra.
Mégis abban reménykedem, hogy
itthon tartjuk a három pontot,
amely önbizalmat ad a folytatásra,
hiszen a Magyar Kupában a Pápa
vár bennünket. Nem tagadom, a
két találkozón elért eredményünk
nagyban befolyásolhatja az egész
idényben való szereplésünket.

(gergely)
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es
saroktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szin-
ten összkomfort, klíma, riasztó), jó állapotú csa-
ládi ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós ga-
rázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-liget
lakóparkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-
0849, 06-20-525-0216

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

� Eladó Megyeren, családi ház, két szobás 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
környezetben kétszobás összkomfortos családi
ház. (telek udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület) Tel.: 06-30-392-4030

� Eladó Újpest-központnál, 4 emeletes panel-
házban, egy 2. emeleti lakás. a lakás 67 m2-es 2 +
2 szobabeosztású, felújított állapotú, távfûtéses
NY-i tájolású. I. á.: 11,5 MFt. Tel.: 06-30-584-3714

� IV. ker., Ugró Gyula utcában, Izzó lakótelep
szélén, 10 emeletes csúszó zsalus ház I. emele-
tén, 67 m2-es, 2,5 szobás, házközponti fûtésû,
kamrás, gardróbos, vízórás, erkélyes öröklakás
eladó. Ár: 9,2 MFt, Tel.: 06-70-637-2718

� XV. ker. Pestújhelyen, 423 m2-es összköz-
mûves telken, 1989-ben ikresítve épült, 180 m2-
es, 2+3 félszobás, alápincézett, duplakomfortos,
jó állapotú, négyszintes, családi ház eladó. I. á.: 28
MFt. Tel.: 06-70-637-2718

� IV. ker., Megyer lakóparkban, Szilaspatak
sorban, fsz.-i kertkapcsolatos, 44 m2-es, ameri-
kai konyhás, egy hálós, 18 m2-es elkerített saját
teraszos öröklakás, ajándék konyhabútorral, tá-
rolóval, 15,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� Tiszaörs-Fürdõn kétszintes, 4 szobás ház,
600 m2-es telekkel, közel a gyógyfürdõ. Áron
alul eladó. I. á.: 9,9 MFt, berendezéssel. Tel.: 06-
1-379-5475, 06-30-294-9420

� Újpesten árveréssel eladó 3,5 szobás gázfû-
téses ház, 556 m2-es telekkel, melléképülettel.
Kikiáltási ár: 23,5 MFt. Tel.: 06-1-379-54-75 vagy
06-30-294-9420, tulajdonostól

� Újpesten 2,5 szobás erkélyes lakás metróhoz
közel, rendes házban eladó, árveréssel. Kikiáltási
ár: 9,5 MFt. Tel.: 06-1-379-54-75, 06-30-294-9420

� IV. ker. Újpest, Megyeren a Nagyváradligeti
lakóparkban újszerû, belsõ parkra nézõ I. emele-
ti 59 m2-es, 1+2 félszobás, étkezõs, kéterkélyes,
cirkófûtésû, alacsony rezsijû lakás, tárolóval el-
adó. Ár: 18,6 MFt. Tel.: 06-70-637-2718

� Eladó Fóton, építési telek közmûvesítés elõtt
1150 m2-es, irányár 12 500 Ft/m2. Érdeklõdni:
06-70-318-0630

� Tulajdonostól eladó Bárdos Artúr u. V.
emeleti, panorámás, frissen festett, parkettá-
zott, vízórás, napfényes 54 m2-es, 2 szobás, jó el-
osztású lakás. I. á.: 9,3 MFt. Tel.: 06-70-237-9030

� Újpesti SZTK-nál, 2 szobás, bõvíthetõ családi
ház, 150 négyszögöl telken, családi okból eladó.
I.á.: 38 MFt. Tel.: 8–19-ig, tel.: 06-1-389-6201

� Megyer lakóparkban eladó vagy kiadó nap-
fényes, kitûnõ állapotú parkettás légkondicio-
nált lakás, 77 m2-es, 8 m2-es erkély. Ajándék tá-
rolóval gépkocsi beállóval. I. á.: 25,5 MFt. Tel.:
06-20-982-7140

� Ötéves, téglából épült garzonlakás, tároló-
val, zárható kocsibeállóval eladó. Tel.: 06-1-233-
1876, 06-30-426-8860, 06-30-441-6038

� Tulajdonostól eladó 55 m2-es, 1+2 fél szobás
panel, felújított, redõnyös, laminált padlós la-
kás. Ár: 11 MFt. Tel.: 06-70-677-2066

Ingatlant kiad

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

� Nem dohányzó hölgy részére szoba kiadó. Ár:
35 000 Ft. Tel.: 06-30-594-8624

� Újpesten az Erzsébet utcában másfél szobás
35 m2-es bútorozott, vízórás panellakás hosszútáv-
ra, március elsejétõl 45 000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Kaukció: 2 hónap. Érdeklõdni: 06-30-564-8024

� Kiadó az Árpád út 13. társasházban egy 41
m2-es helyiség¸garázs (2 autó) vagy raktáro-
zási célra. Megközelítés a Csányi László utcá-
ból. Érdeklõdni: Kovács Tihamér. Tel.: 06-30-
942-3301

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

� Szoba komfortos zuglói önkormányzati laká-
somat elcserélném hasonlóra Újpest-központ-
ban. Tel.: 06-70-265-6529

� Elcserélném Árpád üzletház környékén lévõ
60 m2-es, szép, világos nagykonyhás lakásomat
kisebbre, ráfizetést kérek. Tel.: 06-30-526-9125

Garázs

� Teremgarázs kiadó Újpest-városközponttól
100 m-re a Munkásotthon utca 8-10 szám alatt. I.
á.: 15 ezer/hó. Tel.: 06-1-203-0203, 06-70-319-1979

Kocsibeálló

� Újpest-központban, metróállomástól 1
percnyi sétára, teremgarázsban beálló hely ki-
adó vagy eladó. Tel.: 06-20-238-1370

Szolgáltatás

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

�� Autókarosszéria munka! Törött, korro-
dált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vál-
lalom. Tel.: 06-30-932-8305

Redõnyjavítás-szerelés olcsón, garanciával.
Akár hétvégén is. Hívjon bizalommal. Tel.:
06-30-609-2847

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

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk
készítése. 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

� Matematikából, magyarból korrepetálást,
közép- és emelt szintû érettségire való felkészítést
vállal szaktanár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

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

� Angol nyelvoktatás, korrepetálás TELC
alap-, középfokú nyelvvizsgára való felkészítés
juniortól a seniorig. A Városkapu metró megál-
lónál. Tel.: 06-20-773-1781

� Angol tanítást, vállal tapasztal angol nyelv-
tanár minden szinten. Egyéni, kiscsoportos ok-
tatás, sikeres nyelvvizsgára felkészítés metró kö-
zelben. Tel.: 06-20-235-3664

� Angol tanítás, nyelvvizsgákra, angol nyelvû
állásinterjúra való felkészítés, beszéd centrikus
órák, sok éves tanítási tapasztalattal rendelke-
zõ, diplomás angol tanártól. Házhoz is megyek!
Tel.: 06-30-596-6096

� Korrepetálást, érettségire való felkészítést
vállal magyar nyelv és irodalom tantárgyakból
nagy gyakorlattal rendelkezõ gimnáziumi tanár.
Tel.: 06-30-747-5869

Állást kínál

� Pénzügyi területre, illetve állományépí-
tésre keresek munkatársakat. Ingyenes beta-
nítás. Tel.: 06-30-961-7827

� Sürgõsen keresek Káposztásmegyer II.-n
lévõ szépségszalonomba vendégkörrel ren-
delkezõ fodrászt, kozmetikust, mûkörmöst.
Tel.: 06-20-920-4050

�� Harmónia Lakásfenntartó Szövetkezet
(1048 Budapest, Lóverseny tér 6.) gondnoki
munkakör ellátására munkavállalót keres.
Jelentkezési határidõ: 2011. február 23. Bõ-
vebb információ a 06-30-328-6447-es tele-
fonszámon.

Állást keres

� Gyermekek gondozását vagy egyszemélyes
háztartás vezetését vállalja leinformálható
nyugdíjas védõnõ, aki esetleg takarítana is. Tel.:
06-30-689-9746

� Otthon végezhetõ szellemi vagy fizikai mun-
kát keresek. Tel.: 06-1-233-1876

Gyermekfelügyelet

� Nagyszülõket keresek! Nyugdíjas házaspárt
vagy egyedülálló személyt akinek hiányzik az
életébõl az unoka és szeretné valakinek átadni a
szeretetét és a szabadidejét. Tel.: 06-70-523-
2916

� Kisgyermek felügyeletét vállalja 15 éves ta-
pasztalattal, szakképzett csecsemõgondozó.
Sok szeretettel és hozzáértéssel. 25 évig újszü-
lött osztályon dolgoztam, leinformálható va-
gyok. Hívjon bizalommal. Tel.: 06-20-370-0658

Társkeresés

� Kitartóan keresem azt az 50-60 év közötti,
független férfit, aki társam, barátom lenne
hosszú távon. E-mail: ka_kati@freemail.hu, Tel.:
06-30-432-5932

Utazás

� Március 6. Busójárás Mohácson: 6800 Ft,
március 15. Csokivásár Kittseeben: 6400 Ft,
március 5. Bécs-Schönbrunn: 7200 Ft,  márci-
us 12-15. Prága-Karlovy Vary: 47 900 Ft, ápri-

lis 22. Húsvét Erdélyben: 58 900 Ft, március
15. Izraeli kõrút: 198 900 Ft + ill., feb. 20-27.
Izrael-Jordán kõrút: 299 900 Ft + ill. Akciós
nyaralások, görög, horvát, olasz, montenegró,
spanyol., üdülések weboldalunkon:
www.bbtours.hu B. B. TOURS 1043 Bp., Mun-
kásotthon u. 18., Tel.: 780-1269.  

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

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 
és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713 782, 
Tel.: 3 604 434

Az Újpesti
Közéleti Televízió
mûsorai

Új mûsorok:
Péntek:19.00–19.20 Híradó
19.20–20.00 Pénteki Magazin
20.00–21.00 Pódium (koncertek,
portrék, talk-show-k) 
Kedd: 19.20–20.00 Keddi Magazin

Ismétlések: Hétköznap 7.00, 12.00,
19.00 Hétvégén: 8.00, 12.00, 19.00

Az adások közötti idõszakban
Képújság üzemel csatornánkon,
amely a UPC kábeltelevíziós szol-
gáltató analóg csomagjában néz-
hetõ.  

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 vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357

Elkezdõdtek idén is a piaci fesztiválok, 
amelyekkel már hagyományt teremtünk. 
A sort a disznótoros kóstoló nyitja meg

február 12-én, ahol hurka falatokat kínálunk.
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JOGI TANÁCSADÁS
Február 23-án 17-18 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda

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

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila; Koronka Lajos önkormányzati képviselõk febru-
ár 14-én hétfõn tartanak 17-18 óráig fogadóórát. Helyszín:
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõ február 14-én 16-17 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/67.  Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselõ február 28-án 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ fogadóórája:
minden hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óra között, a Szent
László tér 7. alatt.

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, ifj. Tompó László irodalomtörténész rendezvénysoro-
zatának következõ elõadására, amelynek címe, „Az elsõ bécsi dön-
tés és Horthy bevonulása a Felvidékre”. Helyszín: Andretti Üzlet-
ház, 1047 Budapest, Váci út 13. Idõpont: február 11. 18 óra.

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselõ (LMP),

Fenntartható Fejlõdés tanácsnok fogadóórája: elõzetes egyezte-
tés alapján. Tel.: +36-20-390-0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját február 25-én, 18 órai kez-
dettel tartandó filmklubunkra, az Újpesti Polgár Centrumba. (IV.
ker., Árpád út 66.). Vendég: Jávor Benedek, az LMP országgyûlési kép-
viselõje, valamint Perneczky László, az LMP újpesti önkormányzati
képviselõje. Téma: a Farkaserdõ. LMP IV.-XV. kerületi szervezete

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK:
Farkas István önkormányzati képviselõ elõzetes tele-
fonon történt egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as

telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képvi-
selõ 2011. március 4-én, 17 órától, Szabó Gábor önkormányza-
ti képviselõ 2011. március 7-én 17-18 óráig, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak
fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselõ minden hó-
nap elsõ szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz Mi-
hály 12 évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., Bõrfestõ u. 5-9.),
következõ fogadóórája 2011. március 2-án, szerdán lesz.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Okmánykezelési
Osztály – Okmányiroda – technikai okok miatt 2011. február
24-én zárva tart. Megértésüket köszönöm. Dr. Vitáris Edit jegyzõ 

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2011. február 21-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady
Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek.  Ez harmadik lapszámunkban megjelent rejtvényünk
helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bellán Mihályné, Csiszár Jenõné, Csomós Erzsébet, Kiss Andrásné, Kobus Györgyné, Palik Gyõzõ, Szabó Ferencné,
Tóth Henrietta, akiknek a nyeremény  átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Online
elérhetõségeink:  

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

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer

Felhívás
Zenés darabhoz várjuk lelkes
felnõttek jelentkezését (fia-

talokat, idõsebbeket egyaránt)
színjátszó csoportunkba. Elsõ

összejövetel: 2011. február 12.,
17 óra. Helyszín: HAKME Klub

(1043 Bp., Berda J. u. 48.)
Telefonon történõ bejelentkezés

szükséges: 06-30-585-19-72.



Az idén 10 éves Volvo Adventure
(az ENSZ és a Volvo közös, nemzet-
közi környezetvédelmi versenye) in-
dulói  komoly vetélytársat kapnak a
karinthys diákok személyében. Az
ENSZ tavalyi nemzetközi környezet-
védelmi pályázatán ugyanis az iskola
csapata második helyezést ért el be-
mutatójával. A Karinthy ÁMK általá-

nos iskolásai 2011-ben is megméretik
magukat. Ehhez kérték a kerület veze-
tõjének segítségét, aki készséggel állt
Lõrincz Zsuzsanna, és Hruska Olivér
rendelkezésére. A beszélgetés során
szóba került a Farkaserdõ helyzete, a
Homoktövis Természetvédelmi Terü-
let, illetve a Dunakeszi tõzegtavak ál-
lapota, ahol a versenyzõ csapat ko-

rábban már végzett különbözõ felmé-
réseket. Wintermantel Zsolt megdöb-
bentõnek nevezte, hogy a Farkaserdõ
esetében például nem egy olyan kerü-
leti lakos van, aki még soha nem járt
a környéken. A polgármester mind-
azonáltal ismertette az önkormány-
zat környezetvédelemmel, a termé-
szeti értékek megõrzésével és rekulti-
vációjával kapcsolatos elképzeléseit.
Utóbbi esetében kiemelte az újpesti
Duna-part kérdését. Az itt uralkodó
áldatlan állapotoknak vet véget
ugyanis a testület legutóbb elfoga-
dott határozata, amely zöld utat ad
az érintett terület rekultivációjához. 

– Így – mutatott körbe a teremben
nyüzsgõ helyi sajtósokra bökve a pol-
gármester, amikor mosolyogva arra a
kérdésre válaszolt, vajon személyesen
hogyan tudna segíteni a pályázóknak
abban, hogy munkájuk minél nagyobb
publicitást kapjon.

Az ujpest.hu és az Újpesti Napló ter-
mészetesen figyelemmel kíséri és rend-
szeresen beszámol majd a Volvo
Adventure állásáról, annál is inkább,
mert a fõvárosból egyedül a IV. kerüle-
ti csapat jutott a versenybe. „Újpest
megint példát mutatott valamiben Bu-
dapestnek” – köszönt el Wintermantel
Zsolt a gyerekektõl. – U. N.

Még külföldrõl is érkeztek barna bocsok

Mackók az Ambrus óvodában
Elsõ alkalommal rendeztük meg a Mackókiállítást az Ambrusban. Emlé-
keztetõül: a néphagyomány szerint, február 2-án bújik ki a barlangjából.
Ha látja az árnyékát a medve, hosszú lesz a tél.

Miután meghirdettük a kiállítást, nagyon bíztunk a szülõk és a gyerekek lel-
kesedésében. A várakozás jegyében megismerkedtünk a macik életével, képeket
gyûjtöttünk, mézet kóstolgattunk, festettünk, vágtunk, ragasztottunk. Közben
versekkel, énekekkel, mesékkel színesítettük napjainkat. Nagy örömünkre, nap-
ról-napra több és több maci kedvenc érkezett. Rendezgettük, válogattuk õket,
közben megismerkedtünk történetükkel, titkaikkal. Érkeztek idõs macik is, me-
lyek közül a legrégebbi az 1950-es évekbõl való, de külföldrõl érkezett macik, sí-
ró medvék, pici bocsok is voltak. Ami meglepõ volt, hogy nem akadt két egy-
forma kismackó sem. Elérkezett a nagy nap, amelyet nagy izgalommal, csillogó
szemmel vártak. Örültek, amikor meglátták a sajátjukat, vagy barátjukét. Dél-
után a szülõkkel, nagyszülõkkel együtt is megtekinthették. Szeretnénk a kiállí-
tások rendezésébõl hagyományt teremteni és jövõre várjuk volt óvodásaink
kedvenceit is. Végezetül örömmel tudatjuk, hogy február 2-án egyik medve
sem maradt a barlangjában. Szerkesztették: az Ambrus Óvoda dolgozói

Versenyben a keresztrejtvényfejtõk
Sikeresen lezajlott a keresztrejtvény szerelmeseinek versenye az Ady End-
re Mûvelõdési Központban február 3-án, a Rejtvényfejtõk napján. Az Új-
pesti Sajtó Kft. által szervezett megmérettetésen a versenyzõk három
fordulóban bizonyíthatták be jártasságukat és gyorsaságukat a rejtvény-
fejtésben. A családias hangulatú rendezvényt, egyrészt hagyományte-
remtõ, másrészt figyelemfelkeltõ céllal indította útnak a kft.

Nagyon sok eseménynek van-
nak világnapjai, ünnepnapjai Ma-
gyarországon. Erre próbálunk mi is
koncentrálni, különféle versenye-
ket szervezünk majd, melyekbe Új-
pest lakosságának mind szélesebb
köreit kívánjuk bevonni! – mondta
el Tóth Sándor, az Újpesti Sajtó Kft.
ügyvezetõje.

A keresztrejtvény, melynek számos fajtája van, nemcsak az elmének kiváló
torna, hanem nagyon jó ismeretterjesztõ eszköz is. Segítségével játékosan ta-
nulunk, szókincsünk pedig kiválóan fejlõdik általa.

Az újpesti vetélkedõ abszolút nyertese, aki minden fordulóban elsõként töl-
tötte ki a rejtvényeket, Bihariné Surányi Klára volt. 4 perc alatt fejtette meg az
elsõ feladványt, majd a második körben 8 perc alatt végzett három rejtvény-
nyel! Kérdésünkre elárulta, édesanyjának, Imre Lajosnénak – aki a verseny
ezüstérmese lett – köszönhetõ, hogy megszerette a keresztrejtvényeket. Ott-
hon rendszeresen gyakorol, átlagosan 2-4 perc alatt fejt meg egy szokásos mé-
retû feladványt, és bár korábban még nem indult ilyen jellegû versenyen, a jö-
võben is szeretné összemérni tudását rejtvényszeretõ társaival!

A résztvevõk közül mindenki jutalomban részesült: értékes könyvcsomagok
találtak gazdára. A szervezõk remélik, hogy a jövõbeni programokra egyre
többen látogatnak majd el. – ANTOS ANNA

A DÍJAZOTTAK: Normál verseny: I. Bihariné S. Klára, II. Imre Lajosné, III.
Helfrich Zoltán. Idõméréses verseny: Bihariné S. Klára, Imre Lajosné, Vass Sándor.

Wintermantel Zsoltot általános iskolások faggatták 

Gyerekriporterek
a városházán
Rendhagyó interjút adott múlt héten pénteken
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. A mikro-
font ezúttal profi újságírók helyett apró kezek tartot-
ták. A Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskolájának 7.
osztályos diákjai a kerület környezet- és természetvé-
delmi helyzetérõl, és a szemléletformálás fontosságá-
ról kérdezték a városvezetõt.
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