
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJPESTI NAPLÓ

BŐVÜLT AZ OTTHON
A Baross utcai Idősek Otthona új 
épülettel bővült a közelmúltban. 
Az ünnepi eseményt  az új épület 
beszentelésével tették emlékeze-
tessé.   4. oldal

ÚJPESTÉ MARAD
Megszületett a döntés, az önkor-
mányzat szándékának megfelelően 
a város tulajdonában marad a fővá-
rostól korábban átvett szakrendelő. 
Folytatóik a fejlesztés. 2. oldal

A KAKTUSZ VIRÁGA
Janza Kata Ingrid Bergman fi lmsze-
repében lép színpadra szombaton 
az Ady Művelődési Házban. Csalá-
di emlékei miatt is különleges nap-
ra készül.    11. oldal

HÁTORSZÁGBÓL JELENTJÜK
Brockhauser István a csapat mö-
gött, a hátországban dolgozik, nél-
külözhetetlen segítője és támasza a 
labdarúgóknak és a vezetőknek.
 13. oldal
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Egy kicsi mozgás
A nehéz vizsgaidőszak után Tátrai Adrienn, Újpest Arca az 
edzőteremben hozza formába magát.  7. oldal



járóbeteg-szakellátási feladat 
április 30-át követő folyta-
tására vonatkozóan az érin-

tett önkormányzatoknak február 15-
ig kell döntést hozniuk, azaz ameny-
nyiben továbbra is saját hatáskör-
ben működtetnék a járóbeteg-ellá-
tást, erről a szándékukról nyilatkoz-
niuk kell. Amennyiben egy érintett 
önkormányzat a megadott határidő-
ig nem jelzi szándékát, az állam auto-
matikusan átveszi tőle a járóbeteg-el-
látási feladatokat.

ÚJPEST MÁR DÖNTÖTT: FOLYTATJA
Újpest Önkormány-
zata a január 31-i 
képviselő-testületi 
ülésen Nagy István 
szociális és egészség-

ügyi alpolgármester előterjesztésé-
re határozott úgy, hogy szakrendelő-
jét május 1-je után is maga szeretné 
fenntartani, és továbbra is gondosko-
dik a járóbeteg-ellátásról.

Mint ismert, Újpest Önkormány-
zata 2011 őszén a fővárostól saját 
kézbe vette a szakrendelőt, és hala-
déktalanul nekilátott a felújításnak, 
amelyre az Újpesti Párbeszéd kérdő-
ívei alapján rendkívül nagy igény mu-
tatkozott.

A LEGJOBB KEZEKBEN
– A döntés meghozatalakor az újpesti 
járóbeteg-szakellátás javítását, fejlesz-
tését fogalmaztuk meg elsőrendű cél-
ként. Az átvételről való döntésben fon-
tos szerepe volt annak is, hogy ezzel 
talán a nehéz helyzetben lévő Károlyi 
Sándor Kórház helyzetén is segítünk – 
indokolta a városvezetés korábbi dön-
tését Nagy István alpolgármester.

Az alpolgármester szerint az elmúlt 
bő egy esztendő azt igazolta, hogy 
helyesen döntött a képviselő-testület. 
Éppen ezért indítványozta, hogy Új-
pest járóbeteg-ellátása továbbra is a 
város feladatkörébe tartozzon.

JOBB, HA MARAD
Dr. Hollósi Antal országgyűlési kép-
viselő szerint ugyancsak fontos len-
ne, hogy Újpest maradhasson a szak-

rendelő gazdája, lé-
vén, hogy az elő-
ző tulajdonos (fő-
város) elhanyagolta. 
A képviselő hozzá-

tette: a felújítás kizárólag az önkor-
mányzat támogatásával valósulhatott 
meg. Kiemelte, hogy a két szomszédos 
kerület saját és korszerű szakrendelővel 
bír, a kulturált és korszerű rendelőkbe 
pedig szívesebben jönnek elkötelezett 

szakemberek, minderre pedig nagyobb 
az esély, ha az SZTK a városé marad.

MÉG TOVÁBB KORSZERŰSÖDIK
Dr. Hollósi Antaltól megtudtuk azt is, 
hogy több más kerület mintájára a hete-
dik emeleten egynapos sebészetet alakí-
tanának ki. Bár erre még nincsen pontos 
időpont, mind a szakma, mind pedig az 
önkormányzat nyitott arra, hogy mindez 
megvalósuljon. M. ORBÁN ANDRÁS

Újpesté marad a szakrendelő
Az önkormányzat szándékának megfelelően a város tulajdonában maradhat a fővá-
rostól 2011 őszén saját kézbe vett szakrendelő. Bár 2013. május 1-jétől a járóbeteg-el-
látásért az állam felel, az érintett önkormányzatok – amennyiben időben jelzik szán-
dékukat – továbbra is végezhetik eddigi járóbeteg-ellátási feladatukat. A választási le-
hetőségnek köszönhetően az SZTK továbbra is újpesti kézben marad.

A

Sváb bál 
Farsangi bált rendezett február 
2-án az Újpesti Német Nemze-
tiségi Önkormányzat az Újpes-
ti Polgár Centrumban.

A műsorban közreműködtek: a Pozsonyi 
Óvoda német csoportja, a Braunhaxler kó-
rus Óbudáról, Vörösváry Márton (hegedű) 
és a nagymarosi Vadrózsa táncegyüttes.

Az előadások után a solymári Zwickli 
sramlizenekar játszott. Repertoárjukban 
nemcsak sramlizenét, hanem közkedvelt 
melódiákat is hallhattunk, amelyekre a kö-
zönség fáradhatatlanul táncolt.

Rendezvényünket támogatta Újpest Ön-
kormányzata. Hladony Sándor önkormány-
zati képviselő és Cserna Sándor közbizton-
sági referens eljött rendezvényünkre, átad-
ták szívből jövő jókívánságukat nemzetisé-
gi önkormányzatunknak. Mindezekért ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani.

Pappné Windt Zsuzsanna elnök, Újpesti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

K ö z t é r2



Mint ismert, múlt év végén ismeretlenek meg-
rongálták Halassy Olivér olimpikon sírját a Megyeri 
temetőben; az emlékmű egyik oldaláról teljesen el-
tűnt a bronz díszítőkoszorú, a másik oldalon pedig 
letörtek belőle egy darabot. A rongálást dr. Hollósi 
Antal (képünkön) vette észre, aki az esetet azonnal 

jelezte a családnak és a városvezetésnek is. Az ön-
kormányzat költségén helyreállított síremléket ja-
nuár 31-én Molnár István, a Nap utcai Szent József-
plébániatemplom plébánosa szentelte fel, majd a 
jelenlévők elhelyezték a kegyelet virágait. 

(Bővebben: www.ujpest.hu)  M. O. A.

Újból felszentelték 
Halassy Olivér sírját

Eltüntették 
a rongálás 
nyomait
Miután az önkormányzat helyreállít-
tatta, ismét felszentelték vitéz Halassy 
Olivér újpesti olimpikon síremlékét 
a Megyeri temetőben. A rendhagyó 
megemlékezésen dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselő, Wintermantel 
Zsolt, dr. Halassy Ilona, az olimpikon 
lánya, és Fericsán Kálmán a Csanádi 
Árpád Olimpiai Baráti Kör képvisele-
tében koszorúzott. 

téli fagyos, hideg hónapokban 
az újpesti utakon is megsza-
porodtak a kisebb-nagyobb 

lyukak, repedések, amelyek állandó 
munkát adnak a városüzemeltetésnek.

– Az összes önkormányzati keze-
lésben lévő úton dolgoznak a kátyúk 
kijavításán – tudtuk meg Rádi Atti-
la alpolgármestertől. Mint mondta: a 

munkák egész évben folynak, évszak-
tól függetlenül. Télen a károk javítá-
sán dolgoznak, míg az év többi részé-
ben a megelőzésé a főszerep. – A bu-
szok által használt útvonalak fővá-
rosi kezelésben vannak, így ők felelnek 
azok karbantartásáért is – tette hozzá 
a városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester. – Szakembereink folyamatosan, 

heti terv szerint mérik fel a város útja-
inak burkolatát, és intézik a szükséges 
javításokat. Természetesen köszönettel 
fogadjuk a munkánkat segítő lakossági 
bejelentéseket a városüzemeltetési osz-
tályon – tette hozzá Rádi Attila.  G.R.

A

A tél nyomainak eltüntetése Újpest útjairól

Gyorsan és hatékonyan
Igaz, a kátyúzásnak, azaz a burkolatjavításnak nincs sze-
zonja, de a közfelfogás mégis a tél végével kapcsolja ösz-
sze a munkálatokat, hiszen a legtöbb új kátyú a hideg, 
csapadékos időjárás következtében alakul ki. A sokakat 
érintő probléma megelőzéséről, elhárításáról az önkor-
mányzat illetékesét kérdeztük meg.
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– A mostani cselekedet mutatja, hogy 
Újpest számon tartja a jeles elődö-
ket, fi gyelemmel kíséri a sírok sor-
sát. A szentelés egy gesztus az önkor-
mányzat részéről, és fontos az is, hogy 
a családdal együttműködve valósult 
meg. A képviselő hozzátette, az újbó-

li felszentelés vallási szertartás, amely-
re a rongálás miatt volt szükség. Szin-
tén újpesti gesztus, hogy helyi iskolák 
egy-egy jeles előd síremlékének gon-
dozását vállalták magukra.

Újpest többféleképpen őrzi a nem 
mindennapi teljesítményt felmuta-

tó sportoló emlékét. Róla nevezték 
el a Pozsonyi úti lakótelepen mű-
ködő sportközpontot, amely előtt 
Halassy mellszobra található, és az 
elmúlt év májusától a Német Tago-
zatos Általános Iskola is az olimpi-
kon nevét viseli. 

Dr. Hollósi Antal szerint az újbóli felszentelésnek szimbolikus jelentősége van

Immár két éve új, korszerű tech-
nológiát használ az önkormány-
zat az utak javításánál. Az Aszfalt 
Tapasz névre keresztelt módszer-
rel a hibás részen kétszáz fokra 
hevítik az aszfaltot, majd elegyen-
getik, és speciális kötőanyaggal 
megerősítik. A technológia elő-
nye a korábbival szemben, hogy 
télen is, –5 Celsius-fok felett vég-
leges, egyenletes réteg keletkezik, 
tavasszal nincs szükség megújí-
tásra, nincs bontott anyag, nem 
használnak légkalapácsot, és a ja-
vítás is sokkal gyorsabban halad. 



Elégedetlenségét két hozzászóló azzal 
indokolta, hogy nem tapasztaltak se-
gítőkészséget. Mint egyikük írja: már 
nem fi atal, sajnos jó pár gyógyszert 
kényszerült kiváltani életében, de „itt 
fordult elő először és utoljára, hogy az 
orvos által (nyomtató által) ráírt BNO-
kódot nem ismerte fel a rendszer, és a 
patikus szerint se volt olyan... Így nem 
volt rajta OEP-támogatás, vehettem 
pár száz forinttal drágábban. Érdekes, 
mert itthon több honlap is határozot-
tan jelezte, hogy naná, hogy van ilyen 
BNO-kód. A patikus hölgyben akkor 
sem volt semmi segítőkészség, a sorról 
nem is beszélve. Ha nem »kiváltság«, 
hanem ÁNTSZ-előírás a patika, akkor 
sajnálom, hogy pont ez a patika jutott 
az újpestieknek” – áll a bejegyzésben.

Hasonló véleményt fogalmaz meg 
egy másik hozzászóló, akinek kereset-
len kifejezéseit mellőztünk az idézett 
szövegrészből: „Nagyon helyes, hogy 
végre szóvá tette valaki. Az a nő, aki 
ügyelni szokott… abszolúte nem se-
gítőkész…”

Akad, aki védelmébe veszi a pa-
tikát, mondván, annak kéne örülni, 

hogy van ügyeletes gyógyszertár, ahol 
kap gyógyszert a beteg! „Van, aki az 
éjszakáját feláldozva kiadja a cuccot! 
A patikus is ember, neki is lehet rossz 
napja, éjszakája, kis empátia szorul-
hatna az emberekbe!”

Azonban még a pozitív véleményt 
megfogalmazók sem elégedettek ma-
radéktalanul: „Nagyon kedvesek, ara-
nyosak a gyógyszertárban a hölgyek, 
de sajnos az tény, hogy a leglassúbb 
gyógyszertár Újpesten! Szerintem 
azért kompenzálja a lassúságot a ked-
vességük!” 

Az ott dolgozók esetleges lassú-
sága visszatér a vélemények között. 
„Sajnos igaz, hogy nagyon lassúak. És 
nem azért, mert tanácsot adnak, kon-
zultálnak, hanem nagyon lassan kere-
sik meg a gyógyszert, adják ki. Lehet, 
valaki azért nem tudja kiállni a sort, 
mert vele van, mondjuk, a beteg, lá-
zas gyereke, és akkor nem a legjobb 
mínuszokban ott álldogálni. Szerin-
tem messze nem ez a legjobb gyógy-
szertár Újpesten, normál időben nem 
választom soha. De tény, legalább van 
ügyeletes patika.”

Akad, aki szinte történelmi távlatba 
helyezi tapasztalatát. „Én azt tapasz-
taltam, hogy 1-1,5 év alatt teljesen le-
cserélték a dolgozóikat… most már 
én sem járok oda, mert lassúak, igen 
mogorvák, és ügyeletben sem szíve-
sen szolgáltak ki. Egy bizonyos recept 
nélküli dolgot szerettem volna ven-
ni, mert kellett, és mentem vidékre, 
hosszú útra, és szükségem volt a tab-
lettára! De inkább fél óráig mondta a 
magáét a hölgy, mint kiadta volna a 
kért dolgot!”

Tökéletesen más véleményt fogal-
maz meg az a beteg, aki egy hónapja 
járt az Arany Horgonyban, majd egy 
hét múlva ismét. „Mindkét alkalom-
mal másik, idősebb hölgy szolgált ki, 
és semmi kivetnivalót nem találtam 
a munkájukban. Mindent elmondtak 
a kért gyógyszerről, még a személyes 
tapasztalatukat is, sőt, egy nagyon 
jó orvost is ajánlottak a fogfájásom-
ra. Akinek nem tetszik a kiszolgálás, 
ne utólag tegyen panaszt, hanem ott 

helyben. Vagy menjen Óbudára, An-
gyalföldre. Ha pedig sürgős, akkor fo-
gadja el, hogy idősebbek dolgoznak 
a gyógyszertárban, akik nyilvánvaló-
an nem azért vannak ott éjszaka is, 
mert elég a nyugdíjuk az életre. Szere-
tem az ilyen mindent tudó, tökéletes 
anyukákat, akik elvárják, hogy min-
denki essen hanyatt a gyerekük mi-
att, de 10 percet nem tudnak várni, és 
semmi türelem nincs bennük az idő-
sebbekkel szemben.”

Szintén kétszer járt egy beteg a Po-
zsonyi úti gyógyszertárban, de szerin-
te sajnos mindkétszer gorombák, ki-
oktatóak voltak, egy egyszerű kérdés-
re fl egmán, undok módon válaszol-
tak. Példát is említ: lehet-e egészség-
kártyával fi zetni? A válasz emelt han-
gon: „Hát már miért lehetne?!” A har-
mincperces sorban állásról nem is be-
szélve – erősíti meg a hosszadalmas 
sorállást és a barátságtalan hangütést 
a kommentelő.
 (munkatársainktól)

Kifogásolta a hosszú sorban állást 2. rész

Vitatott kiszolgálás
Tucatszám érkeztek a lapunkban megjelent „Kifogásolta a 
hosszú sorban állást” című cikkünkre az észrevételek. Az 
üggyel kapcsolatban indult ÁNTSZ-vizsgálat eredményéről 
lapzártánkig nem kaptuk tájékoztatást. Alábbiakban szer-
kesztett formában teszünk közzé olvasói véleményeket.
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Tágas és szép

Megújult az 
Idősek Otthona
Újpest Önkormányzatának képviseletében dr. Szen-
tes Tamás egészségügyi és szociális ügyekért felelős 
főpolgármester-helyettes, Bartók Béla Fidesz-frakció-
vezető, a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrzési Bizott-
ság elnöke, valamint további vendégek jelenlétében 
Horváth Zoltán, az Egek Királynéja-főplébánia plébá-
nosa, Újpest díszpolgára ünnepélyesen felszentelte a 
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Ottho-
nának új épületszárnyát. A február 6-i eseményen el-
hangzott: a beruházás nyomán bővült az otthon, 150 
idős embert tudnak elhelyezni. Az építkezés folytató-
dik, a második ütemben augusztus végéig az intéz-
mény további része újul meg teljesen, egyéb közössé-
gi terekkel bővítve az idősek otthonát.



z értékes adományokért mindenekelőtt 
Wintermantel Zsolt mondott köszönetet. 
A polgármester örömét fejezte ki, hogy a 

város és a cég együttműködésének jegyében mű-
szereket kapott a kórház. – Az adomány jó helyre 
került, és a továbbiakban is együttműködünk a cég-
gel – tette hozzá.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő, a Károlyi 
Sándor Kórház orvos igazgatója arról szólt, hogy azok 
az eszközök, amelyeket a kórház kapott, első látszatra 
nem szolgálják a gyógyítást, azonban a patológián folyó 
laboratóriumi munka az élő betegek diagnosztizálását 
is segíti, emellett az adománynak köszönhetően sikerült 
megelőzni a géppark gyors amortizálódását – mondta.

A GYAKORLATBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN
Dr. Iványi András, a patológia osztályvezető főorvo-
sa szerint az egészségügyben nehézkes dolog a mű-
szerpótlás, ezért is jelentős esemény számukra az 
adományozás. 

A műszerek gyakorlati használatával kapcsolat-
ban egy példát emelt ki: a gyógyszergyár jóvoltából 
egy olyan nagy teljesítményű mikroszkópot kaptak, 
amely a szövettani leletezésben használatos, a vizs-
gált kép pedig kivetíthető és közösen értékelhető.

Dr. Hollósi Antal ezután felhívta a fi gyelmet, 
hogy az intézmény saját erőből nem tudott vol-
na korszerűsítést végrehajtani. Rámutatott arra is, 
hogy a több mint tíz éve épült patológián a műsze-
rek rendkívül gyorsan amortizálódnak, ami először 
időveszteségben mutatkozik meg, később pedig az 
élők leleteinek kiértékelését nehezíti, hiába az orvo-
si szaktudás.  M. ORBÁN ANDRÁS

A GYÓGYSZERGYÁRNAK IS SZÍVÜGYE
Christophe Gourlet, a Sanofi  vezérigazgatója 
az átadáson arról beszélt: mostani gesztusuk 
válasz az Újpesttel közös együttműködésre, 
amelyet négy ponton erősítettek meg.

– Mindenekelőtt fontos számunkra a be-
teg érdeke és egészsége, de fontos a kórház 
és a gyógyszergyár kapcsolata is, hiszen az in-
tézményből számos jó szakember segítheti a 
gyógyszerek fejlesztését – mondta a vezér-
igazgató.

A közös múltra és az eddigi együttműkö-
désre visszautalva hozzátette, több mint száz 
éve vannak jelen a városban, a Sanofi  szá-
mára fontosak az újpestiek és az itt találha-
tó intézmények. Utóbbiak közül kórháznak 
és három iskolának is adományoztak koráb-
ban. Christophe Gourlet negyedik pontként a 
partnerség erősítését említette, amivel az ed-
digi kapcsolatok továbbépíthetők.

K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  5 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  f e b r u á r  7 . . 5 

A

A Sanofi  műszeradománya a Károlyi-kórháznak

Példaértékű kapcsolat
Csaknem 20 millió forint értékben adományozott laboratóriumi eszközöket 
az újpesti gyógyszergyár a Károlyi Sándor Kórháznak. A műszerek a kórház 
laboratóriumaiban a gyorsabb betegellátást teszik lehetővé. A január 31-i 
ünnepélyes átadáson Wintermantel Zsolt, valamint Nagy István szociális és 
egészségügyi alpolgármester is megjelent.

Meggyújtották a „közösség lámpásait”

Újpest is csatlakozott
Jelentős állomásához érkezett a Va-
kok és Gyengénlátók Közép-magyar-
országi Regionális Egyesületének az 
EU támogatásával megvalósuló pro-
jektje. A közösség lámpásai elnevezé-
sű kezdeményezés részleteit a febru-
ár 4-én tartott projektindító konfe-
rencián ismerhették meg a helyha-
tóságok képviselői. A vak, gyengén 
látó és más fogyatékossággal élő em-
bereket segítő programhoz Újpest is 
csatlakozott.

A közösség lámpásainak jelképes és valóságos meg-
gyújtása indította el azt a projektet, amelynek kö-
szönhetően a remények szerint a közeljövőben si-
kerül minőségi áttörést elérni a többségi társada-
lom, valamint a vakok, gyengén látók és más fogya-
tékossággal élő emberek viszonyában. A program-
hoz nyolc fővárosi kerület – köztük Újpest – és ki-
lenc járási központ is csatlakozott.

Fodor Ágnes, a VGYKE alelnöke és szakmai vezető-
je a konferencián elmondta, a projekt legfőbb célja 
az, hogy a fővárosban olyan integrált, helyi közössé-
gek szülessenek, amelyekhez a látássérültek is csatla-
kozhatnak. A projekt szakmai vezetője, Németh Orso-
lya hangsúlyozta, a közösségek létrejöttén túl nagyon 
fontosnak tartják, hogy a látássérült emberek helyi 
szintű érdekvédelme is kialakuljon. A kiemelkedő fel-
adatok között szerepel emellett a helyi közösségek és 
a helyi önkormányzatok, intézmények képviselői kö-
zötti nyílt kommunikáció kialakítása is.  (antosa) Fodor Orsolya, a VGYKE alelnöke

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 



Száz éve született 
Gyökössy Endre
Február 17-én lenne százesztendős 
dr. Gyökössy Endre, Újpest-Újváros 
református lelkésze, akit idén húsz 
esztendeje avatott díszpolgárrá Új-
pest Önkormányzata.

Elemi iskoláit Újpesten, a Viola utcában végezte, majd 
a Könyves Kálmán Gimnázium diákja lett a rákospa-
lotai, hívő református családba született Gyökössy 
Endre. Nagykőrösön szerzett tanítói oklevelet 1934-
ben, majd a Budapesti Református Theológiai Akadé-
mia elvégzése után 1939-ben szentelték lelkésszé. A 
Kálvin téri református templomban kezdte meg szol-
gálatát, majd 1940-ben ösztöndíjjal került a bázeli re-
formátus egyetemre, ahol Kar Barth és Emil Brunner 
neves professzorok voltak a tanárai. Egyházjogot és 
pasztorálpszichológiát tanult. 1941 júliusában tért 
vissza Magyarországra egyik professzorának a leá-
nyával, Reinhilde Ruckkal, akivel Bázelben házasodott 
össze. Az újonnan létrejövő Újpest-Újvárosi Reformá-
tus Egyházközség alapító lelkipásztora lett 1942-ben, 
amelynek a hívek saját templomot és gyülekezeti há-
zat építettek az Attila utcában. 

Gyökössy Endrét időközben a pszichopedagógia 
doktorává avatták, de csak 1952-ig taníthatott. A 
Rákosi-rezsim a szüleit kitelepítette, őt magát pe-
dig osztályidegennek nyilvánította, részben felesé-
gének svájci állampolgársága miatt. Tudományos 
pályafutása ugyan megtorpant, de lelkészként to-
vább szolgálhatott. 1956 novemberében útjára in-
dította a Reformáció című újságot, de a forrada-
lom leverése után több szám nem jelenhetett meg. 

Ugyan a katedráról nem oktathatott, tanított 
másként. 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig volt lelkész. 
Országos ismertségre tett szert: könyvei jelentek 
meg, lelki segítséget nyújtott a sokak által szeretett 
és tisztelt Bandi bácsi, aki hitvallásának megfelelő-
en, amely szerint nyugdíjas lelkész nincsen, élete vé-
géig gyülekezetének szellemi vezetője maradt, ott-
honában is nyitva állt az ajtó mindenki előtt.

1987-től kutatóprofesszorként dolgozott a Bu-
dapest-Klauzál téri Egyházközségben: a vég-
zett lelkészek továbbképzéséről gondoskodott 
pasztorálpszichológusként a lelkigondozói szemi-
náriumban. Tagja lett a Magyar Pszichiátriai Társa-
ságnak, lelkisegély-szolgálatot vezetett a Danubius 
Rádióban. 1990-ben a Budapesti Református Teoló-
giai Akadémia díszdoktorává avatták. 

Gyökössy Endre szolgálatát tisztelet övezte. Ad 
honorem Újpest 1840–1990 kitüntetésben részesült, 
majd 1992-ben a Pro Urbe Budapest díjat vehet-
te át. 1993-ban az önkormányzat által egy ember-
öltőnyi szünet után felélesztett Újpest díszpolgára 
kitüntetést elsőként (Neogrády Lászlóval egy idő-
ben) vette át. Az ünnepségen arról szólt, aligha ér-
het megtiszteltetés egy idős újpesti bennszülöttet, 
mint az, hogy városa díszpolgára lehet. Megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét is.

1997. november 30-án hagyott itt bennünket.
(Forrás: wikipédia) 
 B. K.

MEGEMLÉKEZÉS
Dr. Gyökössy Endre református lelkészre, Új-
pest díszpolgárára emlékezik születésének cen-
tenáriumán gyülekezete 2013. február 16-án, 
szombaton 17 órakor a gyülekezet templomá-
ban: Budapest IV., Attila utca 118. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak.

Tizesvillamos
az Újpesti 
Naplóban
2. rész: A városközpont felé 

Annak, aki a Tavasz utcában lakott, mint én, a 
Dózsa Klub előtti megállóban az Izzó felé úgy le-
hetett reggelente elérni a 10-est, hogy a Virág 
utca bal oldali, beépítetlen sarkától, ha a Rózsa 
utca felől jobbról feltűnt a „tuja”, el kellett in-
dulni átlósan keresztbe, a megálló felé, a kocsiút 
közepéig. Ott megvárni, amíg a villamos elhúz 
előttünk – hol volt az akkori forgalom a maihoz 
képest? –, és akkor, uzsgyi, utána, mert már állt 
be a megállóba. Hátsó peron rövid hajrával elér-
hető volt! És indulhattunk az áruház felé. 

Az Árpád útnak ez a szakasza nem volt valami 
változatos, mert látnivalót csak a nagy biciklibolt 
jelentett jobb felől. De a Mária utca sarkán, balról 
már ott volt a rendőrkapitányság. A maga korában 
modernnek számított, mára „lelakott”, kopott, va-
gyis kiszolgálta az idejét. De elődjéhez, ami mögöt-
te állt a Munkásotthon és Erzsébet utca sarkán, fű-
ződik egy ’56-os „legenda”. 

Az egyemeletes saroképület erkélyéről rendőr-
tiszt fi gyelte a környéket, mert már november 4-én 
túl járt a naptár, és mindenre számítani lehetett. 
Kellett is! Hogy melyik utcán át, azt már nem tud-
ni, de egyszerre előkerült egy szovjet tank, és a ben-
ne ülők egyike a „toronyból” vagy a tank mellől – 
se szó, se beszéd – felhajított egy kézigránátot az 
őrködő magyar rendőrre. Csakhogy az észrevette, 
hogy a „ruszki”nem biztosította ki „küldeményét”, 
csak dobta! Ő viszont észnél volt: a levegőben el-
kapta a gránátot, kibiztosította és visszavágta! Ami-
kor elérte az eredeti „feladót”, a gránát működött! 

Még jobb oldalon volt egy nagy, talán szikvíz-
szállító telep, hatalmas, kétszárnyú, szürke kapujá-
ra emlékszem, amelyen át állandóan jöttek-mentek 
a teherautók. 

Nem sokkal a rendőrség után következett a Fény 
mozi, fölötte Újpest első háromemeletes épülete, 
a hatalmas „Fény mozi-ház” magasodott, amelyet 
először, ha igaz, Vigadónak ismertek az újpestiek, 
azután Apolló-háznak, amikor Apolló volt a mozi 
neve, ezután lett Fény mozi. Sötét, zavaros hábo-
rús múlt állt az épület mögött: volt benne nyilas 
parancsnokság, a pincéjében fogda, szinte a kapuja 
előtt lőtték le a partizán Bán Tibort tévedésből tár-
sai, mert nem tudta a jelszót. És – ki tudja kik, mi-
ért, mikor – lerobbantották a homlokzatát. 

E homlokzati szárny egy harmadik emeleti lakó-
ja éppen vízért ment vödrével a másik házak vala-
melyikébe – ilyen idők jártak akkor –, és közben 
történt a robbantás. A körfolyosó viszont épségben 
maradt. Emberünk, az akkor már vízzel telt vödré-
vel lépett be „volt” lakásának ajtaján, és… zuhant 
három emeletet! Vödröstől, vizestől. Túlélte! Mert 
a rengeteg törmelékre esett, amely fölérhetett talán 
az első emeletig is.

Az épületrész sokáig romként tátongott az Árpád 
út fölött, míg vissza nem építették eredeti formája 
szerint, és katonatiszti családoknak adták a lakásokat. 

RÉTI JÁNOS, 
a www.tizesvillamos.eoldal.hu szerzője

Dédszülői házam, mozi helyén patika
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– A vizsgáim jól sikerültek, de ne-
héz időszakon vagyok túl, ami után 
jólesik az edzés és a kikapcsolódás – 
mondja Tátrai Adrienn, akit Újpest 
Arcaként ismerhettek meg az olva-
sók. 

Adrienn most a második félévre 
készül, az időt pedig maximálisan 
igyekszik kihasználni. Bár év közben 
is fi gyelmet fordít rá, most több ide-
je marad edzésre, szinte minden al-
kalmat kihasznál, hogy fi zikailag is 
formába hozza magát.

– Mostanában heti négy-öt alka-
lommal járok le a konditerembe, a 
szorgalmi időszakban viszont örü-
lök, ha háromszor tudok edzeni 
egy héten – mondja Újpest Arca, 
aki nemrégiben még háromnapon-
ta járt vizsgázni. Adrienn egyébként 
tanítónak készül, az edzéseknek kö-
szönhetően pedig fizikailag is meg-
újult erővel vág neki a következő 
félévnek.

 M. O. A. 

Sporttal tölti pihenőidejét
Nehéz vizsgaidőszakon van túl Tátrai Adrienn, Újpest Arca, aki sporttal vezeti le a szá-
monkérések sorozatának izgalmait. Bár tanév közben is szakít időt a testedzésre, a 
vizsgák utáni pihenőnapok azok, amikor fi zikailag és szellemileg egyaránt fel tud töl-
tődni, hogy az újabb kihívásokra koncentráljon.
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Mezoterápiával a hibátlan bőrért

Ránc volt, nincs!
Hihetetlennek tűnik, mégis igaz! A 
ráncoktól ma már könnyedén meg-
szabadulhatunk plasztikai sebész és 
fájdalom nélkül. A mezoterápia se-
gítségével már fél óra alatt látványos 
eredmény érhető el!

agyjából fél évszázados múltra tekint visz-
sza a mezoterápia elnevezésű profesz-
szionális kezelés, amelyet elsőként a gyó-

gyászatban használtak például migrén, sportsérü-
lések és különféle reumatikus problémák kezelésé-
re. Szépészeti alkalmazásként csak később kezdték 
alkalmazni. A kezelés semmiféle kellemetlenséggel 

nem jár, sokkal inkább hasonlít egy kellemes masz-
százshoz.

A tű nélküli mezoterápia vagy elektroporáció el-
járás felfedezését 2003-ban Nobel-díjjal jutalmaz-
ták. A speciális készülék rádiófrekvenciás hullámok 
segítségével úgynevezett virtuális csatornákat nyit 
meg a bőrön, lehetővé téve az esztétikai problé-

mák ellen használt hatóanyagok áramlását a bőr 
mélyebb rétegeibe.

Az újpesti Ördögi Szépségszalonban is elérhető 
kozmetikai kezelés első lépése az arctisztítás, amelyet 
egy úgynevezett peeling, azaz hámlasztó krém követ, 
amely hatékonyan „megmarja” a felső hámréteget, 
így garantálva, hogy a ráncokat kitöltő hatóanyag 
minél mélyebben jusson a problémás területekre.

Az alkalmazott hatóanyagok között szerepel pél-
dául a hialuronsav, de a különféle vitaminok is, így 
az A-, a C- vagy a D-vitamin, amelyek közvetlenül 
a sejtekbe jutva fejtik ki hatásukat a ráncok ellen. 
A bejuttatott anyag minden esetben tartósítószer-, 
illatanyag- és színezékmentes.

A látványos eredmény érdekében kúraszerű, há-
rom-négy alkalmas kezelés javasolt. A mezoterápia 
nemcsak a ráncok, de egyéb esztétikai problémák 
ellen is alkalmazható. Kifejezetten hatékony le-
het hajhullás, narancsbőr, pigmentfoltok és akár a 
striák, a terhességi csíkok ellen is. (antosa)

N

Szerelmesek Az Újpesti Napló ebben az évben is segít 
a szerelmeseknek! Örömmel közvetíti éppen február 14-én 

megjelenő lapszámának oldalain a Bálint-, azaz Valentin-napi 
üzeneteket. A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott 

üzeneteket a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.
Várjuk leveleiket február 8-ig a

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mailre, 
postán feladva pedig az Újpesti Napló címére 

(1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Ház).
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Táncok és viseletek a Jászságból

Hagyományőrző 
mindennapok
Jászsági táncokat és népviselete-
ket mutatott be a Márminálunk 
Organikus Delikátesz február első 
szombatján. A szeptemberben 
nyílt boltban jászsági élelmiszerek, 
kézművestermékek kaphatók.

riss és organikus élelmiszerek: zöldségek, 
gyümölcsök, tejtermékek, húsok találha-
tók a delikáteszben. Az üzlet vezetője, Bu-

gyi Gabriella Újpesten él, de a Jászságból szárma-
zik. Mikrobiológus, és évek óta ellenőrzi azokat a 
termékeket, amelyeket árul. Több jászsági egyesü-
lettel is kapcsolatban van, a Táncok és viseletek 
a Jászságból című programot a Jászapátiak Baráti 

Egyesülete és a Közép-Tisza–Zagyva Vidékfejlesz-
tési Egyesület segített megszervezni. A delikátesz-
be látogatók jászsági táncokat láthattak, és a vi-
dék népviseleteiben gyönyörködhettek. Mindezt 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfi nanszírozásából megvalósuló Darányi Ignác 
Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból 
kapott támogatás segítségével. 

– Fontos, hogy a látogatóink ne csak jászsági ter-
mékeinket ismerjék meg, hanem a térség kultúráját, 
viseleteit is. Egy ilyen program felhívja a fi gyelmet erre 
a hagyományait őrző régióra és persze a boltunkra is. 
Az a célom, hogy ne csak a termékeink legyenek or-
ganikusak, hanem maga a delikátesz is. Ennek érde-
kében majdnem minden hétvégén szervezünk vala-
milyen programot – emelte ki Bugyi Gabriella.  J. M.

F

Farsang és jótékonyság 
megfér együtt

Háromezer fánk 
Háromezer fánkkal készülnek a pé-
kek a hétvégi újpesti farsangi mulat-
ságokra, bizonyítva ezzel, hogy nin-
csen farsang fánk nélkül. Az Újpes-
ti Téli Fesztivál programjain lekváros 
és vaníliás fánk lesz a menő.

„Heje-huja vigalom, habos fánk a jutalom” – éne-
kelhetjük az Újpesti Téli Fesztivál télűző hétvégé-
jén. Amennyiben felkeressük a farsangfarki rendez-
vények valamelyikét, meg is kóstolhatjuk a szalagos 
fánkot. Nagy mennyiségű fánkkal készül ugyanis a 
Lipóti Pékség a hétvégi farsangi mulatságokra. 

– Mintegy háromezer pántlikás fánkkal ajándé-
kozzuk meg a hétvégén az újpestieket – tudtuk 
meg Kovács Pétertől, a Lipóti Pékség ügyvezetőjé-
től. – Pénteken délután a Homoktövis Általános 
Iskola előtti téltemetésen ajándékozunk fánkot a 
gyerekeknek. Másnap, vagyis szombaton délelőtt 

A család biztonsága

Nevelőszülőket 
keresnek
A Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Budapesten olyan el-
hivatott nevelőszülőket keres, 
akik vállalják, hogy saját ottho-
nukban, családjukban nevelnének 
gyermekeket és fiatalokat. Jelen-
leg Magyarországon mintegy 23 
ezer gyermek él családból kiemel-
ten, nevelőszülőknél és lakásott-
honokban. 

A kormány szándéka szerint 2014-től 12 
éven aluli gyermekek nem kerülhetnének 
intézetekbe, ám Budapesten nagyon ke-

vés a nevelőszülő. A gyermekvédelmi szakemberek 
több ezer család és gyermek sorsát kísérik fi gyelem-
mel. A tapasztalatok szerint a leghatékonyabb segít-
ség, ha a gyermek csa-
ládban nő fel, és csak 
legvégső esetben ke-
rül egy intézmény fa-
lai közé. Azoknak, akik 
nevelőszülők szeret-
nének lenni, egy 60 órás, jelenleg ingyenes tanfolya-
mon kell részt venniük, pedagógiai segítséget kap-
nak, anyagi támogatásban is részesülnek. 

– Azoknál a házaspároknál, párkapcsolatban 
élőknél vagy egyedül állóknál, akik szívesen len-
nének nevelőszülők, feltérképezzük a pszichológi-
ai alkalmasságot, és környezettanulmányt végzünk. 
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy stabil, érzelmileg 

biztonságos helyre érkeznek-e a jelenleg családból 
kiemelten nevelkedő gyermekek. Éppen olyan sze-
retetteljes körülményeket remélünk, mint amikor 
valaki a saját gyermekének a felnevelésére vállalko-
zik – mondja Pósáné András Kata, a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató pszichológusa. – Kri-

térium a 24. életév betöl-
tése, a magyar állampol-
gárság és a büntetlen előé-
let. A nevelőszülő és a ne-
velt gyermek közötti kor-
különbségnél legfeljebb 45 

évet ír elő a törvény. Az állam természetesen hozzá-
járul a gyermeknevelés költségeihez, a családi pót-
lékkal együtt havonta 60-65 ezer forinttal. Ez az ösz-
szeg speciális esetekben tovább emelkedhet – emeli 
ki a pszichológus.  B. K.

(A felhívás a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szol-
gáltató honlapján olvasható: www.szentagota.hu., 
Telefonszám: 06-20-946-0101)

A

A Jászság tánca Újpesten
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a Szent István téri farsangfarki mulatságon szin-
tén körbekínáljuk a fánkkal teli tálcát a műsorra 
érkező gyerekeknek. Lesz köztük lekváros és vaní-
liás ízű is – árulta el Kovács Péter.

 A Lipóti Pékség ezen a hétvégén a jótékonyság-
ban is élenjár, fi nom fánkkal kínálja azokat a gyer-

mekeket is, akik az Újpesti Cseriti meghívására ér-
keznek a farsangfarki mulatságba. 

 – Számukra újabb adagot sütünk a farsangi 
édességből – tette hozzá Kovács Péter.

A gyerekeken kívül a felnőttek is kivételezettek 
lesznek a télbúcsúztató idején.

– Pénteken és szombaton a piac vásárlóinak 
kedveskedünk szalagos fánkkal. Akik ezen a két 
napon a Lipóti Pékségben veszik meg kenyerüket, 
fánkot kapnak ajándékba tőlünk – avat be a rész-
letekbe az országosan ismert pékség vezetője.

 G. R.

A Lipóti Pékség nem csupán az Újpesti Téli Fesztivál idején partnere az önkor-
mányzatnak. Ősz óta számos újpesti óvodáscsoport ismerkedik náluk a tész-
tagyúrással, -dagasztással, elkészítik saját perecüket, kifl ijüket. A pékség így 
segíti azt az önkormányzati kezdeményezést, hogy a bevásárlóközponthoz, 

plázákhoz szoktatott gyermekek tapasztalják meg, hogyan készül a kenyér, s 
milyen kitűnő minőségű magyar, nagy- és kistermelői termékeket kínál a piac. 
Ahol a vásárlók, klasszikus közösségi terekbe érkezve, személyes kapcsolatot 
alakítanak ki a kereskedőkkel, és találkozhatnak barátaikkal, ismerőseikkel is. 

Télűzés hagyományok szerint
Nagy munkában voltak február első péntekén a Homoktövis Általános Is-
kola alsó tagozatosai. A február 8-ra, 14 órára az iskolájuk előtti területre 
tervezett télűző mulatságukhoz készítettek kiszebábokat, amelyeket a népi 
hagyományokhoz híven vetnek majd tűzre. A mulatságot jégszobrászat és 
farsangifánk-kóstolás színesíti majd. Az önkormányzattal közösen megren-
dezett programra a kicsik külön műsorral készülnek, amelyet a Vaga Ban-
da kíséretében adnak elő.  (Bővebben: www.ujpest.hu)

Újpesté a legnépszerűbb 
hazai sláger
Az év zenei produkciójáért kapott díjat Curtis, BLR és Majka a 14. 
Story Öt Csillag Gálán.

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Story magazin díjátadó gáláját, amelyen az elmúlt év 
legjobb művészeit, műsorvezetőit, legértékesebb produkcióit díjazták. A tavalyi év zenei produk-
ciója a Majka feat. BLR & Curtis: Belehalok című száma lett. A Belehalok több mint 18 millió vi-
lághálós letöltéssel a legnépszerűbb hazai sláger.

A díjat az újpesti Curtis és BLR és az Újpest-drukker Majka vette át a gálán. „Nagy megtisztel-
tetés, mert ez az egyik legrangosabb díj az országban. A gálára mindhárman lila nyakkendőt vet-
tünk fel, és persze a díj átvételekor „hajrá, Újpest” felkiáltással köszöntünk el a résztvevőktől” 
– mondta Curtis, az újpesti rapper. 

Boldog szülinapot!

Szívből, szeretettel
Az önkormányzat jótékonysági szervezete, az Újpesti Cseriti idén is számos él-
ménnyel örvendezteti meg a nehéz körülmények között élő gyermekeket, támo-
gatóinak segítségével. Az események sorát az Újpesti Játszóház (korábban Kö-
lyökpark) és a Vadgesztenye cukrászda közös programja nyitotta, amelynek ke-
retében az év minden hónapján öt szülinapos gyermek és vendégeik ünnepel-
hetik meg a jeles dátumot. A születésnapjukat az év első havában ünneplő gye-
rekeket és meghívott barátaikat kétórás önfeledt játék, feldíszített asztal, fi nom 
málnaszörp és szülinapi csokitorta várta január 31-én a játszóházban.   
 (Bővebben: www.ujpest.hu)

Majka és Curtis az újpesti színpadon



INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Február 20-án, szerdán 18-tól 
19 óráig ingyenes jogi tanács-

adást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. 
Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H–P 11-től 
18 óráig a 369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők február 11-én, hétfőn 17-től 
18 óráig; Bartók Béla önkormányzati képvi-
selő február 12-én, kedden 18-tól 19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Árpád 
út 56. Tel.: 369-0905. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselő február 25-én, hétfőn 
18-tól 19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink! Irodánk min-
den pénteken 17 és 18 óra között 
tart nyitva. Kérjük Önöket, 

vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy 
minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372 3119, 06-70-381 8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfő-
jén 18 órától a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

minden hónap első hétfőjén 18 órától 19 
óráig tart fogadóórát az Újpesti 
Kulturális Központ Közösségi Házban 
(IV., Lóverseny tér 6.).

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormány-
zati képviselő (LMP), fenntart-

ható fejlődési tanácsnok fogadóórája 
minden szerdán 18–19 óra között, vagy 
előzetes egyeztetés alapján bármikor.

Újpesti LMP-iroda: 1041 Budapest, 
István út 22. Tel.: 06-20 390-0566. E-mail: 
ujpest@lehetmas.hu. Honlap: ujpest.
lehetmas.hu. Facebook.com/LMPujpest

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; 
Belán Beatrix önkormányzati képviselő
előzetes telefonon történt egyeztetés 
alapján – a 369-4205-ös telefonszámon, 
hétköznap 14-től 17 óráig hívható – bár-
mikor; Szabó Gábor önkormányzati 
képviselő minden hónap első hétfőjén 
17-től 18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 
Budapest, Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát. Horváth Imre önkormányzati kép-
viselő minden hónap első szerdáján 17 
órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Budapest, Bőrfestő u. 5–9.).

MEGHÍVÓ – KÁVÉHÁZI
BESZÉLGETÉSEK
Szeretettel meghívjuk Önt a „Kávéházi 
beszélgetések” rendezvénysorozat követ-
kező délutánjára február 13-án, szerdán 
17 órára az Újpesti Polgár Centrumba 
(IV., Árpád út 66.), ahol Trippon 
Norberttel várjuk Önt egy baráti, kötet-
len beszélgetésre, időszerű közéleti kér-
désekről.

MEGHÍVÓ
Februári „kirándulásunk” alkalmával – a 
várható hidegre való tekintettel még 
mindig zárt helyre – a Holokauszt 
Emlékközpontba megyünk (IX., kerület, 
Páva u. 39.) február 22-én, pénteken. 
Gyülekező: 10.15-ig a 3-as metró Corvin-
negyed megállójának kijáratánál. (A cso-
portunkat 10.30-ra várják az emlékköz-
pontba.) A tárlatvezetéses látogatásunk 
kb. két órát vesz igénybe. Belépődíj 62 év 
felettieknek 100 Ft, a többieknek a ked-
vezményes jegy 1100 Ft. A csoportlétszá-
mot előre le kell jelenteni, ezért azoknak, 
akik jönni szeretnének, jelentkezniük kell 
február 11–15. között a 441-5555-ös üze-
netrögzítős telefonszámon vagy a febru-
ár 13-i rendezvényünkön.

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN! 
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezé-
sét – kezdőket, haladókat, érdeklődőket 
–, akik szívesen vennének részt egy zenei 
közösség munkájában. Figyelem: nem 
oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06-20 419-7878-as 

telefonszámon lehet H–SZ–P 10-től 15 
óráig. Cím: 1046 Budapest, Nádor u. 1. 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkor-
mányzati képviselőinek fogadóórái: 
dr. Dabous Fayez (5. evk) önkor-

mányzati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló 
u. 42–44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 
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Újpestért 
Egyesület

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Természetes kontraszt” – Csillag 
Körtvélyesi Anikó grafikusművész 
kiállítása február 25-ig. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Monokróm tanulmányok” – 
Feledy Gyula Zoltán festménykiál-
lítása február 17-ig mindennap 
9-től 18 óráig. Ifjúsági Ház, Új 
Galéria
� Újpesti Téli Fesztivál. „Tátrai 
képek” – az Újpesti Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat kiállí-
tása február 17-ig. Újpest Galéria
� Budapest blendén át. Bernolák 
Béla vászonra nyomtatott fotói a 
Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium Károlyi Galériájában. 
Megtekinthető az intézmény nyit-
vatartási idejében, február 10-ig. 

ELŐZETES
� Nimród fotókiállítás. A 2012-es 
év legjobb képei. Megnyitó: február 
18-án 18 órakor. Látogatható: már-
cius 2-ig. Ifjúsági Ház, Új Galéria

Február 7., csütörtök
GYERMEKEKNEK
� 14.00–15.30: Játssz-óra. Sokféle 
játék, társasjáték, Activity, 
kézműveskedés iskolai csoportok-
nak. Ifjúsági Ház

Február 8., péntek
Újpesti Téli Fesztivál
� 14.00–15.30: Jeles napok. 
Farsangi vigasság. Ifjúsági Ház
� 14.00–15.00: Jégszobrászat, 
kiszebábégetés, farsangifánk-
kóstolás. Homoktövis Általános 
Iskola előtti tér

Február 9., szombat
Újpesti Téli Fesztivál 
a Szent István téren
� 10.00: Farsangfarki mulatság a 
Szent István téren. Farsangi télűzés. 
Az Aranykapu Bábszínház programja
� 10.00–11.00: Kiszebábkészítés
� 10.25–10.55: Jégszoborfaragás
� 10.30: A Bem Néptáncegyüttes 
zenekari kísérettel indul az Ady 
Endre Művelődési Házból a Szent 
István térre

� 10.55. Kiszebábégetés, farsangi-
fánk-kóstoló gyerekeknek

KLUBOK, HOBBI
� 8.15. A Bagoly Klub túrája 
Pilisszentlászlóra, Visegrádra. Az 
Ifjúsági Ház szervezése, előzetes 
jelentkezéssel (tel.: 231-7084)

SZÍNHÁZ
� 19.00: Pierre Barillet – Jean-Pierre 
Grédy: A kaktusz virága. Zenés 
játék két részben. A Sziget Színház 
előadása. Újpest Színház, bérlet 1. 
előadás. Ady Endre Művelődési Ház

Február 10., vasárnap
ZENÉS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. 
Zenés-táncos est a Szilver zenekar-
ral. Ady Endre Művelődési Ház

Február 12., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 10.00–12.00: Szoptatási tanácsadás 
Schneiderné Diószegi Eszter szaktanács-
adóval. Lóverseny téri Közösségi Ház

Február 14., csütörtök
OVIS SZÍNHÁZ
� 10.00: Kippkopp a hóban. A Nefelejcs 
Bábszínház előadása. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
SZÍNHÁZ
Újpest Színház-bérlet. További előadá-
sok az Ady Endre Művelődési Házban:
2. előadás: március 16., szombat, 
19.00. Strand: Karrier Komédia. 
Szatirikus vígjáték két részben. A 
Száguldó Orfeum vendégjátéka.
3. előadás: április 13., szombat, 
19.00. Szigeti Ede: Liliomfi. A Turay 
Ida Színház vendégjátéka. 
4. előadás: Májusban: Topolcsányi 
Laura: Szellem a spájzban. 
Kísértetkomédia. A Turay Ida 
Színház vendégjátéka.
Bérletek rendelhetők személyesen 
az Újpesti Kulturális Központ – Ady 
Endre Művelődési Házban vagy a 
231-6000-es telefonszámon. A bér-
let ára: 1–9. sor 8000 Ft; 10–15. sor 
7000 Ft. Az előadásokra jegyek is 
válthatók, 2200 és 2500 Ft-os árban.

TOVÁBBI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
� Február 24-én, vasárnap 18 órakor 
Paul Geraldy – Cole Porter: 
Huzavona. Mozaikok a férfi és a nő 
életéből. Zenés est. Újpesti Polgár 
Centrum. Jegyek válthatók az Ady 
Endre Művelődési Ház pénztárában, 
valamint előadás előtt a helyszínen.

ZENÉS EST
� Február 15-én, pénteken 18 óra-
kor: Zenés estek Újpesten. 
Házigazda: Szűts István és a 
Szívritmus zenekar. A belépés 
ingyenes! Ifjúsági Ház
� Február 16., 20.00–01.00: Koktél 
Est élő zenével és jó hangulattal. 
Játszik a Coctail zenekar. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház

MAGYAR NÓTA
� Március 8-án 15 órakor: 
„Magyarok szép hazája…” 
Ünnepi nótagála. Fővédnök: dr. 
Molnár Szabolcs alpolgármester. 
Társszervező: Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Ady 
Endre Művelődési Ház

TANFOLYAMOK
� A Leonardo Da Vinci 
Képzőművészeti Szabadiskola fia-
taloknak és az idősebb korosztály-
nak egyaránt kínál lehetőséget a 
tanulásra, fejlesztésre, illetve felvé-
teli előkészítőt művészeti iskolák-
ba. Időpont: szombatonként 
16-tól 18 óráig. Szakkörvezető: 
Szarka Hajnalka festőművész. 
Helyszín: Ifjúsági Ház (információ: 
06-20 593-6116).

GYERMEK GRAND PRIX 
Az Újpesti Kultúra Sportegyesület sakk-
szakosztálya február 16-án, szombaton 
sakkversenyt rendez ingyenes részvétellel a 
Könyves Kálmán Gimnázium dísztermé-
ben (Budapest IV., Tanoda tér 1.) 

A szervezők a verseny előtti napon 21 
óráig várják a jelentkezéseket. (Nevezés és 
további információ a verseny honlapján, a 
www.sakk.ujpestikse.hu oldalon vagy a 
06-30 495-3148-as számon.) A verseny véd-
nökei: Wintermantel Zsolt, valamint Révész 
Máriusz, a Budapesti Sakkszövetség elnöke.



– A kaktusz virága egy híres fi lm, nagy 
színészekkel. A te szerepedet Ingrid 
Bergman játszotta. Nem terheli ez az 
előadásotokat? A néző önkéntelenül is 
összehasonlít.

– Alapvetően nem. Többször meg-
néztem a fi lmet, és persze kissé nyo-
masztó, hogy ekkora világsztárok ját-
szanak benne, de azért más a szín-
ház, mint a fi lm. Az én Stephanie-m 
is sokkal „színpadiasabb”, mint a 
Bergmané. Kicsit szélsőségesen elvit-
tem a zenés komédia irányába, így 
bohócszerű lett a fi gura. De nem is 
karaktert szerettem volna lemásolni, 
hanem a történet egészét, folyamatát 
akartam átlátni.

– Komédiát véresen komolyan kell 
játszani.

– Természetesen. Csak akkor lesz vic-
ces, ha a nézők egy kicsit magukra is-
mernek. A kaktusz virága is tele van 
olyan helyzetekkel, amelyek elsőre ab-
szurdnak tűnnek, közben bárkivel meg-
történhetnek, tehát végül is reálisak.

– A végén meg nyilván minden szé-
pen feloldódik…

– A nézőknek már rég egyértelmű, 
hogy olyan párok üldözik egymást 
a színpadon, akik nem illenek össze. 
A helyzet egyértelmű, mégis, miért 
nem veszik észre? De persze a végén 
minden helyreáll. Az a szép az egész-
ben, hogy ezt ki kell várni. 

– Bemutatnád a Sziget Színházat?
– Bár már tizenhat éve vagyok 

a Budapesti Operettszínház tag-
ja, a Sziget Színház folyamatosan je-
len van az életemben. Persze ennek 
családi vonatkozásai is vannak, hi-
szen az igazgatójával, Pintér Tiborral 
van egy gyönyörű, tizennégy éves lá-
nyunk, Pintér Janka. Nagyon szere-
tem ezt a társulatot. Fiatalok, fris-
sek, tehetségesek és bátrak. Telje-
sen megfi atalodom, ha együtt me-
gyünk tájolni. Én vagyok köztük a 
tyúkanyó. 

– Édesanyád harminc évig volt ügy-
véd Újpesten.

– Igen, nem vagyunk újpestiek, de 
ez a második otthonunk. Amikor ki-
csi voltam, mindig itt vásároltunk. 
Katinak kabát kell? Persze hogy itt ve-
szünk! Kimegyünk a piacra? Persze 
hogy ide! Tortát kell rendelni? Nyil-
ván Újpesten! Anyu minden máso-
dik embert ismer itt, úgyhogy szerin-
tem sokan jönnek a barátai közül is 
az előadásra. Számomra különleges 
nap lesz a szombati. JUHÁSZ

„Ez egy élhető, használható kultúra, 
nem vitrinben mutogatott suba” – 
mondta Berecz István a Fölszállott a 
pávában a néptáncról, a népi kultúrá-
ról. Novák Péter szerint ez lett a mű-
sor jelmondata. 

A táncos édesapja, Berecz András 
legendás mese- és énekmondó, így 
István gyermekkora óta szívja magá-
ba ezt a kultúrát. Azt mondja, a szü-
lei soha nem erőltették rá a táncot, és 
a műsorban sem volt előny, hogy ő a 
Berecz András fi a. Sőt. Szerinte ezért 
úgy tisztességes, ha még inkább meg-
dolgozik a sikerekért.

„Nekünk, táncosoknak, táncháza-
soknak természetes dolog, hogy tán-
colunk. Nem hirdetjük, nem kérke-
dünk vele, egyszerűen csak csináljuk. 
Szerencsére sok fi atal táncol minden-
féle kényszer és ideológia nélkül. Ez 
egy életforma.” 

A tehetségkutató sokat segít a 
néptánc népszerűsítésében, bár alap-
vetően nem közege a show, a verseny.

„Csak akkor állja meg a helyét egy 
ilyen megmérettetés, ha az ember 
jó lélekkel tud odamenni, és tud-
ja, hogy ez eredetileg nem ver-
senyműfaj. Nem szabad elszállni 
attól, hogy refl ektorok 
világítanak, mert nem 
ez a közege, hanem az, 
amikor a gyimesi csángó 
ember megiszik egy pá-
linkát, és megindul a ro-
pogtatás a kultúrban.” 

Berecz István fontosnak tartja, hogy 
egy táncos menjen el különböző táj-
egységekbe, és autentikus forrásból is-
merjen meg a táncokat. Ez többet ér 
neki, mint egy győzelem, mert nem 
minden szépen megtanulni a fi gurát, 
hanem oda kell menni, és meg kell 
érezni, hogy milyen körülmények kö-
zött élnek, hogyan gondolkodnak, ho-
gyan mulatnak. Persze, ha már indult a 
versenyen, akkor fontos volt neki, hogy 
megmérettessen, és nyerjen. Több 
együttesben táncolt már, de végül Új-
pesten, a Bem Néptáncegyüttesben ta-
lált megfelelő közegre és egy mesterre, 
Kis Istvánra, a táncegyüttes művésze-
ti vezetőjére. „Egy próbán is lehozzuk a 
csillagokat az égről. Én meg fakír jellem 
vagyok, tehát ezt szeretem.” 

István jogot tanul, ami szerinte je-
lentősen más gondolkodást követel, 
mint a néptánc. „Tánc közben meg-
nyílik az ember lelke, kifejezi a bána-
tát, örömét, mindenképpen a léleknek 
egy emelkedett pillanata. A jog meg 

inkább az emberek szeren-
csétlen pillanataival fog-
lalkozik, amikor nem ta-
lálkozik ember az ember-
rel. De amúgy szerencse, 

hogy nem a tánc 
a foglalkozásom, 
nekem ez szóra-
kozás, csak kisza-
badulok a karám-
ból, és táncolok.”
 J.M.

Újpest Önkormányzata ebben az évben is ünne-
pélyes keretek között szeretné átadni a díszdiplo-
mát azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak, akik 
50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt vették át diplo-
májukat, és legalább 30 évet tanítottak.

Aranydiploma jár annak, aki 50 éve, gyé-
mántdiploma annak, aki 60 éve szerezte diplo-
máját, vasdiplomát a 65 éve, rubindiplomát a 
70 éve végzett kap.

Ezért kérjük 2013. február 15-ig azoknak a pe-
dagógusoknak a jelentkezését, akik 50, 60, 65, 70 

éve szereztek diplomát, és a fenti feltételeknek 
megfelelnek.

A DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 
– kérelem formanyomtatvány (letölthető);
– eredeti oklevél fénymásolata;
– rövid szakmai önéletrajz;
–  igazolás 30 éves pedagógusi pályáról (mun-

kakönyv fénymásolata vagy a volt munka-
hely igazolása).

A gyémánt-, vas- és rubinoklevelek igénylésé-
hez az előzőleg kiadott díszoklevél fénymásolatát 
szíveskedjenek csatolni.

Az igényléseket az Újpesti Polgármesteri Hiva-
tal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztá-
lyára (1042 Budapest, István út 14. I. emelet 37., 
tel.: 231-3298) szíveskedjenek benyújtani, Kóródi 
Mariann osztályvezető asszonynak címezve.

 DR. MOLNÁR SZABOLCS alpolgármester

Letölthető dokumentumok az Ujpest.hu we-
boldalról: kérelem-formanyomtatvány, tájé-
koztató.

Komoly komédia
A kaktusz virága című előadást játssza a Sziget Színház 
február 9-én Újpesten, az Ady Endre Művelődési Házban. 
A darab egyik főszereplőjével, Janza Katával beszélgettünk.

A lélek emelkedett pillanata
Berecz István, az újpesti Bem Néptáncegyüttes táncosa 
nyerte páros és szóló kategóriában a Felszállott a páva te-
hetségkutató versenyt a köztelevízióban.
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Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya a találko-
zón mindenekelőtt arról beszélt, hogy az újpesti rend-
őrség többféleképpen próbál nyitni az állampolgárok 
felé, például úgy, hogy tavaly az iskolaigazgatókkal ta-
lálkoztak, illetve rendszeresen tartanak előadásokat az 
újpesti  nyugdíjasotthonokban és -klubokban.

FÓKUSZBAN AZ IDŐSEK
Terdik utóbbi kapcsán felhívta az egyházak képvise-
lőinek fi gyelmét, hogy az idősek hiszékenyek, nem 

elég bizalmatlanok, emiatt könnyű őket megkárosí-
tani, amire több példát is felsorolt.

– Az egyedülálló vagy elesettnek tűnő időseket 
kifi gyelik, gyakran vizet kérve vagy rosszullétre hi-
vatkozva csengetnek be hozzájuk. Ez azért veszélyes, 
mert az idősek gyakran otthon tartják pénzüket, ér-
téktárgyaikat, amelyeket a lakásba bejutó trükkös 
tolvajok könnyűszerrel eltulajdonítanak – mondta.

Szerencsére akadt pozitív példa is, amikor egy 
idős hölgy azért telefonált be a rendőrségre, mert 
a rendőrségi tájékoztatók alapján fogott gyanút egy 
ismeretlennel szemben.

Dr. Terdik Tamás a különféle lopásokkal, betöré-
sekkel kapcsolatban a Szomszédok Egymásért Moz-
galom (SZEM) fontosságát hangsúlyozta, hiszen a 
közeli szomszéd az, aki leggyorsabban észreveszi, ha 
valami szokatlan történik, vagy idegen tartózkodik 
a lépcsőházban, környéken.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS ÓV, INFORMÁL
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester ezt követően 
arról beszélt, hogy a város indult egy áldozatsegítő-
hálózat fejlesztő pályázaton, amelynek keretén be-
lül szintén kulcsszerepet kap a lakossági tájékozta-
tás, emellett több mint száz fő jelentkezhet a prog-
ramban meghirdetett képzésekre.

Az alpolgármester hozzátette, a pályázati időtar-
tam, másfél év alatt több száz fő képzésével több 
ezer tájékoztató anyagot fognak kiküldeni.

EGYHÁZVEZETŐK TAPASZTALATAI 
A tájékoztatót követően az egyházak képviselői kérdez-
hettek, és megoszthatták tapasztalataikat a jelenlévőkkel. 

Solymár Péter evangélikus lelkész örömmel vet-
te mind a rendőrség, mind az önkormányzat kez-
deményezését, hiszen az ő egyházközségében szin-
tén vannak a rendőrségi hírekben szereplő módon 
megkárosított idősek. A rendőrkapitány a hallot-
takra reagálva felajánlotta, hogy kellő létszám ese-
tén a rendőrök szívesen tartanak előadást a hívek-
nek.

Többen felvetették a hajléktalanok kérdését: az 
evangélikus lelkész pozitív és negatív tapasztalatok-
ról egyaránt beszámolt. Mészáros Kornél baptista 
lelkész viszont azt kérdezte a rendőri vezetőtől, egy-
házon belül hogyan szűrhetnék ki azokat a kérege-
tőket, akik nem csupán templomba járnak, hanem 
adott esetben lopnak is a hívektől.

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
IS ÓVATOSSÁGRA INT
Garamszegi Andrea, az Újpesti Közterület-felügye-
let osztályvezetője egy öt-hat fős hajléktalancso-
portra hívta fel a hallgatóság fi gyelmét, akik szá-
mon tartják, hogy a környékbeli idősek mikor kap-
nak nyugdíjat, és rendszeres, hogy 5-5 ezer forintot 
szednek el az idősektől.

– Egyiküket kis híján megverték, amikor azt 
mondta, hogy csak háromezer forintot tud adni 
– tette hozzá Garamszegi, aki egyben reméli, hogy 
erre a módszerre a hívek fi gyelmét is sikerül majd 
felhívni.

A találkozón a rendőrkapitány hasznos tanácso-
kat is adott, amik segíthetnek a bűnmegelőzésben 
illetve az áldozattá válás elkerülésében. 
 Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS

Hasznos tájékoztatók

Óvatosságra, 
körültekintésre 
intenek
Január 30-án az újpest egyházak kép-
viselőit hívta bűnmegelőzési és köz-
biztonsági pódiumra a rendőrség. A 
kezdeményezés célja, hogy a bűn-
megelőzési tanácsok a hívekhez is el-
jussanak, és nagyobb bizalommal for-
duljanak a rendőrség felé. Az önkor-
mányzat pályázat útján fektet hang-
súlyt a bűnmegelőző tájékoztatásra.
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Liftből lop a tolvaj
Kizárólag idős nőket szemel ki és oson utánuk 
a liftbe egy 35 év körüli férfi , aki az emelet-
gombok nyomogatásával tereli el áldozata fi -
gyelmét, majd veszi ki a pénztárcát áldozata 
táskájából.  A rendőrség múlt heti, az egyház 
képviselőinek tartott konferencián arra intett, 
ne szálljunk be a liftbe idegenekkel.

Az ismeretlenre a Rózsa utca és a 
Pozsonyi utca tízemeletes házaiban 
fi gyeltek fel. A harmincöt év körü-
li férfi  kizárólag idős nőket szemel ki, 
akik után beoson a lépcsőházba illet-
ve követi őket a liftbe. A felvonóban 
a gombok össze-visszanyomogatásá-
val vonja magára áldozata fi gyelmét, 
és amíg a leendő sértett felelősségre 
vonja, a táskájából kilopja értékeit.

Az áldozatok rendszerint csak órákkal az 
incidens után veszik észre, hogy meglop-
ták őket, és a nyomozást nehezíti, hogy ed-
dig pontos személyleírást sem tudtak adni.

A rendőrség arra inti az idősebbeket, ne 
szálljanak be egy liftbe ismeretlenekkel, 
mindig nézzenek maguk mögé, ne nyis-
sanak ajtót ismeretleneknek és a lakás be-
járati ajtaját zárják be akkor is, ha otthon 
tartózkodnak. moa

Vendégek és házigazdák a találkozón



Így szerzett az egyesület korlátot, kö-
teleket, súlyzókat, vívósisakokat, tő-
röket és más sportszereket is. Gya-
korlatilag tehát a vívás is a klub „ősi” 
sportága, amely a torna után máso-
dikként talált otthonra Újpesten. A 
szakosztály-igazgató, László Dezső se-
gített a bemutatásban.

– A vívásról mint önálló szakosz-
tályról csak az 1920-as évektől be-
szélhetünk. A vívók első otthona a 
körúton lévő Fodor-, majd Santelli-
vívóterem volt, ahol a kor szellemé-
nek megfelelően olasz mesterek taní-
tottak – kezdi László Dezső.

– Sok idő nem kellett ahhoz, hogy 
az újpesti Kabos Endre nevétől legyen 
hangos világ.

– A harmincas években tűnt fel a 
pástok első klasszisa, Kabos Endre kard-
vívó. Képzeljék el, magyar bajnokságot 
sosem nyert, ám hatszoros Európa-baj-
nok volt, és az 1932-es olimpián csa-
patban arany-, egyéniben pedig bronz-
érmet nyert. Pályafutásának csúcsá-
ra az 1936-os berlini olimpián ért fel, 
ahol egyéniben és csapatban is a dobo-
gó tetejére állhatott. Sportolói karrierje 
és élete is megdöbbentően rövid volt: 
amikor 1944-ben felrobbant a németek 
által aláaknázott Margit híd, Kabos ép-
pen egyik oldalról a másikra ment át. 

– A történelemről még sokat beszél-
hetnénk, de akkor nem igazán jutna 
idő és hely másra. Ejtsünk szót inkább 
a Dózsa-időszakról.

– Az újpesti vívás aranykora ak-
kor kezdődött, amikor a kard és a tőr 
mellé felzárkózott a párbajtőr is. És a 
hatvanas években indult a csodálatos 
sportoló világhódítása, Rejtő Ildikó 
tagja volt az 1960-as olimpián ezüst-
érmet szerző tőrcsapatnak, 1963-ban 
egyéni világbajnok lett, majd 1964-
ben a tokiói olimpián egyéniben és 
csapatban is aranyérmet akasztottak 
a nyakába. A csapatsiker részese volt 
egy másik újpesti vívónő, Marosi Pau-
la is. Rejtő Ildikó pályafutása alatt öt 
olimpián vett részt, és mindegyikről 
éremmel tért haza. De, hogy az újpes-
ti csapatról is beszéljünk, 1970-ben 
BEK-győztes lett női tőrcsapatunk. 

– Lassan eljutunk napjainkig. 
Stefanek Gertrúd lett csapatban világ-
bajnok. A tőr férfi  képviselői 1987-ben 
a vb-n, 1988-ban pedig az olimpián sze-
reztek csapatbronzot, mindkét váloga-
tottnak tagja volt Érsek Zsolt és Szeke-
res Pál. De hol vannak a kardvívók?

– Az újpesti kardvívás következő 
klasszisa Gedőváry Imre volt, az 1988-as 
szöuli olimpián sajnos már nem újpes-
ti színekben nyert aranyérmet. De azért 
nem maradtunk aranyérmesek nélkül, 
28 év kihagyás után Szöulban két új-
pesti, Csongrádi László és Szabó Bence 

– utóbbi 1992-ben Barcelonában egyé-
niben – a dobogó tetejére állhatott. 

– Ha azt mondom, Zarándi Csaba…
– A mester büszke volt arra, hogy 

az 1993-as esseni vb-n aranyérmes 
csapatot újpesti kardvívók alkották 
Abay, Köves, Navarrete és Szabó Ben-
ce személyében.

– Nagy nevek és eredmények te-
hát bőven akadnak a szakosztályban. 
Gondolom, így nincs gond az utánpót-
lással.

– Nincs, de lassan kinőjük a Ki-
rály utcai termünket. Bevallom, nem 
egy nagy múltú szakosztályhoz mél-
tó keretek között zajlanak az edzése-
ink. És még egy nagyon fontos dolog, 
1998 óta a szakosztályunk kibővült a 
kerekes székes vívókkal. Versenyzőink, 
Krajnyák Zsuzsa, Dani Gyöngyi, Jurák 
Andrea, Juhász Vera és a hozzánk iga-
zolt Pálfi  Judit paralimpiai, valamint 
világ- és Európa-bajnokságokon szer-
zett érmekkel öregbítették az UTE hír-
nevét. És hogy legyen még legalább 
száz évig vívószakosztálya az UTE-nak, 
hat fegyvernemben – női tőr, férfi  tőr, 
női kard, férfi  kard, női párbajtőr és 
férfi  párbajtőr – várjuk a fi atalokat a 
vívás megismerésére – zárta a beszél-
getést László Dezső. (GG)

Másodszor utazott Törökországba az 
Újpest FC labdarúgócsapata, hogy a 
beleki edzőtáborban készüljön fel az 
első osztályú bajnokság tavaszi mér-
kőzéseire. A szakmai munkáért Jos 
Daerden vezetőedző a felelős, de, 
hogy minden a legnagyobb rendben 
működhessen, abban Brockhauser Ist-
ván technikai vezető a parancsnok.

rockhauser neve nem ismeretlen Újpesten, hi-
szen a 1975-ben, az Újpesti Dózsában kezd-
te a labdarúgást. Az élvonalban, váci színek-

ben mutatkozott be 1987-ben. 1988-ban visszatért 

a nevelő egyesületéhez, ahol tagja volt az 1990-ben 
bajnokságot nyert, illetve az 1992-ben Magyar Ku-
pa-győztes csapatnak. Védett Kispesten, majd egy 
rövid győri szereplés után Belgiumba szerződött az 
KRC Genk együtteséhez. 2002-ben visszatért az Új-
pesthez, ahol 2004-ben fejezte be az aktív labdarú-
gást. Tízszer szerepelt a magyar válogatottban. Az 
elutazás előtt beszéltünk a technikai vezetővel.

– Először tisztázzuk, mi a dolga a technikai ve-
zetőnek?

– Mondhatom, minden, ami nem a szakmai fel-
készülésről szól. Fogalmazhatok úgy is, hogy intéző 
vagyok, aki a csapat mögött, a hátországban dolgo-
zik. A szövetséggel tartom a kapcsolatot, fi gyelem a 
játékosaink igazolásait, a játékengedélyeket, és min-
den olyan dolog hozzám tartozik, amely a csapat 
működését segíti. 

– Mit csinál a technikai vezető az edzőtáborban?

– Ügyel arra, hogy a szerződésben foglaltak rend-
ben legyenek, szabad legyen a pálya, a konditerem, 
esetleg – ha változtatásra van szükség – tárgyal és 
intézkedik. 

– Miért pont Belek az úti cél?
– Itthon ilyenkor szinte lehetetlen szabadtéren ren-

des munkát végezni. Hó, fagyott föld, hideg, sár, és 
folytathatnám a sort, mi minden hátráltatja a mun-
kát. Nem is beszélve a sérülésveszélyről. Belekben ide-
ális körülmények között, jó pályákon, kellemesnek 
mondott időben készülhetnek a fi úk a bajnokságra.

– A vezetőedzőt Belgiumból is ismerheted. 
Nyelvi problémáid nincsenek, ezért is kérdem, ne-
tán kikéri a tanácsaidat?

– A szakmai munkához nincs közöm. Vigyázok 
arra, hogy még véletlenül se tegyek, mondjak olyat, 
ami nem az én asztalomhoz tartozik. Persze, jó a 
viszonyom az edzővel, ráadásul nagyon felkészült 
szakembernek tartom. Éppen ezért érzem megtisz-
teltetésnek, hogy vele (is) dolgozhatok. 

– Gondolom, azért látod a csapatot. Szerinted 
milyen tavasz elé nézünk?

– Lázár Bence ismét dolgozik, Simon Krisztián is 
teljes értékű harcos, és ha Moraes is meggyógyul… 
Szerintem erősödött a csapat. Jól dolgoznak a srácok, 
mindenki tudja, mi a dolga, mit vár a vezetőség tőlük. 
Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, biztosan előbb-
re lépünk. (gergelyg)

Szakosztályról szakosztályra

A nagy bajnokok 
követőit várják a vívók  
A krónikák szerint a megalakuláskor, 1885. június 16-án 
egyetlen szakosztálya volt a klubnak, a torna, ám nem sok-
kal később Győri Farkas Gyula alelnök hatvanezer forintot 
örökölt, s ennek nagy részét az UTE javára ajánlotta fel. 

Brockhauser 
intézi, hogy 
jól menjen 
minden
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen 

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

In gat lan el adó
� Tulajdonostól Újpest központjához közel, Illek 
Vince utcában, nagyon rendezett társasházban, sa-
ját előkertes, teljesen felújított, 39 m2-es, világos, 
azonnal költözhető, tehermentes téglalakás eladó. 
Klíma, új laminált parketta, festés, fürdőszoba, fa 
konyhabútor. I. á.: 6,3 M Ft, tel.: 06-70 512-4108

� Művelésre bérbe adom vagy eladom mogyoró-
di 340 m2-es telkemet. Szőlők, gyümölcsfák, víz, vil-
lany megoldható. Beépíthető, megosztható sarokte-
lek. I.á.: 3,2 M Ft, tel.: 06-30 734-7124, 06-1 290-2610

Ingatlant cserél
� Elcserélném VIII. kerületi, 40 m2-es öröklaká-
somat, ráfizetéssel, 2-3 szobás, panel öröklakásra, 
Káposztásmegyer I. lakótelepen, tel.: 06-20 326-9500

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, mo-
tornak, tárolás vagy raktár céljából is, tel.: 06-70 
339-5461

� Az Újpesti vasútállomás közelében garázs bérleti 
joga eladó, tel.: 06-30 250-9544 

Szolgáltatás
� Megbízható középkorú hölgy vállal takarítást, fő-
zés, vasalást, tel.: 06-20-968 2448

� REDÖNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmoni-
kaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, kar-
nisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

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

� Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vál-
lal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
vízvezeték-szerelő, festő, gipszkartonozó szak-
emberek állnak rendelkezésére, tel.: 06-20 416-
5879, 06-30 486-7472

� Az Újpest Áruházban, a földszinten minden-
nemű ruhajavítást, ruhatisztítást, patyolatot és 
szőnyegtisztítást vállalunk. Nyitva: 9-től 18 órá-
ig, tel.: 06-20 270-7161

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások, megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
tel.: 06-30 219-1624

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vé-
cék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� Több évtizedes társasház-kezelői gyakorlattal, 
teljes körű társasházkezelést vállalunk. 24 órás 
víz- és villanyszerelési ügyelettel, tel.: 06-30 949-
6376, e-mail: hafilak@hafilak.hu

www.ujpest.hu

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

� IKEA típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 
368-1354 

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20 959-0134

� Házhoz megyek. Matematika–angol–fizika–né-
met, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, felzárkóz-
tatás. Egyetemi matek is. SMS is küldhető, tel.: 06-20 
973-6467 

� Basszusgitár oktatása Újpesten! Kezdőknek és 
haladóknak, nyugati iskolák és módszerek alapján. 
Gyors fejlődés, szorgalommal, gyakorlással biztosí-
tott, tel.: 06-20 616-2422

Gyógytornászt keres
� Újpesti lakos gyógytornászt keres, heti több alka-
lomra. Érdeklődését az alábbi e-mail címen várjuk: 
hajnal.jozsef68@upcmail.hu

Egészség
� LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓGIA, AKUPUNK-
TÚRA, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, 
csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájás-
ellátás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok, 
tel.: 368-6349, 06-20 968-6886

Szépségápolás
� Új szolgáltatásokkal bővült szalonunk! Kerati-
nos hajkiegyenesítés 10 000 Ft-tól, mikrogyűrűs 
hajhosszabbítás 7000 Ft-tól, paraffinos kézápo-
lás 800 Ft-tól. Gyógymasszázs: rész-, teljes test 
(szegment, kötőszövet, nyirok, svéd, sportmasz-
százs) 900 Ft-tól, tel.: 370-4177

Régiség
� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképet, jel-
vényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot, játé-
kot, fotót, képeslapot, szódásüveget, teljes hagyaté-
kot bútorral együtt. Régi dolgait ne dobja ki, meg-
vásárolom, minden érdekelhet, hívjon, tel.: 06-20 
924-4123 

HALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, 

hogy 2012. december 12-én, 
életének 71. évében elhunyt 

Lukács Jánosné született 
Tóth Katalin. Gyászolják: 

édesanyja, Brünaver Imréné, 
férje, lánya és családja. 

Minden értesítés helyett.

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék 

köszönetet mondani 
mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk, 
ifj. Krisztián József, 

2013. 01. 30-án tartott 
temetésén részvétüket 

nyilvánították.
Köszönettel: 

a gyászoló család

MOZGÁSSÉRÜLTEK FIGYELMÉBE! 
Felhívom a Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete Újpesti Szervezetének tagjait, hogy klu-
bunk 2013. február 19-én (kedd) 15 és 16 
óra között pót-tagdíjbefi zetést tart az Újpes-
ti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődé-
si Házban! Felhívjuk klubtagjaink fi gyelmét, 
hogy rendezvényeinket csak azok látogathat-
ják, akik rendezik tagdíjukat! A tagdíj összege 
egy évre 1700 forint. 

Zana Anita klubvezető (Tel.: 781-6937; mobil: 
06-70 328-4232; e-mail: zana.anita@gamil.com; 
web: mbeujpest.uw.hu 

ISKOLA KÓSTOLGATÓ
Zenés iskolakóstolgató lesz február 23-án (szombaton) 10 és 
12 óra között, hangszerbemutatóval és kézműves-foglalkozás-
sal a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában. Nyílt tanórákat is tartunk február 27-én és 
28-án 8 és 11 óra között, amikor a tanító nénikkel ismerked-
hetnek a leendő iskolások és szüleik. Szeretettel várjuk az isko-
laválasztás előtt álló családokat! Az iskolavezetés

BALKÁN EST, TÁNCHÁZZAL
Az Újpesti Bolgár, Görög és 
Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat szeretettel meg-
hívja Önt és tisztelt család-
ját a 2013. február 22-én 18 
órakor kezdődő Balkán est-
re, amelynek helyszíne az Ady 
Művelődési Ház (Budapest IV., 
Tavasz u. 4.). A színvonalas, 
sokszínű programot táncház 
követi. A belépés ingyenes!
 A szervezők

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás

· fogbeültetés

· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás

· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés

· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
folyamatos 

akciókkal várja 
a kedves vásárlókat!

kiwi 349 Ft/kg

mandarin 299 Ft/kg

narancs 199 Ft/kg

citrom 159 Ft/kg

gyökér 149 Ft/kg

vöröshagyma 119 Ft/kg 

fejes káposzta 99 Ft/kg

kelkáposzta 159 Ft/kg

burgonya 119 Ft/kg

sárgarépa 119 Ft/kg

cékla 99 Ft/kg

Húsáru
fűszeres darált hús 699 Ft/kg

sütni való kolbász 799 Ft/kg

bajor kolbász 799 Ft/kg

pulykaszárny 670 Ft/kg

pulykapárizsi 580 Ft/kg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. február 4-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kul-
turális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. január 24-i lap-
számában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Kiss Tibor, Lőrincz Ádám, Stéger Lászlóné, Széplaki Kálmánné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről 
levélben kapnak értesítést. 
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az 
Újpesti Babaköszöntő Meg-

érkeztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

A képen kisfi am, Tóth 
Bence látható, aki 2012. 
október 16-án szüle-
tett, 4024 grammal és 
51 centiméterrel. Na-
gyon büszkék vagyunk 
rá és az ő nagy és okos 
bátyjára. 
 Tóth Zsuzsanna

S
Aranyos Albertnek hív-
nak, 2012. október 11-
én születtem, 57 cm és 
3705 gramm voltam. 
Azóta szépen növek-
szem, de még beleférek 
az első újpestes bodyba. 
Köszönöm ezt a sok 
szép ajándékot! Berti

Küldjük kisfi unk, Ró-
zsahegyi Milán Levente 
fotóját. Ő a családunk 
szeme fénye. Ezúton is 
nagyon köszönjük a ba-
baköszöntő csomagot 
az önkormányzatnak!

Dénes Anita és 
Rózsahegyi Szabolcs 

Újpesti Téli Fesztivál
2013. január 17 - február 9.

FEBRUÁR 8., PÉNTEK

14.00 – 15.00:
Jégszobrászat, kiszebáb égetés, farsangi fánk kóstolás gyerekeknek

a Homoktövis Általános Iskola előtti téren

14.00 – 15.30:
Jeles Napok – Farsangi Vigasság az Ifj úsági Házban

FEBRUÁR 9., SZOMBAT
Farsangfarki mulatság a Szent István téren

10.00 – 10.30 Aranykapu Bábszínház Farsangi télűzés programja

10.00 – 11.00 Kiszebáb készítés 

10.25 – 10.55 Jégszobor faragás

10.30 A Bem Néptáncegyüttes zenekari kísérettel indul 
az Ady Endre Művelődési Házból

10.55 Kiszebáb égetés, farsangi fánk kóstoló gyerekeknek 

a Szent István téren

Részletek: 

ujpest.hu/telifesztival

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

1042 Budapest, István út 17-19. 

Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.

Telefon: 231-7071 

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Valentin-napi akció
1 db maci vásárlásakor 

a párját ajándékba adjuk
Minden vásárlónknak meglepetéssel kedveskedünk!  

Maci
740 Ft

Jégbe faragott 
remekek 
A hétvégi, Farsangfarki mulatságon 
két helyszínen is különleges jégszob-
rok készülnek M. Tóth Zsolt keze 
nyomán. Pénteken délután a Ho-
moktövis Általános Iskola, szom-

baton délelőtt pedig a Szent Ist-
ván tér lesz az Újpesti Téli Feszti-
vál záró eseményeinek helyszíne. Az 
Újpesten fellépő jégszobrász, éppen 
egy nemzetközi versenyen járt, ahol 
jégfaragó show-t mutatott be, a ki-
lenc ország csapatait felvonultató 
Ice Master versenyen pedig a rangos 
harmadik helyet és a közönségdíjat 
hozta el. 

– Az újpesti télbúcsúztató mu-
latságokra látogatók látványos jég-
szobrász-bemutatókra számíthatnak. 
Speciális kristálytömbből, közel húsz 
perc alatt faragom ki a szobrokat. A 
két rendezvényre két különböző al-
kotással készülök, de hogy pontosan 
mivel, az legyen a hétvégéig meglepe-
tés – mondta titokzatosan M. Tóth 
Zsolt. G. R.
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