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ÚJPESTI NAPLÓ

HÁGÁBAN IS A MAGYAR
ELNÖKSÉGET FIGYELIK
Egy újpesti fiatal, Bangha Viktória az
Europol hágai irodájában teljesít
szolgálatot, akit a magyar soros EU-
elnökség kapcsán kérdeztünk mun-
kájáról. – 7. oldal

STARTOLHAT A KÁPOSZTÁSMEGYE-
RI VASÚTÁLLOMÁS TERVEZÉSE
Kezdõdhet a káposztásmegyeri vas-
útállomás tervezése, miután
Wintermantel Zsolt polgármester
közbenjárására pénzt kap a projekt. 

– 2. oldal

EGYMÁS UTÁN NYÍLNAK 
A KIÁLLÍTÁSOK AZ ÚJ ÉVBEN
Három kiállítással köszöntött be az
új év, Bencze Zsolt, Szunyoghy Viktó-
ria és Nagy Sára, valamint Kusztos
Imre festményei, grafikái várják a lá-
togatókat. – 8-9. oldal

ANYA ÉS LEÁNYA EGYÜTT 
RÖPLABDÁZIK
Majd hanyatt estem! – idézi fel a pil-
lanatot lapunknak Ancsin Kitti,
amikor megtudta, hogy édesanyjá-
val együtt játszik az újpesti röplab-
dacsapatban. – 16. oldal

Szenzációs sikert ért el az újpesti gyorskorcsolyázó,
ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon 16. oldal

Gratulálunk,
Bernadett!
Gratulálunk,
Bernadett!



z Országgyûlés számvevõszéki és költ-
ségvetési bizottsága 2010. december 16-
án tárgyalta a 2011-es költségvetéshez

benyújtott módosító javaslatokat. Ezek között
szerepelt a „Moszkva tér felújításának, a térség tö-
megközlekedési kapcsolati fejlesztései” fejezet so-
ron 3 milliárd forint. Wintermantel Zsolt, Újpest
polgármestere lobbizásának köszönhetõen a feje-
zetbe bekerült a „Káposztásmegyer vasúti és
egyéb fõvárosi közösségi közlekedési fejlesztésé-
nek támogatása” címû projekt is. Az errõl szóló
módosító indítványt Nyikos László (Jobbik), a bi-
zottság elnöke terjesztette be a testület nevében
Kövér László házelnöknek. Ekkor ugyanis egyéni
módosító indítványokat már nem lehetett bead-
ni. A Parlament december 23-án elfogadta az idei
költségvetést, és a számsorok közé az Újpest-
Káposztásmegyer közösségi közlekedését jelentõ-
sen érintõ fejlesztés is bekerült.

Ismert, errõl a polgármester már többször nyi-
latkozott, régi adósságnak tartja a káposztásme-
gyeri vasútállomás megvalósítását. Wintermantel

Zsolt azért is szívügyének tekinti, mert közlekedés-
mérnöki diplomamunkáját éppen a káposztás-
megyeri közösségi közlekedés fejlesztése témakör-
ben írta. A projekt nem csupán egy állomás építé-
sét jelenti, hanem egy intermodális csomópont ki-
alakítását, ahol megteremtenék a busz és – remé-
nyeik szerint – a 3-as metró összekapcsolódását is
a vasúttal. A leendõ csomópontban természetesen
P+R parkolókat is létesítenének majd. 

A határozat a fejlesztéspolitikáért és az önkor-
mányzatokért felelõs minisztert felhatalmazza,
hogy a 3 milliárdos támogatás felhasználásának
részleteirõl szerzõdést kössenek a fõvárosi önkor-
mányzattal, a tényleges felhasználás tartalmi ele-
meirõl a fõváros dönt.

A fejlesztéshez mindenképpen szükség van a
MÁV, a Fõváros, a szomszédos XV. kerület, a Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt. és más szervezetek
együttmûködésére, a sikeres megvalósításnak ez el-
engedhetetlen feltétele. Mi a magunk részérõl
megkezdtük az elõkészítõ munkát – mondta el la-
punknak Wintermantel Zsolt polgármester.

Út a célig
A káposztásmegyeri intermodális csomó-
pont megvalósításához több lépcsõn át vezet
az út – tudtuk meg az önkormányzat fõépí-
tészi irodáján. Elsõ lépésként az ÉPIT Zrt.
megbízást ad egy tanulmányterv elkészítésé-
re, amely feltárja a vasútállomáshoz kapcso-
lódó közúti fejlesztés és az Óceánárok utcai
BKV buszvégállomáshoz való kapcsolódás
feltételeit is. Jelenleg az ÉPIT Zrt. megbízási
szerzõdésének elõkészítése folyik a városháza
munkatársainak közremûködésével.

Újpest és a fõváros közlekedési rendszerter-
vében egyaránt szerepel a Megyeri út összekö-
tése a Külsõ Szilágyi úton át Rákospalotával,
ahol már korábban megvalósultak a fogadó
úthálózat egyes elemei. Káposztásmegyer felöl
a vasúti töltés alatt haladó közúti aluljáró épí-
tésével oldanák meg a kapcsolatot, míg a fel-
színen a Budapest–Vác vasútvonal elõvárosi
vasúti megállója kapna helyet. A fõváros ere-
deti tervei szerint a 14-es villamost a

Káposztásmegyerig kiépített 3-as Metró váltja
majd ki. Ezért a készülõ tervekben komplex
módon kell majd kezelni a metró majdani
végállomása, az elõvárosi vasúti megálló, vala-
mint a ráhordó autóbusz-járatok kapcsolatát,
valamint közúti vonzatait. 

A tanulmányterv alapján készülhet el a
csomópont környezetének szabályozási ter-
ve, amelyet szakhatósági egyeztetések követ-
nek. Ezek eredményét elõbb a kerületi, majd
a fõvárosi szabályozási tervbe is bele kell fog-
lalni, a mûszaki tervezés ezt követõen veheti
kezdetét. 

Wintermantel Zsolt polgármester azon az
állásponton van, hogy minél gyorsabban ha-
ladjon a projekt. Így lehetõség nyílik a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által
menedzselt Budapest–Vác vasútvonal re-
konstrukciós programjához kapcsolódni,
amelynek részeként a Rákospalota–Újpest
vasútállomás is megújul.
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Wintermantel Zsolt közbenjárására megkezdõdhet az elõkészítés 

Kezdõdhet a káposztás-
megyeri állomás tervezése
Hamarosan megkezdõdhetnek a káposztásmegyeri vasútállomás megvaló-
sításának elõkészületei – értesült az Újpesti Napló. Hosszú évek után végre
történik valami, – a polgármester kezdeményezésére – a 2011-es állami
költségvetés már biztosítja a projekt megkezdéséhez szükséges forrást.
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Szent János apostolt ábrá-
zoló dombormûvet ava-
tott január 14-én a nevét
viselõ katolikus általános
iskola. Tóth Dávid újpesti
szobrászmûvész alkotását
az iskola homlokzatán
leplezték le, majd Pályi
László plébános atya ál-
dotta meg a tanítási nap
zárásaként az iskola diák-
sága, a tanárok és a szülõk
jelenlétében. 

dombormû avatásán emlé-
keztek arra is, hogy öt évvel
ezelõtt, ezen a napon áldotta

meg az iskola kápolnáját Kiss-Rigó
László püspök. Ezúttal a Fatimai Szûz-
anya, a kápolna patrónája tiszteletére
ünnepi búcsúi szentmisét is tartot-
tak. Az eseményen jelen volt a fenn-
tartó képviseletében Barabás
Hunorné az Egyházmegyei Katolikus
Iskolai Fõhatóság igazgató-helyettese,
Molnár Szabolcs, az újpesti önkor-
mányzat alpolgármestere, Tóth Dávid
szobrászmûvész, Käfer György, az is-
kola igazgatója és Kucsera Tamás
Gergely, az újpesti önkormányzat
Személyügyi Osztály osztályvezetõje.

Az iskola udvarán felsorakozó diá-
kokat Pályi László plébános atya kö-
szöntötte, az avatási szertartás kö-
zös imával vette kezdetét. A plébá-
nos atyától arra a kérdésre is választ
kaptak a diákok, miért került ide a
dombormû. „Szent János apostol
nevét hordozzuk, ezért illõ, hogy
érezzük is jelenlétét. Szent János a
szeretett tanítvány volt, ezért jöt-
tünk ma is össze. Evangéliuma nél-
kül nagyobb lenne a hiány, amit
éreznénk” – mondotta az atya. 

Az igazgató leleplezte a dombor-
mûvet, majd a
plébános Jézus
Krisztus áldását
kérte a Szent Já-
nos apostolt áb-
rázoló mûre.

– Régi vágya
volt a tizen-
egyedik tanév-
ében járó Szent
János Apostol
Általános Iskola
nevelõtestüle-
tének, hogy
névadónk csele-
kedeteire egy
dombormûvel
is utaljunk –
mondta az Újpesti Napló kérdésére
Käfer György. Úgy gondoltuk, név-
adónkra ezáltal több figyelem ve-
tül. Az akaraton túl azonban az
anyagiak is számítanak, megtisztelõ
számunkra, hogy segítségünkre volt
Újpest önkormányzata azzal, hogy a
dombormû költségeinek felét átvál-
lalta.  Az anyagiak elõteremtése
után, szülõi kapcsolat segítette,
hogy eljussunk Tóth Dávid szobrász-
mûvészhez, több újpesti szobor
megalkotójához, aki felkérésünkre
elkészítette az alkotást. Ha nem is a

tizedik, jubileumi tanévben, de a ti-
zenegyedik félidejében együtt örül-
hetünk a megvalósulásnak. Továbbá
annak, ha kis lépésben is, de hala-
dunk és céljainkat közösen sikerül
megvalósítanunk. 

A szoborhoz mintát az evangéli-
umi ismereteink szolgáltattak,
ezen kívül az apostol életének
megismeréséhez a hagyomány is
õriz epizódokat. Bár a megmintá-
zásban természetesen támaszkod-
tunk a mûvész képzelõerejére, ok-
tatási-nevelési intézményként a fi-

atal Szent Jánost
akartuk megje-
leníteni. Gyö-
nyörû alkotás
született. Méltó
az apostol csele-
kedeteihez. 

Jézus tanítvá-
nya, a tizenkét
apostol egyike
Szent János, aki
Péter után a leg-
fontosabb az
apostolkollégi-
umban. A négy
evangélista kö-
zül az õ szimbó-
luma a sas,

melynek szárnyalása, magas röpte
és napra figyelõ tekintete jól kifeje-
zi János sajátságait. Úgy emlegeti
az evangélium is, mint a tanít-
ványt, akit „Jézus szeretett” s ez
olyan jelzõ, amelyet senki más nem
visel. Hõsies és hûséges volt, aki
követte Mesterét végig a kereszt-
úton. Tõle ered a sokat ismételt
mondás: Gyermekeim, szeressétek
egymást! Aki ezt teszi, megtette,
amit tennie kellett. A tudás mellett
ennél szebb útravalót mi sem adha-
tunk diákjainknak. – B. K.

A mûalkotás létrejöttét az önkormányzat segítette 

Szent János apostol
dombormûrõl is
vigyázza a diákokat

A

A vendégek az ünnepi búcsúi Szentmisén
(jobbról balra): Kucsera Tamás Gergely,

Molnár Szabolcs, Tóth Dávid
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áposztásmegyeren a
Farkaserdõ utca 21. szám
alatt mûködik már jó ideje

egy szociális bolt, amelyet megszeret-
tek a környéken lakók. A kis üzlet tu-
lajdonosa most új kezdeményezésbe
fogott, január 14-tõl egy héten át a
Bõröndös utcában, a 26-30-as ház-
tömb elõtti kis téren kínálta az áruit.
A református templom szomszédsá-
gában lévõ ideiglenes stand híre
gyorsan terjedt a lakótelepen.

– Tavaly õsszel és most is 13-15 fo-
rintot adtak a multik a termelõknek
a léalmáért, ami elfogadhatatlan – fa-
kad ki Kármán Béla, az üzlet tulajdo-
nosának társa, aki Budai Gyula akko-
ri MAGOSZ-igazgatóval maga is részt
vett a bolthálózat szervezésében. –
Úgy tudjuk kedvezõ áron adni a gyü-
mölcsöket, ha közvetlenül nekünk
szállítják a termelõk. Szeretnénk
rendszeressé tenni az ilyen akciókat.

Közben, a szemerkélõ esõ ellenére
egyre csak jönnek az emberek, szépen
fogy a felhalmozott készlet. Kristóf Tí-
mea, az üzlet tulajdonosa pörög, egy-
más után szolgálja ki a vásárlókat, alig
gyõzi a munkát. Természetesen nincs
ideje beszélgetésre, annyit mond csu-
pán: most körülbelül negyven száza-
lékkal olcsóbban kínálja az áruit, és
örül, ha a vásárlók elégedettek.  

– Nagyon jó kezdeményezésnek
tartom a szociális bolt mûködését, és
az utcai árusítást még inkább –
mondja lelkesen Jánszkyné Ulman

Mária, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljáró helyette-
se. – A mai világban minden forintot
meg kell fogniuk az embereknek. A la-
kótelepünkön is sok a beosztással élõ,
bár szerintem kicsit jobb itt a helyzet,
mint a kerület egyes részein. Segítet-
tünk abban, hogy híre menjen az ak-
ciónak, beosztottuk a területet, egy
hétig ragasztgattam a cetliket a
tömbházak ajtajára. Azért vagyok itt,
hogy segítsek a kiszolgálásban, de
egyúttal a fogadóóráimat is lebonyo-
lítom. Jönnek vásárolni az emberek,
meglátnak, s elmondják a gondjaikat.
Az utcán is szívesen beszélgetek ve-
lük, és amit lehet, megteszek.

Ambrus Miklósné a szomszédos
panelben lakik, és az ablakból látta,
hogy az ideiglenes stand körül egyre
gyûlik a tömeg. Kíváncsi volt, a férjé-
vel leballagott a helyszínre. Látva a

szép és olcsó portékát, nem mentek
haza üres kézzel. Elsõként gombát
raktak a kosárba.

Tóth Boglárka a református temp-
lomban hallott arról, hogy lesz ez az
akció. Nem csalódott, gyakorlatilag
minden kirakott áruból vásárolt.

Valóban kitûnõ minõségû, és ked-
vezõ áru termékeket kínáltak a sza-
badban. Fogyott a burgonya, a hagy-
ma, az alma, a gomba rendesen. Az
akció szervezõi ígérik: lesz folytatás.

– ÁDÁM TAMÁS

Egy héten át Káposztásmegyeren hallatlanul olcsón le-
hetett hozzájutni jó minõségû burgonyához, hagymá-
hoz és több gyümölcsféléhez. A szociális bolt január
14-én utcai standot állított fel a Bõröndös utcában,
amit rengeteg ember felkeresett. 

K

Fogyott a krumpli, az alma, a gomba rendesen  

Utcára vitte áruját 
a szociális bolt

Két éve nyílt meg az elsõ szociális
bolt a fõvárosban, amely egy új
üzletlánc elsõ tagjaként üzemelt.
A kezdeményezés elindítója a
Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége volt.
Azóta sorra nyíltak a hasonló üz-
letek szerte az országban, így Új-
pesten is. A szociális bolthálózat
tagjai a multiknál jóval olcsób-
ban kínálják a magyar gazdák
áruit, õk pedig jobb felvásárlási
áron szerezhetnek piacot termé-
nyeik számára. A kedvezményes
árat úgy sikerült elérni, hogy a
közvetítõi lánc profitja nem ter-
heli a fogyasztói árat. Hogy mi az
üzlet ebben a boltok tulajdono-
sainak? Nos, õk sem járnak rosz-
szul, hiszen az átlagosnál mintegy
harminc-ötven százalékkal ked-
vezõbb árszint nagyobb forgal-
mat teremt számukra. 
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Két hónap híján 14 évig volt a Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Újpesti Tagcsoportjának elnöke
Keztyûs József. A néhány évvel ez-
elõtt Újpest díszpolgára címmel ki-
tüntetett vállalkozó leköszönt tiszt-
ségérõl, az újpesti közéletbõl is visz-
szavonul. Összegzésre kértük.

– Közel másfél évtized, hosszú idõ egy társadal-
mi megbízatásnál. Emiatt köszönt el?

– Két hónap híján 14 éve választottak meg az új-
pesti tagcsoport elnökének. Bár régóta foglalkozta-
tott a búcsú, megértettem az elnökség kérését, hogy
a tisztújításhoz legközelebb esõ idõben kerüljön er-
re sor. Végül is a döntés meghozatalával átálltam egy
kímélõ életmódra, nincs már olyan vállalkozásom,
ahol vezetõ tisztségem lenne. Hetente kétszer az
agyamat tanácsadással tartom karban két vállalko-
zásnál, de a közéletbõl visszavonultam. Az én ko-
romban nyugállománynak hívják ezt az idõszakot.

– Mûködik a dolog, hiszen a munka és a közélet
Önnél évtizedeken keresztül egyet jelentett?

– Tudatosan készültem erre, a családom és a ma-
gam örömére. A szervezetem is pozitívan reagál ar-
ra, hogy nem érnek egybe a napszakok, a hétköz-
napok és a hétvégék. Végre közösen forgatjuk kis-
iskolás unokámmal a tankönyveit. A feleségemmel,
gyerekeimmel, barátaimmal és a kilencvenedik
életévén túl is rendkívül érdeklõdõ édesanyámmal
is meg tudom beszélni a világ dolgait.  Épp a na-
pokban került a kezembe az elsõ, bemutatkozó új-
ságcikk, „Akinél a Kamara kulcsa” címmel, ami a
helyi lapban jelent meg. Látja, néha még nosztalgi-
ázom is. Igyekeztem, hogy minden önkormányzati
és újpesti partnertõl elköszönjek. Mégis köszönöm,
ha ebben az Újpesti Napló most a segítségemre
van, s ezúton is megköszönöm az önkormányzat
vezetõinek a helyi szervek, szakhatóságok vezetõi-
nek és munkatársainak segítõ együttmûködését.

– Hogyan vonná meg a kamarai munka mérlegét? 
– Azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy

Újpesten gyökeret tudott verni a Kamara, és ele-
get tudott tenni sok-sok ember elvárásának.
Olyan, korábban nem létezõ munka kialakításá-
hoz, majd biztosításához láttunk hozzá, amelynek
két pillére volt. Egyfelõl nagyon fontos volt, hogy
az önkormányzattal jó munkakapcsolatot tud-
junk kialakítani annak érdekében, hogy az érdek-
képviseleti elképzeléseink megvalósulhassanak.
Ezt garantálta az Önkormányzat és a Kamara kö-
zött 2002-ben kötött szerzõdés.  Másrészt a ka-
marai munka alapja lett, hogy olyan képzéseket,
átképzéseket tudjunk a vállalkozóknak biztosíta-
ni, amit másutt vagy nem, vagy csak lényegesen
magasabb áron tudtak volna megszerezni. E két

pillért csak egy helyi szervezet tudta megalapozni.
A minõségrõl csak annyit, az egyik multi cég ná-
lunk képezi a pénztárosait. Ezen kívül többek kö-
zött vagyonõröket, árufeltöltõket, üzletvezetõket,
raktárosokat is oktatunk. Összességében 6-8
olyan szakmát, amelyeket a kamaránál megszerez-
hetõ jogosítványok nélkül nem tudnának betölte-
ni. Újpesten a kis- és középvállalkozók többsége
ismeri egymást. A közösségben rejlõ erõ nálunk is
megmutatkozott. Kialakult a továbbképzések
rendszere a folyamatos információk átadásának
rendszere, például az adójogszabályok változását
az APEH szakavatott vezetõi ismertették, térítés-
mentesen, konzultációs lehetõséget is teremtve,
néha évente kétszer. Folyamatos felkészítést bizto-
sítottunk az iparban dolgozók részére a környe-
zetvédelem és termékdíj szabályozás jogi hátteré-
rõl, az élelmiszer-kereskedõk részére az élelmiszer
minõség szabályozás rájuk vonatkozó elõírásairól. 

– Említette az önkormányzati kapcsolattartást.
Közismert, hogy az önkormányzat több tízmillió fo-
rintos alappal támogatja 2 éve a helyi vállalkozókat.

– A folytatás lehetséges útjairól minden bizony-
nyal elsõ kézbõl tájékozódhatnak majd a tagcso-
port tagjai január 25-én, amikor Wintermantel
Zsolt polgármester úr lesz a vendég. Az önkor-
mányzat hozzásegített bennünket az Árpád úti
irodánk fenntartásához, amely bázis és találkozási
pont, az oktatások és elõadások színhelye. Az élõ
kapcsolat jele, hogy az önkormányzat kikérte a
véleményünket a vállalkozókat érintõ rendeletek,
például a bérleti díjváltozások, az építményadó
meghozatalánál. Nem sok kerületben volt arra
példa, hogy a bérleti díjakat nem, vagy nem az
inflációhoz igazodó mértékkel emelte az önkor-
mányzat. Újpesten ezzel a városrész egyik jellegze-
tességét, a kiskereskedelmet megmentették, je-
lenleg több mint 5 ezer vállalkozás mûködik. A
BKIK sokat tehet azért, hogy közülük minél töb-
ben érezzék a kamarai tagsággal járó elõnyöket.
2010-ben másodszor jelent meg egy 30 milliós visz-
sza nem térítendõ támogatási alap a vállalkozók
részére pályázati úton elérhetõ módon. – B. K.

Beszélgetés az iparkamara leköszönõ elnökével, Keztyûs Józseffel

Újpesten megmentették 
a kiskereskedelmet

Kezdetét vette a magyar
kultúra hete

Fotók 
a Dunáról
Neves fotómûvészek alkotásaiból
nyílt kiállítás január 17-én „A Du-
na, mely múlt, jelen és jövendõ…"
címmel, az Újpesti Gyermek- és If-
júsági Ház galériájában. Ezzel vet-
te kezdetét a Magyar Kultúra Hete
rendezvénysorozat.  

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz megírását, s
ennek emlékére 1989-tõl ünnepeljük
a Magyar Kultúra Napját, mely egy-

re eredményesebben hívja fel a fi-
gyelmet tárgyi, szellemi értékeinkre.
Valójában ma már egy teljes héten
át tartanak a programok. Ennek nyi-
tányaként a Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesülete Fotómûvé-
szeti Tagozata mûvészeinek fotóiból
nyílt kiállítás az Újpesti Gyermek
Galériában. 

Kerekes György igazgató köszön-
tötte a megjelenteket, majd Chochol
Károly fotómûvész lépett a mikro-
fonhoz.

– A mesés, nagy folyók mindig
meghatározzák a körülöttük élõ né-
pek életét – mondta a fotómûvész,
aki a zsûri elnöki tisztét is betöltötte
a válogatásnál. Ha Jókai most írná a

jövõ század regényét, az biztosan a
vízrõl szólna. Ez a Duna-kiállítás
megpróbál átfogó képet adni arról,
mit jelent az itt élõknek a hol áldást
hozó, hol munkát adó, olykor pusz-

tító folyó. Ez a képanyag nagyon szi-
gorú rostán ment át, és kijelenthe-
tem, régen láttam ilyen magas szín-
vonalú alkotásokat. Amikor az elvá-
rásokat megfogalmaztam, az volt a
vágyam, hogy sikerül majd megmu-
tatni a tájat, az embereket, a népszo-
kásokat, szóval, hogy milyen az élet
a Duna mentén. Szerteágazó és ösz-
szetett álomkép volt, a valóság
azonban legmerészebb elképzelései-
met is felülmúlta.

Huszonkilenc mûvész közel hat-
van fotója került a falra. Hogy csak
néhány ismert nevet említsünk:
Tóth József, Herbst Rudolf, Dozvald
János, Vajda János. A kiállítás január
30-ig látható. – Á.T.
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Vigyázzunk a csúszós vízparton!

Tilos jégre
menni az 
öbölben is!
Fekete Tamás alezredest, a BRFK
Vízirendészetének õrsparancsnokát
a Duna újpesti szakaszának téli
helyzetérõl kérdeztük.

– Bár keménynek indult, most mégis megenyhült
a tél. Könnyebb így az önök munkája?

– Annyiból mindenképpen, hogy a Nagy
Dunán csak egy három napos zajlás volt még
decemberben, és azóta itt, a nyílt vízen nem
jelent meg a jég. Viszont az öblözetekben és az
állórészeken igen. Igaz, hogy a hajóutakon törik,
de ahol nem, ott elég vastagon megmaradt. 

– Történt-e baleset az idei télen?

– Szerencsére a mi mûködési területünkön
jéghez köthetõ baleset eddig még, az idei szezon-
ban nem volt.

– Kik jelentik önöknek a legnagyobb gondot? 
– A legnagyobb gondot az jelentené, ha a jég

olyan szinten megjelenne, hogy rá lehetne menni,
de még nem volna biztonságos. Tudni kell azt,
hogy a folyóvizek jegére egyáltalán nem szabad
rámenni, míg a tavakéra – ha megfelelõ vastagsá-

gú – igen.  Bár az újpesti-öböl állóvízként ismert,
mégis folyónak számít, hiszen ugyanúgy viselke-
dik a vízmozgás tekintetében, mint az élõvíz.
Ezért ugyanúgy tilos a jegére menni, mint bárme-
lyik folyóvízére.

– Aki szeretne kijönni a partra sétálni,
horgászni, mire figyeljen?

– Leginkább arra, hogy a part menti kövek ret-
tenetesen csúszósak tudnak lenni, hiszen a hullá-
mok idõnként kicsapnak, és ez a víz nagyon gyor-
san meg is fagy. Így nagyon könnyû belecsúszni a
vízbe még olyan helyen is, ahol egyébként nem
számít rá az ember.  

– Megfelelõ az õrs létszáma?
– Ha többen lennénk, biztosan jobb lenne, de

megpróbáljuk folyamatosan ellenõrzés alatt tar-
tani a területünket.

– Mekkora most a hajóforgalom?
– Télen kicsit gyérebb, kevesebb a személyhajó,

viszont teherhajó elég sok van, hiszen ez mégis-
csak egy nemzetközi vízi út. Ahogy enyhül az idõ,
márciustól október végéig ismét megnõ majd el-
sõsorban a kabinos személyhajó-forgalom, amely
nem csekély mennyiségû. Õket is, mint a többi ha-
jót, vízirendészetileg nekünk kell folyamatosan ellen-
õrizni, csakúgy, mint a szárazföldön a közlekedésren-
dész kollégáknak az autókat. – P. J.

Ökumenikus imahét

Testvérként
fordulunk
egymás felé
Újpesten
Január harmadik hetében
ezúttal is megtartották, il-
letve lapzártánkkor is tart
a keresztény egyházak
ökumenikus imahete Új-
pesten. A találkozások al-
kalmat adtak a közös
imádságra, a felekezetek
közeledésére , eg ymás
megismerésére. Ezúttal a
lelkészek más felekezetek
templomaiban hirdették
az igét, imádkoztak. Min-
den nap egy-egy kiemelt
gondolat köré épültek a
példabeszédek.

Január 17-én, hétfõn délután Mészá-
ros Kornél baptista lelkész hirdetett
igét az Egek Királynéja Fõplébánia
templomban. Kedden az Evangélikus
templomban Pályi László római ka-
tolikus plébános prédikált. Szerdán a
Nap utcai templomban tette ugyan-
ezt Neuwirt Tibor református lelkész.
Csütörtökön a Baptista imaházban
Legeza József, görög katolikus
paróchus hirdette az igét. 

Pénteken a káposztásmegyeri
Szentháromság templomban Szabó

László református ifjúsági lelkész, és
Petõné Juhász Emília református be-
osztott lelkész mondandójának kö-
zéppontjában a fiatalság áll. Szom-
baton az Újvárosi református ima-
házban zárul a rendezvénysorozat,
ahol Solymár Péter evangélikus lel-
kész szól a hívekhez, majd közös úr-
vacsora-osztással fejezõdik be az
imahét. 

– Bár minden napnak megvan a
témája, mégiscsak arról szól mind-
egyik, amit az apostolok cselekede-
teirõl írott könyvben olvashatunk –
nyilatkozta lapunknak Solymár Pé-
ter. – Arról, hogy az õsgyülekezet-
ben, a Jézus utáni évtizedekben mi-
lyen módon élték meg a közösségek,
az elsõ keresztények a hitet. A Biblia
értékként írja le, hogy részt vettek a
közösség életében, a tanításban,
a kenyér megtörésében
és az imádságban. Te-
hát négy alappillért
említ a Biblia arra néz-
ve, hogy mitõl mûködött
igazán jól a közösség. Én is
ezt fogom hangsúlyozni, mert
ma is attól életképesek a temp-
lomi közösségek, ha ezek megma-
radnak. Az ökumenikus imahét nem
arról szól, hogy egyházi uniót, nagy
világkereszténységet akarnánk, vi-

szont valljuk, közös hitvallásunk arra
visz bennünket, hogy együtt imád-
kozzunk. Az elmúlt évek tapasztala-
tai azt mondatják velem, minden-
képpen hasznosak az ilyen találkozá-
sok. Formálja az emberek lelkületét.
Korábban sokkal élesebb volt a ha-
tár a felekezetek között. Az ilyen ta-
lálkozások segítenek abban is, hogy
gyülekezetünk közösségének tagjai
közül a kétkedõk is felismerjék, nem
egymás ellenségei vagyunk, hanem
társak a szolgálatban, és tényleg
testvérként tudunk Újpesten egy-
más felé fordulni.

Az imaalkalmak után a résztvevõ-
ket kis szeretetvendégségbe hívták,
és a közösségi házakban mód nyílott
beszélgetésre is. – ÁDÁM TAMÁS
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– Január 1-je óta minden nap esik szó arról,
hogy Magyarország az Európai Unió Tanácsának
elnökségét látja el fél éven át. Te az Europolnál,
Hágában segíted ezt a munkát. Milyen munka-
kapcsolat van a két szervezet között? 

– Ahogyan az Európai Uniót alkotó tagálla-
mok határai is jelképesek már, az emberek or-
szághatárokon túli kapcsolatai is mindennapossá
válnak. Az Európa Tanács brüsszeli székhelye és
az Európai Unió egyik legnagyobb civil szerveze-
teként jegyzett, Hágában székelõ Europol kap-
csolata is mindennapos. A szervezet 1999-ben az
EU rendvédelmi ügynökségeként éppen azért
jött létre, hogy a tagállamok ez irányú tevékeny-
ségét végzõ szervei részére támogatást nyújtson.
Az országhatárok megszûnésével a bûnözés sem
ismer határokat. A biztonságosabb Európa megte-
remtése, a súlyos és a szervezett bûnözés, valamint
a terrorizmus elleni küzdelem nagy kihívás az
Europol számára is, amellett, hogy a megelõzés a
szervezet egyik fõ célja. A 27 EU-s tagállam, vala-
mint partnereik – például: Ausztrália, Kanada, az
Egyesült Államok, valamint Norvégia rendvédelmi
szerveivel ezért dolgoznak, dolgozunk együtt.

– Fogalmazhatunk úgy, hogy ez egy irodai munka?
– Feltétlenül az. Az Europolnál dolgozók nem

tartóztatják le a bûnözõket. Azzal segítik a tagál-
lami nyomozásokat, hogy információt cserélnek,
ezáltal hatékonyabban felderíthetõek, akár meg
is elõzhetõk a bûnesetek. A szakértõk és elemzõk
hada azért dolgozik, hogy kiértékelésekkel hasz-
nos összefüggésekre világítsanak rá, vagy éppen
egy adott országban – ezekkel a módszerekkel –
segítsék a bûnügyek felderítését. Mindez segítség
az információs lyukak felszámolásában, leszûkíti a
bûnözõk mozgásterét. Akár a kábítószer elleni küz-
delmet, vagy például a gyermekprostitúciót te-
kintjük, a gyors és hatékony együttmûködésre Eu-
rópán belül nagy szükség van. Operatív központ-
ként évente több mint kilencezer esetet feldolgoz-
va tud az Europol megoldási javaslatokat adni. 

– Úgy fogalmaztál, Magyarország soros elnök-
ségébõl adódó többletfeladatokat koordinálod,
végzed. Mit jelent ez? 

– Egy mondattal megfogalmazva: Magyaror-
szágnak az elnökség ideje alatt mindenütt ott
kell lennie. Az ország képviseletében mindenütt
ott ül valaki az elnökségben, meghatározza a té-
mát, a megtárgyalandók, a projektek menetét.
Az ország és az elvégzett munka is reflektorfény-
be kerül. Így a feladatom is sokrétû, Hágához és
Brüsszelhez például egyaránt köt. A Lisszaboni
Szerzõdés értelmében ugyan fél év a tényleges el-
nöki periódus a Tanács élén, ám a hathavonta
cserélõdõ elnöki rendszert úgynevezett trióel-
nökségre váltották fel. A három, egymást követõ
tagállamnak 18 hónapra szóló közös programot
kell kialakítania. Magyarország Belgiummal és
Spanyolországgal alkot hármas csoportot, azaz a
két tagállamot váltja, követi. Ezért kezdtem már
nyáron Hágában dolgozni, és a féléves elnökségi
periódus után még fél évig maradok. Mi ugyanis
a lengyeleknek adjuk át a munkát és a tapaszta-
latainkat. Ez a tematika választ ad arra is, miért
szól a kiküldetésem is másfél évre. Az Europolnál
elsõsorban a magyar kollégákkal dolgozom, há-
rom rendõr és egy vám- és pénzügyõr alkotja a

mindenkori csapatot. Az irodánkból kilépve már
egy nemzetközi közösségbe érkezem, finn, olasz,
cseh, román, máltai kollégákkal találkozom. 

– Hogyan telt az elsõ félév, és mit hoz számodra
az elnökség ideje, vagyis a most megkezdett félév? 

– Sok odafigyeléssel, a munkakör kialakításá-
val és több egyeztetés, elõzetes találkozó meg-
szervezésével, lebonyolításával telt az elmúlt fél-
év. Azt már tudom, fél év alatt számos európai és
budapesti, egy oroszországi és egy afrikai nemzet-
közi találkozó koordinálása mindenképpen a fel-
adataim között lesz. Ha csak ennyi lenne, már ez
is sok és szerteágazó feladat. A magyar elnökségi
idõ végére az Europol irodái is átköltöznek egy na-
gyobb és korszerûbb épületbe, amelynek felavatá-
sán a tagállamok miniszteri szintû képviselõi mel-
lett Beatrix, holland királynõ is jelen lesz. 

– Milyen az élet Hágában?
– Az Europolnál minden adott a nyugodt és

koncentrált munkavégzéshez. Hága nyugodt vá-
ros, az ország közigazgatási székhelye, közel félmil-
liós lélekszámmal. A város szinte a diplomaták ellá-
tására rendezkedett be. Itt található az összes nagy-
követség, a minisztériumok, a Legfelsõbb Bíróság,
az Állambíróság, és az érdekvédelmi szervezetek
központjai. Itt dolgozik a királynõ. A legkisebb tra-
fikban is beszélnek angolul. Aki a pesti nyüzsgést
hiányolja, sokszorosan megtalálja a félórányi vonat-
útra lévõ fõvárosban, Amszterdamban. 

– Fiatalként nem mindennapi karrier a Tiéd.
Mindig is nemzetközi munkaterületre készültél?

– Az én korosztályomat érik már ilyen kihívások.
Számomra a megbízatás elsõsorban kemény és kö-
vetkezetes munkát jelent. Amikor gazdasági terü-
leten szereztem diplomát, még nem gondoltam,
hogy civil ruhás rendõr leszek. A szüleim élete
azonban erre mutatott példát. Friss diplomásként
az ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési
Központjában kezdtem dolgozni 8 évvel ezelõtt.
Elsõsorban a nyelvtudásom okán a protokoll és
nemzetközi munkában szereztem jártasságot.
Majd az Europol Teve utcában lévõ nemzeti irodá-
jában dolgoztam. Hollandiával elmélyült a barátsá-
gom, diploma elõtt az utolsó félévet Bredában vé-
geztem, szép emlékekkel tértem haza. Két évvel ez-
elõtt – ORFK gyakornoki programja keretében –
amely már több mint fél évtizedes tapasztalatokra
tekint vissza – Hágában, az Europolnál 3 hónapos
munkavégzésre nyílt lehetõségem. Akkor még
gondolatként sem merült fel a mostani kiküldetés.
Abban, hogy elfogadjam, szerepe volt annak, tud-
tam hová kerülök. – BANGHA KATALIN 

Magyar méretekhez szokva sem tûnik nagy épületnek, vadszõlõ borítása miatt inkább vendégház-
nak látszik az Europol – az európai rendõrségi hivatal – Hágában lévõ székháza. Az Európai Unió
Hollandiában lévõ rendvédelmi ügynökségén több mint hatszázan dolgoznak, elsõsorban az
Europol összekötõ tisztségviselõi. Köztük magyarok. Bangha Viktória rendõr százados személyében
egy, a harmincas évei elején járó ifjú hölgy, régi újpesti család tagja, aki az Európai Unió Tanácsának
magyar elnökségébõl adódó többletfeladatokat látja el. Megbízatása másfél évnyi idõre szól. A ka-
rácsonyi szabadság idejére hazaérkezõ Viktóriát, a Bõrfestõ- és a Homoktövis Általános Iskolák
egykori tanítványát a munkájáról kérdeztük. A tegezõdés magyarázata: Viki az unokahúgom. 

Egy újpesti ifjú hölgy az EU-rendõrség központjában

Hágából is a magyar
elnökséget figyelik
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Ú j p e s t  G a l é r i a
Bencze Zsolt festõmû-
vész kiállítása: 

eXtraLarge
Az Újpesti Mûvészek Társaságának
évnyitó tárlata Bencze Zsolt festõ-
mûvész kiállítása. Az alkotó hivatá-
sos katona, tagja a Honvéd Kulturá-
lis Egyesület Képzõmûvészeti Tago-
zatának, alapító tagja a Bükkösi Gá-
bor Katonafestõ Képzõmûvészeti
Stúdiónak.  

A kiállítás megnyitóján Gelléri Ist-
ván, az Újpest Galéria vezetõje az
újesztendõ elsõ kiállítása apropóján
köszöntötte a jelenlévõket. Mint
ahogyan Szunyoghy András, az Új-
pesti Mûvészek Társasága Újpes-
tért-díjas elnöke megjegyezte,

Bencze Zsoltnak dupla öröme volt,
hiszen január 2-án töltötte be a 40-
ik életévét. Születésnapja okán is
egyfajta összegzõ kiállításnak lehet-
tünk részesei, az utóbbi húsz év al-
kotásaiból készült válogatásnak. 

A megnyitó perceiben nemcsak
két újpesti képzõmûvész, hanem
mester és tanítványa állt egymás
mellett. Bár Bencze Zsolt az amatõr
mûvészek táborába tarozik, mestere,
Szunyoghy András – aki tíz éve segí-
ti a Honvédség mûvészeti alkotótá-
borában – köszöntõjében az alkotó-
mûvészek közé emelte a kiállítót.
Olyan mûvészként említette, aki szá-
mára az alkotás több mint hobbi,
nemcsak profi festõ lett, a képzõmû-
vészet rabjává vált. Mint fogalma-
zott, megszenvedte azt az utat,
amellyel a sikerig és elismerésig vezet
ezen a pályán. A kiállított képek a hi-
vatásosként tisztelt mûvészek sorába
emeli. Ez nem csak a mester vélemé-
nye, hiszen a Képzõmûvészeti Lekto-
rátus is a legjobbak között tartja szá-
mon, miután számtalan egyéni és
csoportos kiállítást tartott már.  

A galéria földszinti kiállítótermé-
ben elhelyezett alkotások többsége
tájkép. Akvarell és akril – vászonra,
farostra, papírra vetve. A gödi Du-
na-part, a nyárfák, avagy a Flamin-
gókötelék, a Krétai strand, kiváló
példája a remek arány és színérzék-
nek, a hangulat megfogalmazásá-
nak. A kiállításon Apa, Anya és Dor-
ka, Ádám, a család is helyet kapott.
Bencze Zsolt ünnepeltként arról is
szólt: a kerek évforduló nemcsak
összegzés, hanem lehetõség arra,
hogy köszönetet mondjon családjá-
nak, barátainak, munkahelyének,
akik támogatták s támogatják. Aho-
gyan fogalmazott: akik „elviselték” a
hobbiját, segítették, így a mecénás
Honvédelmi Minisztérium is.  Az al-
kotó célja is az, – vallja Bencze
Zsolt, hogy katonafestõként a kép-
zõmûvészet értékeit akár zárt kö-
zösségen belül is népszerûsítse, a fi-
gyelmet a hazaszeretet fontosságára
ily módon is ráirányítsa.  

A megnyitón Mozart, Bach majd
Erkel egy-egy mûve csendült fel a
Mici Quartett elõadásában, ami
nemcsak hangulatos aláfestése volt
a tárlatnak, de újfent igazolta, a
társmûvészetek több évszázadnyi
idõtávlaton átlépve is kiegészítik
egymást.

Megrendelések Hollywoodból: Szunyoghy Viktória

Katonafestõként a hazaszeretetért: Bencze Zsolt

Kiállításokkal nyílt az új év
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Jól indult az év a mûvészek és a mûvészetek vizuális világát kedvelõk számára. Két
nap leforgása alatt három kiállítás megnyitóján voltak érintettek és érdekeltek az új-
pestiek. Az Újpest Galériában január 6-án este Bencze Zsolt eXtraLarge címû tárlatára
várták a közönséget. Ezzel egyidõben Szunyoghy Viktória újpesti festõmûvész – Nagy
Sárával közös – Retina-Kortárs portrék címû kiállítása a VI. kerületi KOGART Galéri-
ában nyílt meg. Egy nappal késõbb Kusztos Endre grafikái „látogattak” hozzánk.

Középütt:
Bencze Zsolt

Nagy Sára
festményei
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A fekete 
és fehér színei

– Kusztos Endre grafikái

Az Újpest Galéria emeleti kiállítótermében január 7-
én este nyílt meg Kusztos Endre festõmûvész,
grafikus kiállítása. 

Kusztos Endre, az életének nyolcvanhatodik életében járó mûvész az
erdélyi kortárs mûvészet kiemelkedõ személyisége, rendszeres részt-
vevõje a romániai megyei és országos tárlatoknak. Magyarországon
elsõ kiállítása 1972-ben nyílt meg a Magyar Nemzeti Galériában.
Gyakori vendég, a Makói Mûvésztelep rendszeres résztvevõje. Lehe-
tett volna jogász is, hiszen 1945-ben a Kolozsvári Tudományegyete-
men jogi- és közgazdasági karára iratozott be, mégis új tanulmá-
nyokba kezdett, képzõmûvész lett, 1955-ben kapott oklevelet festé-
szet szakon. Szervátiusz Jenõ, László Gyula, Brósz Irma, Ferenczy Júlia
támogatták és irányították a fiatal mûvészt. 
A tárlat január 23-ig tekinthetõ meg. – B. K. 
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Retina-Kortárs portrék 

Nagy Sára és
Szunyoghy Viktória
festõmûvészek 
kiállítása

Anthony
Hopkins
Viktóriát
választja
Szunyoghy Viktória fotóját
már középiskolás korában is
emelte hol címlapjára, hol
belsõ oldalára a helyi újság.
Pályázatokkal, díjakkal adta
hírül tehetségét. Pályavá-
lasztása példázza a mon-
dást az alma és fája eseté-
rõl. Édesapját követve lett
képzõmész, édesanyja hi-
vatása nyomán második
diplomája a tanári lett.
Hogy mûvészet-menedzselésbõl is
oklevelet szerzett, a mai kor követel-
ményére, az alkotók olykor – olykor
kiszolgáltatott helyzetére is rávilágít. 

A Babits gimnázium korábbi di-
ákja az elmúlt év végén egykori is-
kolájában állított ki. A KOGART Ga-
lériában is visszatérõ kiállító, 2009-
ben a friss diplomások alkotásainak
mindig helyet adó KOGART Házban
már válogattak mûveibõl.  A fiata-
lok pályakezdését továbbra is figye-

lemmel kísérõ KOGA-
RT-beli mûvészettör-
ténész, Szabó Noémi
így biztos szemmel
válogatta be az év
eleji kiállítás- rendbe

a két közel egykorú
pályatárs: Nagy Sára és

Szunyoghy Vik-
tória festmé-
nyeit.

A Retina-
Kortárs port-
rék címû kiál-
lítás január 6-

án este nyílt
meg. Bár a két
kiállító mûvész

különbözõ
festészeti stílus képvi-

selõje, mégis ugyan-
azokra a kérdésekre ke-
resik a választ. Az exp-
resszív Nagy Sára-port-
rék, és a lágy, lírai ecset-

kezelésû Szunyoghy Vik-
tória-alkotások figyelmé-

nek központjában kortár-
saik portréjának megörökí-
tése áll. Egyszerre nyújt le-

hetõséget saját egyéni stílu-
suk kibontására és más emberek
személyiségének több szempontú
vizsgálatára. Viktória vászonra fes-
tett olajfestményeirõl zömében
kortárs mûvészek néznek vissza
ránk. Többek között Abodi Dóra
divattervezõ, Podmaniczky Ágnes
festõmûvész, Egyedi Péter egykori
iskolatárs, az Óriás együttes front-
embere, Klem Viktor pályakezdõ
színmûvész, a Maya nevû kisbaba,
aki Mészáros Bori és Vágó Ádám
mûvészházaspár gyermekeként
keltette fel a festõmûvész figyel-
mét. Két mûvészetkedvelõ civil
portréja mellett két önportré is
szerepel a közel egy idõszakban
született tucatnyi alkotás között. 

Szunyoghy Viktória terveiben erre
az évre több kiállítás is szerepel. És
várja Anthony Hopkins brit szárma-
zású amerikai színész tavaly
Magyaroszágon forgatott „Rítus” cí-
mû thrillerének télvégi bemutató-
ját. A filmhez ugyanis Viktória tíz-
egynéhány képét használta fel dísz-
letként a rendezõ.

(A kiállítás január 28-ig látogatha-
tó a KOGART Galériában) – B. K.

Az idõs alkotó az újpesti megnyitón személyesen nem volt jelen, grafiká-
ihoz tárlatajánlót Szûcs György mûvészettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria fõigazgató- helyettese fûzött. A mûvészettörténész arról szólt,
Kusztos Endre hatalmas életmûvel rendelkezik, folyamatosan dolgozik, az
életmû pusztán kis szelete a galériában helyet kapó tárlat.

Az újpesti kiállításon – több alkotói korszakot is láttatva – a fekete-fe-
hér színû, drámai stílusú alkotások vannak többségben. Grafikáinak lét-
rejöttét a keletkezés, a létezés és az elmúlás örök hármasa irányítja. A vál-
tozás és az állandóság stílusbeli tematikája a tárlatlátogató számára külö-
nös összefüggéseket kínál. A tus és szénrajzokban papírra vetett termé-
szeti képek, köztük is az Égette facsonk (1994), a Ledõlt fa (1993), a Meg-
csonkítva (1994) a Gyászolók (1993), fekete-fehér alkotások, rapszódiák.
Komoran is szépek. Az erdélyi táj bemutatása pedig közvetítõje annak,
amit Kusztos Endre az emberi létrõl közvetíteni akar. Miként a tárlatmeg-
nyitón is elhangzott, a fekete és fehér mûvek a szemnek feketék, a lélek-
nek azonban színesek, így hatnak ránk.
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Programnaptár
2011. január 20-tól 27-ig
ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Újpest Galéria: Kusztos Endre grafikusmûvész, valamint
Bencze Zsolt festõmûvész tárlata.

Január 20., csütörtök:
16.30-18 óráig jazzbalett
17.45-21 óráig: Adorate vegyeskar próbája

Január 21., péntek 
Újpest Galéria: Kusztos Endre grafikusmûvész, valamint
Bencze Zsolt festõmûvész tárlata.
15-16.30 óráig jazzbalett
17-19 óráig a Bem Néptáncegyüttes foglalkozásai
17-19 óráig az Adorate vegyeskar próbái
17.30 órától és 18.30 órától konditorna

Január 20., 24., 27.
15-17 óráig Pályaorientációs és pályakorrekciós tanács-
adás 

Január 20., 27. 
15-18 óra: Felnõttképzési Tájékoztató Szolgálat konzultáció

Január 22., szombat
Újpest Galéria: Kusztos Endre grafikusmûvész, valamint
Bencze Zsolt festõmûvész tárlata.
10.30-12.00 óráig: Jazzbalett

Január 23., vasárnap 
Újpest Galéria: Kusztos Endre grafikusmûvész, valamint
Bencze Zsolt festõmûvész tárlata.
17 óra: Hétvégi Randevú. Zenés táncos este élõzenével. 

Január 24., hétfõ
17 és 18 órától konditorna
17-22 óráig a Bem Néptáncegyüttes foglalkozása

Január 26., szerda
17 és 18 órától konditorna
17-22 óráig a Bem Néptáncegyüttes foglalkozásai
17 óra Szülõklub az Újpesti Polgár Centrumban
17-22 óráig a Bem Néptáncegyüttes foglalkozásai

Január 27., csütörtök
16.30-18.00 óráig jazzbalett
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállításának
megnyitója 
Újpest Színház 19 óra: Feydeau-Szentirmai-Bradányi:
Osztrigás Mici
16.30-18 óráig jazzbalett
17.45-21.00 óráig az Adorate vegyeskar próbája

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Január 20., csütörtök: Zenés, táncos klubdélután 16-18
óráig Boldizsár Endrével a Közösségi Házban
8.30-9.30 óráig baba-mama torna (Közösségi Ház)
16.30-17.15 óráig ovi angol (Fõépület)
19-20 óráig kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
18-19 óráig capoeira (Közösségi Ház)
16-17 óráig kisiskolás néptánc (Fõépület)
19-20 óráig törzsi hastáncoktatás (Közösségi Ház)
17.30-19 óráig társastánc tanfolyam (Fõépület)
16-17.30 óráig yoshimi ju-jitsu (Fõépület)
19-20.30 óráig hatha jóga (Fõépület)
18-19.30-óráig angol nyelvtanfolyam (Fõépület)

Január 21., péntek
9.00, 9.45, 10.30, illetve 11.15-tõl ringató (Közösségi Ház)
14.30-15.30 óráig versenytánc klub (Fõépület)
15.30-16.15 óráig társastánc ovisoknak (Fõépület)
16.30-18 óráig társastánc gyermekeknek (Közösségi Ház)
17-18 óráig hip-hop és dance- I.  korcsoport, 19-20 óráig:
II. korcsoport (Fõépület)
18-19 óráig társastánc tanfolyam (haladó) (Közösségi Ház)
19-20 óráig társastánc tanfolyam (kezdõ) (Közösségi Ház)
18.30-19.45 óráig: hatha jóga (Közösségi Ház)
18-19.30 óráig kismama jóga (Közösségi Ház)
18-19 óráig kondicionáló és gerinctorna (Fõépület)
20-21.30 óráig yoshimi ju-jitsu (Fõépület)
17-18.30 óráig kezdõ angol (Fõépület)
18.30-20 óráig felsõfokú angol nyelvvizsga-felkészítõ (Fõépület)
17-19.30 óráig Csillagszóró Gála (Fõépület)

Január 22., szombat
Agykontroll tanfolyam 7-10 éveseknek (Fõépület)
20-01 óráig: Görög est. 

Január 24., hétfõ
9.30-10.15 óráig manó torna (Közösségi Ház)
14.30-16.30 óráig versenytánc klub (Közösségi Ház)
16-16.45-óráig ovi néptánc (Fõépület)
17-18 óráig ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-19 óráig akrobatikus torna (Fõépület)
16.30-kor és 17.10 órakor: ovitorna (Fõépület)
16.45-17.45 óráig: hip-hop tanf.1-4. oszt. (Közösségi Ház)
18.30-19.45 óráig hatha jóga (Közösségi Ház)
20-21 óráig eskrima (Fõépület)
19-20 óráig harci fitness (Fõépület)
18-19.30 óráig középfokú angol nyelvvizsga-felkészítõ (Fõépület)

Január 25., kedd
8.30-9.30 óráig baba-mama torna (Közösségi Ház) 
19-20 óráig kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
18-19 óráig capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15 óráig: ovi angol (Fõépület)
16-17.30 óráig, 20-21.30 óráig: yoshimi ju-jitsu (Fõépület)

18.30-20 óráig kezdõ angol (Fõépület)
19-20 óráig hip-hop és dance (II. korcsoport, Fõépület)
16-16.45 óráig Varázsdoboz. Kézmûves foglalkozás óvodásoknak

Január 26., szerda
16.45-17.45 óráig hip-hop és dance tanfolyam (Közösségi Ház)
17-17.45 óráig Tulipán gyermektáncház (Közösségi Ház)
18.15-19.45 óráig csí kung – tai csi tanfolyam (Közösségi Ház)
16.30 és 17.10 órakor ovi torna I. és a II. csoport (Fõépület)
16-17 óráig zene suli (Fõépület)
17-19 óráig ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-18 óráig akrobatikus torna (Fõépület)
17-18.30 agyagozás (Fõépület)
18-19 óráig  hip-hop és dance I. korcsoport (Fõépület)
17-18 óráig gyógytorna – iskolás kortól (Fõépület)
18-19 óráig kondicionáló- és gerinctorna (Fõépület)
18 órától atlantisz jóga (Fõépület)
20-21 óráig eskrima (Fõépület)
19-20 óráig harci fitness (Fõépület)
18.30- 20 óráig Business english (Fõépület)

Január 27., csütörtök
8.30-9.30 óráig baba-mama torna (Közösségi Ház)
19-20 óráig kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
19-20 óráig törzsi hastáncoktatás (Közösségi Ház)
18-19 óráig capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15 óráig ovi angol (Fõépület)
16-17 óráig kisiskolás néptánc (Fõépület)
17.30-19 óráig társastánc tanfolyam (Fõépület)
19-20.30 óráig hatha jóga (Fõépület)
18-19.30 óráig angol tanf. közép. nyelvvizsga-felk. (Fõépület)

Ikonkiállítás: a Fõépületben

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
Január 20-27.: Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely
múlt, jelen, s jövendõ…” fotókiállítás.  

Január 21. péntek: a Négy évszak – A Portéka Színpad
elõadása

Január 22.., szombat
10-13 óráig: Családi játszó
17 óra: Magyar Kultúra Napja – gálamûsor. Ünnepi kö-
szöntõt mond: Wintermantel Zsolt polgármester

Január 23. vas.: 10 óra: Vasárnapi Színház – Hamupipõke

Január 25., kedd
9.30-11 óráig: babajátszó
14-20-óráig: jóga – Vanillya

Január 26., szerda 
16 óra bikfic torna piciknek
16:45 bikfic torna nagyocskáknak
17:30 bikfic torna ovisoknak

Január 27., csütörtök
14-16 óra: Játssz-óra

KIÁLLÍTÁS
Újpest Galéria: Bencze Zsolt festõmûvész kiállítása január 23-
ig tekinthetõ meg. Kusztos Endre grafikusmûvész kiállítása ja-
nuár 23-ig tekinthetõ meg. Lányi G. Csaba akvarell kiállítása ja-
nuár 27-tõl február 13-ig. Megnyitó: jan. 27-én, 18 órakor.
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Fejezetek Újpest törté-
netébõl. A kiállítás megtekinthetõ: vasárnap és hétfõ kivéte-
lével keddtõl péntekig 10-17 óráig. Szombaton 10-14 óráig. 
KFÁMK Galéria: Demeter Miklósné Bibliai arcképcsar-
nok címû, festett ikonkiállítása és vására. Megtekinthetõ:
hétköznap 10-18 óra között.
Újpesti Gyermek Galéria: „A Duna, mely múlt, jelen s
jövendõ” – fotókiállítás. Mozaik a Duna ezernyi, olykor
ismeretlen arcáról. A Magyar Kultúra Hete rendezvényso-
rozat programja az UGYIH-ban. 
KOGART Galéria: Retina-Kortárs portrék. Nagy Sára és
Szunyoghy Viktória festõmûvészek kiállítása január 28-ig.
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás-kiállítás. Nyitva:
2011. február 28-ig.
Károlyi Galéria: „Hazám, hazám, te mindenem!” A
Greguss Kör Képzõmûvészeti kiállítása feb. 11-ig.

SZÍNHÁZ, VERS
Újpest Színház: Ismét vásárolható az Újpest Színház bér-
let. A bérlet ára: 1-9. sor: 8000 Ft, 10-15. sor: 7000 Ft. Az
elõadások bérleten kívül is megtekinthetõk. Az elõadá-
sokról tájékozódhat a www.adymk.hu honlapon. Bérletek
rendelhetõk az Ady Endre Mûvelõdési Központban sze-
mélyesen, vagy telefonon: 231-6000. Mûsoron a Turay Ida
Színház elõadásai: Freydeau-Szentirmai-Bradányi: Osztri-
gás Mici, Francois Veber: Balfácánt vacsorára!, Willy
Russel: Vértestvérek, Vajda Anikó: Mici néni két élete.
2011. január  22., 19 óra: Feydeau-Szentirmai-Bradányi:
Osztrigás Mici. Zenés komédia három elvonásban. Fordí-
totta: Heltai Jenõ. Jegyárak: 2200 és 2500 Ft. 
2011. február 5., 19 óra: Edward Albee: Mindent a
kertbe. Vígjáték Giles Cooper angol szerzõ darabjából, 2
felvonásban. Fordította Elbert János. Szereposztás:
Richard (kellemes külsejû férfi) Szabó Sipos Barnabás
Jenny (a felesége, bájos asszony) Kökényessy Ági
Roger (a fiúk) Hajdan Kornél
Mrs. Toothe (megnyerõ üzletasszony) Bánsági Ildikó
Jack (a rejtélyes szomszéd) Harsányi Gábor

Chuck Kertész Péter
Beryl Nyertes Zsuzsa
Gilbert Bregyán Péter
Louise Topocsányi Laura
Perry Éless Béla
Cynthia Valler Gabriella
Díszlet: Rezes Sándor és Urbanek Attila. Jelmez: Rományi Nó-
ra. A rendezõ munaktársa: Dobos Erika. Rendezõ: Éless Béla.
Az Éless-Szín vendégelõadása. Jegyárak: 2200 Ft és 2500 Ft. 
Újpest Színház bérlet 2. elõadás: 2011. február 19., 19
óra Vajda Anikó: Mici néni két élete

Újpesti Polgár Centrum: Pilinszky-est: Egyenes Labirintus
Pilinszky János mûvei. Január 29., 18 órától
Závory Andrea színmûvész elõadóestje a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. A belépés ingyenes! A program az
Ady Endre Mûvelõdési Központ és a Budapesti Mûvelõ-
dési Központ együttmûködésében valósul meg.

MAGYARDAL, NÓTA 
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör minden
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hónap elsõ keddjén 15 órakor az Ady Endre Mûvelõdési
Központban tartja összejöveteleit. Klubvezetõ: László Mária. 
Jubileumi magyarnóta gálamûsor: „Ez a föld a ha-
zám…" címmel március 25-én, pénteken 15 órakor az
Ady Endre Mûvelõdési Központban. Fõvédnök: Molnár
Szabolcs alpolgármester. Társszervezõ: Újpesti Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat. Mûvészeti vezetõ: Hajdú Éva. Ze-
nei kíséret: Újpest cigányzenekar. Koordinátor: Rigó Flóri-
án. Szerkesztõ: Molnár István Gábor. Rendezõ-mûsorveze-
tõ: László Mária. Jegyek: 1000 Ft-os áron kaphatók január
20-tól az Ady pénztárában. 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
Iskolás kortól a Karinthy ÁMK Közösségi Házában. Foglal-
kozások: pénteken: 16.30-18 óráig. Díja: 3600 Ft/hó. Test-
vérkedvezmény: 50 százalék. Vezeti: Vantova Beatrix tánc
és sportoktató. Tel.: 06-70-506-8106.
Társasház tanfolyam kezdõknek a Földházi Tánciskola
és az Újpest TSE szervezésében. Oktató: Földházi Péter
táncmester, versenytánc tréner, nemzetközi bíró. Hely-
szín: UGYIH: Beiratkozás: február 1-jén, 18 órától. Rész-
vételi díj: 11500 Ft/15 hét. Heti egy alkalommal 2 óra. Tel.:
06-20-911-45-27.  
Mazsorett tanfolyam február 8-án 15.45 órától az Er-
zsébet  Utcai Általános Iskolában. A Földházi Tánciskola
és az ÚTSE tanfolyama.

VETÉLKEDÕ
Szalagavató táncok versenye az UGYIH-ban. A versenyt el-
sõ alkalommal hirdetik meg a kerületi és környékbeli kö-
zépiskolák végzõs osztályai számára. A verseny várható idõ-
pontja: 2011. március. Elõzetes jelentkezés: jatek@ugyih.hu
Minden hónap utolsó vasárnapján kézmûves foglalkozás

KONCERT
Húszéves a Gönczi Gábor és a Smile. Vendégfellépõ a Babits
Mihály Gimnázim énekkara. Január 31-én, 20 órakor.
Helyszín: Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem.

BÁLOK, ZENÉS DÉLUTÁNOK,  ESTEK
Hétvégi randevú: az Ady Endre Mûvelõdési Központban
minden vasárnap 17-22 óráig. Zenés, táncos esték –
élõzenével. Belépõ 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft.
Pénteki örömzene: Minden hónap utolsó péntekén 15
és 17 óra között, zenéljetek együtt! Helyszín: az UGYIH.
Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet Fazekas Péter-
nél: 399-7067.
Görög est: január 22-én, 22-01 óráig a KFÁMK Fõépület-
ében. Játszik a ZEYS és BARÁTAI együttes. Táncházzal és gö-
rög büfével várunk minden kedves érdeklõdõt. Belépõ: elõ-
vételben (január 21-tõl) 1500 Ft/fõ. A helyszínen: 2000 Ft/fõ.  
Farsangi Bál: február 12-én, 19 órától Farsangi Bál a
Hakme Klubban. Asztalfoglalás: 06-30-585-19-72

KLUBOK
Szülõklub és Készségfejlesztõ játszóház: sajátos nevelési
igényû gyermekek és szüleik részére. A foglalkozások ingye-
nesek. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum. A következõ talál-
kozás idõpontja: január 26., szerda, 17-19 óráig. Prog-
ram: Konfliktuskezelési stratégiák, hogyan kommunikál-
junk a segítõ szakemberekkel és a gyermekünkkel? 
Senior táncklub az Újpesti Polgár Centrumban. Nem csak
a 20 éveseké a világ. A Senior táncklubba 30 éven felülie-
ket várnak, minden korcsoportban. Foglalkozások hetente
1 x 2 órában, megbeszélés szerinti idõpontban. Tagdíj:
3500 Ft/hó. Klubvezetõ: Földházi Péter tánctanár. Beirat-
kozás: február 28-án, 18 órakor az Újpesti Polgár Cent-
rumban. Részletes tájékoztató: 06-20-911-4527 telefonon.
Ismerkedési est: Január 29-én, 17 órakor ismerkedési est
lesz a HAKME Klubban. Asztalfoglalás: 06-30-585-19-72.

GÁLAMÛSOR
A Magyar Kultúra Napja alkalmából gálamûsor az
UGYIH-ban. Január 22-én, 17 órakor. Ünnepi köszöntõt
mond: Wintermantel Zsolt polgármester. A mûsorban fel-

lépnek a Magyar Kultúra Hete rendezvény díjnyertes diák-
jai. Ünnepi mûsor: Mistrál Együttes. Díjátadás. A Gálamû-
sorra a belépés díjtalan. Tiszteletjegyek igényelhetõk a
titkárság@ugyih.hu címen, illetve a 361-3691-es számon. 
Csillagszóró gála: január 21-én, 17-19.30 óráig. A Karin-
thy Frigyes ÁMK-ban mûködõ gyermek-, ifjúsági tánc- és
sportcsoportok ünnepi bemutató mûsora. Belépõ: 400 Ft. 

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
Családi játszó az UGYIH-ban. Január 22-én 10-13 óráig.
A kisgyermekeket babajátszó, ugrálóvár, falfirka, a nagyob-
bakat társasjátékok és farsangi kézmûves foglalkozás várja.
10 óra 30-tól: Tipegõ torna Tombi Judittal. Belépõ: gyermek:
300 Ft., család: 4 fõtõl 300 Ft/fõ (1 éves korig díjtalan)
Babajátszó az UGYIH-ban, január 25., 9 óra 30-tól 11 óráig. 
Gyermektáncház Újpesten: az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont programja, havonta egy alkalommal, a Bem
Néptáncegyüttes vezetésével. A táncházba szeretettel várnak
minden játszani, táncolni, énekelni szeretõ kicsit és nagyot.
Családi matiné és játszóház a Karinthy Frigyes ÁMK Közös-
ségi Házában január 29-én, 10-12 óráig. Kereplõ Színház: a
Nap, a Hold és a Csillagok megmentése c. elõadás. Az elõadás
után játszóházat, kézmûves foglalkozást tartanak. Belépõ az
elõadásra: 800 Ft/fõ. Kétéves kor alatt a belépõ ingyenes. 
Kézmûves foglalkozás, történetek, éneket, minden hónap
utolsó vasárnapján 10-13 óráig  az Adventisa Közösségi Házban.

SZÍNHÁZ – GYERMEKEKNEK
Ovis-sulis színház az UGYIH-ban: Színházi elõadások
óvodás és általános iskolás gyermekek részére. Az elõadá-
sok havonta egyszer péntekenként 10 és 14.30 órai kezdet-
tel tekinthetõk meg. Február 15.: Állati mulatságok – a
Marcipán Trió elõadása. További mûsorok: március 18.:
Hányszor mondjam még?! A Görbe Tükör Színház elõadá-
sa. Április 15.: Az okos nyuszi kalandjai. A Grimm-Busz
Színház elõadása. Május 6.: Csodálatos Tûzszerszám. A
Szép Ernõ Színház elõadása. Jegyek és bérletek január 21-tõl
elõzetesen igényelhetõk Fazekas Péternél, tel.: 399-7067.
Vasárnapi Színház: (óvodás és általános iskolás gyerme-
keknek) az UGYIH-ban. Január 23., 10 óra: Hamupipõke
– a Nektár Színház elõadása. Jegy ár: 1100 Ft.
Február 13., 10 óra: Bio Ritmus – Az Alma Együttes elõ-
adása. Jegy ára: 1350 Ft. (Január 21-tõl vásárolható)

JÁTÉK
Játssz-óra az UGYIH-ban, január 27-én 14–16 óráig. Min-
den olyan fiatalt várnak, akik szeretnek játszani, csocsózni,
társasozni, activityzni, vagy egyszerûen beszélgetni. Nap-
közis csoportok jelentkezését is várják. Bõvebb info: 231-
7084, jatek@ugyih.hu.

JÁTSZÓHÁZ
Farsangi játszóház február 15-én 14 órakor, és február
16-án 14 órakor az UGYIH-ban, általános iskolás csopor-
toknak. Elõzetes jelentkezés: február 4-ig. Tel.: 369-1283,
399-7065. Belépõ: 350 Ft. 
Lovagkori játszóház: február 17-én 14-16 óra között az
UGYIH-ban. Jelentkezési határidõ: február 10. A foglalko-
zás idõtartama: 90 perc. Belépõdíj: 300 Ft. Ügyességi-mû-
veltségi játszóház 3.-5. osztályos közösségeknek. 

TORNA, MOZGÁS
Jóga: Foglalkozások az UGYIH-ban minden kedden 14-20
óráig, kétóránként. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Bérlet 5
alkalomra 4500 Ft. A foglalkozásokat vezeti: Vanillya.
Jóga kezdõknek, haladóknak az Ady-ban. Beiratkozás, elsõ
foglalkozás: február 8-án, 17 órakor. Idõtartam: 20 hét, he-
ti 1x2 óra. Részvételi díj: 16 600 Ft. Vezeti: Szabó Katalin
Kondicionáló és zsírégetõ torna az Ady-ban. Heti 3x1 óra
(havi 12 óra). Hétfõn, szerdán: 17-18 óráig és 18-19 óráig.
Pénteken: 17.30-18.30 és 18.30-19.30 óráig. Részvételi díj:
havi bérlet: 4800 Ft, napijegy: 700 Ft. Kurzusvezetõ: Nagy
Ilona. Folyamatos bekapcsolódási lehetõség.
Kriston nõi intim torna a Karinthy ÁMK Fõépületében.
Kezdés február 1-jén, kedden 18-21 óráig. A tanfolyam 4

alkalomból áll. Díja: 22000 Ft helyett 18000 Ft. Egyösszegû
befizetés esetén: 16200 Ft. Vezeti: Mészáros Szilvia.

TANFOLYAMOK, STÚDIÓK
Jazzbalett az Ady-ban, 6 éves kortól. Beiratkozás: február
10-én, 18.15-tõl 19.00 óráig. Idõtartama: 20 hét, heti 2x2
óra. Részvételi díj: 32 000 Ft. (két részletben fizethetõ).
Tanfolyamvezetõ: Péter Márta táncmûvész.
Harsányi Gábor Stúdió: Tehetségkutató és kommuniká-
ciós készségfejlesztõ kurzus. Felvételi 5-19 éves korig, feb-
ruár 5-én, 9-13 óráig az Újpesti Polgár Centrumban. Tel.:
06-30-973-7725, 06-20-351-4627.
Kerámia stúdió: az Ady Endre Mûvelõdési Központban.
Beiratkozás: január 31-én, 17 órakor. Idõtartam: 4 hónap,
heti 1x 4 óra, hétfõn. Részvételi díj: Gyermekeknek (14
éves korig): 5000 Ft/hó. Felnõtteknek: 8000 Ft/hó. Kurzus-
vezetõ: Hódossy Ágnes keramikusmûvész. 
Jobb agyféltekés rajz tanfolyam 14 éven felüliek részére a
Karinthy ÁMK Fõépületében. Foglalkozások: február 26-
27, március 5-6, 10-18 óráig (2 hétvége), vagy március
12-13-14-én, 10-18 óráig. Díja: 30 000 Ft/fõ, amely tartal-
mazza a rajzeszközöket, segédanyagokat is. Diákok, nyugdí-
jasok, kismamák részére: 20 000 Ft/fõ. Vezeti: Debre Tünde.
Agykontroll tanfolyam – gyermekeknek az Karinthy
ÁMK Fõépületében. Január 22-én és február 5-én: 7-10
évesek részére. Február 26-án és 27-én: 10-16 évesek ré-
szére. Részletes infó, elõzetes jelentkezés tel.: 380-6163.
Digitális fotótanfolyam a Karinthy Frigyes ÁMK Közössé-
gi Házában. Foglalkozások: szerdánként 17-19 óráig ( 3 al-
kalom). Kezdés: február 2-án, 17 órakor. Vezeti: Hlaszni
Veronika oktató. Tel: 06-20-340-9440.
Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy Frigyes ÁMK Közös-
ségi Házában, Foglalkozások kedden 19-20, és csütörtökön
18.30-19.30 óráig. Díja: 1000 Ft/alkalom. Vezeti: Wachner
Krisztina. Jelentkezés: 380-6760.
Capoeira: iskolás kortól a Karinthy ÁMK Közösségi Házában.
Foglalkozások: kedden és csütörtökön 18-19 óráig. Díja: 6000
Ft/hó. 14 éven aluliaknak kedvezmény. 1000 Ft/ alkalom.

NYELVTANFOLYAM:
Angol nyelvi képzés – több szinten – az Ady-ban. Beirat-
kozás: nem kezdõk részére: február 9-én, 17.30 órakor.
Kezdõk részére: február 8-án, 17.30 órakor. Idõtartama: 8
hét, heti 2x3 óra, mb. szerinti napokon. Összesen 48 tan-
óra. Részvételi díj: 31 000 Ft.
Kezdõ angol nyelvtanfolyam a Karinthy ÁMK-ban. Kez-
dés: február 8-án. Foglalkozások: kedden 18.30-20 óráig és
pénteken 17-18.30 óráig. Díja: 40 000 Ft/fõ.
Középfokú nyelvvizsga felkészítõ 100 órás: kezdés február
7-én. Foglalkozások: hétfõn és csütörtökön: 18-19.30 óráig.
Díja: 90 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku Godwin anyanyelvi tanár.

MIT HOL TALÁL?
� Ady Endre Mûvelõdési Központ: 1043 Bp., Tavasz u. 4.

Tel.: 231-6000
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048 Bp., Hajló u. 2-

8. Tel.: 380-6188, 380-6163
� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház: 1048 Bp., Ló-

verseny tér 6. Tel: 380-6760
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház, 1042 Bp., Ist-

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

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

16-18. Tel.: 233-4290
� Király Könyvtár: 1042 Bp., Király utca 5.
� KOGART Galéria: VI. ker., Andrássy út 108.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József A. u. 4-6. 
� Károlyi Galéria: Bp., IV. ker., Erzsébet u. 69.
� Mûvészetek Palotája: Bp., X. ker., Komor Marcell u. 1.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
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Tájékoztató az 
egyszerûsített 
honosítási eljárásról
Az Országgyûlés 2010. május 26-án elfo-
gadta a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény (továbbiakban: Ápt.)
módosítását, amely lehetõvé teszi 2011.
január 1-jétõl a Magyarországon élõ és ha-
táron túli magyarok egyszerûsített, ked-
vezményes honosítását.

Egyszerûsített, kedvezményes hono-
sítási eljárást kérhet: a Magyarországon
élõ (függetlenül az itt tartózkodás idõtar-
tamától  és jogcímétõl), a szomszédos ál-
lamokban élõ és a nyugat-európai, tenge-
ren túli kérelmezõ egyaránt. 

Az új rendelkezés értelmében nem kell
igazolni a lakhatás és megélhetés feltétele-
it (az itt élõnek sem). Alkotmányos alapis-
meretbõl sem kell vizsgát tenni, elegendõ
a magyar nyelvtudás. Az állampolgársági
kérelmet benyújtani csak személyesen le-
het. Korlátozottan cselekvõképes, cselek-
võképtelen személy nevében a törvényes
képviselõ terjesztheti elõ a kérelmet.

Kedvezményes honosításra az a személy
jogosult, aki a következõ (együttes) fel-
tételeknek maradéktalanul megfelel: 

– maga vagy felmenõje magyar állam-
polgár volt, vagy valószínûsíti ma-
gyarországi származását (a magyaror-
szági származás „valószínûsítése” csak
a csángókra vonatkozik),

– magyar nyelvtudását igazolja,
– a magyar jog szerint büntetlen elõéle-

tû és büntetõeljárás nincs ellene fo-
lyamatban,

– honosítása nem sérti Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az egykori magyar állampolgárság iga-
zolására elfogadható okiratok:

– állami vagy egyházi anyakönyvbõl ki-
állított születési, házassági, halotti
anyakönyvi kivonat,

– egykori állampolgársági bizonyítvány,
– honosítási/visszahonosítási, elbocsá-

tási okirat,
– névváltoztatási okirat,
– korabeli magyar katona- vagy zsold-

könyv, 
– magyarországi kárpótlási határozat,
– útlevél, 

– személyi igazolvány,
– munka- vagy cselédkönyv,
– lakcímbejelentõ lap,
– illetõségi bizonyítvány.

A magyarországi származás valószí-
nûsítésére elfogadható okiratok: (Kizá-
rólag a csángókra vonatkozik, akiknél tel-
jes mértékben kizárt a felmenõk egykori
magyar állampolgárságának igazolása).

– saját, vagy felmenõik anyakönyvi ok-
mánya, amelybõl a családi név és a
születési hely alapján valószínûsíthe-
tõ a magyarországi származás. A való-
színûsítést elõsegítheti még:

– magyar iskolalátogatási igazolás, 
– római katolikus egyházhoz tartozást

igazoló dokumentum.

A magyar származás igazolásánál fon-
tos, hogy a családi kapcsoltat, azaz a csa-
ládi ág végig követhetõ legyen!

(Aki olyan területen született, amely
1938 és 1945 között Magyarországhoz tar-
tozott, arról vélelmezhetõ, hogy volt eb-
ben az idõszakban magyar állampolgár.
Például, ha valaki 1931-ben Kolozsváron
született, az volt magyar állampolgár, te-
hát ilyen esetekben a leszármazást nem
kell 1921-ig visszavezetni).

A kérelemhez mellékelni kell még: 
– egy magyar nyelven, saját kézzel írt

(nem szakmai) önéletrajzot,
– 1 db igazolványképet (külföldön élõ

kérelmezõk esetében),
– 2 db igazolványképet  (magyarországi

lakóhellyel rendelkezõk esetében),
– személyi igazolvány kiállításához

szükséges adatlapot (csak magyaror-
szági lakóhellyel rendelkezõk).

A kérelemhez eredetiben vagy hiteles
másolatban kell csatolni  a saját születési
és családi állapotot igazoló okiratot.

A magyar származást igazoló eredeti
vagy hiteles másolatban bemutatott ira-
tokról az átvevõ anyakönyvvezetõ máso-
latot készít és azt továbbítja a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal felé.   

NÉVMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 
Az egyszerûsített honosítási kérelemmel
egyidejûleg benyújtható névmódosítási
kérelem arra nyújt lehetõséget, hogy a ké-
relmezõ a magyar állampolgárság meg-
szerzésével együtt

– visszanyerje saját, vagy felmenõi egy-
kori magyar családi nevét,

– a magyar névviselési szokásoktól ide-
gen elemeket, nemre utaló végzõdést
a nevébõl elhagyja,

– utónevének magyar megfelelõjét kérje
A névmódosítást személyenként, önálló

kérelemben kell kezdeményezni. Névmó-
dosítással nem változtatható meg a házas-
sági név, a házassági névviselési forma.

A kérelmezõ saját vagy felmenõje egy-
kori magyar születési és családi nevének
írásmódját korabeli magyar állami ható-
ság által kiállított okirattal tudja igazolni.
A kérelmet alátámasztó okirat elsõsorban
a kérelmezõ vagy felmenõje magyar anya-
könyvi kivonata, továbbá az anyakönyvi
bejegyzés alapján kiállított, a személyi
adatokat közhitelûen igazoló okmány.

Ezek egybeesnek a kérelmezõ vagy fel-
menõje egykori magyar állampolgárságát
igazoló okiratokkal. Külön okirat nélkül
elfogadható a kérelmezõ saját vagy felme-
nõje születési anyakönyvi kivonata, ha ar-
ról az Országos Fordító és Fordításhitelesí-
tõ Zrt. által készített fordítás záradékban
tartalmazza a kérelmezõ családi nevének
magyar írásmódú megfelelõjét.

A magyar nyelvtõl és névviseléstõl ide-
gen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben
– orosz, ukrán, belarusz – szokásos apai
név) vagy nemre utaló végzõdés (-ová, -a)
elhagyható a névmódosítás keretében. Eb-
ben az esetben külön okiratot nem kell be-
mutatni. A külföldön anyakönyvezett utó-
név magyar megfelelõjeként csak a Magyar
Tudományos Akadémia által elismert utó-
névkönyvben megjelölt utónév fogadható
el. A névmódosítás a magyar állampolgár-
ság megszerzésével lép hatályba.

FORDÍTÁS ÉS HITELESÍTÉS:  
A Magyar Köztársaság területén hiteles for-
dítást, fordításhitelesítést, idegen nyelvû
okiratról hiteles másolatot az Országos For-
dító és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. (OFFI
Zrt.) készíthet. Cím: Bp., VI. Bajza u. 52.

Az egyszerûsített honosításukat kérel-
mezõk magyar állampolgárság megszerzé-
sének elõsegítése érdekében az OFFI Zrt
az anyakönyvi kivonatok magyar nyelvre
történõ hiteles fordítását egységes 3500 Ft
+ áfa fordítási díjért vállalja. Az elkészített
fordításról az ügyfél kérésére hiteles má-
solatot készít, amelynek kedvezményes dí-
ja másolatonként egységesen 1000 Ft +
áfa. Az okiratok fordítását alapesetben 5
munkanap alatt készíti el, ennél rövidebb
vállalási idõ mellett 100%-os sürgõsségi
pótdíjat kell fizetni. Az OFFI Zrt. az ügyfél
kérelme alapján vállalja az általa lefordított
okiratok díjmentes záradékkal történõ ellá-
tását, amelyben feltünteti azt a magyar ne-
vet, amely az ügyfél részére névmódosítási
eljárásban a benyújtott okiratok alapján
megadható. Hiteles fordításnak elfogadha-
tó a fordítás, ha annak készítésére feljogo-
sított külföldi hatóság, szerv vagy személy
(bírósági tolmács, közjegyzõ) készítette,
amelynek országával az okiratok kölcsönös
elfogadását jogsegélyegyezmény vagy vi-
szonossági gyakorlat biztosítja.

A HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS:
A hazai anyakönyvezés a magyar állampol-
gárok külföldön történt anyakönyvi eseménye-
inek bejegyzése egy központi anyakönyvbe.

A kérelem kötelezõ mellékletét ké-
pezi az adatlap, amit a külföldön tör-
tént születés, házasságkötés és bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítésének
hazai anyakönyvezéséhez kell kitölteni.

A hazai anyakönyvezés alapirata lesz a
külföldi születési, és házassági anyakönyvi
kivonat, illetve a házasság esetleges meg-
szûnését igazoló okirat, így azok a magyar
állampolgárság megszerzése után is a Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal irat-
tárában maradnak. A magyar nyelvtudás
ellenõrzése a kérelem átvételekor történik.

Az egyszerûsített honosítási kérelmet
be lehet nyújtani:

– a magyarországi anyakönyvvezetõk-
nél (Polgármesteri Hivataloknál),

– a Bevándorlási és Állampolgársági Hiva-
tal Regionális Igazgatóságainál, illetve

– külföldön a magyar külképviselete-
ken a magyar konzuli tisztviselõknél.

Az eljárási határidõ 3 hónap, de ebbe az
idõtartamba nem számít bele:

– a hiánypótlásra felhívástól, annak tel-
jesítéséig terjedõ idõ,

– az eljárás felfüggesztésének idõtarta-
ma (amikor a döntés olyan kérdés el-
bírálásától függ, amelyben az eljárás
más szerv hatáskörébe tartozik),

–az állampolgárságot érintõ adat vagy ok-
irat más hatóságtól történõ beszerzése, 

– a közbiztonsági és nemzetbiztonsági
véleményezés idõtartama.

Tényleges választ a kérelem benyújtásá-
tól számított 4-5 hónap után lehet várni.

Az állampolgársági eskü vagy fogadalom
letételére az egyszerûsített eljárásban ked-
vezményesen honosított vagy visszahono-
sított személy által a kérelem benyújtása-
kor megjelölt polgármester vagy magyar
külképviselet vezetõje elõtt történik.

A honosított a magyar állampolgársá-
got az eskü vagy fogadalom letételének
napján szerzi meg.

Személyi igazolványt csak a Magyar-
országon lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ honosított vagy visszahonosí-
tott személy kaphat.

Magyar útlevél nem jár automatiku-
san a magyar állampolgárság megszerzé-
sével. A magyar útlevél igénylésének elõ-
feltétele a magyar állampolgárság. Az út-
levelet külön eljárásban kell igényelni, ha a
kérelmezõ letette az állampolgársági es-
küt és megkapta a honosítási okiratot.

Egyszerûsített honosítási eljárással
kapcsolatos ügyintézés a IV. kerületi
Anyakönyvi Hivatalban:

Ügyfélfogadási idõben a kedvezményes
honosítási kérelem benyújtásához külön
(sárga színû) sorszámot rendszeresítet-
tünk, amit a portán kell kérni. 

A kérelmek átvétele 2011. június végéig
ügyfélfogadási idõn kívül (keddi és csü-
törtöki napokon) telefonon történõ elõ-
zetes idõpont foglalás alapján is lehetsé-
ges. Telefon: + 36 1 231 3150.

A kérelem benyújtásához szükséges
minden nyomtatvány megtalálható a le-
tölthetõ dokumentumokban. 

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok
elérhetõk a www.ujpest.hu weboldalon.
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– Milyen a hangulat

a csapat háza táján?
– Még mielõtt meg-

kezdtük volna a mun-
kát, szerintem nagyon
hasznos megbeszélést
tartottuk az öltözõben
– kezdte Mészöly Gé-
za. – Nem titok, mit
mondtam: mostantól
mindenkinek csak a
munkára szabad kon-
centrálnia. Nem lesz
könnyû, de elvárom mindenkitõl, hogy nagyon
tegye oda magát, és fegyelmezetten dolgozzon az
elkövetkezendõ hetekben.

– Hiányzók, sérültek tehát nincsenek?
– Sérülés és súlyfelesleg nélkül tértek vissza a fi-

úk a pihenõrõl. Mondhatnám, hogy ez természe-
tes, hiszen egy profi gondolkodású sportoló a
szünidõ alatt sem válhat átlag halandóvá. Kutya
kötelessége vigyázni magára, az egészségére, és
nem utolsó sorban, a kilóira. Hiányzó tehát nincs,
de mégis van, hiszen Simon Krisztián engedéllyel a
Feyenoord csapatánál van próbajátékon és együtt
edzõtáborozik a hollandokkal. 

– Várható változás a játékoskeretben?
– A jelen állás szerint két játékosunktól elbú-

csúzunk. Szerintem Simon Krisztiánt elviszi a
Feyenoord,  a hírek szerint jó benyomást kelt. Az
viszont már biztos, hogy Korcsmár Zsolt a norvég
Brann Berger gárdáját erõsíti a jövõben.

– Az Újpest nem erõsít?
– Az anyagiak jelentõs szerepet játszanak, tehát

mondhatom, hogy új játékos egyelõre nem jön
hozzánk. Viszont nagy öröm, hogy a válogatottja-
ink nálunk maradnak, és a fiatalokkal együtt
megpróbálják a bajnoki dobogó közelébe segíteni
a csapatot.

– Elégedett az eddig elvégzett munkával?
– Minden úgy alakult eddig, ahogyan azt elõre

elterveztük. Még az idõjárás is kegyes volt hoz-
zánk, így teljes értékû edzésmunkát tudtunk vé-
gezni. Olyan érzésem van, mintha már a felkészü-
lés hajrájában lennénk, annyira jó állapotban lá-
tom most a csapatot. Ezért is úgy döntöttünk,
hogy azok a fiatalok, akik ezen a héten az elsõ csa-
patban készültek, elutaznak a soproni edzõtábor-
ba. Ezzel együtt megbeszéltük azt is, hogy mos-
tantól nincsen fiatal vagy idõs játékos, csak újpes-
ti játékosok vannak, mindenkinek a maximumot
kell nyújtania már most. – GERGELY  

Mészöly nem kíméli a futbalistáit

Mindenkinek 
a maximumot
kell nyújtania!
A héten már Sopronban edzõtábo-
rozik az UTE labdarúgó csapata. A
munkát természetesen a Megyeri
úton kezdték meg a fiúk, Mészöly
Géza vezetõedzõ irányításával. A té-
li szünet után szerencsére egészsé-
gesen és szinte teljes létszámban je-
lentkeztek a futbalisták az alapozás
megkezdésére. Az egyik, nem túl iz-
galmas, de annál nehezebb kondí-
ció-edzés elõtt beszélgettünk a
mesterrel.

Az Újpesti Futsal Club idén is megrendezte a ta-
valy nagy sikert aratott teremfoci gálát. A ren-
dezvényhez kapcsolódott az UTE-Csõ-Montage
NB I-es futsal rangadó is, amely elõtt kerüle-
tünk polgármestere, Wintermantel Zsolt kö-
szöntötte az elmúlt esztendõ legjobb újpesti já-
tékosát. 

A program keretében az elsõ osztályú utánpót-
lás bajnokság csapatai csaptak össze, parázs jelene-
tekkel tarkított találkozókat láthatott a közönség
az U15-ös és az U 19-es korosztály meccsein. Az Új-
pest ellenfele a Vasas, a Gyöngyös és a Csömör vol-
tak. Az sztárok mérkõzésén az újpesti hokisok kö-
zött kergette a labdát több legendás jégkorongozó
is. Ancsin János, Pék György és Baróti Zsolt bebizo-

nyította, hogy jó barátságban vannak a focilabdá-
val is. Amikor az öregek pihentek, a káposztás-
megyeri apró futballisták lepték el a pályát, s vérre
menõ küzdelmet folytattak a gólokért.

– Fantasztikus volt látni a rengeteg résztvevõt –
mondta Borsche Gábor, az UTE szakosztályvezetõ-
je. – Bíztunk a sikerben, szervezõink munkáját di-
cséret illeti.  Azt tudtuk, hogy nagyon népszerû a
futsal, de arra nem számítottunk, hogy szinte egész
nap telt ház lesz a csarnokban. Nekem a picik tet-
szettek a legjobban, öröm volt látni, mennyire csil-
log a szemûk, milyen boldogok voltak, hogy ennyi
ember elõtt futballozhattak.

– A program része volt az UTE-Csõ-Montage NB I-
es rangadó. Nagyon drukkoltunk, de sajnos kevés volt.

– Már a találkozó elõtt is azt mondtam, egygólos
különbséggel nyer az egyik csapat. Sajnos, ezúttal
nem nekünk kedvezett a szerencse, az utolsó má-
sodpercekben bekapott góllal elúszott a meccs. Ez-
zel együtt dicséret illeti a csapatot, aki a pályán volt
mindent megtett a gyõzelemért.

A mérkõzésre megérkezett Újpest polgármestere.
Nem csak szurkolt, hanem egy kellemes kötelessé-
gének is eleget tett. Wintermantel Zsolt Aranycipõt
adott át a tavalyi év legjobb újpesti labdarúgójának,
Tvaruska Attilának. – GERGELY GÁBOR

Aranycipõt adott át Wintermantel Zsolt a legjobb újpesti játékosnak

Egész nap rúgták a labdát 
az Újpesti Teremfoci Gálán

A polgármesterrel a találkozó elõtt
beszélgettünk
� Polgármester úrról elmondhatjuk, hogy imádja
a sportot, hiszen az elmúlt idõben szinte nem volt
olyan sportesemény, ahol ne találkoztunk volna.

– Igyekszem mindenhol ott lenni. Ide különösen
örömmel jöttem, hiszen pazar programot állítot-
tak össze a rendezõk. A legkisebbektõl kezdve az
igazi profikig bezárólag jobbnál jobb futbalistákat
és összecsapásokat láthatunk.

� Az apró futbalisták vezetõjével is beszélgetett.
Elárulja, mirõl esett szó?

– Nem titok, hogy az elnök úrral a jövõ hétre
megbeszéltünk egy randevút, mert azt gondolom,
hogy az önkormányzatnak, a lehetõségeink arányá-
ban, kötelessége segítséget nyújtani a fiataloknak.
Megnézzük, hogy mivel tudjuk segíteni ezt a fan-
tasztikus kezdeményezést, hiszen tudjuk, hogy a
mûfüves pályájukat önerõbõl hozták létre. A gyere-
kek adják ma már az Újpesti Futsal Club utánpót-
lását. Úgy gondolom, megérdemlik a segítséget.

� Újpest sportos kerület és sportos a polgármes-
ter is…

– Sportszeretõ a polgármester, de korábban
magam is sportoltam az Újpest színeiben. Saj-
nos mostanság a rendszeres sportra kevés
idõm marad, de ilyenkor mindig nagy a lelkese-
dés, azután a hétköznapok elsodorják az akara-
tot. Ennek ellenére azt javaslom – ha tehetek
ilyet – senki se hagyja, hogy elsodorja az élet,
mert egy kis sportolásra mindenkinek szüksége
van.
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Ingatlan eladó

� Újpesten a Rózsa utcában eladó 2,5 szoba
étkezõs, felújított, 72 m2-es lakás, tulajdonostól 9
500 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20-973-4536

� Zöldövezeti Erdõsor utcai 65 m2-es II. emeleti
2 szobás, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazános,
igényesen felújított öröklakásom eladom. I.á.: 13,9
MFt. Tel.: 06-70-647-7378

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

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcában
II. emeleti kéterkélyes 52 m2-es kétszobás
étkezõkonyhás, kamrás, pincés, tégla öröklakás
10,9 MFt irányáron eladó. Tel.: 06-30-949-8202

� IV. Újpesten Pozsonyi úton X. emeleti 46 m2-es
1,5 szobás világos konyhás garderobszobás örök-
lakás 6,9 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� IV. Megyer lakóparkban Szilaspatak sorban
2004-ben épült fsz-i kertkapcsolatos 44 m2-es,
amerikai konyhás, nappali egy hálós 18 m2-es el-
kerített saját teraszos, öröklakás, ajándék konyha-
bútorral, tárolóval 15 800 000 Ft-os irányáron el-
adó. Tel.: 06-1-321-2396

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

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

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

� Tulajdonostól eladó tehermentes felújított,
kétszobás, 65 m2-es lakás a Dunakeszi utcában,
négyemeletes, cseréptetõs, tömbfûtéses ház
második emeletén. Fix ár: 12 MFt, Tel.: 06-20-483-
0476

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

Ingatlant vesz

� Külföldi befektetõink részére meglévõ
ügyfeleink kiadó, eladó, ingatlant, nyaralót,
termõföldet, szõlõt megyei szinten keresünk.
Tel.: 06-70-290-7627

Ingatlant cserél

� Elcserélem XV. kerület központjában, 30 m2-es,
komfortos, zöldövezeti, önkormányzati lakáso-
mat, 1,5 szobás öröklakásra ráfizetéssel. Tel.: 06-
30-341-8268

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

Szolgáltatás

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

� Középiskolai tanár, nagy gyakorlattal, matema-
tika korrepetálást, érettségi felkészítést vállal Új-
pesten. Tel.: 06-20-532-9770

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

� Angol, német kezdõ, haladó nyelvtanítás, kor-
repetálás, érettségire, általános és gazdasági
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 06-30-448-8030

� Matematika, angol, német, fizika kor-
repetálás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést.
Házhoz megyek. SMS is küldhetõ. Tel.: 06-20-973-
6467

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka. Bútormozgatással, fóliamozgatással.

Korrekt árak. Akár azonnali kezdéssel. Bodnár
László. Tel.: 06-20-442-9570; 06-1-369-6674

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

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

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

Állást keres

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

Vegyes

� 8 mm-es Handycam videokamerát vennék. Tel.:
06-20-911-8449

Társkeresés

� 74 éves özvegy szolid, diplomás asszony 80-as
társát keresi, intelligens férfi személyében, kizárólag
testi kapcsolat mentes. Tel.: 06 20 773-7567

� 158 cm 60-as fiatalos özvegy nõ, középiskolai
végzettséggel, keresi társát, barátját, özvegy 60-68
év körüli rendezetten élõ, nem dohányzó férfi
személyében. e-mail: ha.rozsa@citromail.hu, Tel.:
06-20-452-9571

Üzlethelyiség kiadó

� Újpesten az Attila utcában 156-158 sz. telep-
helyen kiadó, 220 m2 alapterületû üzlethelyiség.
Tel.: 06-70-408-2847

Utazás

Feb. 25-27. Velencei karnevál nonstop 9990 Ft;
feb. 25-27. Velencei karnevál 3/2 éj 44 900 Ft;
feb. 5. Szezonvégi vásár Bruckban 6600 Ft; már-
cius 6. Busójárás Mohácson 6800 Ft; március 15.
Csokivásár Kittseebe-Bruck 6600 Ft. Akciós elõ-
foglalások nyaralásra, húsvéti utak: Thaiföld,
Ciprus, Madeira, India, Nepál stb. B. B. TOURS.
1043.Bp. Munkásotthon u. 18. Tel.: 780-1269

Egészség

Halálozás 

Kimondhatatlan fájdalommal, de a Jóisten
akaratában semmiképp nem kételkedve,

hitünkben meg nem inogva tudatjuk, hogy 
V i t ó  Z o l t á n költõt, 

szeretõ férjet és édesapát a Jóisten – szá-
munkra tragikus hirtelenséggel – magához

szólította 2011. január 9-én.
Rendkívüli küzdelmeihez 

a Gondviselõ páratlan erõt és derût adott, 
mindvégig rendkívüli segítõkkel, csodákkal 

áldotta meg életét. Örök hála érte.
Hamvait szülei sírjába helyezzük a Megyeri

úti temetõben 2011. február 4-én,
pénteken 10.30 órakor, ezt követõen az

újpesti evangélikus templomban tartunk 
emlékezõ alkalmat.

Gyászolják: felesége, Gabriella, fiai: Zsombor
és Benjámin, testvérei: Mária és Magdolna

családjaikkal, valamint unokatestvéreik
családjaikkal és nem utolsó sorban számos

hû barátja.

„BORDULÁS”
Farsangi borvacsora az Öreghalászban

január 21-én este 7  órakor!

Foglaljon asztalt:

a 231-0800 telefonon!

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

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

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

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

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

Az Újpesti
Közéleti Televízió
mûsorai

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

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

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

F O T Ó P Á L Y Á Z A T !

Újpesti élet
képekben
Az Újpesti Napló fotópályáza-
tot hirdet amatõr és profi fotó-
sok számára. Pályázni lehet há-
rom kategóriában: hírek és ese-
mények, emberportrék, közte-
rek és helyszínek bemutatásá-
val. A pályamûveket július vég-
égig kell elkészíteni. A pályázati
felhívás részleteit bõvebben az
ujpest.hu weboldalon közöljük.
Eredményhirdetés: 2011. au-
gusztus 29-én.

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

RUHAJAVÍTÁS
gyors, pontos, olcsó

Bp., 1041 Templom u. 4.
H-P: 9-17, Szo: 9-12

Télen is fontos  az egészséges ápolt láb.
Szakképzett pedikürõs várja kedves
vendégeit ajándék masszázzsal és egy fris-
sítõ kávéval. Bejelentkezés: 06-20-265-5732

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

Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938
Kereskedelmi képzések: 8 általá-
nos iskolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyi áru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357



FELHÍVÁS! Kedves Olvasóink! Az Újpesti Napló arra kéri Önöket, írják
meg, eljutnak-e postaládájukba rendszeresen lapunk példányai. A következõ
címre várjuk visszajelzéseiket: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. Postacím: Bp.,
1043 Tavasz utca 4. I. emelet, Újpesti Napló szerkesztõsége. Köszönjük!

ROCK KONCERT A KUGLISOKKAL! Gönczy Laci és Bíró Gyurma a Kugliból
kivált két tag Protekció néven új együttest alapított. Bemutatkozó koncert-
jük 2011. január 28-án az Mr. Sörház pincéjében lesz (Bp., XV. ker., Régifóti
út 31.) 20 órától. A bulin elhúzzák a régi és az új nótákat is!
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FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Dr. Hollósi Antal országgyûlési

képviselõ 2011. január 27-én, csütörtö-
kön 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Beje-
lentkezés a 369-09-05 telefonszámon.
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula
önkormányzati képviselõk február 7-én
17-18-óráig tartanak fogadóórát. Balázs
Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula képvi-
selõk február 7-én 18-19 óráig tartanak

fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Nagy
István önkormányzati képviselõ február
1-jén,16-17 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Polgármesteri Hivatal II/68. Jókay
Attila; Koronka Lajos önkormányzati
képviselõk február 14-én 17-18 óráig;
Bartók Béla önkormányzati képviselõ
február 8-án 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.)
Tel.: 369-09-05. Rádi Attila önkormány-
zati képviselõ február 14-én, 16-17 órá-

ig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármes-
teri Hivatal II/67. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselõ február 28-án 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Budapest, Árpád út 56.) Tel: 369-09-05. 

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Újpestiek! A hazánkat súj-
tó természeti katasztrófákra, vala-
mint a gazdasági helyzetre tekintet-

tel a már hagyománnyal rendelkezõ új-
pesti KDNP- bál ebben az évben elmarad.

Megértésüket megköszönve: Szalma Bo-
tond

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szere-
tettel meghívja Önt és kedves csa-

ládját ifj. Tompó László irodalomtörténész
rendezvénysorozatának következõ elõadásá-
ra: Az „õszirózsás” forradalom és a patkány-
lázadás, Tormay Cécile Bujdosó könyve alap-
ján. Helyszín: Andretti Üzletház, 1047 Bp.,
Váci út 13. Idõpont: Január 28, 18 óra

Küldje el szerelmes
üzenetét az Újpesti
Naplóval!

FEBRUÁR 14-E: 
VALENTIN-NAP!
Az Újpesti Napló eb-
ben az esztendõben is

segít a szerelmeseknek: szívesen közvetíti a jel-
igés, avagy a névvel ellátott üzeneteket! Arra
bíztatjuk olvasóinkat fogalmazzák meg és jut-
tassák el szerkesztõségünkbe üzeneteiket feb-
ruár 3-ig. A Valentin-napi üzeneteket tartal-
mazó lapszámunk február 10-én jelenik meg.

Az üzeneteket várjuk személyesen, vagy
postai úton (Címünk: 1043 Bp., Tavasz u. 4,
Újpesti Napló szerkesztõsége) faxon: 785-0466,
illetve a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail
címen. 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri Református
Egyházközség folytatja jótékonysági ruhaakci-
óit a Karinthy  Frigyes ÁMK Közösségi Házá-
ban (Bp., IV. Lóverseny tér 6.). Idõpontok:
február 7-én, hétfõn és 8-án, kedden 10-18
óráig. Mindenkit szeretettel várnak. 

KÖSZÖNJÜK AZ 1 SZÁZALÉKOT!
Tisztelt Újpesti Polgárok! Köszönjük, hogy
megtiszteltek bennünket bizalmukkal. Az Új-
pesti Városnapokon cserépfestéssel, mini
rajzszakkörrel, egy iskolában esélyegyenlõségi
játékkal, az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban az Óz, a nagy varázsló c. színházi elõadás-
sal vártuk az érdeklõdõket. Köszönjük a
Nemzeti Civil Alapnak, hogy 200 000 Ft-tal
segítették mûködésünket, az Újpesti Önkor-
mányzatnak, hogy 350 000 Ft-tal járultak
hozzá programjainkhoz és az Ady Endre Mû-
velõdési Központnak, hogy minden módon
segítették céljaink megvalósulását.

Ha Ön is szeretné támogatni Újpesten az
esélyegyenlõség kibontakozását, a FOGYATÉ-
KOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETBE HO-
ZÁSÁT, személyi jövedelemadója 1%-át utalja
át nekünk!

EZER SZÍN KULTURÁLIS ÉS ÖNFEJLESZTÕ
EGYESÜLET, Adószám: 18129731-1-41.

O L V A S Ó I N K  Í R T Á K

A Karitasz köszöni 
az adományokat!
Köszönjük az adományokat, a szép mûsort! Az Újpest Kertvárosi Szent István Plébánia Karitasz
közössége „Az Erzsébet név kötelez!” címmel nemrégiben irodalmi-zenés délután rendezett
jótékonysági céllal a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola nagytermében. Az eseményt
immár évente, Szent Erzsébetre emlékezve rendezzük.

Szent Erzsébet a szegények segítésérõl, jó szívérõl és szeretetérõl volt nevezetes. Mi kost a
devecseri gyerekek karácsonyi ünnepségének támogatására fogadtunk el adományokat. 

A zsúfolásig telt teremben az arcokon a mosoly arról árulkodott, hogy örül az, aki velünk van.
Kárpátiné Kovács Edit nyugalmazott tanárnõ köszöntötte a hallgatóságot. Õ a próza szorgalmas,
fáradhatatlan szervezõje minden évben. 

Márczis Ferenc atya, akit nevezhetnénk lelki védnökünknek, méltatta az ünnep mondandóját
és kedvesen biztatott mindenkit a rászoruló emberek megsegítésére. Szegény sorsú ember
mindig volt, van és lesz- mondotta, nyújtsuk feléjük kezünket, tárjuk ki a szívünket, segítsük és
vigasztaljuk õket.

Nagyon gazdag mûsor következett: a gyermekelõadók az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, a
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, a Pécsi Sebestyén Általános Iskola és a Benkõ István
református Iskola és Gimnázium tanulóiból tevõdött össze.

A kis zenészek nagy zeneszerzõk mûveibõl játszottak, hallhattunk furulyát, fuvolát, gitárt, csel-
ló szólót és triót, vadászkürtöket, szép énekeket, zongora virtuózokat és egy 9 éves kislánytól
olyan hegedûszólót, melytõl még a lélegzetünk is elállt. 

Köszönet a zenei mûsor szervezõinek: Pécsi Klára igazgató-helyettes tanárnõnek, Kornackerné,
Lilian tanárnõnek és minden tanárnak, akik betanították és elkísérték tanítványaikat. Köszönjük
a fellépést, Singh Bahadur Szilvia, Rajki Eszter, Woller Péter és Eszter, Sárospataki Barnabás, Nagy
Emese, Sillye Dávid, Dreiszker Júlia, Várai Péter, Zsoldos Marcell, Kovács Alicia, Forrai Mercédesz,
Zsóvar Judit, Tóth Melinda, Badicsné Szalteleki Éva, Porcsalmi Eszter, Barci Blanka, Balog Ádám,
Ivanovics Balázs, Csorba Zsófia és Nagy Dóra fellépõknek, és kívánjuk legyenek sikeres mûvészek,
ha az az álmuk. 

Lovász Judit tanárnõ, az ünnepség fõrendezõje, a Karitasz-csoportunk vezetõje, zárszavaiban
boldog örömmel köszönte meg mindenkinek a részvételt, emléklapokkal jutalmazta a szere-
plõket. Köszönet a hálás publikum sok tapsát, majd a finom agapéra invitált bennünket, ahol a
finomságok mellett jóízû beszélgetések zárták ezt a lelkünket melengetõ napot. 

A Karitasz közösség nevében Ossóné Szabó Etelka

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



A röplabda nõi Extra-ligában az õszi szezont
hatodik helyen záró UTE Volley csapata, több
meglepetés igazolással erõsített a középsza-
kaszra. Decemberben Várhegyi Anikó csatla-
kozott a csapathoz, majd az újévben Kapuvári
Melindát igazolta le az UTE, és nagy meglepe-
tésre reaktiválta Ancsin Ildikót, aki a junior
csapat edzõje és a felnõtt csapat másodedzõje
is volt egy személyben. Ildikó libero poszton
erõsíti a csapatot. Külön érdekesség, egy csa-
patban játszik lányával, Ancsin Kittivel.

Eljött a nagy nap, amikor anyja és lánya elõször
lépett pályára együtt az UTE Volley színeiben.
Ancsin Ildikó látszott nyugodtabbnak a Békéscsa-
ba ellen vívott találkozó elõtt, lánya, Kitti egy pi-
cit feszültebbnek tûnt a bemelegítés alatt. Legin-
kább kerülték egymást, mondhatjuk csak maguk-
kal voltak elfoglalva, de aztán a fotósunk kérésére
csak összeállt a nagy páros. S, ha már jöttek – és
a tréner, Farkas Mihály is engedélyt adott a pár
perces beszélgetésre – nem is engedtük el õket.

– Mit szóltál, amikor a mama bejelentette, hogy
beszáll a csapatba? – kérdeztük Kittit.

– Majd' hanyatt estem. Elõször csak arra gon-
doltam, hogy viccel, de mivel az egyik edzésen a
szakosztályvezetõ is bejelentette, hogy régi-új já-
tékost üdvözölhetünk a pályán, akkor már érez-
tem, hogy komolyra fordulnak a dolgok. 

– Ildikó, megbeszélted otthon, hogy kétgyermekes
anyukaként, tíz év kihagyás után újra játszani akarsz?

– Igen is, meg nem is. Mi igazi sportcsalád va-
gyunk, férjem, aki a hokisok edzõje, azonnal rábó-
lintott, amikor kérdeztem, mit szólna a dologhoz.
Kittivel nem beszéltem semmit, hiszen szinte
azonnal megtudta az edzésen. Illetve érezte, hogy
valami történik, hiszen az edzõi oldalról átléptem

a játékosok oldalára, és velük együtt hallgattam a
tréner utasításait.

– Milyen érzés együtt, egy csapatban játszani? 
– Fantasztikus – mondta Kitti. – Csodálom

anyut, hogy milyen gyorsan visszatalált a pályára.
Liberoként õ a fõnök, s mindenki lásson csodát,
valóban csodát tesz a pályán. Este, egy-egy edzés
vagy meccs után, persze akadnak viták, de aztán
hamar elülnek a hullámok, mert rájövök, megint
neki van igaza.

– Amikor egymás mellé álltunk Kittivel, hogy a
fotós dolgozhasson, csak annyit súgtam a fülébe,
hogy boldog vagyok – mondta Ildikó. – Meg azt is,
hogy minden anyukának ezt a csodálatos érzést kí-
vánom, ami nekem jutott azzal, hogy Kittivel egy
csapatban, az UTE gyõzelemért hajthatunk. (G. G.)

HIHETETLEN IZGALMAK A RANGADÓN
A röplabda bajnokság középszakaszának elsõ
találkozóját vívta az UTE a Békéscsaba ellen.
Farkas Mihály edzõ a találkozó elõtt elmond-
ta, úgy kell játszania a csapatnak, hogy az el-
következendõkben ne függjenek senkitõl, te-
hát az elõttük álló hat mérkõzést meg kell
nyerniük, hogy a rájátszásban elõkelõ helyrõl
folytathassák a küzdelmet. Nos, aki nem lát-
ta a rangadót, szegényebb lett egy páratlanul
izgalmas sportélménnyel. Történt ugyanis,
hogy az elsõ megnyert játék után, egy szoros
és egy sima vereség következett, majd a ne-
gyedik játszmában is elhúztak a vendégek.
22-13 volt az állás a Békéscsaba javára, ami-
kor valami történt, elfelejtettek hibázni a lá-
nyaink: 26-24-re fordítottak. És jöhetett a
döntõ szett, amelyben 15 pontot kell elérnie
a gyõztesnek. Tizennégyet sikerült összegyûj-
tenie a csabaiaknak, úgy, hogy a lilák egyszer
sem vezettek. Illetve csak egyszer, de a leg-
jobbkor, a játék végén. 

UTE Volley–Békéscsaba 3:2 (18, -25, -12, 24, 14)
Az UTE lejátszotta a második mérkõzését is,
amelyet Nyíregyházán megnyert.
Nyíregyházi Fõiskola SE–UTE 0:3 (-15, -17, -12)

„Majd hanyatt estem, mikor meg-
tudtam, anyu is játszik”

Két Ancsin 
a röplabda
pályán

S p o r t16

Online
elérhetõségeink:  

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

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Heidum Bernadett ezüstérmes 
összetettben

Ifjú újpesti
csillag diadala
A Káposztásmegyeren élõ válogatott gyorskor-
csolyázó fantasztikus eredményt ért el Hollandiá-
ban. A korábban kétszer is Újpest Kiváló Diák-
sportolója kitüntetés tulajdonosa, Heidum Ber-
nadett ezüstérmet nyert vasárnap összetettben a
rövidpályás gyorskorcsolyázók Európa-bajnoksá-
gán, Heerenveenben. A nõi 3000 m-es szuperdön-
tõben január 15-én 500-on bronzérmes, vasár-
nap pedig 1000 méteren második magyar ver-
senyzõ negyedikként ért célba, s az összetett
pontversenyben – amelybe az 500, az 1000, az
1500 m és a szuperdöntõ számított bele – végül

második lett. Mindez azt jelenti, hogy a magya-
rok a következõ kontinensbajnokságon három
egyéni nõi versenyzõt indíthatnak.

A nõknél az olasz Arianna Fontana nyerte az
összetett Európa-bajnoki címet, Heidum mögött
pedig a szintén olasz Martina Valcepina lett a
harmadik.

A kiváló korcsolyázótól ígéretet kaptunk, haza-
érkezése után az Újpesti Napló olvasóinak beszá-
mol, fantasztikus sikerérõl. – G. G.
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