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ÚJPESTI NAPLÓ

NULLA-MEGOLDÁSOK 
AZ MSZP-TÕL ÚJPESTNEK
Az új városvezetés az idei költség-
vetésben biztosít forrásokat a szo-
cialisták által, az újpestieknek ígért,
de nem teljesített beruházásokra. 

– 3. oldal

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNERÕBÕL
FELÚJÍTANÁ AZ SZTK-T
A szakrendelõben tett látogatást
Wintermantel Zsolt polgármester,
miután a képviselõ-testület a közel-
múltban döntött arról, hogy az intéz-
ményt saját kézbe venné. – 2. oldal

NYOLC ÉV ROBOT A GULAGON
A kommunizmus áldozataira emlé-
kezve adjuk közre Pintér Károlyné
visszaemlékezését, aki nyolc évet
töltött szibériai munkatáborok-
ban.  

– 6–7. oldal

MÉSZÖLY GÉZA BIZAKODIK
A SZEZONKEZDET ELÕTT
A csapatkapitány sérülése ellenére is
eredményes szezonra számít Mé-
szöly Géza, az UTE futballcsapatá-
nak vezetõedzõje, a bajnoki rajt
elõtt. – 13. oldal

A Károli Gáspár Református Egyetem Újpesten mûkö-
dõ Állam- és Jogtudományi fakultása az alkotmányo-
zásról rendezett konferenciát – 5. oldal

Új alkotmányra 
van szükség
Új alkotmányra 
van szükség



városatyák a gyermek szakrendelõ
megtekintésével kezdték a látogatást,
ahol dr. Lengyel Zsuzsa, a gyermekren-

delõ vezetõje kalauzolta végig a vendégeket. 
– Most olyan helyeket is sikerült megnéznem,

ahol betegként még nem jártam – mondta
Wintermantel Zsolt a látogatás tapasztalatait
összegezve. – A rendelõ többi részét páciensként
már ismerem, ide járunk a gyerekkel, és a
feleségemet is ide hoztam anno ultrahangra. Úgy-
hogy magát a betegforgalmi részt ismertem, a
gépészetet, az egyéb, a betegek elõl zárt
területeket, viszont nem. Pontosan ezért fontos,
hogy lássuk az állapotokat, mert régi adóssága ez
a városnak, Budapestnek az újpestiek felé, hogy
méltó körülmények között lehessen az
egészségükkel foglalkozni – tette hozzá. 

A gyermekrendelõ különlegessége, hogy túl
azon, hogy mintegy 50 ezer kis beteget gyógyí-
tanak évente a két éve elkészült részlegben,
Budapesten egyedül itt végeznek ultrahangos
csecsemõkori orthopédiás szûrést. A reggeltõl-es-
tig tartó rendelés mellett extra szolgáltatás, és Bu-

dapesten szintén egyedülálló, a gyermek gyógy-
torna, amelyet többnyire csak kórházakban lehet
igénybe venni. 

A látogatók mintegy háromnegyed órás „sétát”
tettek az intézményben, majd dr. Király Ferenc, a
szakrendelõ vezetõje, járóbeteg-igazgató fogadta
a delegációt. 

– Ezt a szakrendelõt 1950-ben építették, azóta
egyszer volt érdemben felújítva, a 70-es években.
Így ennek megfelelõ az állaga is. Két éve adták át

a földszinti szárnyon a gyermek szakrendelõt,
amit gyönyörûen kiviteleztek. Ilyennek kellene
lennie az összes többi helyiségnek is. Sajnos
elhanyagolt állapotú, úgy gondolom, hogy Újpest
lakossága ennél többet érdemelne – hangsúlyozta
az igazgató, bemutatva az intézményt, majd hoz-
zátette: – Az orvos-szakmai ellátás évek óta jó
színvonalú és ez a lényeg, de azért nem mindegy,
hogy mindez milyen környezetben történik.

A képviselõ-testület tehát jó döntést hozott,
amikor kezdeményezte az intézmény saját kezelés-
be vételét, hiszen így lehetõség nyílik majd arra,
hogy az oly régóta halogatott felújítások végre
megvalósuljanak. – Az a tapasztalat, hogy azok a
szakrendelõk, amelyeket a helyi önkormányzat

átvett, mindenképpen fejlõdtek. Tudniillik az
egészségügyben a mûködtetésre van csak

pénz, de az amortizációra, a fejlesztésre
nem jut, azt az OEP nem finanszírozza.
Ahol átvették saját tulajdonba a ren-
delõket, ott mindenhol érdemi vál-

tozás történt – mondta Király doktor. 
Ehhez egyébként korábban 250 mil-

lió forintot különített el a városvezetés,
pályázati önrész céljára. – Reméljük,
hogy a pályázatunk nyertes lesz, és
akkor könnyebben tudjuk megvalósíta-
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Újpest maga rendezi
a szakrendelõ sorsát
Bejáráson tekintette meg Wintermantel Zsolt polgármester és Nagy István
alpolgármester az újpesti szakrendelõt. A látogatásnak az adott aktuali-
tást, hogy a képviselõ-testület határozott arról, hogy a kerület saját kézbe
venné az intézményt.

Önfenntartók
tudnánk lenni
(Dr. Hollósi Antal megbízott
orvosigazgató, Károlyi Sándor
Kórház és Rendelõintézet) 

– Mennyire kezelhetõ külön a
szakrendelõ a Károlyi Sándor Kór-
ház- és Rendelõintézet egészétõl?

– Számos példa van rá, hogy egy-
egy kerületben mûködõ szakrendelõ
önállóan is kitûnõen mûködtethetõ,

sõt, színvonalát
tekintve sokkal
jobban, mint
egy ilyen kór-
ház-rendelõin-
tézeti egység-

ben, a fõváros kezelésében. Alig van
már a fõvárosban olyan kerület,
amelyik ne vette volna át az ott mû-
ködõ szakorvosi rendelõt, és azok jól
mûködnek. A kórházat sem éri
olyan trauma, amit ne tudna elvisel-

ni, nyilván egy új struktúrát kell ki-
alakítani, de végül is nem történne
semmi nagyobb baj a kórházzal
sem. 

– Tehát képes lenne fenntartani
magát a szakrendelõ?

– A mûködési költségeket tekint-
ve mindenképpen önfenntartó le-
het. Természetesen most itt látva a
körülményeket, elmondhatjuk,
hogy volna mit költeni az épületre,
de maga az orvos-szakmai ellátás

olyan színvonalú, mint bármelyik
másik kerületben. Azt láthattuk a
gyermek szakrendelõben, hogy mi-
lyen minõségi különbség van akö-
zött, amit a kerület vett át és akö-
zött, amit a fõváros mûködtet.
Azon kívül, hogy az ide látogatók
látják, érzik ezt a minõségi különb-
séget, és az állagmegóvásnak, a kör-
nyezet megbecsülésének egy egé-
szen másfajta szintje alakulhat ki,
amikor a lakosság a magáénak érzi.

A

Wintermantel Zsolt: „a fõvárosra várunk, hogy újpesti kézbe kerüljön a szakrendelõ
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A tavalyi lufi-költségvetés 
beváltatlan ígéretekkel volt tele

Amit tervez,
végrehajtja a
városvezetés
Jelentõs fejlesztésektõl esett el Új-
pest, mivel a szocialista városvezetés
éveken át nem pályázott uniós for-
rásokra. Ezeket a mulasztásokat már
nem lehet helyrehozni, az új város-
vezetés azonban az idei költségve-
tésben a tavalyi, forrás nélkül vállalt
felújításokra is biztosít pénzt. 

Az elmúlt két év az elszalasztott lehetõségek ide-
je volt Újpest számára – foglalta össze a 2011-es
költségvetés tervezésének tapasztalatait Molnár
Szabolcs. A gazdasági területekért felelõs alpol-
gármester az Újpesti Naplónak felidézte: leg-
utóbb 2008-ban adott be EU-s társfinanszírozású
pályázatot az önkormányzat. „A szocialista város-
vezetés annak tudatában nem vett részt uniós pá-
lyázatokon, hogy tisztában volt vele, évrõl évre
csökken a lehívható forrás, a támogatás intenzitá-
sa jelentõsen csökken. Ez olyannyira igaz, hogy az
egy fõre esõ GDP növekedése
és egyéb összetevõk miatt
idén Budapestet kiemelték a
Környezet és Energetika Ope-
ratív Program kedvezménye-
zettjei közül. Ezzel Újpest elõtt
is megszûnt egyelõre e pályá-
zati lehetõség, pedig nagy
szükség lenne rá” – állapította
meg Molnár Szabolcs. Számos
intézményben végezhettek
volna felújítást, fûtéskorszerûsítést, kazán- és nyí-
lászáró cserét uniós forrásokkal támogatva.

„A választási évre készített 2010-es lufi-költség-
vetést jól jellemzik a számok. 120 millió forintot
tettek félre pályázatok elõkészítésére, amit fokoza-
tosan lefaragtak, végül a kétharmadát más költség-
vetési lukak betömésére fordítottak. 200 millió fo-

rint céltartalékot képeztek beruházásra, felújításra
– ez jelentõs alultervezésnek bizonyult: jó néhány
oktatási-nevelési intézmény kapott levelet arról év-
közben, hogy forrás híján nem tudják elvégezni a
beígért felújítást” – emlékeztetett az alpolgármes-
ter. Õsszel a választások után derült fény a konkrét
mulasztásokra, a költségvetés teljesíthetetlen
számsoraira. Ezeket az új városvezetésnek kell or-
vosolni, a forrást biztosítani a 2011-es büdzsében.
„A tavalyi 200 milliós kerettel szemben idén 292
millió forintot fordítunk intézményi fejlesztésekre,
ami kiegészül a 2010-re vállalt, de meg nem valósí-
tott beruházásokból hiányzó 50 millió forinttal. Így
összességében idén 320 milliót költünk az intéz-
ményeinkre” – hangsúlyozta Molnár Szabolcs.

Az új városvezetés szakít a szocialisták ígérgetõ
gyakorlatával, amit beterveznek a költségvetésbe,
azt végre is fogják hajtani. Ennek köszönhetõen
többek között sor kerül több út felújítására, járda-
építésre, ezen ígéreteibõl – másokhoz hasonlóan –
ugyanis semmit sem valósított meg a szocialista
irányítású városvezetés. – U. N.
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ni ezt a nagy volumenû elképzelést – hangsúlyoz-
ta Nagy István alpolgármester. – Ha nem sikerül,
akkor is megvalósítjuk, csak önerõbõl, mert el-
szántak vagyunk. Egy régi vitának a végére is sze-
retnénk pontot tenni, hogy fõtere legyen elõbb
Újpestnek, vagy korszerû szakrendelõje? Én
mindig az utóbbi mellett tettem le a voksot, elis-
merve azt, hogy egy közösségi térre, egy fõtérre is
szüksége van egy kerületnek. Most ezzel lezárjuk
ezt a vitát, és a szakrendelõ
felújításával helyére kerülnek
a dolgok – húzta alá az alpol-
gármester.                      – UN

Nem halogatható tovább a felújítás

Online elérhetõségeink: 
w w w . u j p e s t . h u

T o v á b b i  f o t ó k :

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer

Nagy István: „Önerõbõl is megvalósítjuk”

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!

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

AZ MSZP újpesti nulla-megoldásai
ÍGÉRT MEGVALÓSULT
Útfelújítás, 50 MILLIÓ FT 0 Ft
Sportpálya felújítás, 10 MILLIÓ FT 0 Ft
Térfigyelõ rendszer kiépítés, 20 MILLIÓ FT 0 Ft
Szelektív hulladékgyûjtés, 15 MILLIÓ FT 0 Ft
Piac környéki mélygarázs-tervezés, 40 MILLIÓ FT 0 Ft

(A 2010-es költségvetés teljesülése alapján)

A fõváros adósa 
maradt Újpestnek

Újpestnek önállóan kell
dönteni és kézbe venni a
Szakrendelõ sorsát. Az
újpesti képviselõ-testü-
let döntése már meg-
született, most a fõvá-

rosra várunk, hogy újpesti kézbe kerüljön a
szakrendelõ.

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy ameny-
nyiben a kerületek kérték, a fõváros hozzájá-
rult. Ez egy nagyon kemény tárgyalás lesz,
mert mi ragaszkodni fogunk az újpestiek ér-
dekeinek képviseletéhez, semmit nem enge-
dünk abból, amit mi kitûztünk célul és ami
az újpestiek érdekeit szolgálja – mondta la-
punknak Wintermantel Zsolt polgármester.
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Wintermantel Zsolt pol-
gármester az egyik fõvéd-
nöke az V. jubileumi, Új-
pesti Jótékonysági Polgári
Bálnak. A bál szervezõjét,
Ozsváth Kálmán önkor-
mányzati képviselõt kér-
deztük. 

A háború elõtti Újpesten kimagasló
közösségi élet zajlott. A számos klub
és egylet tagjai kulturális programok
keretében rendszeresen találkoztak.
Ilyen együttlétek voltak a bálok is. 

– Hogyan jött a jótékonysági bálo-
zás felelevenítésének gondolata?

– A rendszerváltozás utáni Újpest
történetében a régi hagyományok
felelevenítése céljából 2007-ben ba-
rátainkkal úgy döntöttünk, hogy jó-
tékonysági polgári bált szervezünk.
Mivel számunkra fontos a hagyomá-
nyok ápolása és a lokálpatrióta gon-
dolkodásmód, azóta minden eszten-
dõben egy-egy olyan egyházi, kultu-
rális, oktatási vagy egészségügyi in-

tézményt támogattunk, amely Új-
pest életében kimagasló, közösséget
építõ és közösséget szolgáló tevé-
kenységet folytat.

– Melyek voltak ezek az intézmé-
nyek?

– Az elsõ bál alkalmával a Szent
János Apostol Katolikus Általános Is-
kolát támogattuk. 2008-ban a Pécsi
Sebestyén Általános és Zenetagoza-
tos Iskolát, két éve az Erkel Gyula
Újpesti Zeneiskolát, míg tavaly,

2010-ben, az Országos Mentõszolgá-
lat Újpesti Állomását segítettük. A
bál sikerét mutatja, hogy a bevétel
minden esztendõben jóval megha-
ladta a félmillió forintot.

– Idén ki a kedvezményezett?
– Az ember akkor élhet igazán

harmonikus életet, ha a lelki táplálé-
kok mellett a testét is rendszeresen
ápolja. Hálásak lehetünk a Jóisten-
nek, hogy városunkban 126 éve mû-
ködik az UTE, ami nagyon sok kivá-
ló sportoló fiatalt nevelt ki. Idén,
szervezõtársaimmal – édesanyám-
mal, Ozsváth Gyulánéval, Monori
Marikával és Ludányi Évával – úgy
döntöttünk, hogy ennek a nagy
múltú sportklubnak a tornaszakosz-
tályát támogatjuk.

Nagy ünnep ez számunkra, hiszen
idén, március 5-én kerül megrende-
zésre az ötödik Újpesti Jótékonysági
Polgári Bál. Az ember egy kerek év-
forduló alkalmával megáll és vissza-
tekint. Büszkeséggel tölti el, hogy
egy nagy történelmi múltú város
szép hagyománya felelevenítésével
részben visszaadhat valamit „szülõ-
földjének”. Tudom, hogy amit te-
szünk, az jó, hasznos a polgároknak,
építi Újpest közösségét.

A hagyományok ápolásához tar-
tozik, hogy a bál állandó fõvédnökei
a városalapító leszármazottja, gróf
Károlyi László és felesége, Erzsébet
asszony. Idén felkértük az est véd-
nökségére Wintermantel Zsolt pol-
gármester urat. 

– Kiket várnak az estére?
Újpest kiválóságai, díszpolgárai és

más kitüntetettjei mellett bárkit, aki
szeretne kulturált keretek között, jó
társaságban, kiváló mûvészek fellé-
pésével, kellemes zene és finom éte-
lek mellett szórakozni.

– Mikor lesz a bál?
– A bál tehát március 5-én 19 óra-

kor kezdõdik az Újpesti Polgár Cent-
rumban. – U. N.
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V. jubileumi 
Újpesti 

Jótékonysági 
Polgári Bál

Idén ötödik alkalommal kerül 
megrendezésre az Újpesti 

Jótékonysági Polgári Bál. Kiváló 
mûvészek elõadásai, remek vacsora

és tánc várja a vendégeket.

A bál teljes bevételét 
az UTE tornaszakosztálya 

javára ajánljuk fel.

Idõpont: 
2011. március 5., 19 óra

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum
Fõvédnök: gróf Károlyi László 
és felesége, Erzsébet asszony
Védnök: Wintermantel Zsolt, 

Újpest polgármestere
Jegyrendelés: 06 20-828-0514

Polgári bállal 
a jótékonyságért
„Büszkeséggel tölt el, hogy valamit visszaadhatok
szülõföldemnek”

Diákvendégek az Országházban
Wintermantel Zsolt polgármester meghívására mintegy
negyven újpesti középiskolás látogatott az Országházba.
Sokak még soha nem jártak az impozáns épületben.

Mint Wintermantel Zsolt kiemelte,
azért különleges a gyerekek február 17-i
látogatása, mert a szokásoktól eltérõen
aznap is ülésezett a Tisztelt Ház. A
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium diákjai így nemcsak a képvi-
selõk munkájába szerezhettek bepillan-
tást, de történelmi események tanúi is
lehettek, hiszen csak keveseknek adatik
meg, hogy épp egy születõ Alkotmány
elõkészítését láthassák személyesen.

A diákok a polgármester – és az épületben dolgozó hivatásos idegenveze-
tõ – kalauzolása mellett járhatták be a világ harmadik legnagyobb parla-
menti épületét és ismerkedhettek meg a ház történetével, a kupolaterem
szobraival, monumentális méreteivel, a kék (felsõházi) és vörös (alsóházi)
szalonnal, és természetesen a Szent Koronával. 



köztársasági elnök elmondta, ma ismét
elvárás, hogy hosszútávon mûködõ, jog-
biztonságot adó, mindenkire érvényes

törvények szabályozzák az életünket. Az alkot-
mány szimbolikus kérdés is, sokkal több, mint
törvény, minden állam számára a létezés, a mûkö-
dés alapja. A köztársasági elnök alkotmányos fel-
adata, hogy kifejezze a nemzet egységét, és õr-
ködjön a törvényesség felett. Schmitt Pál is meg-
fogalmazott ajánlásokat a készülõ alkotmányhoz
a családok, az anyanyelv védelmére, az egészséges
élethez való jogra, az élethosszig tartó tanulás
fontosságára vonatkozóan. Az is fontos, hogy az
alaptörvény szóljon Magyarországról, errõl a ke-
reszténységben született, a Szent Korona által jel-
képezett nemzetrõl.

Szájer József, az Európai Parlament képviselõje,
az Európai Néppárt frakcióvezetõ-helyettese ha-
tározottan kijelentette: az alkotmányban meg kell
jelennie a fenntartható fejlõdésnek, hogy a min-
denkori nemzedékek ne éljék fel a jövõjüket. Eh-
hez kapcsolódva érvelt a gyermekek után járó
szavazati jog bevezetése mellett. Szájer véleménye
szerint a szülõk el tudják dönteni, mi a gyermek
érdeke, hiszen ezt más kérdéseknél is meg kell
tenniük. A képviselõ igen fontosnak tartja azt is,
hogy megállítsák a mértéktelen természetpusztí-
tást és minden állampolgár kötelezettségévé te-

gyék a természet tiszteletét. Szájer végezetül
amellett érvelt, hogy Istennek helye van az alkot-
mányban. 

Pokol Béla, a Károli Gáspár Református Egye-
tem professzora a demokrácia és a jogállam viszo-
nyát elemezte. Pontosabban, annak hátterét bon-
colgatta, miként, s miért változtak meg az ará-
nyok. Hogy mely fogalmat milyen politikai erõk,
mely érdekek mentén toltak elõtérbe. A profesz-
szor azt is kiemelte, hogy meg kell találni az Al-
kotmánybíróság helyét, és a kinevezés mechaniz-
musán is változtatni kellene. 

Cservák Csaba, a Károli egyetem docense, a
Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági
és Közigazgatási Hivatalának vezetõje „Az államfõ
a parlamentáris kormányformában” címmel tar-
tott elõadást. Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
hogy állandóan a fék és ellensúly szerepérõl beszé-
lünk, ugyanakkor helyesebb lenne fék és egyen-
súlyról beszélni. Érdemes elgondolkodni azon,
hogy az új alkotmányban milyen jogkört kapjon
az államfõ. Számtalan példa van arra is Európá-
ban, hogy a köztársasági elnök rendelkezik parla-
ment feloszlatási joggal, de szinte soha nem élnek
vele, ám a lehetõség adott. Mindenesetre az új al-
kotmányban pontosan rögzíteni kell a parlament
és az államfõ egymáshoz való viszonyát.

Stumpf István, alkotmánybíró a jogállamiságról
fejtette ki álláspontját, és az alkotmányozás folya-
matát vette górcsõ alá. Nem titkolta, hogy a forró
vitákat hallva, kedve lenne reagálni egyes, nem át-
gondolt felvetésekre, csakhogy jelenlegi beosztása
miatt mérsékletet kell tanúsítania. Az alkotmány-
bíró, csatlakozva Pokol Béla véleményéhez, elfo-
gadhatónak tartja, hogy az alkotmánybírókat csak
egy, de hosszabb ciklusra válasszák meg. Az biztos,
hogy az új alkotmány elkészítésével történelmi le-
hetõség nyílik az elmúlt húsz év lezárására is.

Kukorelli István, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem professzora, volt alkotmánybíró, a hatalom-
megosztás és alkotmányozás témakörét járta körül.
Szerinte a preambulumban helye lehet a Szent Koro-
nának, mint az államiság jelképének. A professzor,
noha sok felvetéssel nem ért egyet, az új alkotmány
létrejöttét támogatja. – ÁDÁM TAMÁS

Bekerüljön-e a Szent Korona az új alkotmányba?

Támogatják a jogtudósok
az új alkotmányt
Tudományos konferenciát szervezett a Károli Gáspár Református Egye-
tem Újpesten székelõ Állam- és Jogtudományi Kara és a Református Köz-
életi és Kulturális Központ „Az alkotmányozás dilemmái” címmel. A dísz-
vendég Schmitt Pál köztársasági elnök volt.  

A
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További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

Schmitt Pál: az alkotmány szimbolikus kérdés is

Szájer József: a fenntartható fejlõdésnek hangsúlyt kell kapnia

Kukorelli István: a Szent
Koronának helye lehet

a Preambulumban



NÉGYSZEMÉLYES ÖSSZEESKÜVÉS
– A borzalmak 1945 augusztusában
kezdõdtek. Herczeg István (21 éves)
egyetemista barátomat egy igazolta-
tás során, Kõszegen letartóztatták.
Disszidálni szeretett volna. Szervezke-
dés és kémtevékenység volt ellene a
vád, mert noteszában két angol piló-
ta címét találták meg, akikkel a kato-
nai kórházban ismerkedett meg. A
vád alapját ez képezte. A címek kö-
zött az enyém (17 éves) és barátnõm,
Borika (késõbb Sabján Ferencné) lak-
helye, illetve Tiefenbeck Kornélé (18
éves) is szerepelt. Két szovjet katona
és egy magyar egyenként felkeresett
bennünket, felszólítottak, hogy egy
kis beszélgetésre menjünk velük. Egy
Üllõi úti épületben azonnal megkez-
dõdött a kihallgatás. Fogalmunk sem
volt róla, hogy mi a nyomozás tárgya,
mivel tolmács nem volt és az egész
oroszul folyt. Fenyegetés ellenére
(csak Istvánt bántalmazták súlyosan,
neki kiverték a fogait), sem tudtunk
semmit mondani a „négyszemélyes

összeesküvéssel” kapcsolatban. Pár
nap múlva ponyvás teherautón
Szombathelyre, az úgynevezett „Ba-
golyvárba” szállítottak minket, majd
innen hasonló módon jutottunk
Eisenstadtba (Kismarton). Itt elõször
nem volt cella, egy mosókonyhában
aludtunk szalmán. Folytatódtak a ki-
hallgatások, egy orosz nõt is zártak
mellénk, aki valószínûleg az egymás
közötti beszélgetésünkbõl próbált va-
lamilyen információt szerezni. Enni
nem sokat kaptunk és a cellákban a
priccsen és egy vödrön kívül semmi
sem volt. Decemberben azzal hiteget-
ve minket, hogy hazamehetünk, is-
mét teherautón Balatonfüredre vittek
bennünket. Itt hirdettek ítéletet: hár-
munkat a Szovjetunió elleni fegyveres
szervezkedés, agitáció és kémkedés
vádjával 10 évi javító-nevelõ munkára
ítéltek. Kornélt külön kezelték, elõször
halálra ítélték, melyet késõbb szeren-
csére szintén 10 évre változtattak.

Büntetésünket Sopronkõhidán ba-
rátnõmmel egy cellában kezdtük meg.

Én a körülményekhez képest jó mun-
kát kaptam, a katonatisztekre mos-
tam. A katonáktól élelmet és minden,
az élethez szükséges dolgot megkap-
tunk. Egy besúgó azonban elárult min-
ket. Többet nem mehettem mosni.

NEVE: E322
Februárban otthonról ruhákat hozat-
tak nekünk, mert még mindig abban
voltunk, melyben szeptemberben
bevittek bennünket. Az elõkészüle-
tek azért történtek, mert szögesdrót-
tal kettéválasztott tehervagonokban
(középen ültek a géppisztolyos õrök)
megkezdték elszállításunkat. Az úton
csak ülni vagy feküdni tudtunk. Szük-
ségünket egy padlóba vájt lyukon vé-
gezhettük. Három hétig utaztattak –
Lembergbe érkeztünk. Úgynevezett
elosztólágerbe kerültünk. Itt fertõtle-
nítettek és leborotváltak minket. Az
orosz õrök nagy derültsége mellett
kezdõdtek megaláztatásaink: a nõket
férfiak és a férfiakat nõk borotválták.
Mindenki kapott egy nyilvántartási
számot, az enyém az E 322 volt. Ettõl
kezdve ez volt a nevünk a hátralévõ
nyolc éven át. Innen az ukrajnai
Donbassra kerültem, mezõgazdasági
munkát végeztünk egy szénmeden-
cében. Krumplit kellett gyomlálnunk
– én, mint városi lány meg sem tud-
tam különböztetni a növényeket. A
táboron kívüli munkaterületre indu-
lásunkkor a kapus és a kísérõ õrök
között a következõ párbeszéd zajlott:
„–A nép ellenségét átadom.” „–A nép
ellenségét átveszem.” Parancsuk volt,
hogyha a megengedettõl egy lépést
balra vagy jobbra kilépett valaki
azonnal lõniük kellett, s meg is tet-
ték. A táborokat mindenütt kettõs
kerítés vette körül: belül sûrû szöges-
drótkerítés, utána gereblyézett tiltott
zóna, majd fából készült külsõ palánk
következett. Ezen kívül vérebek vi-
gyázták a terepet. Fából készült ba-
rakkokban laktunk, emeletesre épí-
tett fapriccseken aludtunk a deszkán.

Egy közös latrina állt a táborban, me-
lyet, ha megtelt, ki kellett tisztíta-
nunk, néha rám is került sor. Mivel
nem tudtunk ruhát váltani, ez napo-
kig érezhetõ volt. A kényszer sok-sok
trükköt tanított meg nekünk, vajon
ki gondolná, hogy meg lehet „mosa-
kodni” egy pohárnyi vízben, melyet
inni kaptunk egész napra? Az ételt ba-
rakkonként egy közös lavórban adták.
Nagyon híg volt. Ha valaki nem volt
tapasztalt és erõszakos, mint én is, ak-
kor nem nagyon jutott neki csak lé. 

ROBOT MÍNUSZ 50 FOKBAN
A szökés szinte lehetetlen volt, még a
hullazsákokat is megszurkálták, ne-
hogy valaki abban próbáljon meg a
táboron kívülre kerülni. Nagy, domb
formájú halom vett körül minden tá-
bort, egy-egy ilyen domb alá temet-
ték a halottakat, mert a fagyos föld-
be nem lehetett sírt ásni. A szökést
mégis megpróbálta egy társaság eb-
bõl a táborból, így 1946 júliusában
büntetésbõl mindenkit ismét szöges-
drótos vagonokba raktak és egészen
szeptemberig folyamatosan utaz-
tunk. Én közben maláriában megbe-
tegedtem, félig aléltan tettem meg a
hosszú utat, de kibírtam! A szibériai
Tajset elosztó lágerében helyeztek el
bennünket. Kórházba kerültem tífusz
gyanúval, de egy szintén fogoly ör-
mény orvos megállapította a malári-
át és kinint is szerzett valahonnan.
Ápolásom alatt õ oroszul is tanított,
mikor észrevették az õrök, fenyítést
kapott érte. Ez a betegség idõrõl-idõ-
re visszatért a lágerekben késõbb is.
Gyógyulásomat egy magyar szakács,
Dénes is segítette. Éjszakai takarító-
ként foglalkoztatott a konyhán. Dol-
gozni nem engedett, csak etetett. Ké-
sõbb varrodában kaptam munkát
egy rövid idõre.

Pár hónap múlva Bratszkba, a
vízierõmû építéséhez kerültem. A
Bajkál-Amúr vasútvonal építésénél is
dolgoztam. Fakitermelésnél kézzel vág-
tuk és raktuk szállítójármûre a több
méteres fatörzseket. Sokszor az éle-
lemhiányt úgy pótoltuk, hogy a töltés-
be ölfákat temettünk és az arra haladó
tehervonat kisiklott. A rajta lévõ élel-
miszert elosztottuk. 40-50 fokos hideg-
ben dolgoztunk, ha ennél hidegebb
volt már nem engedtek dolgozni, mert
a nagy hidegben a fém könnyen tört,
így több lett a kár. A munkával is mu-
száj volt csalni, ha túl akartuk élni a
megpróbáltatásokat. A kivágott fákat
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A kommunizmus áldozataira emlékezünk

Nyolc év robot Szibériában
A kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. Rájuk emlékezve adjuk közre
a Szent István téri piac egyik kedvenc lacikonyháját vezetõ Pintér Jolika édesanyja,
Pintér Károlyné iszonyú megpróbáltatásai történetét. Rohr Magdolna 1953 decembe-
rében, karácsony elõtt tért haza szerencsésen Szibéria kényszermunkatáboraiból. 
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rakatba kellett raknunk. A legtöbbet
úgy építettük, hogy a belseje üres ma-
radt, így látszólag meg volt a napi pen-
zum, és jutott idõnk melegedni a tûz
mellett. 

A vasút vonala az Angarán keresztül
vezetett, a híd még nem készült el. Té-
len a befagyott folyón keltünk át gya-
log a túlsó partra, hogy az építést foly-
tathassuk. 400 km-t tettünk meg más-
fél hét alatt, különbözõ lágerekben
aludtunk vagy folyamatosan menetel-
tünk. Nem is tudom, hogyan bírtam
ki. Nagyon kellett vigyázni, ha valaki
kilépett a sorból akár csak azért, mert
megcsúszott a havon, azt lelõtték.
Zajarszk lágerébe érkeztünk. Ez a tá-
bor a foglyoknak és az õröknek egy-
aránt a büntetések legmélyebb pontja
volt. Ezen a vidéken nem volt fa, szin-
te minden kõbõl volt; az épület is. 
A vasút útját kõfejtés-
sel alakítottuk. Tüzet
gyújtani fa hiányában
nem tudtunk, fáztunk
és a tavasz beköszön-
tével az Angarán ke-
resztül a közlekedés is
megszûnt, így élel-
münk sem volt. Az
õrök végsõ elkesere-
désükben egy med-
vét lõttek s pár napig
ennek húsát fogyasz-
tottuk. Már majdnem
teljesen feladtam a re-
ményt, hogy valaha is
hazakerülhetek. 

EGYÜTTÉLNI AZ EMLÉKEKKEL
Néhány rab végsõ elkeseredésében
ezen az embertelen vidéken is meg-
próbálta a szökést. Egyiküket pár hét
múlva sikerült elfogni az üldözõknek.
Levágott fejét mementóként hordoz-
ták körbe a lágerben. Szerencsétlen
úgy jutott erre a sorsra, hogy sikerült
élve kibírnia, úgy, hogy megfagyott
társa maradványait fogyasztotta el.
Megmenekülésemet a véletlennek
köszönhetem: találkoztam ismét a
már említett örmény orvossal, aki ki-
talált nõi bajjal kórházba küldött. Eh-
hez a tüneteket a vitaminhiány okoz-
ta furunkulusok adták. Az orvost
megbüntették. Tarthatatlanná vált
egészségi állapotunk miatt Bratszk
30-35 lágere közül valamelyikbe szál-
lítottak vissza fizikai feljavítás céljá-
ból. Könnyített munkánk az úgyne-
vezett Mária-üveg hasítása volt. Ek-
kor már 1953-at írtunk. Nyilvánosan

nem lehetett beszélgetni, de március-
ban futótûzként terjedt el a hír, hogy
meghalt Sztálin. Újra hinni kezdtük,
hogy hazatérhetünk! 1953 júniusá-
ban az esti számolásnál felolvasták a
neveket, hogy kinek nem kell másnap
dolgozni menni. Csak reggel tudtuk
meg, hogy vonattal, s most már nem
tehervagonban, elindulunk haza. A
lembergi gyûjtõtáborba szállítottak
több irányból magyar foglyokat. Hat
hónapot töltöttünk itt, mert Rákosi
Mátyás csak moszkvai parancsra vett
át bennünket. Csoportunkban 1500
férfit és 22 nõt indítottak együtt ha-
za. 1953. november 26-án értünk ha-
za. Csopnál az ÁVH várt bennünket.
Egy hétig Nyíregyházán vártuk a pa-
pírjainkat, majd kisebb csoportok-
ban most már kíséret nélkül minden-
ki elindulhatott az otthona felé.

Boldogok voltunk
és megtanul-
tunk együttél-
ni emlékeink-
kel. A körül-
mények azon-
ban nem sokat
változtak, a bi-
zalmatlanság
megmaradt .
Munkát nehe-
zen találtunk,
bezárultak a
kapuk, ha meg-
hallották, hogy
a Szovjetunió-
ból jöttünk.
Végzettségre

való tekintet nélkül segédmunkás-
ként, fûtõként, szénhordóként, épí-
tõipari kisegítõként tudtak legtöb-
ben elhelyezkedni. Munkahelyünkön
is többször utánunk érdeklõdtek,
hogy viselkedünk, de ezt is kibírtuk.
Azok emlékére, akik sajnos már nem
térhettek vissza, egy alapítványt
hoztunk létre: A Gulagon Elpusztul-
tak Emlékének Megörökítésére Ala-
pítvány a nevünk. Ugyanekkor sike-
rült Veszprémi Imre szobrászmûvész
alkotásában egy emlékmûvet állíta-
nunk mementóként az V. kerületi
Honvéd téren, hogy soha ne feled-
hesse el senki ezeket a megtörtént
szörnyûségeket. 

Megjelent: Szöllõsy Marianne Új-
pestrõl jöttünk címû könyvében, ame-
lyet Újpest önkormányzata megbízásá-
ból 2010-ben adott ki a Kossuth Kiadó.

(Pintér Károlyné 2007-ben hunyt el. –
A szerk.)

A képen balról Pintér 
néni a barátnõjével

Mensáros Lászlóra emlékeztek

Szobrot ajándékozott 
a Madáchnak
az újpesti mûvész
Mensáros László születésének nyolcvanötödik évfordulója alkalmából
megemlékezést tartottak február 16-án a Madách Színház elõcsarnokában
és a Tolnay Szalonban. Az ünnepségen Csermák Ferenc, újpesti szobrász-
mûvész, véglegesen a színháznak adományozta a színészóriásról készített
szobrát, amelyet a teátrum elõcsarnokában õriznek ezután.

Az eseményen megjelentek az egykori kollé-
gák és pályatársak. Mensáros László 1926. janu-
ár 26-án született és 1993. február 7-én halt
meg. Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgató-
ja egy Lénárd Sándor-idézettel kezdte mondan-
dóját: „A halál csak a kezdet, a feledés késõbb
jön.” Egy ember emléke akkor szûnik meg vég-
legesen, amikor már azok sem gondolnak rá,
akik jól ismerték. Szép és fájdalmas mesterség a
színészet. Mensáros mélyen és szenvedélyesen
szerette a színházat, és embertelen küzdelmet
folytatott mindaz ellen, ami gátolta céljai eléré-
sében. A hit adott neki erõt. 

Az igazgató végül megköszönte Csermák Ferenc szobrászmûvésznek, hogy a
színháznak adományozta a szobrot. Kis vetítés következett; egymás után vil-
lantak fel az emlékezetes szerepek. Müller Péter meghatottan mondta: benne
máig élnek a pótolhatatlan színész gesztusai, cselekedetei, hitébõl erõt merít-
hetünk. Sajnos napjainkban elfogy a mûvészet körül a levegõ, egyre kevésbé fo-
gékony rá a közeg. A neves író szomorúan említette, nemcsak a színészmûvé-
szet, de minden mûvészet meghal. 

Az ünnepségen részt vett Csermák Ferenc is, aki közel húsz portrét mintá-
zott eddig, köztük a most végleges helyére került Mensáros-portrét. A nyolc-
vanhoz közeledõ szobrászmûvész Újpesten él és itt alkotott. 

– Ez a szobor még 1977-ben készült, és az alkotás folyamata egészen külön-
legesnek mondható – nyilatkozta lapunknak a szobrász. – Megnéztem
Mensáros László XX. század címû irodalmi estjét. Fantasztikusan újszerû elõ-
adást láttam, felkavaró élmény volt. A Radnóti-vers alatt láttam magam elõtt,
amint a lágerben gyalogolnak a rabok, szinte hallottam az õr bakancsainak a
koppanását. Mennek, csak mennek a rabok, repülnek és viszik magukkal az ál-
maikat az éjszakában. Mensáros lecsukta a szemét, na, ezt a pillanatot igyekez-

tem megragadni. Megállt az idõ. Másodszor is megnéztem az
elõadást, az elsõ sorban ültem, különleges kontaktus

alakult ki közöttünk.
Csermák Ferenc az est után bekopogott

Mensáros öltözõjébe, gratulált neki, majd a lé-
nyegre tért: õ bizony csinálna egy portrét. A szí-
nész beszédbe elegyedett a szobrásszal, és áldását

adta a munkára. Amikor elkészült a szobor,
Mensáros kicsit dohogott, hogy miért lecsukott

szemmel látható, aztán megértette a lényeget, és el-
mosolyodott. Jó barátság szövõdött közöttük. A

szobor ideiglenesen a Madách Színházba ke-
rült, az alkotó el-elvitte egy-egy kiállításra. Szó

volt arról, hogy a színház megvásárolja a portrét,
de ez nem valósult meg. Most azonban Csermák Fe-

renc végérvényesen a teátrumnak adományozta a szob-
rot. – ÁDÁM TAMÁS
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Program-
naptár
2011. február 25–március 3-ig

Február 25., péntek
KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiál-
lítása Újpest Galéria

11.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

9.00-18.00: „Vadvirágokat szedek, s kötö-
zöm füzérbe…” Újpesti Gyermek Galéria

10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Kiállítás a
rajz- és fotópályázat legjobb munkáiból.
KFÁMK Fõépület

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama Klub.
KFÁMK, KH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
16.00-17.30: Akrobatikus torna. KFÁMK KH

18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH

18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH

20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

18.00-19.00: Kondicionáló és gerinctorna
KFÁMK Fõépület

20.00-21.30: Yoshimi Ju-Jitsu. KFÁMK, Fõépület

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK

16.30-18.00: Társastánc-gyermek. KFÁMK, KH

18.00-19.00: Társastánc-felnõtt. KFÁMK, KH

19.00-20.00: Társastánc- felnõtt. KFÁMK, KH

14.30-15.30: Versenytánc klub. KFÁMK, Fõépület

15.30-16.15: Társastánc ovisoknak. KFÁMK, Fõ-

épület

17.00-18.00: Hip-Hop és Dance. 5-12 éve-
seknek. KFÁMK Fõépület

19.00-20.00: Hip-Hop és Dance. 12-20 éve-
seknek. KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00-9.45., 10.30., 11.15: Ringató KFÁMK, KH

10.00-14.30: Ovis-sulis Színház: Állati mulat-
ságok – a Marcipán trió elõadása. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes foglal-
kozásai. Ady MK

NYELVOKTATÁS
17.00-18.30: Kezdõ angol. KFÁMK Fõépület

18.30-20.00: Felsõfokú nyelvvizsga-elkészí-
tõ, angol – KFÁMK, Fõépület

ZENE
15.00-17.00: Pénteki örömzene. Minden hó-
nap utolsó, péntekén. UGYIH

Február 26., szombat
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállí-
tása. Újpest Galéria

9.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria

9.00-18.00: „Vadvirágokat szedek, s kötö-
zöm füzérbe…” Újpesti Gyermek Galéria

10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Kiállítás a rajz- és
fotópályázat legjobb munkáiból. KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00-13.00: Babruha és játékbörze. UGYIH

10.00-12.00: Családi matiné és játszóház.
MiaManó Színház: Rémusz bácsi meséi.
KFÁMK KH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

NYELVOKTATÁS
9.00-10.30: Felsõfokú nyelvvizsga-elõkészítõ
– angol. KFÁMK Fõépület

HOBBI
10.00-18.00: Tiffany síküveg hobbi tanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

Február 20., vasárnap
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiál-
lítása. Újpest Galéria

11.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

9.00-18.00: „Vadvirágokat szedek, s kötözöm
füzérbe…” Újpesti Gyermek Galéria

ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Vasárnapi Randevú. Ady MK

Február 28., hétfõ
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
17.00: Megnyitó. Rajzolj nekünk békét! A
Lion's békeposzter – gyermekrajz kiállítás az
Újpest Árpád Lion's Club szervezésében. Új-

pesti Gyermek Galéria

10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Kiállítás a rajz-és
fotópályázat legjobb munkáiból. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Konditorna. Ady MK

15.00-16.00: Senior torna KFÁMK KH

18.30-19.45: Hatha Jóga KFÁMK KH

16.15-19.00: Akrobatikus torna. KFÁMK Fõépület

16.35-17.10: Ovi torna – I. csoport. KFÁMK Fõépület

17.00-18.00: Ritmikus gimnasztika. KFÁMK Fõ-

épület

17.10-17.45: Ovitorna II. csoport. KFÁMK Fõépület

19.00-20.00: Harci fitness. KFÁMK Fõépület

20.00-21.00: Eskrima. KFÁMK Fõépület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. ADY MK

KÉZMÛVESSÉG
Kerámia stúdió. Ady MK

TÁRSASTÁNC, TÁNC, NÉPTÁNC
18.00: Nem csak a húszéveseké a világ. Senior
táncklub beiratkozás. Újpesti Polgár Centrum

17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes foglal-
kozásai. Ady MK

16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam.
1-4. osztályosoknak. KFÁMNK KH

16.00-16.45: Ovi néptánc. KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.30-10.15: Manó torna KFÁMK KH

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama Klub. KFÁMK KH

14.30-16.30: Versenytánc Klub. KFÁMK KH

NYELVOKTATÁS
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felké-
szítõ – angol. KFÁMK Fõépület

Március 1., kedd
BALETT, JAZZBALETT
15.00-19.30: Jazzbalett Ady MK

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiál-
lítása. Újpest Galéria

11.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! A Lion's
békeposzter-gyermekrajz kiállítása az Újpest
Árpád Lion's Club szervezésében.

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama Klub.
KFÁMK KH

MAGYAR DAL
15.00: Újpesti Magyar dal és Zenebarát Tár-
saskör. ADY MK

TORNA, MOZGÁS
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK

14.00-20.00: Jóga-kétóránként. Vezeti:
Vanillya UGYIH

18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

16.00-17.30: Yoshimi Ju-Jitsu – gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület

17.30-20.30: Ping-pong edzés. KFÁMK Fõépület

20.00-21.30: Yoshimi Ju-Jitsu felnõtteknek.
KFÁMK Fõépület

TANÁCSADÁS
10.00-12.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szol-
gálat. KFÁMK KH

TÁNC
17.00-17.45.: Balett. KFÁMK KH

19.00-20.00: Kezdõ zumba tanfolyam. KFÁMK KH

19.00-20.00: Hip- Hop és Dance. 12-20 éve-
seknek. KFÁMK Fõépület

NYELVOKTATÁS
18.30-20.00: Kezdõ angol tanfolyam. KFÁMK Fõépület

Március 2., szerda
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiál-
lítása. Újpest Galéria

11.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! A Lion's
békeposzter – gyermekrajz kiállítás az Újpest
Árpád Lion's Club szervezésében

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama Klub. KFÁMK KH

17.00-19.00: Szülõ klub és képességfejlesztõ
játszóház sajátos nevelési igényû gyermekek
és szülei részére. Újpesti Polgár Centrum

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Gyógytorna. KFÁMK Fõépület

17.10-17.45: Ovi torna, II. csoport. KFÁMK Fõépület

17.00-18.00: Konditorna. Ady MK

16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher Cecí-
liával. UGYIH

16.45: Bikfic torna nagyocskáknak. UGYIH

17.30: Bikfic torna ovisoknak. UGYIH 

18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK KH

16.15-18.00: Akrobatikus torna. KFÁMK Fõépület

16.35-17.10: Ovi torna, I. csoport. KFÁMK Fõépület

17.00-19.00: Ritmikus gimnasztika. KFÁMK Fõépület

18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc torna.
KFÁMK Fõépület

18.00: Atlantisz jóga KFÁMK Fõépület

19.00-20.00: Harci fitness. KFÁMK Fõépület

20.00-21.00: Eskrima. KFÁMK Fõépület

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes foglal-
kozásai. Ady MK.

17.00-18.00: Hastánc kezdõknek. Fakhr
Eldin-Balogh Cecíla. UGYIH

18.00-19.00: Hastánc középhaladóknak.
Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH

19.00-20.00: Hastánc középhaladóknak:
Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH

17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. KFÁMK KH

16.45-17.45: Hip-Hop és Dance. 1-4. osztá-
lyosoknak. KFÁMK KH

18.00-19.00: Hip-Hop és Dance. 5-12 éve-
seknek. KFÁMK Fõépület

HOBBI
18.00-21.00: Tiffany síküveg, hobbi tanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

ZENE
16.00-17.00: Zenesuli. KFÁMK Fõépület

NYELVOKTATÁS
18.30-20.00: Business English. KFÁMK Fõépület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. ADY MK

Március 3., csütörtök
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiál-
lítása. Újpest Galéria 

11.00-18.00: Raffay István szobrászmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Kiállítás a rajz- és
fotópályázat legjobb munkáiból. KFÁMK Fõépület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakor-
rekciós tanácsadás. Ady MK

15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékoztató
Szolgálat-konzultáció. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK

16.45-17.45: Hip-Hop és Dance. 14-20 éve-
seknek. KFÁMK KH

18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

18.30-19.30: Kezdõ zumba tanfolyam. KFÁMK KH

19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. KFÁMK

KH

16.00-17.00: Kisiskolás néptánc. KFÁMK Fõépület

17.30-19.00: Társastánc tanfolyam, iskolás
kortól. KFÁMK Fõépület

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
18.00-19.30: Életmódprogram. A Newstart
életmód eredete. Elõadó: Csengei Károly. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
16.00-17.30: Yoshimi Ju-Jitsu. KFÁMK Fõépület

17.30-20.30: Ping-pong edzés. KFÁMK Fõépület

19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõépület

17.00-21.00: Jóga. Ady MK

NYELVOKTATÁS
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felké-
szítõ, angol. KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Bab-mama Klub.
KFÁMK KH

TANÁCSADÁS
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szol-
gálat. KFÁMK KH

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Fejeze-
tek Újpest történetébõl. A kiállítás megte-
kinthetõ – vasárnap és hétfõ kivételével –
naponta 10.00-17.00 óráig, szombaton
10.00-14.00 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter fotó-
riporter: Hollókõ c. fotókiállítása

� Ady Endre Mûvelõdési Központ: 1043 Bp., Tavasz u. 4.
Tel.: 231-6000

� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Árpád 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., Lóver-

seny tér 6. Tel: 380-6760
� UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház, 1042 Bp., István

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

48. Tel.: 370-0652
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VÉRTESTVÉREK – Újpest Színház
Willy Russel: Vértestvérek-musical 2
részben. A március 5-én, 19 órakor
mûsorra kerülõ musical bérleten kí-
vül is megtekinthetõ. „Ha nem hal-
lották volna még, a história elmond-
ja a Johnstone-ikrek sztoriját, kiket
ugyanazon anya szült, ugyanazon a
napon, s egyikük angyal, másikuk
ördög lett” – így kezdi a narrátor –
Földes Tamás – a Vértestvérek címû
musicalt. Ez a különleges darab húsz
éve van mûsoron töretlen sikerrel a
londoni West End-en. A dalok mel-
lett erõs a drámai konfliktus, hiszen
a többgyermekes szegény anya –
Papdimitriu Athina – ikrei egyikét
gyermektelen gazdag családnak ad-
ja. És innen kezdve mindenki belép
egy ördögi körbe, amelybõl – ahogy
az író is sugallja – lehetetlen kitörni.
Ezt a megrendítõ, szívbemarkoló
történetet a remek zene teszi felejt-
hetetlenné. Rendezõ: Bõhm György,
Jászai Mari-díjas. Fordította: Békés
Pál. Dalszöveg: Fodor Ákos. Jegyár:
2200 Ft, és 2500 Ft.

KÁROLYI ERNÕ, 
RAFFAY ISTVÁN MUNKÁI
Újpest Galéria: március 6-ig két
kortárs alkotó, Károlyi Ernõ festõ-
mûvész, valamint Raffay István szob-
rászmûvész kiállítása tekinthetõ meg.
Károlyi Ernõ festõ a fõiskolán Barcsay
Jenõ, Kmetty János Berény Róbert és
az újpesti születésû Szõnyi István ta-
nítványa volt. Pályája kezdetén az
impresszionizmus, majd kortárs nyu-
gati alkotók hatottak mûvészetére.
Idõvel egyre elvontabb stílus jellemzi,
majd visszakanyarodott a figurativ-
itáshoz, az akthoz. Megõrizte a mû-
vészetére jellemzõ visszafogott, ám
erõteljes színvilágát. Raffay István
szobrászmûvész 28 évesen kezdett

szobrászattal foglalkozni, saját látás-
módját követve saját tapasztalatai-
ból építkezik., Fõleg kisplasztikákat
készít bronzból és fából, de vannak
köztéren elhelyezett alkotásai is.
Szobrainak érdekessége a különleges
beállítás, olykor a kavicsszerû egysze-
rûségig való elmenetel. A belépés a
Galériába ingyenes.

HÉTVÉGI RANDEVÚ
Minden vasárnap 17 órától 22
óráig. Így notesz, naptár sem kell a
program feljegyzéséhez. A Hétvégi
Randevú cím sokat sejtetõ. A vasár-
napi találkozó évek óta elmaradhatat-
lan programja az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központnak, hiszen mindig van-
nak, akik a zenés táncos estek, kelle-
mes találkozások és beszélgetések
kedvelõi. A jó hangulatot a szerve-
zõk meglepetés ajándékokkal, a hat-
vanas-, hetvenes-, nyolcvanas évek
zenéjével és italakciókkal garantál-
ják. A törzsvendégeknek ajánljuk a
klubtagsági kiváltását, mert ezzel a
belépõjegyet kedvezményesen, 800
forintért vásárolhatják meg. Azok,
akik most ismerkednek a program-
mal, 1000 forintért válhatnak egy
estére, azaz randevúra belépõjegyet.
(Helyszín: Tavasz u. 4.)

SENIOR TÁNCKLUB
Nem csak a 20 éveseké a világ!-cím-
mel senior táncklub indul. Keresni
lehet, ám találni nehéz olyan tán-
colni szeretõ embert Újpesten, aki
nem Földházi Péter tánctanárnál is-
merkedett volna meg a társastánc
alapjaival. Azok, akik a nagynevû
trénertõl, nemzetközi táncverse-

nyek bírójától lesték el a tánc moz-
dulatait és egyúttal a viselkedés il-
lemtanát, már a család újabb és
újabb generációját íratják be a tanár
úrhoz. A tánc a társasági kapcsola-
tokhoz ma is belépõ, ráadásul kelle-
mes idõtöltés és kikapcsolódás egy-
ben. Ezért gondolta azt Földházi Pé-
ter, hogy a tánciskolából kikerült
egykori tanítványait, és a másutt
végzõket egyaránt táncklubba várja
februártól. A Senior táncklub min-
den 30 éven felettire számít, heten-
te egy alkalommal, 3500 forintos
havi tagdíj ellenében. A beiratkozás-
ra február 28-án, 18 órakor kerül
sor a táncklub helyszínén, az Újpes-
ti Polgár Centrumban. 

TAVASZI MEGÚJULÁS
Március 26-án 10-17 óra között az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.
Mint ahogyan a rendezvény címe is
utal rá: házhoz jön a lehetõség a tava-
szi megújulásra, szervezetünk felkészí-
tésére. A tavaszköszöntõ rendezvényt
sokan várják, ezért is évrõl-évre visz-
szatérõ program. Segítség azoknak,
akik fontosnak tartják önmaguk és
családjuk egészségét. A rendezvény
programját állapotfelmérés, elõadá-
sok, egyéni tanácsadás, jógabemutató
színesíti, biotermékek és táplálék-ki-
egészítõk, gyógyhatású termékek be-
mutatója és vására egészíti ki. Az Ifjú-
sági Ház egészségnapjának együttmû-
ködõ partnerei: a IV-XV. kerületi Nép-
egészségügyi Intézet, Újpest Önkor-
mányzatának Szociális és  Egészségügyi
Intézménye, az Újpesti Lisztérzékenyek
Egyesülete. A belépés díjtalan! Bõvebb
info: www.ugyih.hu

BABABÖRZE, BABAJÁTSZÓ
Február 26-án 9-13 óráig Babaruha
és játékbörze az Újpesti Gyermek-és
Ifjúsági Házban! A hathetente ese-
dékes program elsõsorban kisgyer-
mekes családoknak kedvez a már
használaton kívüli, de jó minõségû
ruhák és egyéb kiegészítõk eladásá-
ra, illetve megvételére. A belépõ vá-
sárlóknak: 250 forint. Bababörzére a
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Há-
za is készül, március 5-én, szomba-
ton 9-13 óra között. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak, akár árusítani,
akár vásárolni szeretne. Erre a vásárra
a belépés ingyenes.

Március 8-án, kedden 9.30-11 órá-
ig az Újpesti Gyermek-, és Ifjúsági Ház-
ban babajátszó lesz. A program az

otthon lévõ anyukákat és a közösség-
be nem járó kicsiket várja, évek óta
nagy sikerrel. Kimozdulás és remek
program a mamáknak és a babáknak.
Az ügyességi játékok a család életé-
ben fontos kérdések megbeszélésére
egyaránt lehetõséget nyújt, érdemes
élni vele. A belépés díjtalan!

APRÓK TÁNCA
Szederinda-aprók tánca március 5-
én, szombaton 17-18.30 között a Ka-
rinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házá-
ban. Évek óra zajló, nagysikerû tema-
tikus táncház, amelyre az óvodás, kis-
iskolás korú gyermekeket, szüleikkel
együtt várják ezúttal is. A törzsközön-
ség már tudja, kicsinek és nagynak
milyen kellemes az este a táncházat
vezetõ Prekler Katával és a Csobán ze-
nekarral. Azok, akik gondolkodnak
azon, hogy a kicsi gyerekekkel hol
töltsék március elsõ szombatját, ki-
mondottan ajánljuk! A belépés 500
forint, 2 éves kor alatt díjtalan. 

FOTÓPÁLYÁZAT
Fotópályázatot hirdet az Újpesti
Gyermek-és Ifjúsági Ház a Turista
Magazin szerkesztõségével közösen,
három kategóriában, magyar állam-
polgárok részére. A pályázat nyílt,
amatõrök és professzionális, illetve
mûvész fotográfusok is nevezhet-
nek 3 témakörben: 1., Az erdõ szép-
sége, 2., Az erdõ és az ember, 3., Élet
az erdõben. A nevezési határidõ, a
pályamunkák postai feladása: 2011.
november 15. Kiállítás megnyitó és
díjátadó: 2011. december 5., Újpesti
Gyermek Galéria. Részletes infó: a
231-7050 telefonszámon, illetve
web@ugyih.hu.

Ezt
ajánljuk



Tisztelt Újpesti Sajtó
Kft. Szerkesztõsége!
Mivel Édesanyámnak
és Édesapámnak 2011.
február 13-án volt a
40. házassági évfordu-
lója, szeretném, ha
megjelenne róluk egy
apró kis cikk.

Röviden a megismerkedésük története: 41 évvel
ezelõtt május 1-jén ismerkedtek meg egymással
Budapesten, egy majálison. Apukám sorkatona
volt és egy társával kimenõn voltak. Anyukám a
barátnõjével ment ki, bár azon a napon semmi
kedve nem volt emberek közé menni, valamiért
mégis elkísérte a másik lányt. Szerelem volt elsõ lá-
tásra. Azóta is együtt élnek boldog házasságban és
a piros padjuk a mai napig ott van abban a bizo-
nyos parkban és minden évben azon a napon kéz a
kézben kisétálnak oda, ahol minden elkezdõdött.
Köszönettel: Gyõri-Kiss Anna

Tisztelt
Szerkesztõség!
Ugyan nem tartom
magam „álomnak”, de
történetünket szeret-
ném megosztani Önök-
kel. 2008. június 5-én
történt, hogy egyik kol-
légám színházba ké-

szült, de valami oknál fogva sem õ, sem felesége nem
tudtak elmenni. Szólt, hogy szívesen átadja a jegyü-
ket, aminek igen megörültem, mert lelkes színházlá-
togató vagyok, de partner hiányában egyedül nem
szívesen mentem volna. Ezt el is mondtam neki, mi-
re õ megnyugtatott, hogy ne aggódjak, felesége kol-
léganõje is szeret színházba járni, miért ne mennénk
együtt. Nos, a pazar elõadás után egy közeli teázóba
vitt az utunk, ahol tovább folytattuk az ismerkedést,
mert mint kiderült, neki sem akaródzott rögvest ha-
zamenni. 2009. augusztusában Görögországba utaz-
tunk, ahol megkértem a kezét az Olympus tövében,
majd tervezgetni kezdtük az esküvõnket.

Elõször egy erdei szentélyben szerettük volna ki-
mondani a boldogító igent a Bakonyban, de az idõjá-
rás bizonytalansága miatt erre nem kerülhetett sor, így
betértünk az újpesti Polgármesteri Hivatalba, hogy
idõpontot kérjünk. És most jön a „véletlenek” egybe-
esése. 2010. június 5-én déli 12 órára kaptunk idõpon-
tot! Éppen ebben az idõben készült el a Fõtér, így cso-
dás környezetben, örökíthettük meg a nagy napot.

Tisztelettel: dr. Vass Gábor

Álompárok Újpesten
Rendkívül sikeres volt az Újpesti
Sajtó Kft. álompár pályázata, szám-
talan jelentkezõ osztotta meg bol-
dogsága történetét. Folytatjuk az
álompárok bemutatását.
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M E G E M L É K E Z É S E K

az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján

Március 11. péntek
10 órakor:

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium 
koszorúzási ünnepsége a Görgey szobornál (IV., Görgey Artúr u. 26.).

11 órakor:
Újpesti diákok megemlékezése, Lebstück Mária huszárfõhadnagy sírjánál a Megyeri Temetõben.

Az önkormányzat megemlékezése a nemzeti ünnepen
Újpest Önkormányzata ebben az esztendõben is megrendezi hagyományos koszorúzási 

ünnepségét az 1848-as forradalom és szabadságharc, valamint hõsei tiszteletére, 
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A megemlékezés helyszíne és idõpontja:
Petõfi szobor, 2011. március 15., kedd, 11 óra. 

(Deák Ferenc és Rózsa utca keresztezõdése).

Ünnepi beszédet mond: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

A mûsorban közremûködnek a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium diákjai.

Újpest Önkormányzata

M E G H Í V Ó
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, (Budapest, IV. ker., István út 14.)
Közremûködik a Tabulatúra régizene-együttes (Mûvészeti vezetõ: Bencze Balázs)

Vezényel: Barta Viktória és Dombó Dániel
A belépés ingyenes

Amatõr zenekarok figyelmébe!
Újpest Önkormányzata elsõ alkalommal rendezi meg az Amatõr Zenekarok Fesztiválját! 

Várjuk a jelentkezõket március 18-ig. Pályázati feltétel, hogy a zenekarnak jelentkezési határidõig
kereskedelmi forgalomba nem került hanghordozója, illetve nem elérhetõ web alapú zenei 

tartalmakat érékesítõ felületeken, legidõsebb tagja pedig maximum 28 éves lehet.
Pályázathoz demo-CD-t vagy bemutatkozó web-linket kérünk, legalább 3 önálló dallal.

Elérhetõségeink: Újpesti Sajtó Kft., Bp., IV. kerület, Tavasz utca 4. I. emelet, 
E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Március 9-én szerdán 17-18 óráig ingyenes jogi
tanácsadást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Hely-

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

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormány-
zati képviselõk március 7-én hétfõn 17-18-óráig tarta-
nak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk március 7-én hétfõn 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Nagy István önkormány-
zati képviselõ március 1-jén kedden 16-17 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal II/68. Bartók
Béla önkormányzati képviselõ március 8-án kedden 18-
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkormány-
zati képviselõ március 28-án hétfõn 18-19 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, 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 fogadó-
órája: minden hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óra kö-
zött, a Szent László tér 7. alatt.

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és
kedves családját ifj. Tompó László irodalomtörténész
rendezvénysorozatának következõ elõadására: A máso-
dik bécsi döntés és Horthy bevonulása Erdélybe.
Az elõadás keretében emlékezünk a kommunizmus ál-
dozataira. Helyszín: Andretti Üzletház, 1047 Budapest,
Váci út 13. Idõpont: február 25., 18 óra

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselõ

(LMP), Fenntartható Fejlõdés tanácsnok fogadóórája:
elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-390-0566. E-
mail: ujpest@lehetmas.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját február 25-én,
18 órai kezdettel tartandó filmklubunkra, az Újpesti
Polgár Centrumba. (IV. ker., Árpád út 66.). Vendég: Já-
vor Benedek, az LMP országgyûlési képviselõje, vala-
mint Perneczky László, az LMP újpesti önkormányzati
képviselõje. Téma: a Farkaserdõ. 

LMP IV.-XV. kerületi szervezete

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK:
Farkas István önkormányzati képviselõ elõze-
tes telefonon történt egyeztetés alapján – a 06

20 518 7830-as telefonszámon – bármikor. Belán Beat-
rix önkormányzati képviselõ 2011. március 4-én,

17 órától, Szabó Gábor önkormányzati képviselõ 2011.
március 7-én 17-18 óráig, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.)
tartanak fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati kép-
viselõ minden hónap elsõ szerdáján 17 órától tart foga-
dóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 évfolyamos Gimnázi-
umban (1046 Bp., Bõrfestõ u. 5-9.), következõ fogadó-
órája 2011. március 2-án, szerdán lesz.

NÕNAPI MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk hagyományos Nõnapi zenés dél-
utánunkra március 8-án 15 órára az Ady Endre Mûve-
lõdési Központba (Tavasz u. 4.). Vendég: Farkas Bálint
operett dallamokkal szórakoztatja Önöket 

Jegyek átvehetõk február 28. 14.00-17.00 óra között
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének
irodájában (1046 Bp. Nádor u. 1., tel.: 272-0069).

MSZP Újpesti-Káposztásmegyerei Szervezete
www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képvise-
lõinek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.)
önkormányzati képviselõ, a Káposztásmegyeri
Településrészi Önkormányzat elöljárója, minden

hónap 2. hétfõjén, 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín:
IV. Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József Pál (1.
evk.) önkormányzati képviselõ, minden hónap 2. hétfõ-
jén 17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-
44., a TRÖK helyisége.

Jótékonysági ruhaakció
A Budapest-Káposztásmegyeri
Református Egyházközség foly-

tatja jótékonysági ruhaak-
cióját, amelynek helyszíne a

Karinthy Frigyes ÁMK
Közösségi Háza (IV. ker.,

Lóverseny tér 6.) Idõpontok:
március 7., hétfõ, és március

8., kedd, 10-18 óráig.
Mindenkit szeretettel várnak. 

Újpestért
Egyesület

COUNTRYFESZTIVÁL 
A TUNGSRAM 
CSARNOKBAN
Immár harmadik alkalommal ren-
dezik meg az Országos Linedance
és Country Fesztivált. Neve és híre
évrõl-évre növekszik, a rendezvény
egyre népszerûbbé válik. Idén már
húsz fellépõ táncegyüttes és nyolc
country zenekar szórakoztatja a né-
zõket. Hihetetlen látvány lesz, ami-
kor egyszerre több mint kétszáz
táncos mozgatja azonos koreográfi-
ával csizmás lábait. A látogatók úgy
érzik magukat, mintha nem is ide-
haza, hanem Coloradóban lenné-
nek egy hatalmas country bulin.

A rendezvényt Wintermantel
Zsolt polgármester nyitja meg. A
country-világ legnagyobb hazai
téli rendezvényének helyszíne is-
mét Újpest, Megyeri út 6, TUNGS-
RAM CSARNOK, idõpont: 2011.
februar 26-án 12 óra.

Williams Village Bowling &
Country Club, OLCF; Lendvai Gabor 

Köszönik az 1 százalékot
A Kordován Tér Baráti Kör köszönetet szeretne mondani mindenkinek, aki
adója 1 százalékával 2010-ben támogatta. 323 547 Ft-ot kaptunk. Ebbõl, és
az Önkormányzattól kapott mintegy 150 ezer forint támogatásból zöld
növényzetet vásároltunk, kijavíttattuk a sérült padokat, illetve kiegészítet-
tük a szerszámkészletet és védõkerítést vásároltunk. 

Újból eljött az ideje az 1%-os támogatások eldöntésének, és mi ismét
azt kérjük, hogy idén is szíveskedjenek azt Baráti Körünk terveinek lehetõ-
vé tételére felajánlani. A Farkaserdõben kirándulók figyelmét külön is fel-
hívjuk arra, hogy az erdõ mellett, mintegy annak folytatásaként alakítot-
tunk ki ökoparkot a Kordován téren. Ennek továbbfejlesztése, minden
igényt kielégítõ közösségi térré alakítása az elkövetkezõ évek feladata. Eh-
hez kérjük a téren, vagy közelében lakókon kívül a kirándulók támogatá-
sát is. Adószámunk: 18066359-1-49

Újpesti Nyár Óvoda A Gyermekekért Alapítvány nevében köszönjük az
óvoda alapítványa számára nyújtott eddigi adományokat. 2010-ben a sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az alapítvány részére 440 631
Ft érkezett. A felajánlott összeget játékok vásárlására használtuk fel.
Adószámunk: 181125555-1-41

A Mesterségek Iskolája Alapítvány mint közhasznú alapítvány ezúton köszö-
ni meg támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották
alapítványunk részére. A beérkezett több mint egymillió forintot az alapít-
vány céljainak megfelelõen a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um tanulóinak javára fordítjuk a jövõben is: különféle díjakkal, jutalomköny-
vekkel, eszközbeszerzéssel, a kórus erdélyi turnéja, a szalagavató bál, az erdé-
lyi történelmi vetélkedõ, a belföldi nyári táborok, az iskolai könyvtár, a fõvá-
rosi népdaléneklési verseny és a csehországi floorball világbajnokság támoga-
tásával az Alapító Okirat céljainak megfelelõen sáfárkodunk a közös vagyon-
nal.

Az Udvar Felújítási Csoport kezdeményezése mellé állva fogadjuk a ter-
mészetes személyek és vállalkozások felajánlásait is. Legyen Ön is kiemelt
támogatóink között! Valamennyi felajánlásról kérelemre jóváírásra jogosí-
tó igazolást állítunk ki. Adószámunk: 19672933-1-41

FOTÓPÁLYÁZAT!

Újpesti élet képekben
Az Újpesti Napló fotópályáza-
tot hirdet amatõr és profi fotó-
sok számára. Három kategóriá-
ban lehet pályázni: hírek és ese-
mények, emberportrék, közte-
rek és helyszínek bemutatásá-
val. A pályamûveket július vé-
géig kell elkészíteni. A pályázati
felhívás részleteit bõvebben a
www.ujpest.hu weboldalon 
közöljük. Eredményhirdetés:
2011. augusztus 29-én.

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN
Életmentõ pontok – automata defibrillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Mûvelõdési Központ (1043 Bp.,Tavasz utca 4.)  
Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., István út 14.) 
Polgármesteri Hivatal káposztásmegyeri kirendeltség (1048 Bp., Hajló utca 42-44.) 
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelõség.
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LAKI KRISZTINA OPERAÉNEKESNÕ MESTERKURZUSA
Laki Krisztina operaénekesnõ 2011. február 28 és március 6. között ismét

Magyarországra érkezik és mesterkurzust tart az Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola nagytermében. Program: Dalok, nemzetközi repertoár oratóri-

um és operairodalomból. Szabadon választott anyagok: 3 dal (a
klasszikustól a romantikusig), 3 ária (oratórium/koncert), 3 operaária. 
Jelentkezés: Klasszikus ének tanulmányokat folytatók és diplomával 

rendelkezõk számára. A kurzus nyelve: magyar, német, angol

Zárókoncert: 2011. március 6. (vasárnap) 18 óra
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, nagyterem

1042 Budapest, Szt. István tér 21. 
A zárókoncertre a belépés ingyenes!

O L V A S Ó I  L E V É L

Kérem, segítsenek!
Ezúton szeretnék segítséget kérni mindenkitõl, aki ezt az írást olvassa és
kérem, amennyiben tud, segítsen! Gyermekem egyedül nevelem, 30 éves
nõ vagyok és nagyon el vagyok keseredve. Az elmúlt napokban sajnos le-
esett a fogpótlásom és teljesen tönkrement! Voltam több helyen is, nagy-
jából ugyanazokat mondták, 200-300 ezer forintba kerül a legolcsóbb
megoldás. Nagyon elkeseredtem, mert én ilyen nagy összeget nem tudok
elõteremteni. Próbáltam hitelt felvenni, a Társadalombiztosítótól segítsé-
get kérni, de sajnos senki nem tud segíteni. A társadalombiztosító azt írta
válaszként, ilyesmit nem finanszíroz.

Senkim nincs, aki tudna segíteni, munkám jelenleg nincs, álláskeresõ va-
gyok. Soha életemben még nem csináltam ilyet, de sajnos más megoldást
nem tudok kitalálni. Bízom benne, hogy valaki felfigyel erre a hirdetésre.

Szépen kérem, akinek módjában áll segítsen nekem!
Telefonszámom: 06 20 535-1727
Segítségüket elõre is köszönöm. Egy kétségbeesett anyuka

káposztásmegyeri gimnázium egyik ma-
gyarországi bázisintézménye az Európai
Unió által támogatott program találko-

zóinak, amelynek célja, hogy nemzetközi összeté-
telû projektekben a középiskolásokat arra ösztö-
nözze, hogy vállaljanak aktív szerepet a közös Eu-
rópa politikai, gazdasági és szociális jövõjében. 

Ennek keretében az elmúlt év tavaszán az inter-
netes kapcsolattartáson alapuló projektek kaptak
figyelmet. Most azért érkezett három külföldi pe-
dagógus és tizenegy diák a Babits Mihály Gimnázi-
umba Németországból, Hollandiából, Portugáliá-
ból és Finnországból, hogy az ESN programban
résztvevõ iskolák diákjaiként egy olyan öntevékeny
szervezet létrejöttét segítsék, amelybe bekapcso-
lódva a fiatalok a nyári szünetben karitatív tevé-
kenységet végezzenek, közösen, valamely országban.

Mint ahogyan Nagy Júlia és Kun Zsófia, a Babits
Mihály Gimnázium 12. a osztályának tanulói az
Újpesti Naplónak elmondták: a városnézés, a kul-
turális programok és a szórakozás mellett komoly
munka folyt az iskola falai között. A fiatalok két
társadalmi kezdeményezésre tettek javaslatot. A
Portugáliából érkezõk azt javasolták, hogy egy sé-
rült embereket ellátó szociális otthon felújítására
gyûjtsenek támogatást. 

Döntés született arról, hogy július utolsó két he-
tében a külföldi és a magyar fiatal önkéntesek létre-
hozzák az Euro Trip Camp elnevezésû tábort, amely-
nek során turnusonként 15 fiatal az újpesti önkor-
mányzat Tábor utcai napközis táborában segédke-
zik majd. Megpróbálják színesebbé és élvezetesebbé
tenni az ott nyaraló gyermekek vakációját. Terveik
szerint a hét öt napján más és más ország mutatko-
zik be kultúrájával, nemzeti sportjaival és hagyomá-
nyaival együtt. Játék- és daltanulással, vetélkedõkkel
színesítenék a táborlakók életét. Ez kiváló lehetõsé-
get nyújt a gyerekek látásmódjának szélesítésére, va-
lamint angol nyelvtudásuk fejlesztésére.

A terv része, hogy ki-ki hazatérve támogatókat
keressen. Bízva ennek sikerében egy olyan kezde-
ményezés indulhat el, amely hagyományt te-
remthet. Ezzel nemzetközi kapcsolatok, barátsá-
gok alakulhatnak ki, és egy életre meghatározó
emlékekkel gazdagodhatnak a résztvevõk – szö-
gezik le a Babits Gimnázium végzõs diáklányai.
Az elmúlt négy nap mérlegét megvonva elmond-
ták: a találkozójuk jelentõségét nemcsak a megál-
lapodás ténye emelte, hanem az is, hogy az EU-
ban most minden szem Ma-
gyarországra vetül, lévén or-
szágunké a soros elnöki tiszt.  

– B. K.

A Tábor utca szünidõseit segítik

EU-s projekt a Babitsban
Február 10–14. között a Babits Mihály Gimnázium adott otthont az
European School Network (ESN) iskolahálózat ifjúsági szervezetének
programalkotó üléséhez. 

A

A HAKME hírei
A HAKME  Klubban (IV. Berda
József u. 48.): február 26-án, 15
órakor: Színjátszó kör lesz, 17
órakor: Ismerkedési est. Asztal-
foglalás a 06-30-585-1972-es te-
lefonszámon lehetséges. Márci-
us 5-én, 10 órától nõnapi ingye-
nes ruhaosztás, 17 órakor: Is-
merkedési est várja az érdeklõ-
dõket. Március 19-én, 19 órától:
Nõnapi bál színhelye lesz a klub. 

MÛKORCSOLYA VERSENY
Február 25-én 10.45-kor a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség orszá-
gos MÛKORCSOLYA VERSENYT
rendez a káposztásmegyeri Jégpalo-
tában. Az eseményt megnyitja
Wintermantel Zsolt. Ezt követõen ép
versenyzõk tartanak bemutatót. Az
értelmi fogyatékos, tanulásban aka-
dályozott sportolók felkészítését és
a verseny lebonyolítását egyaránt
önkéntesek végzik. 

SZAVALÓVERSENY
A Könyves Kálmán Gimnázium Öregdiák Alapítványa ebben az évben is
megrendezi a gimnázium kiváló tanára, az alapítvány névadója, születé-
sének 106. évfordulója emlékére a NÁDAS JÓZSEF SZAVALÓVERSENYT.
A versenyzõk három kategóriákban indulnak: 13-14 évesek, 15-16 éve-
sek, valamint 17-18 évesek. A zsûri egy mai magyar költõ versét, és a
magyar irodalomból egy szabadon választott költeményt kér a jelent-
kezõktõl. A jelentkezést postai úton, Winkler Ágnes tanárnõnek cí-
mezve a Könyves Kálmán Gimnázium,, 1043 Bp., Tanoda tér 1., illetve
e-mailben: winkleragnes@citromail.hu címen várják, március 25.-ig. A
Nádas József szavalóversenyre március 28-án, 15 órakor kerül sor a
Könyves Kálmán Gimnáziumban.  

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

FUTSAL KUPA MEGHÍVÓ
Az Újpest Futsal Club és az Újszegedi TC 2011. március 15-én

Nyíradonyban rendezi meg az I. Magyar Nemzeti Futsal Kupát, melyen
magyarországi és határon túli magyar futsalcsapatok vesznek részt. Az

eseményt hagyományteremtõ szándékkal hívják életre, és minden évben
március 15-én kívánják megrendezni. A rendezvény fõvédnöke Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes lesz.



– Milyen munkát végeztek a játékosai?
– Szerintem valamennyien nagyon odatették

magukat az edzéseken. Természetesen ez nem
meglepetés, hiszen egy profi labdarúgótól el-
várható, hogy minõségi munkát végezzen az
edzéseken. Láttam rajtuk az akarást, éreztem és
most is érzem, nagyon meg akarnak felelni az
elvárásoknak. Biztos vagyok abban, hogy az el-
végzett munkának beérik a gyümölcse, s az Új-
pest meghatározó együttese lesz a magyar baj-
nokságnak.

– Egyelõre a tabella közepe táján találjuk a
csapatot, igaz nincs nagy pontkülönbség az elõt-
tünk állók és az UTE között. Mit gondol, a baj-
nokság végén lesz okunk az örömre?

– Szerintem elõrelépünk. Terveink szerint a har-
madik-hatodik hely valamelyikén végzünk. Szeren-
csére a Magyar Kupában is jól állunk, tehát reális
esélyünk van akár arra is, hogy nemzetközi po-
rondra is kiléphessünk.

– Több felkészülési mérkõzést is játszottak,
hol jobban, hol gyengébben teljesített a csapat. 

– Így igaz. Az edzõmérkõzések nagyon fontos ál-
lomások a felkészülés során, de túl nagy következ-
tetéseket nem kell levonni egy-egy találkozó után.
A fiúk mindig kiadták magukból a maximumot,
betartották a taktikai utasításokat, s valljuk be, a
legutolsó meccsen már kimondottan jól mûkö-
dött a gépezet. Remélem a rajt sem lesz rosszabb,
bízom benne, hogy az õszi idény meglepetéscsa-
pata, a Kaposvár ellen begyûjtjük a három pontot.
Ha sikerül, óriási lendületet kapnak a fiúk.

– Az õszi szezonban rengeteg ifjonc, fiatal
rúgta a labdát a csapatban. Milyen a kapcsolat
a fiatalok és az idõsebb futballisták között?

– Való igaz, sok fiatal bekerült a csapatba, de vi-
gyázni kell arra, hogy túl nagy terhet ne rakjunk a
vállukra. Meg is beszéltük, hogy ezután már nem esik
szó fiatal és öregebb játékosról, csak a csapatról.
Együtt toljuk a szekeret, s remélem, messzire jutunk.

– Néhány nappal ezelõtt beszéltünk arról,
hogy szerencsére nincs igazán sérült játékosa…

– Sajnos, már nem mondhatok ilyet. Kedden a
csapatkapitányunk, aki a magyar válogatott keret
tagja is, súlyosan megsérült. Vermes Krisztián térd-
szalag-szakadást szenvedett, hosszú idõre kidõlt a
sorból. Az elsõ pillanatban, bátran elmondhatom,
szinte valamennyien letargiába estünk, de látva
Krisztián optimizmusát, mi is elõre tekintünk már
és nagyon várjuk, hogy visszatérjen. Ígérhetem, pe-
dig nem szeretem a nagy szavakat, hogy a Kapos-
vár elleni mérkõzésen az egész csapat Krisztiánért
fog hajtani. No, és persze azért is, hogy kiszolgáljuk
fantasztikus közönségünket, akiket szeretettel vá-
runk minden találkozónkra. – GERGELY  

Jól sikerült a kerületi önkormány-
zat által meghirdetett február 19-i
sport- és egészségnap a Halassy
Olivér Sportközpontban. A kerület
apraját s nagyját várták a szerve-
zõk a rendezvényre, és bátran kije-
lenthetjük, nem csalódtak.

ár reggel kilenc órától nagy volt a
nyüzsgés, kicsik és nagyobbak mér-
hették össze tudásukat a próbákon.

Sportolhatott, aki csak akart, és a pihenés per-
ceiben sem unatkozott senki. Az úgynevezett
„Egészségszigeten” avatott szakemberek mérték
a vérnyomást, a vércukor-, illetve a koleszterin-
szintet, és természetesen hasznos tanácsokkal is
ellátták az érdeklõdõket. Pattogott a labda a tor-
nacsarnokban, apró futsalosok mérköztek egy-

mással. Öt csapat mérte össze tudását, végül az
Újpest Futsal Club csapata diadalmaskodott. A
díjakat és az ajándékokat Wintermantel Zsolt pol-
gármester adta át a kissé fáradt, de annál boldo-
gabb futballistáknak.

Volt még kispályás focimeccs is, ahol már a fel-
nõttek mutatták meg, hogyan is kell bánni a lab-
dával, majd egy igazi meglepetéssel szolgáltak a
rendezõk. Világbajnokot láthatott a közönség,
Gergely Gábor asztaliteniszezõ kápráztatta el a
publikumot. Partnerével, Futó-Molnár Ferenccel,
rögtönöztek egy kis bemutatót, ahol a bajnok
bebizonyította, nem véletlenül gyõzte le egyko-
ron a verhetetlennek hitt kínai pingpongosokat.

A délutánig tartó programban szerepelt még
sakkszimultán, a vállalkozó kedvû versenyzõk
Egedi István nemzetközi mestert próbálták le-

gyõzni. Többpróba-versenyt is hirdettek, amely-
ben fekvenyomás, célbadobás, húzódzkodás, te-
ke és hanyattfekvésbõl felülés szerepelt. Az elért
eredmények után pontokat kaptak a versenyzõk,
amelyeket pólóra, sapkára, játékokra, csokira és
üdítõre válthattak be. 

Egy másik sportesemény is zajlott ezen napon. A
Gyermekház Alapítványi Iskola tornatermében az
Újpesti Haladás szervezésében került megrendezés-
re az I. Hali Kupa utánpótlás torna a 2001-es korosz-
tály számára. Az egynapos torna végeredménye: 1.
Goldball 94 FC 2. RFA 3. Verõce 4. BVSC 5. UHFC. A
díjak átadása elõtt rövid köszöntõjében
Wintermantel Zsolt polgármester elmondta: ebben
a korban még a részvétel, a mozgás öröme a legfon-
tosabb, de az utánpótlás szempontjából is kiemel-
kedõ hasznosságú egy ilyen kezdeményezés. – U. N.

M

Kicsik és nagyok
sportoltak 
az egészségükért

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  7 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  f e b r u á r  2 4 . S p o r t 13 

Vermes Krisztián megsérült az egyik utolsó edzésen

Mészöly Géza jó idényre számít
Hosszú felkészülésen van túl az UTE labdarúgó csapata. Többször edzõtábo-
roztak Sopronban, hosszú heteket töltöttek el munkával a játékosok. A Szusza
Ferenc Stadionban, a bajnoki rajt elõtt, az egyik utolsó edzésen jártunk, ahol
Mészöly Géza vezetõedzõvel beszélgettünk a jelenrõl, a jövõrõl és a csapatról.
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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
családi ház, szépen gondozott kerttel, 2 beál-
lós garázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-
ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. Tel.: 06-
1-233-0849, 06-20-525-0216

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

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

� 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

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

� Megyer lakóparkban eladó vagy kiadó,
napfényes, kitûnõ állapotú, parkettás, légkon-
dicionált lakás, 77 m2-es, 8 m2-es erkély. Aján-
dék tárolóval, gépkocsi beállóval. I.á.: 25,5 MFt,
Tel.: 06-20-982-7140

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

� Tulajdonostól, Gyomaendrõdön, Táncsics
utcában eladó, vagy pesti lakásra érték egyez-
tetéssel cserélhetõ, komfortos, önálló családi
ház. Víz, villany a házban, gáz az utcában. Ráfi-
zetéssel cserélnék. Tel.: 06-70-318-6359

� Tulajdonostól, Tápióbicskén, Budapesttõl
48 km-re eladó vagy pesti lakásra érték egyez-
tetéssel cserélhetõ, összkomfortos, önálló 100
m2-es családi ház. Víz, gáz, villany a házban.
Ráfizetéssel cserélnék. Tel.: 06-70-318-6359

� Újpesten a Rózsa utcában eladó 2,5 szoba,
étkezõs, felújított, 72 m2-es lakás, tulajdonos-
tól. Ár: 9,4 MFt, tel.: 06-20-973-4536

� Újpesten, a Bercsényi utcában 4 emeletes
társasház földszintjén, 69 m2-es, 2,5 szobás,
parkettás, világos lakás, tulajdonostól eladó.
Azonnali beköltözés lehetséges. Ár: 9,8 MFt,
tel.: 06-30-490-0320

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcá-
ban, V. emeleti, panorámás, vízórás, frissen fes-
tett, parkettázott, napfényes, világos konyhás,
54 m2-es, 2 hálós, jó elosztású lakás. Ár: 8,9
MFt, tel.: 06-1-201-9475, 06-70-237-9030

� Öröklakás eladó vagy bérbeadó a Keletinél,
III. emeleti, 25 m2-es (felújítandó ajtó, abla-
kok), közös költség 13 000 Ft vízzel együtt. El-
adási ár 7 MFt, bérlés 45 000 Ft + gáz és villany.
A felújítás lelakható, kaukció 2 hó. Tel.: 06-20-
577-6170

Ingatlant kiad

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

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

� Újpesten, Tél utcában, 4 emeltes panelház
I. emeletén, 67 m2-es, 2,5 szobás felújított, bú-
torozatlan, vízórás lakás kiadó, jó parkolási le-
hetõséggel, bérleti díj 60 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-
30-941-1925

Ingatlant cserél

� Szoba komfortos zuglói önkormányzati la-
kásomat elcserélném hasonlóra Újpest-köz-
pontban. Tel.: 06-70-265-6529

� Újpesti, önkormányzati 1,5 szobás, 45 m2-es
új építésû téglalakásomat családi okok miatt 1
szobásra, kisebbre cserélném, minden megol-
dás érdekel. Tel.: 06-20-206-5088

� Sürgõsen elcserélném 1+2 fél szobás tanácsi
lakásomat, 1,5 szobásra, IV-XIII-XV. kerületben
szintén tanácsira. Minden megoldás érdekel.
Régi bérû, gázkonvektoros is lehet. Tel.: 06-70-
643-6353

� Újpesti 1 szobás, galériás, földszinti, tégla,
garzon öröklakást (gázfûtés, új nyílászárók,
pince, elõkert), 1,5 szobás öröklakásra cserél-
nék. Tel.: 06-1-389-2789

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõsé-
gi munka. Bútormozgatással, fóliatakarással.
Korrekt árak akár azonnali kezdéssel. Bodnár
László Tel.: 06-20-442-9570; 06-1-369-6674

� Költöztetés, lomtalanítás, rakodókkal min-
den nap. Vidékre kedvezményes. Zongora, pi-
anínó, páncélszekrény szállítást is vállalunk.
Bútorszerelés, csomagolás. Dobozokat biztosí-
tunk. Hívjon most! Tel.: 06-30-392-5225

� Vizes falak, pincék utólagos szigetelése.
Mûszeres falnedvesség mérés, hõtérképe-
zés. www.falszigeteles.hu Tel.: 251-8684,
06-30-950-1306

�� Non-stop dugulás elhárítás (wc, fürdõ-
szoba, stb) az év minden napján. Speciális
gépekkel, kedvezményes árakkal. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-30-393-7138

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

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

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök
gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellen-
zõk készítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 370-
4932

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciá-
val. Tel.: 06-20-531-7638

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugal-
jak, csillárok, biztosíték táblák és egyéb más
villanyszerelési munkálatok. Gyors és megbíz-
ható, akár hétvégén is. 20 éve a lakosság szol-
gálatában. Tel.: 06-20-959-7581

Oktatás

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

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

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

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

� Gyermekeknek német nyelvû foglalkozá-
sok sulisoknak, ovisoknak. Alapszókincs, kife-
jezések, országismeret, dalok, mesék, játékos
fejlesztés. Érdeklõdni, jelentkezni: 06-20-505-
4333, e-mail: gyermeknemet@gmail.com 

� Könnyen németül? Lehetséges! Tapasztalt,
diplomás nyelvtanártól tanulhat alap-, közép-
és felsõfokon, nyelvvizsgára készülhet, általá-
nos és üzleti német nyelvbõl is! Érdeklõdni: 06-
20-966-6983

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

Állást keres

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

� Amerikából hazatért, gyakorlattal és refe-
renciával rendelkezõ nõ, állást vállalna, házve-
zetõnõ, babysitter, bejárónõ vagy idõsgondo-
zóként. Tel.: 06-20-295-7133

� Szórólapterjesztést vállalok Budapest terü-
letén a legkedvezõbb áron, garantált ellenõriz-
hetõséggel. Ha felkeltettem érdeklõdését, ké-
rem, hívjon bizalommal. Tel.: 06-70-294-9342,
e-mail: 4.profi.szorolapos@gmail.com, web:
szorolap-terjesztes.5mp.hu

� Megbízható, 58 éves hölgy, idõsgondozást
vállal. Szórólapozás, takarítás is érdekel. Tel.:
06-20-488-4250

Vegyes

� Relax görgõs fotel, eladó. I. á.: 50 000 Ft, Tel.:
06-30-527-2743

Gyermekfelügyelet

� 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

Jármû

Autót vásárolnék készpénzért, bármilyen típu-
sút, a legmagasabb áron, magánszemélytõl.
Akár hétvégén is házhoz megyek. Állapottól
függetlenül akár mûszaki vizsga nélkül is. Tel.:
06-70-341-2771

Eltartás

� Eltartási szerzõdést vagy életjáradékot kö-
tünk. Hivatalos keretek között! Újpest és kör-
nyékén, teljes ellátással! Csak egyedül álló sze-
méllyel! Tisztességes házaspár. Hívható: 06-30-
392-5225, ügyvédi ellenjegyzéssel.

Üdülés

� Mezõkövesd Zsóryfürdõn 50% kedvez-
mény a szállásárból. Nõnapi vigasság. Csek-
ket, jegyet elfogadunk. Tel.: 06-49-413-227,
www.zsoryfurdo.hu

Budapest, IV. Kerületi Fõtér Kft. 
Park fenntartó cég önállóan 

dolgozni tudó kertész szakmunkás
végzettséggel rendelkezõ 

kollégákat keres. 
Elõny a szakmai tapasztalat.

Munkakezdés várható 
idõpontja március. 

Jelentkezni a 06-1-369-4666 
telefonszámon, vagy e-mail-en az

ujpestkft@ujpestkft.hu 
címen lehet. Telefonon Boncz

Beátát kell keresni.

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

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

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

TAKLER BORVACSORA
az Öreghalászban március 4-én
Foglaljon asztalt most! Tel.: 231-0800

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 hétfõn
9-16, szerdán 9-15, csütörtökön 9-
14 óráig vesszük fel. Díja bruttó 1000
Ft/25 szó. Csak személyesen az Ady
Endre Mûvelõdési Központban (Ta-
vasz u. 4., I. emelet) várjuk hirdetõin-
ket. Tel.: 06-1-785-0366.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben
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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 Kép-
újság üzemel csatornánkon, amely
a UPC kábeltelevíziós szolgáltató
analóg csomagjában nézhetõ. 

JIM SANDERS 
misszionárius GYÓGYÍTÓ 

istentiszteletet tart minden vasár-
nap 9.30 órakor. Pesterzsébet,
Török Flóris u. 76. A részvétel

ingyenes. www.ksze.org

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2011. március 7-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest,Tavasz u. 4., Ady
Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi ötödik lapszámunkban megjelent rejtvényünk
helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bada Gábor, Böszörményi István, Lázár Tiborné, Muhariné Szabó Szilvia, Neményi Lajosné, Schneidhoffer Gyuláné,
dr. Udvarvölgyi Zsolt, Zengõ Tibor. A nyeremények átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 



Sportos diáknap
a Babitsban
Több évre tekint vissza, tehát im-
máron hagyományosnak mondha-
tó a Babits Mihály Gimnázium di-
áknapja.  Ilyenkor a tanulók veszik
át az irányítást, szervezik a progra-
mokat és – persze némi tanári se-
gítséggel – felügyelik a több fron-
ton zajló eseményeket.

ebruár 18-án, pénteken a „vizesek” voltak a
legfrissebbek. Már reggel nyolc órakor kö-
szöntötték egymást a Honvéd uszodájá-

ban, ahol ezen a napon évek óta vendégesked-
hetnek a gimnázium tanulói. Tóth László 12.-es

diák tréfás vízi vetélkedõt állított össze, amely-
ben a résztvevõk bizonyíthatták milyen barát-
ságban vannak a nedves közeggel. A legügyeseb-
bek, no és akik még bírták a strapát, egy vízilab-
dameccsre is benevezhettek.

A káposztásmegyeri Jégpalotában szintén
nagy volt a nyüzsgés. Ott Balassy Zsombor 11.-es

tanuló volt a fõnök, a fõszervezõ.  Bizony, egye-
sek megtapasztalhatták, hogy a jég igen csak
csúszós víz. Csak egy valakit nem zavart a tükör-
sima felület: Forgó Kristóf, junior magyar bajnok
mûkorcsolyázót, aki pazar bemutatóval kápráz-
tatta el az iskolatársait. A játékos feladatok alatt
néhányan estek és keltek, az ügyesebbek cikáz-
tak a többiek között, gyûjtötték a pontokat és
végül bezsebelték az ajándékokat.

Még mindig nem volt vége a napnak, hiszen a
Babits tornatermében Vocskó Katalin tanárnõ
felügyelete alatt érdekesebbnél érdekesebb, vic-
ces, de nagy ügyességet kívánó váltóversenyekre
került sor.  Aki csak akart beszállhatott a versen-
gésbe, futhatott, ugrálhatott, dobhatott és ki
tudja felsorolni, hogy még mit sportolhatott. 

Kövesdi István, a Babits Mihály Gimnázium
igazgatója a nap végén elégedetten dörzsölte a
kezét, megdicsérte a szervezõket, a résztvevõket
és kijelentette, jövõre is lesz Babits-diáknap.

– gg 

– 1962-ben végezte el a fõiskolát, de
még alig száradt meg a tinta a bizo-
nyítványán, máris Debrecenben ta-
lálta magát. Aztán következett a Jó-
zsef Attila Színház, a Budapesti Ka-
mara Színház, a Józsefvárosi Színház,
rengeteg szerep, és a film. Kihagytunk
valamit?

– Talán csak annyit, hogy még a
fõiskola alatt találtam meg a páro-
mat, Cs. Németh Lajost, akivel im-
máron ötven esztendeje élünk bol-
dog házasságban. Egyébként a mi-
nap néztem utána, színpadon ren-
geteg szerepet játszottam el, ten-
gernyi alak bõrébe bújtam mun-
kám során. Kicsit kiszolgáltatott
voltam egykoron, de ez mára már
megváltozott. Úgynevezett szabad-
úszó színész vagyok, és már nem is
szeretnék a jövõben egyetlen társu-
lathoz sem elszegõdni. Volt idõ,
amikor dobogó szívvel böngésztem
a próbatáblán, vajon milyen szere-

pet kaptam. Most, szerencsére ma-
gam választhatom meg egy-egy fel-
kérés után, hogy vállalom-e az elõ-
adást vagy sem. Nagyon jól van ez
így, csak az a rengeteg ingázás ne
volna. 

– Bizony, Sopron nincs közel Buda-
pesthez…

– Féltem is, amikor elõször utaz-
tam a városba, és kaptam meg elsõ
szerepem a színházban. De, néhány
óra alatt minden félelmem meg-
szûnt, olyan jól érzem magam,
hogy már nem csak az elõadások
idején vagyok ott. Lajossal, a fér-
jemmel, néha ráhúzunk még egy-
két napot. A közönségrõl pedig
csak a legfelsõbb fokon tudok be-
szélni. Állandóan teltház elõtt ját-
szunk, családtagnak vagy inkább
közeli ismerõsnek tekintenek ben-
nünket a nézõk. Annyi szeretetet
kapunk, hogy alig akarjuk elhinni,
hogy ez valóban a miénk.

– Márciusban mutatta be a Sopro-
ni Petõfi Színház Jókai Mór: A 
kõszívû ember fiai címû mûvét. So-
kan megkönnyezték a történetet.
Baradlayné hasonlít Tóth Juditra?

– Baradlayné rendíthetetlen, szik-
laszilárd jellemû asszony, aki fiait is
ennek szellemében neveli. Ha bele-
gondolok, sok közös vonás van köz-
tem és a megformált szerep között.
Nekem is fiaim vannak, én is határo-
zott vagyok, mindig célok vezérel-
nek, és amit eltervezek, azt véghezvi-
szem. Fiaimat is így neveltem. Talán
a hasonló karakterem miatt esett
rám a választás. Fõiskolás korom óta
vezetek egy füzetet, melybe az ösz-
szes eddigi szerepemet feljegyeztem.
Ez nem is kevés, olyan 112 lehet.
Baradlayné mindenképpen azon fõ-
szerepek közé tartozik, melyek meg-
határozzák pályámat. Ilyen például
Shakespeare Ahogy tetszik-jének Ro-
zalindája vagy Németh László Nagy

család címû darabjának Katája.
Ahogy így sorolom, érdekes, hogy
mindegyikben fiúkat nevelõ család-
anyát játszottam.

– Ha azt mondom, Mici néni két
élete…

– Szerencsés vagyok, hogy színész
óriásokkal játszhattam a ‘62-ben ké-
szített filmben. Én voltam a fiatal-
asszony, aki albérletet keres és talál.
A filmet természetesen Páger Antal
és Kiss Manyi fémjelezték. Idõtálló
alkotás, hiszen a mai napig játsszák a
mozikban, televízióban. Az emberek
kedvelik ezt a kedves történetet. 

– Most pedig már Mici néni bõrébe
bújt…

– Egy remek lehetõséget kaptam,
ugyanis a Turay Ida Társulat bemu-
tatta a film színpadi változatát,
melyben férjemmel, Cs. Németh La-
jossal az oldalamon szerepelek. 

– Valamit elcsent a filmbeli Mici
nénit alakító Kiss Manyitól?

– Szerintem nem, ugyanis fölösle-
ges egy másik színészt lemásolni. A
szerepet mindenki saját maga for-
málja meg, és tehetsége szerint hoz-
za ki belõle a legjobbat. Különben is,
Kiss Manyi csak egy volt, nem sza-
bad vele senkinek sem versenyezni.

– Korábban már szólt Lajosról, a
férjérõl, akivel öt évtizede él együtt.
Ráadásul sokszor játszanak együtt a
színpadon. Ez soha nem okozott
problémát a kapcsolatukban?

– A színházban kollégák vagyunk,
s amikor lejövünk a színpadról, ak-
kor leszünk férj és feleség. 

– GERGELY GÁBOR

Ötven esztendeje boldog hitvese Cs. Németh Lajosnak

Tóth Judit túl 
a századik szerepén

Az Ady Endre Mûvelõdési Központban
a Turay Ida Színház mûvészei óriási si-
kerrel mutatták be a Mici néni két élete
címû darabot. A fõszereplõ Tóth Judit
Jászai-díjas színésznõ volt, akivel még az

elõadás elõtt beszélgettünk – nem csak a színházról. 

I n t e r j ú16
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