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NEMET MONDOTT AZ MSZP
A CLARISSE-ALAPÍTVÁNYRA
Nem vesz részt az MSZP a Derce Ta-
más által, a hátrányos helyzetû 
újpesti gyerekek támogatására, 
segítéséhez létrehozandó Clarisse
Alapítvány munkájában. – 3. oldal

AZ ÚJ VÁROSVEZETÉSRE HÁRUL 
A  RENDRAKÁS A BÜDZSÉBEN
1,2 milliárd forint, idén ennyivel ke-
vesebb pénz áll rendelkezésre Új-
pest költségvetésében az elõzõ,
MSZP-s városvezetés hibái, trükkjei,
mulasztásai miatt. – 2. oldal

DUVAL ATYA MÉLTÓ ÖRÖKÖSE
A keresztény könnyûzene mûfajá-
nak hazai megteremtõje, az új-
pesti Sillye Jenõ pályakezdésére
nem dicséret, hanem titkosszol-
gálati megfigyelés járt. 

– 6. oldal

A GYEREKEKKEL MENTI
MEG A FÖLDET RAMÓNA
Kiss Ramóna, a Barátok közt sztárja
Újpesten lépett fel a Máguspárbaj
címû, fizikai kísérleteket is bemuta-
tó színdarabban, interjúnk a szí-
nésznõvel. – 16. oldal

A Homoktövis Általános Iskola mesés
kavalkádot varázsolt – 5. oldal

Farsanggal búcsúztakFarsanggal búcsúztak



MSZP: nem vesznek részt 
az alapítványban

Lapunk megkereste Belán
Beatrix képviselõnõt, elvállalja-e
a felkérést, hogy a tagja legyen
az alapítvány kuratóriumának.
A szocialista politikus helyett a

pártja válaszolt, amelyet szó szerint közlünk. „Az
életmûdíjjal és az életjáradékkal kapcsolatosan az
MSZP Budapesti és Újpesti Szervezetének közle-

ményei az irányadóak. Bár hivatalos felkérést nem
kaptunk, a közlemények tartalmából következõ-
en a helyi MSZP és tagjai a hivatkozott alapítvány
kuratóriumában nem kívánnak részt venni. 

MSZP Újpesti – Káposztásmegyeri Szervezete” 
(Mint ismert, az MSZP képviselõi nem jelentek

meg az képviselõ-testület február 8-i ülésén, ami-
kor a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíj adomány-
ozásáról és szakrendelõ önkormányzati kezelésbe
vonásáról született döntés.)
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A szocialisták nem segítenék a hátrányos helyzetû gyerekeket

Csak az MSZP 
mondott nemet
Az Újpesti Napló egyenként kérdezte meg a Derce Tamás által felkért három kuratóriumi ta-
got, vállalják-e a tisztséget a volt polgármester által létrehozandó alapítványban. Mint ismert,
Derce Tamásnak az újpesti képviselõ-testület február 8-án Semsey Aladár Újpesti Életmûdíjat
adományozott. Az ehhez tartozó életjáradékot a kitüntetett teljes egészében jótékony célra
ajánlotta fel: átutalja a hátrányos helyzetû újpesti gyerekeket támogató alapítvány számlájára.
A három felkért kuratóriumi tag közül csak Belán Beatrixtól, volt szocialista alpolgármestertõl
nem kaptunk választ, helyette az MSZP-frakció hárította el Derce Tamás felkérését. Bartók Bé-
la, a Fidesz frakcióvezetõje és Fericsán Kálmán pedagógus örömmel vállalta el a kuratóriumi
munkát. A visszautasított felkéréssel kapcsolatban Derce Tamás, illetve az életmûdíjra õt ja-
vasló Wintermantel Zsolt polgármester véleményét is közreadjuk.

„Az örökös ellenség-
keresés motiválja az
MSZP-t”

Derce Tamás, 
a Clarisse Újpest
Gyermekeiért
Alapítvány 
létrehozója:

– Mikorra tervezik az alapítvány
megalakulását?
– Szinte bármelyik pillanatban létre-
jöhet.  Szándékom is ez, ráadásul
sürgetõ az a tény is, hogy az életmû-
díj összege mellett más felajánlások-
ról is kaptam már értesítést.  Az ala-
pító okirat részletes tartalmát rögzí-
tõ megszövegezést elvégeztem az
alapítvány létrejöttét segítõ ügyvéd
úrral, dr. Kató Balázzsal. Az alapít-
vány létrehozásához alapító okirat és
a bíróság nyilvántartásba vétele
szükséges, ehhez elengedhetetlen
feltétel a három kurátor megléte is.

Órákon belül megoldódik ez is. Mivel
az alapítvány nevében az Újpest szó
szerepel, a vonatkozó önkormányzati
rendelet értelmében ehhez a képvise-
lõ-testület engedélyét – a jövõ heti
ülésen – meg kell még szerezni.
– Mi a véleménye arról, hogy a felké-
rése ellenére Belán Beatrix képviselõ
asszony nem vállalata a kurátori fel-
adatokat?
– Sajnálatosnak tartom. A szándé-
kom az volt, hogy bal- és jobboldali
önkormányzati képviselõ, valamint
egy civil polgár alkotta kuratórium
jöjjön létre. Belán Beatrix alpolgár-
mester volt, az oktatásügy elkötele-
zettjeként jól ismeri az újpesti gyer-
mekek helyzetét. Mivel az alapít-
vány a nehéz sorsú, tehetséges gyer-
mekek felkarolását vállalja, joggal
számítottam a képviselõ asszonyra.
Aki ismeri az újpesti szegény sorsú
gyermekek helyzetét, annak minden
alkalmat meg kell ragadnia, hogy se-

gíthessen. Meggyõzõdésem, hogy a
döntést ebben az újpesti MSZP- szer-
vezet vezetése hozta meg, amelyet a
kicsinyesség és a kompromisszum hi-
ánya, az örökös ellenségkeresés mo-
tivált. Bizonyítva ezzel is, hogy az a
politikai háború, amely a közélettõl
már visszavonultan élõként, az élet-
mûdíj kapcsán személyemet érte, ki-
csinyes bosszú eredménye. 

„Aki megérdemli, 
azt meg kell becsülni”

Wintermantel
Zsolt, 
polgármester:
A Semsey-élet-
mûdíj városunk új

büszkesége, amit újpesti emberek
kezdeményeztek. Ünnepélyes és mél-
tó keretek között lezárult a díj alapí-
tása és elsõ odaítélése. Derce Tamás
felajánlása még tovább emelte az
esemény jelentõségét, hiszen még

nagyobb rangot ad a Semsey Aladár
Újpesti Életmûdíjnak. Újpest 20 éven
át sikeres polgármestere ismét bizo-
nyította, hogy nem véletlenül övezi
személyét tisztelet városunkban és
azon kívül is. Valóban nagyvonalú
ember, aki felül tudott emelkedni
azokon a pártpolitikai indíttatású tá-
madásokon, amelyek az elmúlt he-
tekben érték. Érthetetlen és elgon-
dolkodtató, hogy az MSZP nem kí-
ván részt venni a gyermekek megse-
gítésére létrejövõ alapítvány munká-
jában. Errõl nincs mit mondanom.
Az újpesti közösség azonban ma is
erõs. A visszajelzések, levelek azt iga-
zolják, hogy az újpesti polgárok büsz-
kék a Derce Tamás nevével összeforrt
húsz évre, és örülnek annak, hogy ezt
méltó módon elismertük. Aki meg-
érdemli, azt meg kell becsülni, akit
megbecsülnek, az örökké formálója,
alkotója lesz a közösségnek. Ez így
normális egy jó közösségben. 
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„Szívem szerint való”

Fericsán Kálmán 
nyugalmazott testnevelõ 
tanár, az Újpesti Városvédõ 
Egyesület tagja: 

– Nagy megtiszteltetés,
hogy az életmûdíjban részesülõ Derce Tamás
rám is gondolt. Meglepett a felkérés, de öröm-
mel vállalom a feladatot, szívem szerint való
munka. 

– Milyen elképzelésekkel vág bele?
– Még csak a magam terveirõl beszélhetek,

sem az alapítványt tevõvel, sem a kuratórium
többi tagjával nem beszéltem, nem egyeztet-
tem. Nagyon friss a felkérés. Pedagógusként jól
tudom, sajnos sok szegény gyerek van Újpesten,
jó helyre kerül majd az alapítványi segítség. Az
életmûdíjból befolyó összeg mellett minden bi-
zonnyal mások is támogatják majd e nemes célt,
az alapítvány számlájára több millió forint ér-
kezhet évente. Ennek szétosztása nagy felelõs-
ség. Az iskolák igazgatóinak segítségével infor-
málódom, hány diák szorul segítségre. Vannak
családok, ahol pár száz forintos többletjövede-
lem miatt nem számíthatnak például segélyre. A
gyerekek helyzete a mérvadó. Tisztességes mun-
kát, a nyilvánosság által is nyomon követhetõ
döntéseket ígérhetek.  

„Az MSZP politikai érdekbõl
hátat fordít az újpesti 
gyerekeknek”

Bartók Béla, az újpesti 
Fidesz frakcióvezetõje:
Két okból is elfogadom a
megtisztelõ felkérést. Egyrészt
azért, mert az alapítvány lét-

rehozása híven mutatja, hogy Újpest erõs kö-
zösséget alkot. Azt fejezi ki, hogy nálunk az
együttmûködésen van a hangsúly. Ez olyan
irány, amit én minden körülmények közt tá-
mogatok. Az alapítvány célja, a hátrányos
helyzetû újpesti gyermekek támogatása, pedig
olyan közügy, amely mellé gondolkodás nélkül
oda kell állni mindenkinek, akinek fontos Új-
pest jövõje – talán indokolnom sem kell, mi-
ért.

Természetesen mindenki maga dönti el, vál-
lalja vagy nem vállalja, hogy segítse az alapít-
ványt. Az alapítvány mûködése és a megvaló-
sítandó célok, a rászorulók támogatása nem
bal- és jobboldal kérdése, nem politikai ügy,
éppen ezért sajnálattal értesültem arról, hogy
az MSZP ezúttal sem volt képes felülemelked-
ni napi pártpolitikai érdekein. Döntésükkel
egyaránt hátat fordítanak az összefogásra épü-
lõ újpesti közösségnek, továbbá Újpest hagyo-
mányainak is. Ami ennél sokkal súlyosabb, a
hátrányos helyzetû újpesti gyerekeknek is há-
tat fordítanak. 

A szocialisták trükkjei miatt 1,2 milliárd forinttal rövidebb a takaró

Rendet teremtenek Újpest
gazdálkodásában
Egy hét múlva, február 25-én, pénteken tárgyalja a képviselõtestület Új-
pest 2011-es költségvetését. A tervezet összeállításáról Molnár Szabolcs
alpolgármester számolt be az Újpesti Naplónak 

A költségvetési elõterjesztést jegyzõ Molnár Szabolcs elmondta, a szá-
mítások során alkalmazkodni kellett a gazdasági környezethez: egy-
részt az ország közismert nehézségeihez, és ahhoz az adottsághoz,
hogy a fõváros csõdközeli állapotot örökölt a szocialista-szabad de-
mokrata városvezetéstõl. Nyilvánvaló, hogy amíg a fõváros föl nem tá-
pászkodik, a kerületek sem számíthatnak sok jóra, így Újpest sem. 

Két fõ kihívás határozta meg a tervezést. Az elsõ azon vállalása az új
városvezetésnek, amelyet minden körülmények között teljesíteni
akart: a Szakorvosi Rendelõ átvételét önkormányzati mûködtetésébe.
Ezzel tudja az önkormányzat garantálni az újpestiek számára a megfe-
lelõ egészségügyi ellátást. „A legfõbb szempont tehát az volt a költség-

vetés tervezésekor, hogy az SZTK átvételét végre tudjuk hajtani. Ez bele is került a költségvetésbe, az
átvételrõl szóló testületi döntés idõközben megszületett” – emlékeztetett az alpolgármester.

„A szakrendelõ számára fenntartjuk a 240 millió forintos elkülönített forrást a Károlyi Kórház rende-
lõ intézetének rekonstrukciós pályázati önrészeként, továbbá 100 millió forintos egészségügyi tartalé-
kot hozunk létre, és folytatjuk a HPV-oltások finanszírozását” – mondta Molnár Szabolcs.

A másik fõ kihívás a múlttal való õszinte szembenézés volt – avatott be a további részletekbe az alpol-
gármester. „A gazdaságot Újpesten is a szocialisták irányították tavaly õszig. A jól ismert Gyurcsány-Hagyó
modellnek megfelelõen itt is trükkök sorozatával, valótlan számokkal, füstbe ment tervekkel, nemlétezõ
bevételekkel operáltak. Ezek miatt a 2011-es költségvetés fõösszege 1,28 milliárd forinttal kevesebb, mint
tavaly volt” – vonta meg a mérleget az alpolgármester. Hozzátette, ezeken kívül számtalan kisebb-na-
gyobb trükk és valótlan vagy rossz helyen szereplõ szám maradt a tavalyi költségvetésben. Például beter-
veztek 50 millió forintot útépítésre, de ezt késõbb elvonták, így erre tavaly 0 forintot fordítottak.

„Hogy a tavalyi költségvetési lufi mekkora is valójában, az majd a zárszámadáskor derül ki. Ennek a
felelõtlen gazdaságpolitikának a következményei ránk hárulnak. Rendet kell tennünk Újpest gazdálko-
dásában, csak így lehet garantálni a biztos mûködést. Csak átlátható, stabil pénzügyi alapon állva lehet
majd nagyobb terveket megvalósítani” – állapította meg Molnár Szabolcs.

Az öröklött nehézségek a költségvetés tervezését jelentõsen meghatározták, ezúttal azonban reális szá-
mításokat végeztek, és valós számokat vettek alapul. „Ami a büdzsében rendelkezésre áll, az tényleg elér-
hetõ forrás, ami kiadás, az szükséges kiadás lesz” – fogalmazott. A hivatal dologi kiadásai 120 millió forint-
tal, míg személyi kiadásai 20 millióval mérséklõdnek, a képviselõk és a bizottságok létszámának csökken-
tése 45 millió forint megtakarítást eredményezett. 2011-ben nem változik az intézmények kiadása 2010-
hez képest, annyi különbség azonban lesz, hogy rendezik a sorokat. Az elõzõ költségvetést a zûrzavar jel-
lemezte, az összegek szétszórva szerepeltek benne, menet közben tologatták ide-oda a pénzeket. Ráadá-
sul a béreket tavaly nem tervezték 100 százalékra, miközben tudták, hogy mennyi lesz a valós összeg.

„Idén stabilizáljuk az intézmények, iskolák, óvodák, bölcsõdék mûködését. Szociális kiadásokra 26
millióval többet költünk, mint tavaly. Az idei költségvetés már tartalmazza a tankönyvtámogatásra
fordítandó 58 millió forintot, amelyet tavaly kampányötletként hoztak elõ év közben a szocialisták” –
közölte Molnár Szabolcs alpolgármester. – U. N.

FÕBB KÖLTSÉGVETÉSI HIBÁK, MULASZTÁSOK:
1. 2010-ben nem adtak be egyetlen EU-s pályázatot sem, 2011-re egyetlen projektet sem készítet-

tek elõ, így eleve minimum 1 milliárd forinttal rövidebb a takarónk. Ez nagyon komoly felelõt-
lenség volt az elõzõ szocialista gazdasági vezetés részérõl.

2. A tavalyi költségvetésben 390 millió Ft elõzõ évi pénzmaradvány szerepelt, ami akkor még sem-
mivel sem volt alátámasztva, mivel nem készült el az elõzõ évi zárszámadás.

3. Túltervezték az iparûzési adót 250 millió forinttal.
4. Ingatlanértékesítés sorra beírtak 390 milliót forint, jóllehet már az akkori vita során kiderült,

hogy ez irreális elképzelés, trükk és valótlanság.



Az Újpesti Városvédõ
Egyesület megalakulása
óta nagy gondot fordít ar-
ra, hogy nyomtatott for-
mában is megõrizze a
múlt emlékeit, ezért aztán
sorra jelentette meg a vá-
roshoz kapcsolódó köny-
veket. Január 29-én a Pol-
gár Centrumban hét új-
pesti szerzõ mutatta be
legutóbbi munkáját.  

elállva, egyperces csönddel
emlékeztek a jelen lévõk az
egyesület közelmúltban el-

hunyt két tagjára, majd dr. Kovács
Ivánné, az Újpesti Városvédõ Egye-
sület elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, s egy Kosztolányi-idézettel
jellemezte az összejövetelt: „A köny-
vet mindig ketten alkotják: az író,
aki írta, s az olvasó, aki olvasta.” 

Kadlecovits Géza, az egyesület tisz-
teletbeli elnöke kis leltárából kiderült,
hogy az egyesület megalakulása óta ti-
zennégy kötetet, egy tankönyvet, öt
filmet, négy DVD-t és egy falinaptárt
adott ki, hatezerötszáz példányban.
Ebben a kimutatásban természetesen

nem szerepel minden Újpesthez köt-
hetõ kiadvány, hiszen más kiadók is
jelentettek meg könyveket. 

Lõrincz Róbert, „A Megyeri  teme-
tõ neves halottai” címû „könyv-tér-
képe” az Újpesti Helytörténeti Ala-
pítvány és a városvédõ egyesület el-
sõ közös kiadványa. A szerzõ beszá-
molt arról, hogy a megjelenés több
éves munkafolyamatot zárt le, mely-
nek során a temetõben nyugvó sze-
mélyek közül közel száznak kutatta
fel, és mutatta be a sírját térképes és
fényképes formában. 

Jozefka Antal festõmûvész azzal
kezdte mondandóját, hogy
„Képmívesek” címû könyve tulajdon-
képpen kakukktojás ezen a rendezvé-
nyen, mert a felkérést a Könyves Kál-
mán Gimnázium öregdiákjaitól kapta,
és a Nádas József Alapítvány állta a
nyomtatás költségeit. A kiadvány a
gimnáziumban érettségizett vagy leg-
alábbis hosszú ideig az iskola padjait
koptató, késõbb mûvészekké érett,
esetleg a mûvészekhez köthetõ egykori
diákokról közöl értékes információkat.

Iványi János szerényen jegyezte
meg, hogy a „Volt egyszer egy város…
Újpest jelentõs épületei” címmel meg-
jelent kötet valójában szeretett fele-
sége érdeme, aki sajnos már nincs kö-
zöttünk. Iványiné Konrád Gizella kö-

vette nyomon a város sorsát, kutatta
fel, gyûjtötte egybe az anyagokat. A
könyv tisztelgés a munkája elõtt. Te-
hát a munka oroszlánrészét az Újpes-
tért-díjas házaspár építõmérnök 
asszonya végezte, ugyanakkor Iványi
János és Bazsó Gábor érdemei is el-
évülhetetlenek a kiadvány összeállítá-
sában, szerkesztésében.

Fericsán Kálmán hosszú évek alatt,
több száz forrás kritikai feldolgozásá-
val készítette el az Újpest neveléstör-
ténetét bemutató, „Emberfaragó
idõk” címû mûvét. Könyve nemcsak a
szakemberek számára megkerülhetet-
len forrásmunka, de érdeklõdéssel
forgathatják azok is, akik Újpest múlt-
ját, történetét, iskoláit kívánják alapo-
sabban megismerni. Fericsán Kálmán,
aki negyedik generációs újpesti, el-
mondta: húsz éve vetõdött fel elõ-
ször, hogy meg kellene írni ezt a köny-
vet, az ötlet azonban csak jóval ké-
sõbb vált valósággá.

Szöllõsy Marianne „Újpestrõl jöttünk”
címû kötetét mutatta be. A kutató
1996-ban kezdte helytörténeti munká-
ját Újpesten. A Helytörténeti Gyûjte-

mény vezetõje mára alaposan megis-
mert minden tárgyat, s rögzült benne,
hogy a mögöttük emberek, sorsok van-
nak. Arra volt kíváncsi, hogy bizonyos
élethelyzetekben az adott ember, a
szubjektum mit, s hogyan élt meg. 

Bertalan Tivadar életmûdíjas és
díszpolgár a „Töpörin az angyal” élet-
mûdíjas írója a könyvet megjelentetõ
Agroinform Kiadó érdemeit emelte ki.
A kiadó vezetõje látatlanban elvállalta
a neves újpesti szerzõ életrajz-albumá-
nak elõkészítését. Már mindenki azt
hitte, véget ért a rendezvény, amikor
Kovács Ivánné bejelentette, hogy akad
még egy kis meglepetés. Ez pedig nem
volt más, mint egy nyomdaszagú kö-
tet. „A hóba írt cinkenyom” címû kiad-
ványt Iványi János állította össze. Az al-
cím mindent elmond: Iványiné Konrád
Gizella emlékére.  

A könyvek bemutatása után a
résztvevõk nem rohantak haza, kötet-
lenül zajlott tovább a rendezvény.
Wintermantel Zsolt polgármester
szinte mindenkit ismert, így aztán nem
meglepõ, hogy sokáig beszélgetett a
megjelentekkel. – ÁDÁM TAMÁS

Hét szerzõ mutatta be munkáit

Városvédõk Újpestért
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Iskola látogató körútra 
indul a polgármester

Nyílt napok
Szülõk, gyerekek, érdeklõdõk nyü-
zsögtek ma a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium idei nyílt napján.
Az intézmény mindent megmuta-
tott magából, ezzel is csábítva a jö-
vendõbeli diákokat és családjaikat.

Élénk érdeklõdés kísérte a Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnázium
február 9-i nyílt napját. Szülõk, jö-

vendõbeli diákok látogathatták meg
ugyanis az intézményt a nyílt napon.
A tantestület, az iskola vezetése
örömmel várta a látogatókat, akik-
nek mindent megmutattak a suli
életébõl, mûködésébõl. A kicsi és
nagy látogatók részt vehettek a tan-
órákon, és végigjárhatták az épület
zegzugos termeit is. 

Az eseményen tiszteletét tette
Wintermantel Zsolt polgármester és
felesége, Adrienn asszony is. A pol-
gármester elmondta, tervei szerint
valamennyi általános iskolai nyílt
napra ellátogat majd a jövõben.

A polgármesteri körút második
állomása a Szûcs Sándor Általános
Iskola volt, ahol a városvezetõ a szü-
lõkkel, gyerekekkel együtt tekintette
meg a bemutató órákat, és ismerke-
dett meg az intézmény mindennapi
életével, szolgáltatásaival, hangula-
tával. (un)

Újpesten ingyenes marad
a házasságkötés
Újpest önkormányzata a családok pártján áll, a házasság intézményét az
új városvezetés kiemelten fontosnak tartja, ezért támogatja az újpesti
családok házasságkötését – mondta el az Újpesti Naplónak Wintermantel
Zsolt. Ezt fejezi ki a képviselõ-testület által február 25-én tárgyalandó ha-
tározat-tervezet, amelynek értelmében a hivatalon belül hétvégén is in-
gyenes lesz a házasságkötés. 

Mint megtudtuk, fizetni csak abban az esetben kell, ha valaki az általa válasz-
tott külsõ helyszínen kíván házasságot kötni vagy ha a Városháza dísztermében
szeretne örök hûséget fogadni. A házasságkötõ terem használata tehát ingyenes
az újpesti pároknak, a kérelem benyújtásakor elegendõ a megelõzõ hat hónapra
állandó tartózkodást igazolni. Csak azoknak a pároknak kell díjat fizetni, akiknek
egyik tagja sem újpesti lakos. 

„Emlékeztetni szeretném az olvasókat, hogy a XIII. kerület szocialista vezeté-
sû önkormányzatánál fizetni kell a házasságkötésért. Újpesten ez fel sem me-
rülhet, mi elkötelezettek vagyunk a házasság intézménye, szentsége iránt, sze-
retnénk, ha a házasságkötõ termünkben minél többen mondanák ki a boldo-
gító igent” – fogalmazott a polgármester.

(Az újpesti álompárokról szóló összeállításunkat a 10. oldalon olvashatják.)
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Wintermantel Zsolt 
polgármester is ott volt
az ünnepi vacsorán

Sztankay 
Istvánt 
köszöntötték
Meglepetés születésnapi
ünnepséget rendezett a
családja és a barátai
Sztankay Istvánnak, aki
75 éves lett. 

A rendezvényre
nagyon sokan
jöttek el, és szin-
te mindenki el-
mondott egy-
egy emléket az
egyik legjobb és
legnépszerûbb

magyar színészrõl, Sztankay István-
ról. Egy szobrot is kapott ajándékba,
amely õt ábrázolja. Az ünnepi tortá-
ra 100 szerepét írták rá. 

A köszöntésen részt vett
Wintermantel Zsolt, Újpest polgár-
mestere is. „Ez az életút minden-
képpen magáért beszél, egy jó Tony
Curtis film, egy jó Belmondo-flilm
akkor igazi, ha annak magyar hang-
ja Sztankay István, ezen nincs is mit
magyarázni” – mondta a polgár-
mester a TV2 tudósítójának.

Sztankay István – aki egyébként
a zalaegerszegi színház mûvészeti
tanácsadója – este 8 körül érkezett
a családjával, úgy tudta, hogy egy
szolid, családi vacsorával ünneplik a
születésnapját. Azt mondta: telje-
sen el van ragadtatva, ahogy fogal-
mazott: „csak ámulok és bámulok”.
Sztankay István lánya, Orsolya egy
válogatást készített édesapja szere-
peibõl. Sztankay a földön ülve néz-
te végig az összeállítást. (tv2)

A Magyar Kémikusok Egyesülete egy
iskolai kísérlet-akcióval indította el a
2011-es „Kémia Nemzetközi Éve” ese-
mények magyarországi programsoro-
zatát, melyhez csatlakozott a Szûcs
Sándor Általános Iskola is. Január 26-
án délután két órakor, negyedikesek és
hetedikesek részvételével kezdõdött a
rendhagyó óra. A teremben szó szerint
izzott a levegõ, mivel a kísérletek köz-
ponti témája a tûz és a víz volt.  

évai András igazgató lapunknak elmondta, egy
természeti neveléssel foglalkozó iskolának illik
kapcsolódnia az ilyen programokhoz. Az intéz-

ménynek volt már hasonló rendezvénye, ami igen jól
sikerült. Amikor tudomást szereztek a gyerekek errõl
az akcióról, elhatározták, addig nem nyugszanak, míg
náluk is meg nem valósulnak a kísérletek. 

A rendhagyó kémia óráról tényleg elmondható,
hogy nagy érdeklõdés mellett zajlott. A negyedikes
gyerekek felállva figyelték, hogyan mutatja be a kated-
rán álló két hetedikes diák az érdekes kísérleteket.
Kocsis-Barna Nóra a kicsik csoportjában ténykedett és
tágra nyílt szemmel figyelte a „bûvészmutatványo-
kat”, majd kérdés nélkül mondta: õt ez érdekli. 

Pénzes Máté és Bornemissza Lídia, a kísérleteket ve-
zetõ két hetedikes tanuló már átélte azt, amit most az
alsósok. Három éve õk figyelhették ugyanúgy, ugyanitt,
miként viselkednek a különféle anyagok, ha összeérnek.
Az akció mottója így hangzott: Vízzel tûzet – Tûzzel vi-
zet! Három kísérletet mutattak be a „kis kémiataná-
rok”, melyeket aztán csoportokban a gyerekek is kipró-
báltak. Kis segítséggel nekik is sikerült megismételniük
a látottakat. Az utolsó, látványos, nagy körültekintést
igénylõ kísérletet dr. Varga Lászlóné hajtotta végre. A
tanárnõ alumínium port vegyített jóddal, majd vizet
öntött rá, s a reakció által tûz keletkezett, és színes füst
szállt a magasba. Így talán érthetõ a címbeli, abszurd-
nak tûnõ megfogalmazás.

– Hogy szeretik vagy sem a kémiát a tanulók, gyere-
ke válogatja – nyilatkozta dr. Varga Lászlóné. – Az biz-
tos, hogy akik itt vannak, vonzódnak a kémiához.
Hosszú évek tapasztalata mondatja velem, döntõ ha-
tással vannak a választásra a kiselõadások, és a kísérle-
tek. Mi igen sokat kísérletezünk. Erre az órára nagyon
készültek a gyerekek. Hetedikben és nyolcadikban ta-
nítunk kémiát, így aztán felvetõdik a kérdés, mit ke-
resnek itt a negyedikesek. Nos, azért hívtuk õket,
hogy már most felkeltsük az érdeklõdésüket a tan-
tárgy iránt, hogy nézzék meg, a felsõsök mit tudnak.
Hogy ismerkedjenek, hátha ez által könnyebben megy
az átlépés a felsõ tagozatba.

A kémia éve folytatódik, és lesznek még hasonló
rendezvények. – ÁDÁM TAMÁS

Farsang a Homoktövisben
A Homoktövis Általános Iskola idei farsangja korántsem volt szokvá-
nyos. Délelõtt különféle mesehõsöknek öltöztünk be, a folyosón jel-
mezesek – hupikék törpikék, Hófehérkék, gumimacik, varázslók, kis-
malacok és farkasok – szaladgáltak. Az udvari szünetben a bálkirály
és a bálkirálynõ megnyitotta a farsangot, majd felvonultak a maska-
rások. Néhány osztály közös produkcióval készült, bemutatójuk után
visszavonultunk termeinkbe és izgatottan vártuk a délutáni Non
Stop koncertet. Kitörõ örömmel, ujjongva fogadtuk õket. Több, az X-

Faktorból már ismert dalukat hallhattuk, de készültek új feldolgozásokkal is. A fellépésüket mindenki élvezte, a han-
gulat vidám volt, a zeneszámok végén hatalmas tapsvihar tört ki. A koncert befejeztével az énekesek aláírásokat osz-
togattak, közös képek is készültek, majd elkezdõdött a várva várt diszkó. Mindenki táncolt és élvezte a bulit, ami
este hétig tartott. Mikor ennek is vége lett, fáradtan, ám élményekkel gazdagodva érkeztünk haza. Otthon szívesen
hallgatták beszámolónkat a vidám farsangi mulatságról. – Jankovics Bernadett és Jankovics Katalin tanulók 7. a
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Kémiai kísérletek a Szûcs Sándor iskolában

Vízzel lobbantottak tüzet
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lvált szülõk gyermekeként nehéz ifjúkora volt
Sillye Jenõnek. Elsõ hangszerét a nyári kerese-
tébõl 16 éves korában vásárolta, egy NDK

gyártmányú dobozgitárt, s az év õszén beiratko-
zott az angyalföldi zeneiskolába, klasszikus gitáro-
zást tanulni. Elsõ dalát jóval késõbb, 22 évesen ír-
ta, noha a mintát már 16 évesen megkapta. „An-
gyalföldön, a Béke téri plébánia mellett laktunk, s
én ott rendszeresen ministráltam – emlékszik visz-
sza a dalszerzõ az elsõ inspirációra. – Ott az egyik
atya megmutatta szalagos magnóján a francia
Lucien Aimé Duval felvételeit, aki jezsuita pap volt
s dalaival járta az országot.”  Sillye Jenõ nemrégi-
ben kiadott önéletrajzi kötetében így emlék-
szik erre az élményre: „Nagyon tetszett
ez nekem, és a szívem mélyén álmo-
doztam, hogy egyszer majd én is
ezt szeretném: ilyen dalokat írni,
énekelni az embereknek. A
Mennyei Atya lenézett rám, az
én álmodozó szívemre, és ahogy
elképzeltem, talán azt mondta:
Ha ezt szeretnéd, hát legyen!” Majd’
ötven év távlatából, most már bizto-
san megállapíthatjuk, hogy
teljesült az ifjú álma: Je-
nõ dalszerzõ és elõ-
adómûvész lett,
akinek ugyan
pályája elsõ

évtizedeiben inkább mellõztetés volt a fizetsége,
ám a rendszerváltás után, ha lassan is, de megjöt-
tek az elismerések.

Abban az idõben Sillye Jenõ a templomi kórus-
ban énekelt, onnan kerültek ki a barátai is, akik
ugyanúgy rajongtak a zenéért, mint õ. Teltek az
évek, Jenõ katonai szolgálatra vonult be, majd le-
szerelt, s barátaival szívesen zenélgettek. Az akkor
divatos Beatles számokat, s a hazai együtteseket –
Illést, Omegát – másolták. 

Ez idõ tájt az egyik barátja kiöntötte a szívét, s
ebbõl a beszélgetésbõl született meg az elsõ dal, a
„Hol van a szeretet?”. Ezt a dalt többször is elõad-

ták baráti körben, s olyan sikere volt, ami
inspirálólag hatott a szerzõre. Ezután az

élet kisebb-nagyobb eseményeit dal-
ban örökítette meg Sillye Jenõ.

Ekkor, az 1969–71-es években
híre ment, hogy van egy gitáros
srác, aki a vallásos élményei-
rõl dalol. Elkezdték meghívni
egyházi programokra, hittan-
órákra. Ekkor még csak az elõ-

adások alkalmával, élõ
elõadásban tudta

terjeszteni

mûveit a szerzõ, de egy évtized múltával, az akkori
hatalom már demonstrálni akarta, hogy Magyaror-
szágon vallásszabadság van, így lehetõvé vált egy
dalos füzet megjelentetése, Napfénydal címmel, a
Szent István Társulat gondozásában. Innen újabb
négy esztendõnek kellett eltelni, amíg megjelenhe-
tett Jenõ elsõ bakelit lemeze Kristályóriás címmel,
az Eklézsia Szövetkezet kiadásában, – többek kö-
zött Darvas Iván támogatásával –, amely egy hús-
véti oratórium volt. A színészóriás közös fellépést
is vállalt a nyolcvanas években a dalénekessel,
amikor még minden koncertjüket megfigyelte és
jelentette egy-egy 3/3-as ügynök. A hatalom ne-
hezen viselte el, hogy a zenés áhítatokon a fiata-
lok egyre nagyobb tömegben voltak ott, egyre
többen lelkesedtek Sillye Jenõ és barátai elõadása-
iért. 

Azután eljött a rendszerváltás, sokan mondták
Jenõnek, hogy most már eljött a te idõd. De ez is
csak lassan következett be. A média a klasszikus
egyházi zenét sokáig elõnyben részesítette az
egyházi könnyûzenével szemben, sõt, az egyhá-
zon belül is voltak, akik szembeállították ezt a két
irányzatot, noha, mindkettõnek megvan a maga
helye, szerepe. Sillye Jenõ tíz hanghordozót tu-
dott ezekben az években megjelentetni, saját ki-
adásában.

Hatvanadik születésnapjára, pár évvel ezelõtt
megkapta a Magyar Katolikus Püspöki Kartól a
Pro Ecclesia Hungariae kitüntetést. „Ekkor kaptam
bizonyosságot, hogy az egyházamnak szüksége
van a dalaimra, a mûvészetemre” – mondja több
évtizedes pályafutással a háta mögött a dalszerzõ,
énekes.

Idén, negyvenedik házassági évfordulójára még
egy ajándékot kapott öt gyermekétõl és feleségétõl:
Egy nappal azután, hogy október 23-án átvehette a
Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, el-
utazhatott az örök városba: egy hetet Rómában
töltöttek, ami már régi vágya volt, de sem a tizedik,
sem a huszadik, sem a harmincadik házassági év-
fordulóra nem sikerült megvalósítani.

A kerületben élõ elõadómûvészt leggyakrab-
ban a káposztásmegyeri katolikus templomban
hallhatja a közönség. Novemberben például a
Bethesda Gyermekkórház javára adott jótékony-
sági koncertet. Január végén pedig a Hit és fény

mozgalom felkérésére adtak újabb jóté-
konysági koncertet, fogyatékos gyer-
mekek megsegítésére. Minden hívõt
és nem hívõt szeretettel várnak Sillye
Jenõ és barátai a programjaikon. 

– ZELEI BÉLA
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Az Újpesti Napló portréja Sillye Jenõrõl

Duval atya örököse
A keresztény könnyûzene mûfajának hazai megteremtõje, az újpesti Sillye
Jenõ, több mint negyven évvel ezelõtt kezdte pályáját. Ekkor még a krisz-
tusi gondolat fiatalok közötti népszerûsítéséért nem elismerés, hanem tit-
kosszolgálati megfigyelés járt. A tiszta erkölcsi értéket képviselõ mûvésze-
téért tavaly október 23-án magas állami kitüntetésben részesült.

E

Október 23-án a Magyar
Köztársasági Érdemrend

tiszti keresztjét 
vehette át Sillye Jenõ 
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– Miként emlékszik a hõskorra?
– Sorra alakultak az egyesületek akkoriban, mi az

elsõk között hoztuk létre az Újpesti Mozgássérültek
Szervezetének és Barátainak Klubját. A mûvelõdési
központ akkortájt a mai Polgár Centrum épületé-
ben mûködött, ahol szeretettel fogadtak bennün-
ket. Amikor a nyolcvanas évek közepén elkészült az
Ady Mûvelõdési Központ Tavasz utcai épülete, át-
jöttünk ide. Sokkal jobb hely volt ez, mert az aka-
dálymentesítés miatt könnyebben meg tudtuk kö-
zelíteni. Horváth igazgató úr is mellénk állt.

– Hogy történt a tagtoborzás?
– Az önkormányzattól megkaptuk azon mozgás-

sérültek névsorát, akik támogatásban részesültek.
Õket egyenként kerestük meg, szinte senki nem zár-
kózott el a csatlakozástól. Nem volt nehéz a meg-
gyõzés, mert nem sok lehetõségük volt a fiatalok-
nak, hogy közösségekhez tartozzanak. Amikor híre
ment a dolognak, még Lõrincrõl is jártak hozzánk.

– Mi vonzotta az embereket?
– Szerettek volna valahova tartozni. Ráadásul

pezsgõ élet zajlott itt. Állandóan telt házzal men-
tek a mûsorok, hogy csak néhányat említsek: fellé-
pett a Neoton együttes, Halász Jutka, az Operett
Színház mûvészei, és a késõbb igen nagy karriert
befutott Miklósa Erika operaénekesnõ. Alig várták
a tagjaink a legközelebbi összejövetelt, találgatták,
ki lesz a következõ sztár. Természetesen ennél is
fontosabb volt érdekvédelmi tevékenységünk,
hogy tájékoztatni tudtuk a klubtagokat arról, mi-
lyen támogatást és miként vehetnek igénybe.

– Ez elég sok szervezéssel járhatott.
– Ugyan, meg se kottyant, ak-

kor még csak negyven éves
voltam, rengeteg energia
lakozott bennem.

– Ma is ugyanilyen moz-
galmas élet zajlik?

– Megváltozott a világ,
megváltoztak a körülmé-

nyek, a lehetõségek.
Nagyobb elõ-
adás általá-
ban csak ka-
r á c s o ny ko r
van. Viszont

legalább olyan fontosnak tartom az ismeretter-
jesztõ elõadásokat, mert ezekbõl sok hasznos dol-
got leszûrhetnek a tagjaink. Januárban a bennün-
ket érintõ rendeletekrõl és a változásokról beszél-
tek a szakemberek, a február a tagdíjbefizetések és
az egyéb gondok kibeszélésének az ideje. Mivel
tagjai vagyunk a budapesti központi szervezetnek,
oda folyik be a tagdíj. Cserébe kapunk egy nem-
zetközi igazolványt, amely igen sok elõnnyel jár. In-
gyen belépést biztosít múzeumokba. Volt, aki még
az Eiffel-torony tetejére is feljutott. Természetesen
itthon is hasznos dolgokra lehet fordítani az iga-
zolványt.

– Érdekképviseletet is biztosít az egyesület?
– Küzdünk a középületek akadálymentesítésé-

ért, sajnos azonban nem sokat javul a helyzet.
Mondhatom, a mozgáskorlátozottak parkolási
helyzete is kritikus. Jeleztük ezt az önkormányzat-
nak is, de a legnagyobb gondot az okozza, hogy a
központi utcák, terek a fõváros tulajdonában van-
nak. Úgyhogy, ha öt méterrel közelebb állunk a til-
tó táblához, jön a büntetés. Megjegyzem, az ön-
kormányzat lehetõségeihez mérten támogatja az
egyesületünket. 

– Nehéz vállalás az öné…
– Harminc éve, önzetlenül, társadalmi munká-

ban végeztem ezt a munkát.  Megesett, hogy a
nap 24 órájában csöngött a telefon, ha leültem va-
csorázni, sokszor félbe kellett hagynom.

– Ezért hagyta abba?
– Szép feladat volt, de megfáradtam, azt hiszem,

rám fér egy kis pihenés.
(Major Ferencné utódja az elnöki tisztségben

Zana Anita újságíró, a ParasportPress fõszerkesztõ-
je lett.) – ÁDÁM TAMÁS

Interjú Major Ferencnével, 
az újpesti mozgássérülteket 
30 éven át szolgáló elnökkel 

Volt, aki még az
Eiffel-torony 
tetejére is feljutott
A Mozgássérültek Budapesti Egyesü-
lete 1977-ben alakult, amihez pár év
múlva csatlakozott az újpestiek szer-
vezete is. Az alapítók között szere-
pelt Major Ferencné, akit hamarosan
elnökké választott a tagság. Ennek
több mint harminc éve. Az Újpes-
tért-díjas, lelkes szervezõ a közel-
múltban leköszönt tisztségérõl. 

Nyílt nap 
a Károli Gáspár 
Református
Egyetemen
Nagy érdeklõdés mutatkozott az
újpesti Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának nyílt napja iránt a Viola
utcai intézményben február 4-én.

Prof. dr. Miskolczi Bodnár Péter, rek-
torhelyettes köszöntötte a megjelen-
teket, majd dr. Kovács Barnabás, déká-
ni feladatokkal megbízott stratégiai

igazgató adott útbaigazítást. Mórocz
Istvánné, a tanulmányi osztály munká-
ját mutatta be. Az ismertetõbõl meg-
tudhatták a megjelentek, miként mû-
ködik a felvételi rendszer. Kiderült az is,
hány hozott ponttal lehet esélye a je-
lentkezõnek a bejutásra. Bach Katalin,
nemzetközi és tudományos referens a
kar nemzetközi kapcsolatairól szólt.

Oláh Zoltán, az egyetem Hallgatói
Önkormányzata kommunikációs bi-
zottságának elnöke személyes hangú
beszéde tetszést aratott a diákok kö-
rében.

– Bevallom, nem tudatosan ké-
szültem a jogászi pályára, bár elsõ
helyen jelöltem be a Károli egyete-
met, nem gondoltam, hogy sikerül
bejutnom, de felvettek – mondta a
harmadéves elnök. – Nagy kérdõje-
lek maradtak bennem, ám hamaro-
san kiderült, nagyon jól döntöttem.
Szép a jogászi pálya, jó a közösség, ki-
tûnõ tanáraink vannak. Gyertek, je-
lentkezzetek bátran, találkozunk a
gólyatáborban.

Walter Tamás, a karrieriskola veze-
tõje beszámolt arról a munkáról,
amely ebben a projektben folyik.
Ezen a pályán is igen fontos az önis-
meret, hogy a hallgatók pszichésen
és mentálisan is felkészültek legye-
nek. Ha ez megvan, az eredmények
sem maradnak el. A közelmúltban ké-
szült egy felmérés, mely szerint a Páz-
mány Péter és a Károli Gáspár Egye-
tem végzõseinek 95 százaléka a diplo-
ma megszerzése után azonnal talál
munkát, de a többieknek sem kell so-
káig várniuk az állásajánlatra, egy
éven belül mindenki elhelyezkedik.

Eredetileg utolsónak szólt volna a
meghívottak közül dr. Révfy Tivadar,
de felcserélõdött a sorrend. A Külügy-
minisztérium fõosztályvezetõ helyet-
tese „Magyarország felkészülése az EU
elnökségre” címmel tartott elõadást.
Ugyancsak lekötötte a hallgatóság fi-
gyelmét dr. Kovács Lajos nyugalma-
zott rendõrezredes ismertetõje. A
Nemzeti Nyomozó Iroda bonyolult,
évek óta felderítetlen bûnesetek meg-

oldására létrehozott „döglött ügyek
osztályának” korábbi vezetõje stílsze-
rûen régi bûnügyeket elevenített fel. 

Dr. Udvary Sándor docens, az Al-
kotmánybíróság fõtanácsadója, „Az
alkotmányjog szerepe, jelentõsége a
jogászi pályában” címmel tartott elõ-
adást. Végezetül dr. Cservák Csaba, a
Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Al-
kotmányossági és Közigazgatási Hi-
vatalának vezetõjének gondolatait
hallhatták az érdeklõdõk. Az egyete-
mi docens összevetette a rendszer-
váltáskor alkalmazott elnöki jogkört
az új alkotmányban tervezettel.

A rendezvény kora délután a szak-
kollégium és a kollégium bemutatá-
sával ért véget. – ÁDÁM TAMÁS

Rögtönzött közvélemény-kutatá-
sunkból kiderült, hogy az ország
több városából is érkeztek diákok
a nyílt napra; jöttek Érdrõl, Vácról
és Monorról, a legtöbben persze
Budapestrõl.
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Február 18., péntek
MÛVÉSZETI EST, KIÁLLÍTÁS
17.00: Jótékonysági elõadás a Vér és Arany -
Ady Baráti Társaság szervezésben, a vörös-
iszap károsultjainak megsegítésére. Ady MK

Idõszaki kiállítás

18.00: Károlyi Ernõ festmény kiállításának
megnyitója. Újpest Galéria

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

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

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

épület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrek-
ciós tanácsadás. Ady MK

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30: Konditorna. Ady MK

18.30: Konditorna. Ady MK

16.00-17.30: Akrobatikus torna. KFÁMK KH

18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH

18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH

20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

18.00-19.00: Kondicionáló és gerinctorna
KFÁMK Fõépület

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

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

16.30-18.00: Társastánc-gyermek. KFÁMK, KH

18.00-19.00: Társastánc-felnõtt. KFÁMK, KH

19.00-20.00: Társastánc- felnõtt. KFÁMK, KH

14.30-15.30: Versenytánc klub. KFÁMK, Fõépület

15.30-16.15: Társastánc ovisoknak. KFÁMK, Fõ-

épület

17.00-18.00: Hip-Hop és Dance. 5-12 évesek-
nek. KFÁMK Fõépület

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

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

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes foglalko-
zásai. Ady MK

NYELVOKTATÁS
17.00-18.30: Kezdõ angol. KFÁMK Fõépület

18.30-20.00: Felsõfokú nyelvvizsga-elkészítõ,
angol – KFÁMK, Fõépület

Február 19., szombat
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítá-
sa. Újpest Galéria

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

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-13.00: Családi játszó-farsangi kézmû-
ves foglalkozással. UGYIH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK

SZÍNHÁZ
19.00: Mici néni két élete. Újpest Színház

FARSANG
19.00: Az Újpesti Közmûvelõdési Kör farsan-
gi bálja. Újpesti Polgár Centrum

BALETT, JAZZBALETT
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

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

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

Torna, mozgás, sport
20.00-02.00: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

Február 20., vasárnap
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítá-
sa. Újpest Galéria

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

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

TÁNCHÁZ, TÁNC
10.00: Gyermek táncház. ADY MK

17.00: Hétvégi Randevú. ADY MK

Február 21., hétfõ
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: „Vadvirágokat szedek, s kötözöm
füzérbe…” Újpesti Gyermek Galéria

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

TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Konditorna. Ady MK

15.00-16.00: Senior torna KFÁMK KH

18.30-19.45: Hatha Jóga KFÁMK KH

16.15-19.00: Akrobatikus torna. KFÁMK Fõépület

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

17.00-18.00: Ritmikus gimnasztika. KFÁMK Fõépület

17.10-17.45: Ovitorna II. csoport. KFÁMK Fõépület

19.00-20.00: Harci fitness. KFÁMK Fõépület

20.00-21: Eskrima. KFÁMK Fõépület

KÉZMÛVESSÉG
Kerámia stúdió. Ady MK

NÉPTÁNC, TÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes foglalko-
zásai. Ady MK

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

16.00-16.45: Ovi néptánc. KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.30-10.15: Manó torna KFÁMK KH

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

14.30-16.30: Versenytánc Klub. KFÁMK KH

NYELVOKTATÁS
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felkészí-
tõ – angol. KFÁMK Fõépület

Február 22., kedd
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítá-
sa. Újpest Galéria

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

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

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

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

TORNA, MOZGÁS
14.00-20.00: Jóga kétóránként. Vezeti:
Vanillya UGYIH

18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

16.00-17.30: Yoshimi Ju-Jitsu- gyermekeknek.
KFÁMK Fõépület

17.30-20.30: Ping-pong edzés. KFÁMK Fõépület

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

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

TÁNC
19.00-20.00: Kezdõ zumba tanfolyam. KFÁMK KH

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

NYELVOKTATÁS
18.30-20.00: Kezdõ angol tanfolyam. KFÁMK Fõ-

épület

Február 23., szerda
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítá-
sa. Újpest Galéria

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

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

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

épület

KLUB
9.00-11.00: Babahordozó Klub. KFÁMK KH

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

17.00: Szülõklub sajátos nevelési igényû gyer-
mekek és szüleik részére. Újpesti Polgár Centrum

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Gyógytorna. KFÁMK Fõépület

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

17.00-18.00: Konditorna. Ady MK

16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher Cecíli-
ával. UGYIH

16.00: Bikfic torna nagyocskáknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH

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

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

16.15-18.00: Akrobatikus torna. KFÁMK Fõépület

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

17.00-19.00: Ritmikus gimnasztika. KFÁMK Fõ-

épület

18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc torna.
KFÁMK Fõépület

18.00: Atlantisz jóga KFÁMK Fõépület

19.00-20.00: Harci fitness. KFÁMK Fõépület

20.00-21.00: Eskrima. KFÁMK Fõépület

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes foglalko-
zásai. Ady MK.

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

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

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

17.00-17.45: Tulipán gyermek néptánc. KFÁMK

KH

16.45-17.45: Hip-Hop és Dance. 1-4. osztályo-
soknak. KFÁMK KH

18.00-19.00: Hip-Hop és Dance. 5-12 évesek-
nek. KFÁMK Fõépület

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

FARSANG
10.00-12.00: Farsangi mulatság. KFÁMK KH

ZENE
16.00-17.00: Zenesuli. KFÁMK Fõépület

NYELVOKTATÁS
18.30-20.00: Business English. KFÁMK Fõépület

Február 24., csütörtök
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítá-
sa. Újpest Galéria 

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

10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Kiállítás a rajz-
és fotókiállítás legjobb munkáiból. KFÁMK Fõ-

épület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pályakorrek-
ciós tanácsadás. Ady MK

15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékoztató Szol-
gálat-konzultáció. Ady MK

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

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

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

18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

18.30-19.30: Kezdõ zumba tanfolyam. KFÁMK KH

19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás. KFÁMK KH

16.00-17.00: Kisiskolás néptánc. KFÁMK Fõépület

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

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar próbái. Ady MK

JÁTÉK
14.00-16.00: Játssz-óra. UGYIH

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
18.00-19.30: Életmódprogram. Mit tanulha-
tunk a hosszú életû népektõl? Elõadó: Csen-
gei Károly. UGYIH

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

17.30-20.30: Ping-pong edzés. KFÁMK Fõépület

19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõépület

NYELVOKTATÁS
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felkészí-
tõ, angol. KFÁMK Fõépület

KOMOLYZENE
18.00: Opera portrék. Ady MK

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

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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállítás
megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ kivételé-
vel – naponta 10.00-17.00 óráig, szombaton
10.00-14.00 óráig.

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

� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048 Bp., Hajló u. 2-8.

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

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

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

48. Tel.: 370-0652
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GYEREKMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Vadvirágokat szedek, / S kötözöm
füzérbe – Reviczky Gyula gyönyörû
verssorai ihlették meg az Újpesti
Pedagógiai Szolgáltató Központot,
amikor az általános iskolák alsó ta-
gozatosainak meghirdette képzõ-
mûvészeti pályázatát. A legjobb al-
kotások az Újpesti Gyermek Galé-
ria falait díszítik február 27-ig. A
képzõmûvészeti pályázat mellett a
diákok irodalmi versenyen is részt
vettek, amelyre a felkészülést ez al-
kalommal is a Király Könyvtár segí-
tette.  

ALMA-KONCERT
Az Alma zenekar március 5-én,
szombaton, 10 órakor a Karinthy
Frigyes ÁMK Fõépületében ad kon-
certet. A családi zenélés bizonyosan
teltházas lesz. Az egyedi stílusú
etno-zenét játszó zenekar tagjai egy
suli barátság révén éppen 15 éve
alakították meg együttesüket. Még
egy beszédes rekord: a „Ma van a
szülinapom” címû klipjük decembe-
rig a Youtube-on elérte a 3 millió le-
töltést.  Az Alma együttest felnõtt
és gyermek egyaránt a szívébe zárta.
Az ÁMK-ban minden korosztály
együtt táncolhat a jól ismert Alma-
dalokra.  A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a jegyek csak elõvételben
kaphatók, 1000 forintos áron. Belé-
pés 2 éves kor felett ajánlott. 

KÉPZÕMÛVÉSZETI PÁLYÁZAT
„Fától az erdõt” címmel képzõmû-
vészeti pályázatot hirdet általános
iskolások, középiskolások és  felnõt-
tek számára az Újpesti Gyermekek-
és Ifjúsági Ház. A pályázati felhívás
ötletét az adta, hogy a 2011-es esz-
tendõt az ENSZ az Erdõk Nemzetkö-
zi Évének nyilvánította. A pályázatra
érkezõ legjobb alkotásokból kiállí-
tást is rendeznek a késõbbiekben.  A
pályázat kiírói a természethez kötõ-
dõ egyéni meglátásokat, a jövõ irán-
ti felelõsségvállalás visszatükrözõdé-
sét, valódi ötleteteket és megoldási
javaslatokat várnak a képzõmûvé-
szet eszközeivel, akár humoros for-
mában is. A rajzokat, festményeket,
kisplasztikákat készítõket oklevéllel
és könyvjutalommal díjazza a zsûri.
A beadási határidõ: 2011. március
30. Bõvebb információk, részletes
felhívás: az UGYIH-ban. 

BALETT KICSIKNEK
3-7 éves korú kicsiknek indít balett
tanfolyamot a Karinthy Frigyes
ÁMK Közösségi Házában március
1-jei kezdéssel Gajda Nikoletta nép-
táncoktató. A balett szó az olasz
belletto-ból származik, ami a ballo,
vagyis a tánc kicsinytett változatá-
ra utal, a táncmûvészetnek azon
ágára, amely a pantomimhez ha-
sonlóan a cselekményt a táncmoz-
gás, a mimika, és a zene kifejezõ
eszközeivel mutatja be. Nos, a ki-
csinyek olyan alaplépésekkel, moz-
gásformákkal ismerkednek meg,
amelyek további tánctanulásukhoz
alapot jelentenek. Emellett tartást
és egyéb kifejezõ mozdulatokat,

megjelenést sajátítanak el. Foglal-
kozások keddenként 17-17.45-ig,
díja: 800 Ft /alkalom. 

OPERA PORTRÉK 
Február 24-én, 18 órai kezdettel az
Ady Endre Mûvelõdési Központban,
a moziteremben.  Köteles Géza kar-
mester és zongoramûvész hangsze-
rével nem mindennapi portrékat
rajzol: opera portrékat. Teszi ezt
szakértelemmel és fiatalemberként
a mûfaj iránti óriási elhivatottság-
gal. Megcsillantva a bemutatott ze-
nemû, ének kapcsán a zeneszerzõ és
az elõadómûvész tehetségét is. A
februári elõadáson Bazsinka Zsu-
zsanna (szoprán) és Kiss Tivadar
(tenor) elõadásában többek között
Verdi, Puccini, Csajkovszkíj, Wag-
ner és Lehár örökzöldként ismert
áriái, dalai csendülnek fel. Belépõ-
jegy: 500 Ft.

PALIKA 
– IN MEMORIAM 
SZÉCSI PÁL 
Gergely Róbert
önálló estjét az
Ady Endre Mûve-
lõdési Központ-
ban mutatja be

március 10-én, 19 órakor. A nagy-
sikerû zenés darab, amelyet Pozsgai
Zsolt írt és rendezett, felejthetetlen
élményt jelent mindazoknak, akik
a mai napig szeretik Szécsi Pált és
dalait. Ha még köztünk lehetne
Szécsi Pál 67 éves lenne. Halála óta,
37 éve, mítoszok és legendák fo-
nódnak személye köré. Gergely Ró-
bert elõadásában felcsendülnek a
nagy slágerek: Csak egy tánc volt,
Kósza szél, Talán sok év után, Vio-
lák, a Távollét, Én édes Katinkám…
miközben sok személyes visszaem-
lékezés, dokumentum, filmbeját-
szás és sok-sok érdekesség látható,
hallható. Azok számára kiváló
program, akik szívesen nosztalgiáz-
nak és szertetettel gondolnak visz-
sza Szécsi Pálra, Palikára. Jegyek:
1800 Ft.

BABITS EMLÉK-
MÛSOR
Március 4-én,
11 órakor az Új-
pesti Kamara-
színházban (Bp.,
IV. ker., Árpád út
66.)  Rendhagyó
irodalomóra Ba-

bits Mihály, a hetven éve elhunyt
költõ, író irodalomtörténész, mû-
fordító, a Nyugat elsõ nemzedé-
kének tagja emlékére. Babits Mihály
líráját hallgatjuk, miközben megele-
venednek életének fontosabb ese-
ményei, helyszínei. Az emlékmûsort
írta és rendezte – közremûködõje is
egyben – Harsányi Gábor kétszeres
Jászai Mari-díjas színmûvész, to-
vábbá Nyári István elõadómûvész.
Az elõadás érdekessége, hogy fellép-
nek az újpesti kommunikációs stú-
dió növendékei is. Belépõ: 500 Ft. 

VÉRTESTVÉREK, MUSICAL 
2 RÉSZBEN
A március 5-én, 19 órakor mûsor-
ra kerülõ musical az Újpest Színház
bérlet 3. elõadása, de bérleten kívül
is megtekinthetõ. A história el-
mondja a Johnstone-ikrek sztoriját,
kiket ugyanazon anya szült, ugyan-
azon a napon, s egyikük angyal, má-
sikuk ördög lett – így kezdi a narrá-
tor – Földes Tamás – Willy Russel
Vértestvérek címû musicaljét. Ez a
különleges darab húsz éve van mû-
soron töretlen sikerrel a londoni
West End-en. A dalok mellett erõs a
drámai konfliktus, hiszen a több-
gyermekes szegény anya –
Papadimitriu Athina – ikrei egyikét
gyermektelen gazdag családnak ad-
ja. Ettõl kezdve mindenki belép egy
ördögi körbe, amelybõl – ahogy az
író is sugallja – lehetetlen kitörni.
Ezt a megrendítõ, szívbemarkoló
történetet a remek zene teszi felejt-
hetetlenné. Rendezõ: Bõhm György,
Jászai Mari-díjas. Fordította: Békés
Pál. Dalszöveg: Fodor Ákos. Jegyár:
2200 Ft és 2500 Ft.

Ezt
ajánljuk



Kedves Újpesti Napló!
A mi esküvõnk ezer szállal kötõdik Újpesthez, még-
is elmondható róla, hogy számtalan nemzetközi
elemmel volt teletûzdelve. Mint minden esküvõn,
nálunk is megesett rengeteg olyan történet, ami
bõven elegendõ lenne egy tipikus esküvõi vígjáték
forgatókönyvéhez. Azonban ez most nem a forga-
tókönyv helye, ezért csak röviden osztjuk meg em-
lékeinket Önökkel!

Kezdjük az újpesti szálakkal: a menyasszony és
teljes családja õsrégi újpesti, menyasszony és võle-
gény Újpesten a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam és Jogtudományi Karán ismerkedett meg, a
polgári házasság az újpesti Városházán köttetet, az
egyházi esküvõ az Újpesti Evangélikus Templom-
ban volt, immár, mint házasok, még mindig Újpes-
ten élünk.

Mi is a nemzetközi elem: a võlegény felvidéki, így
a teljes rokonsága Szlovákiából érkezett, és a meny-
asszony rokonságából is érkeztek Erdélybõl és Ame-
rikából is kizárólag a nagy napra. Ezért nem is volt
kérdés, hogy hagyományos, minden részletében
magyaros esküvõt tartunk.

Az esküvõnk két felvonásos volt, de eltérõen a
hasonló színi eseményektõl a két felvonást külön-
bözõ idõpontban és helyen tartottuk meg.

Polgári esküvõnket szûk körben 2008.08.08-án, az
újpesti Városházán tartottuk, amely dátum a leg-
pesszimistább asztrológusban, illetve modern tál-
tosban is pozitív gondolatokat ébreszt. A 8-as szám,
mint utólag megtudtuk, végtelen boldogságot je-
lent. Ezúton is köszönjük az anyakönyvvezetõnek
ezt a szerencsés napot!

Az igazán nagy esemény, az egyházi esküvõnk
napja, 2008. szeptember 6-án érkezett el. Az újpes-
ti Evangélikus Templomban Solymár Péter lelkész a
nyár legforróbb napján adott össze bennünket, egy
igen személyes és megható szertartás keretei kö-
zött. Délután 6 órára, már szinte minden megtör-
tént, ami a már említett romantikus vígjátékban is
szerepelhetett volna: betegség, cimbalom cipelése,
váratlan rokonok a lányos háznál, és az egyébként
felöltöztetni elfelejtett menyasszony. Így már tény-
leg õszintén tehettünk esküt – egészségben-beteg-
ségben, jóban-rosszban – hiszen a próbát kiálltuk!

A lakodalmat a Stefánia Palotában tartottuk,
ahol rajtunk kívül még két másik ifjú pár is ünne-
pelte élete nagy napját. Annak ellenére, hogy a ven-
dégsereg egy része még Budapestet sem ismeri,
azért mindenki odatalált, amiben igen nagy szerepe
volt a menyasszony húgának is. 

A jó hangulatról az alkalomhoz illõ zenét játszó
cigányzenekar gondoskodott. Võfély hiányában
spontán szervezõdtek a hagyományos játékok.

Az este fénypontja természetesen a menyasz-
szony-rablás és a menyasszonytánc volt, amit min-
denki nagyon élvezett. Talán ezek azok a hagyomá-
nyok, amelyek jobban összehozzák az addig csak is-
merkedõ újdonsült családtagokat. Az ifjú férj népes
családja gyakorlott lányrabló lévén, garantálta,
hogy a menyasszony szöktetése kalandos lett. Elõ-
ször a szomszéd menyasszonnyal próbálták elcse-
rélni, de õ épp akkor szabadult és nem vágyott visz-
sza a rabságba. A diszkóba belépõt kértek – hitelbe
nem adtak jegyet – az utca végi étterem túl volt a
zárórán, az éjjel nappali kis boltot pedig a rablók ta-
lálták méltóságon alulinak. Az üldözõ férjet végül a
harmadik esküvõ násznépe tartóztatta fel, mikor
aráját megpillantotta a bárpultnál.

Az esküvõ szervezésekor mindent jól eltervez-
tünk és elõkészítettünk. A menyasszonytánc elõtt
azonban azt vettük észre, hogy a pénzgyûjtésre
szánt kosár bizony otthon maradt. Ezt azonban tö-
kéletesen pótolta a helyben kölcsönkapott habüst
és habverõ, amit a keresztszülõk nagy élvezettel ver-
tek a minél nagyobb bevétel reményében.

A mulatság hajnali 4-ig tartott s reméljük min-
denki olyan jól érezte magát, mint mi.

Dr. Geönczeöl Csaba, Dr. Geönczeöl-Györgyi Mária

Álompárok
Újpesten
Rendkívül sikeres volt az Újpesti Saj-
tó Kft. álompár pályázata, számtalan
jelentkezõ osztotta meg boldogsága
történetét. Alábbiakban a nyertes
pár, Geönczeöl Csaba és Geönczeöl-
Györgyi Mária, illetve további két
álompár elbeszélését olvashatják. La-
punk sorozatban a legérdekesebb,
történeteket közreadja. A gyõztesek
nyereménye, a Ramada felajánlásával,
2 fõ részére egész napos Oriental Spa-
és Fitnessközpont belépõ Aquaworld
használattal, valamint egy 50 perces
relaxáló aromamasszás.

10 Házasság Világnapja

Tisztelt Szerkesztõségi Munkatársak! 
Fábián Julianna vagyok, 1947. 10. 2-án
születtem, Újpesten, a Bajcsy Zs. út 22-ben,
laktunk. Heten voltunk testvérek, még
négyen élünk, abból hárman Újpesten.
Egy kis kitérõ után, 2008 szeptemberében
költöztünk Újpestre, úgy érzem, haza-
érkeztem! Az esküvõi fotónk 1984. május
15-én készült. Ami sokkal fontosabb,
hogy igazi társra találtunk egymásban,
immár 27. éve. Kívánom minden most
esküvõre készülõ párnak, hogy találják
meg egymásban azt, akit vártak! 

Minden jót kívánok: Julianna & József

Tisztelt Szerkesztõség!
Szerintem (nekem) igazi álompár a fiam és a
menyem. Történetük röviden a következõ:
Mindketten Újpesten az Erzsébet Utcai Ál-
talános Iskolába jártak, és laktak egymástól
pár száz méterre anélkül, hogy akkor meg-
ismerkedtek volna. Húsz év múlva találkoz-
tak egy munkahelyen – közben mindket-
ten diplomát szereztek – és fedezték fel a
közös múltat, és szerettek egymásba. Rá
egy évre nagy esküvõt tartottak, mert sze-
rintük a házasság szükséges a kerek családi
élethez, és mára már megszülettek csodála-
tos iker kislányaik. Üdvözlettel: Erzsi mama
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JOGI TANÁCSADÁS
Február 23-án 17-18 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda

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

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ február 28-án 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

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

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselõ (LMP),

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

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

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

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

MEGHÍVÓ egy Teadélutánra! Ezúton szeretettel meghívom
Önt egy Teadélutánra – egy rendhagyó fogadóórára – február
23-án szerdán,14.30 órára az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájába a IV. Nádor u. 1-be. Baráti üdvözlettel:

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõinek foga-
dóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk) önkormányzati képvise-
lõ, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljá-
rója, minden hónap 2. hétfõjén, 17-18-ig tartja fogadóórá-

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

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

KÖZLEMÉNY
Az ügy tárgya: Rákosrendezõ állomás (kiz.) – Újpest mh. (bez.) vasúti
vonalszakasz korszerûsítésének és villamosításának, környezeti hatás-
vizsgálati eljárása.

Az ügy iktató száma: 1443/2011. Az eljárás megindításának napja: 2010.
november 18. Az ügyintézési határidõ: 3 hónap. 
(A határidõbe nem tartozik bele – többek között:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésé-

re irányuló felhívástól az annak teljesítésig terjedõ idõ,
– a szakhatóság eljárásának idõtartama.)

Az ügyintézõ neve és elérhetõsége: Köllõ Orsolya, tel.: 1/478-4442
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: Rákosrendezõ állomás (kiz.) - Új-
pest mh. (bez.) vasúti vonalszakasz korszerûsítése, Angyalföld állomás át-
építése, Újpest mh. kétvágányúsítása, valamint a tárgyi szakasz villamosítá-
sa. A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Budapest XIV., XIII. és IV. kerületeiben a már meglévõ vasúti folyosók és
azok közvetlen környezete. Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy
egyéb irataiba a Felügyelõség ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási
idõben betekinthetnek.

A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rende-
let 10. § (2) bekezdése alapján – a Felügyelõség lehetséges döntései:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– a kérelmet elutasítja.

A Felügyelõség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés
helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tar-
talmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követõ harminc napon be-
lül közvetlenül a Felügyelõséghez észrevételt lehet tenni.

Tárgyi ügyben a Felügyelõség 2011. március 10-én, csütörtökön 14
órakor, a Budapest, IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak Tárgyalótermében (1042 Budapest, István u. 14. II. emelet 61. sz.) köz-
meghallgatást tart. A Felügyelõség a közleményt a hivatalában, valamint a
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) tette közzé.

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

M E G H Í V Ó

V. jubileumi Újpesti 
Jótékonysági Polgári Bál

Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Újpesti Jótékonysági Polgári
Bál. Kiváló mûvészek elõadásai, remek vacsora és tánc várja a vendégeket. 

A bál teljes bevételét az UTE tornaszakosztálya javára ajánljuk fel.
Idõpont: 2011. március 5. szombat, 19 óra

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

Védnök: Wintermantel Zsolt Újpest polgármestere
Jegyrendelés: 0620-8280514

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN
Életmentõ pontok – automata defibrillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Mûvelõdési Központ (1043 Bp.,Tavasz utca 4.)  
Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., István út 14.) 
Polgármesteri Hivatal káposztásmegyeri kirendeltség (1048 Bp., Hajló utca 42-44.) 
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelõség.

Önkormányzati versenyképesség pályázatokkal
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításával törvényi lehetõ-
ség nyílik vezetõi állások nyilvános pályáztatására. Újpest él a törvény adta le-
hetõséggel, hogy ezzel is versenyképessé tegye az önkormányzat és intézmé-
nyei mûködését. Ennek megfelelõen az önkormányzat elkészíti az igazgató-
helyettesek kinevezés-módosítását, valamint február 28-ig pályázatot ír ki
az átalakult vezetõ-helyettesi megbízásokra.

Az eredményesen záruló pályázat alapján az álláshelyet elnyerõ magasabb
vezetõ megbízásával egyidejûleg a 2011. január 1-jével átalakult öt éves maga-
sabb vezetõi megbízás megszûnik, és a közalkalmazottat a kinevezése szerinti
szakmai munkakörében kell tovább foglalkoztatni. Ha a pályázati eljárás lefoly-
tatása után a közalkalmazott nyeri a magasabb vezetõi álláshelyet, akkor szá-
mára új vezetõi megbízást kell adni, amely a pályázati kiírás szerinti idõtartam-
ra, és legfeljebb öt esztendõre szólhat. – U. N.

Újpestért
Egyesület

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

A rendezvényt Wintermantel Zsolt
polgármester nyitja meg. A country-
világ legnagyobb hazai téli rendez-
vény helyszíne ismét Újpest, Megyeri
út 6, TUNGSRAM CSARNOK, idõ-
pont: 2011. februar 26-án 12 óra.

Williams Village Bowling &
Country Club, OLCF; Lendvai Gabor 



T á j é k o z t a t ó
a  F õ v á r o s i
La k á s r e z s i  

t á m o g a t á s r ó l
A Fõvárosi Közgyûlés 2010. decemberi ülé-
sén megalkotta a 75/2010. (XII. 23.) önkor-
mányzati rendeletét a Fõvárosi Lakásrezsi
támogatásról szóló 71/1999. (XII.30.) Fõv.
Kgy. rendelet módosításáról. A módosított
rendelet, a Fõvárosi Közlöny 2010. évi 22.
számában jelent meg, és kihirdetése nap-
ján, 2010. december 24-én lépett hatályba. 

A rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében Fõvárosi díjkom-
penzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A
fõvárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. §-beli távhõ-
szolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. §-beli víz-, csator-
na, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe.

Az igénylõlapok 2011. január 25-tõl adhatók le a ke-
rületi önkormányzatoknál! Az ügyfelek a támogatás el-
számolásával kapcsolatos esetleges kérdéseikkel:

1.) egyéb fûtés esetén a Díjbeszedõ Holding Zrt. Tá-
mogatáskezelési Csoportjához fordulhatnak az alábbi cí-
men és telefonszámon: 1119 Budapest, Vahot u. 8. Tele-
fonszám: (06-1) 382-87-00/608, 712, 713

Személyes ügyfélfogadás: hétfõtõl-csütörtökig: 8.00-
16.00 óráig, pénteken: 8.00-14.00 óráig;

2.) távhõszolgáltatás esetén a FÕTÁV Zrt. Vevõi fo-
lyószámla kezelõ  Csoportjához fordulhatnak, az alábbi
címen és telefonszámokon: 1116 Budapest, Kalotaszeg u.
31. Telefonszám: 700-64-33 és 700-62-95.

1. TÁVHÕ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJKOMPENZÁCIÓRA
jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes
személy,

– aki a Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. távhõszolgál-
tatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetés-
re kötelezett és

– megfizeti az adott számla díjkompenzációval csök-
kentett összegét és

– családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 65 000 Ft/fõ összeget, vagy

– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül
nevelõ, vagy egyedül élõ és havi nettó jövedelme
nem haladja meg a 70 000 Ft/fõ összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi
összege családonként: május és december hónapokban
3000 Ft; június-november hónapokban 1000 Ft; január-
április hónapokban 6000 Ft.

A távhõ-szolgáltatási díjkompenzáció összege 
36 000 Ft/háztartás/év

2. VÍZ-, CSATORNA- ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJKOM-
PENZÁCIÓRA
jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizetõ termé-
szetes személy, aki a Fõvárosi Vízmûvek Zrt., FCSM Zrt.,
FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten
díjfizetésre kötelezett és

a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csök-
kentett összegét és

b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes
kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kom-
penzáció iránti igénylése benyújtásának idõpontjáig

– idõskorúak járadékát, vagy
– rendszeres szociális segélyt, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
– a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb
rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki

– közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
– igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy
c) – családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem

nem haladja meg a 65 000 Ft/fõ összeget,
– gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül

nevelõ vagy egyedül élõ és havi nettó jövedelme
nem haladja meg a 70 000 Ft/fõ összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul
meg. A díjkompenzáció havi összege:

vízszolgáltatás esetében: 725 Ft
csatornaszolgáltatás esetében: 725 Ft
szemétszállítási szolgáltatás esetében: 550 Ft
A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció

összege: 24 000 Ft/háztartás/év. A díjkompenzáció az
igénylés benyújtását követõ hónaptól, de legkorábban
2011. márciustól 2012. február hónapokra jár.

3. Külön kérelem benyújtása nélkül
TÉLI FÕVÁROSI KIEGÉSZÍTÕ LAKÁSREZSI 
TÁMOGATÁSRA
jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes
személy, 

– aki közüzemi díjkompenzációra jogosult és azt
igénybe vette 2010. december 31-ig.

A támogatás ez évi egyszeri összege:
– távhõszolgáltatás esetén 16 000 Ft 
– egyéb fûtés esetén 12 000 Ft.
A támogatás folyósítására számlajóváírás formájában

kerül sor:
– távhõszolgáltatás esetén: a december, január, febru-

ár, március havi hõfogyasztást tartalmazó februári, már-
ciusi, áprilisi, májusi fizetési határidejû távhõszámlákon,
egyenlõ részletekben,

– egyéb fûtés esetén: 2011. I. negyedévében, de legké-
sõbb az esedékesség évében, XII. 31-ig.

A DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ, 
A TÁMOGATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS:

* Akik 2010. december 31-ig a távfûtés, vagy víz-, csa-
torna-, szemétszállítási díjkompenzációra bejelentették
az igényüket, azok – igénylés nélkül – még 2011. február
28-ig kapják a kompenzációt számlajóváírással.

* A fõvárosi közüzemi díjkompenzációt igénylõk a Há-
lózat Alapítvány egységes nyomtatványát (igénylõlapját)
2011. január 25-tõl vehetik át a lakóhelyük szerint ille-
tékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin, ame-
lyet ugyanitt kitöltve legkésõbb 2011. december 31-ig le-
het leadni. Az 1. sz. igénylõlapot akkor kell kitölteni, ha
távhõszolgáltatási díjkompenzációt, míg a 2. sz. igénylõ-
lapot, akkor, ha víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkom-
penzációt igényelnek.

* Az ügyfélszolgálati irodák az igénylõlapokat a „HÁLÓ-
ZAT – Budapesti Díjfizetõkért és Díjhátralékosokért” Ala-
pítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik.

* A Hálózat Alapítvány a Fõvárosi Közgyûlés 2010. de-
cemberi ülésén módosított rendelete alapján átutalja a
díjkompenzáció összegét – az arra jogosult kérelmezõ
nevének, címének feltüntetésével – a számlabemutatás-
ra jogosultnak. Az Alapítvány a pénz átutalásával egyide-
jûleg egy névlistát is küld a jogosultakról.

* A számlabemutatásra jogosultak az Alapítványtól ka-
pott névlista és a díjkompenzáció összegének átutalása
alapján a számlákon feltüntetik a Fõvárosi Közüzemi Díj-
kompenzáció havi összegét és a számlákat ezen összeggel
2012. február 28-ig minden hónapban csökkentik. 

* Amennyiben a kompenzáció nem a jogosult nevére
kiállított számlában szerepel, az Alapítvány a kompenzá-
ció összegének átutalásával egyidejûleg BEFIZETÉSI IGA-
ZOLÁST állít ki és megküldi a díjkompenzációra jogo-
sultnak, aki így szerez tudomást arról, hogy az Alapít-
vány a számla részösszegét helyette kiegyenlíti.

*  Aki korábban hátralékban maradt, az is beadhat
díjkompenzációra kérelmet.

* Díjkompenzációban csak azok részesülhetnek,
akik a díjkompenzációval csökkentett összegû szám-
lákat idõben kifizetik. Aki a számla összegét a fizetési
határidõ lejártát követõ 90 napig nem fizeti meg, az el-
veszíti az adott hónapra a díjkompenzációt és a támoga-
tást, amely visszavonásra kerül. A 90 napos türelmi idõ
azon kompenzáltak esetében 120 napra kitolódik, akik
önkormányzati adósságkezelésben vesznek részt. 

* Az idõszakon belüli hátralékban maradás esetén a
hátralékot a TELJES számlaösszegre kell számításba venni. 

* Fõvárosi díjkompenzációra egy lakásban kizáró-
lag egy személy jogosult. A fõvárosi díjkompenzációra
jogosult egy fajta kompenzációt: vagy a távhõszolgál-
tatási díjkompenzációt, vagy a víz-, csatorna, szemétszál-
lítási díjkompenzációt vehet igénybe.

* A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra
kérelmet benyújtók a Díjbeszedõ Holding Zrt. Támogatás-
kezelési  Csoportjánál (Bp., XI., Vahot u. 8. címen személye-
sen, vagy a 1518 Bp. Pf. 35. Támogatáskezelési  Csoport
írásban), vagy a következõ telefonon: 38-28-712, vagy 38-
28-713, vagy  a 38-28-700/ 608-as mellék  tájékozódhatnak,
ahol probléma esetén készséggel adnak felvilágosítást.

Távhõ díjkompenzációval kapcsolatosan a Fõtáv
Zrt. 1116 Bp., XI. Kalotaszeg u. 31. címen személyesen és
levélben is érdeklõdhetnek a Vevõi folyószámla kezelõ
csoportnál, vagy telefonon a 700-6433 és 700-6295-ös te-
lefonszámon adnak felvilágosítást.

* A HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY HÁTRALÉKKIEGYENLÍ-
TÕ TÁMOGATÁSÁT a kerületi önkormányzat családse-
gítõ szolgálatánál lévõ kérelem kitöltésével lehet kérni,
ahol részletes tájékoztató kapható.

FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE: (Módosított 1993. évi III. tv.,
Szociális törvény)

Jövedelem (nettó): az elismert költségekkel és a befizetési köte-
lezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – meg-
szerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figye-
lembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, valamint az
a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Nem minõsül jövedelemnek: a temetési segély és az alkalman-
ként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adós-
ságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
a Gyvt. 20/A §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett ne-
velési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharma-
dik havi nyugdíj valamint – a személyes gondoskodásért fizetendõ
személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskor-
látozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei,  a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön tv. alapján biztosított juttatás,
továbbá annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglal-
koztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, valamint a
házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszte-
letdíj, végül az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bent-
lakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott be-
jelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hoz-
zátartozók közössége; közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a
húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ; a huszonhá-
rom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali ok-
tatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt éves-
nél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
mény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyer-
mek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betölté-
sét megelõzõen is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a
18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti
és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa.

Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Dr. Gyõri Péter, a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetõkért
és Díjhátralékosokért Alapítvány elnöke
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hazai legjobbak a hét közepén jöttek
meg a brazíliai edzõtáborozásból, töb-
bük felszerelése azonban még mindig

nem érkezett meg, ezzel együtt szinte valameny-
nyien az élcsoportban végeztek. A versenyt – me-
lyen a hazaiak mellett francia, osztrák, spanyol,
brit, ír és litván sportolók indultak – a szokásos-
tól eltérõen bonyolították le, ugyanis mindkét
nem küzdelmei már szombaton elkezdõdtek, de
csak vasárnap fejezõdtek be.

– Számítottál a gyõzelemre? – kérdeztük
Tibolya Pétert

– Egy hosszú edzõtáborozás és az utazás fára-
dalmai után nem gondoltam, hogy ilyen jó ered-
ményt érek el. Keményen dolgoztunk Brazíliában,

bevallom, engem is meglepett, milyen jól ment
minden.

– Pedig, a megszokott szerelésed sem viselhetted.
– Igen, mert elkallódott a cuccom valahol Bra-

zília és Budapest között. Borzasztó érzés volt,
hogy a vívás elõtt még azt sem tudtam, hogy mi-
lyen sisakban állhatok a pástra. De szerencsére
túltettem magam a történteken, kikapcsoltam a
gátoló tényezõket, és arra koncentráltam, hogy a
lehetõ legjobban teljesítsek.

– Mennyire zavart, hogy két napig tartott a ver-
seny?

– Fizikailag sokkal könnyebb, mint az egy nap-
ra sûrített versenyek, de az igazsághoz tartozik,
hogy a két nap fejben jobban megviselt. 

– Ejtsünk szót a futás közbeni lövészetrõl!
– Nem egyszerû 180-190-es pulzussal lõni. Zihál

a tüdõ, remeg a kéz, viszont az új lézerfegyverrel
könnyebb a dolgunk. Nem kell bíbelõdni a tölté-
nyekkel, elég pontosan célozni. Egyébként is, az
edzéseken lehet rá tréningezni. Mivel ez az új sza-
bály, ezt kell szeretni, hiszen mindenkire ez vonat-
kozik. (G. G.)

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  f e b r u á r  1 8 . S p o r t 13 

Tibolya kölcsönszerelésben
is jól kezdte az idényt
A férfiak mezõnyében az Újpest versenyzõje, Tibolya Péter végzett az élen,
a nõknél pedig a litván Laura Asadauskaite gyõzött az öttusázók hagyo-
mányos budapesti fedett pályás idénynyitóján. 

Brazil
focistával
erõsít 
az UTE
Az Újpest FC szerzõdtette
Jhonnes Marques de
Souzát. A brazil védõ
2013. június 30-ig érvé-
nyes szerzõdést írt alá
klubhoz. A játékos az el-
múlt napokban több
edzõmérkõzésen vett
részt és a találkozókon, il-
letve az edzéseken muta-
tott teljesítményével meg-
gyõzte az Újpest FC szak-
mai stábját, hogy érdemes
szerzõdést kötni vele.

Jhonnes 1984. április 22-én született,
194 cm magas, és posztját tekintve
belsõ védõ. A játékos 2004 nyarán
igazolt Európába a brazil Londrina

csapatától. Az Udinese szerzõdtette
õt, de az olasz klubnak már volt öt,
Európai Unión kívülrõl igazolt játé-
kosa, így kölcsönbe Szlovéniába ke-
rült. A szlovén elsõ osztályban 52
bajnoki találkozón játszott, 8 alka-
lommal talált a hálóba védõként.

– Boldog vagyok, hogy sikerült
megállapodnunk, örülök, hogy szá-
mít rám az Újpest – mondta
Jhonnes.  A klubról sokat hallottam,
hiszen több mint hat éve kerültem
Európába, és Budapesttõl nem
messze, Szlovéniában és Horvátor-
szágban játszottam. Fiatal a kere-
tünk, de a játékosok nagyon erõsek,
tehetségesek, jó benyomást tettek
rám. Úgy érzem, a játékosok befo-
gadtak, bízom benne, hogy a leg-
jobb tudásommal segíthetem az Új-
pestet a mérkõzéseken. (ute.hu)

A felejthetetlen labdarúgóra, a kõkemény hátvédre emlékeztek

Tamás Istvánt nem
felejtik Újpesten
Tavaly, karácsony napján hagyott itt bennünket
az Újpest felejthetetlen labdarúgója, a kõke-
mény hátvéd, Tamás István. Nyolcvannyolc szép
évet élt meg, s mint azt fia, Andor elmondta,
szíve csak az Újpestért dobogott.

Az Újpesti MTE csapatában ismerkedett a labdarúgás rejtelmeivel.
Nem volt tehetségtelen, hiszen az 1940-es évek elején a Lampart és
késõbb a Gamma csapataiban játszott az élvonalban. A világháború
után az Újpesti TE labdarúgója lett, meghatározó tagja volt a sorozat-
ban három bajnoki címet nyerõ csapatnak. 1949 után játszott még a
nagykanizsai MAORT, a Kõbányai Szikra SE és a Gázmûvek csapatá-
ban. István bácsira emlékeztek gyermekei, rokonai, a barátok, és a
múltat nem feledõ kései utódok a Külvárosi Kávéházban.

A Popeye becenévre hallgató labdarúgó olyan nagyságokkal futbal-
lozott egy csapatban, mint Zsengellér, Szusza, Laborcz. A sort természe-
tesen folytathatnánk, hiszen az akkori Újpestben csak zseniális tudású
labdarúgók játszhattak. Közéjük tartozott Ta-
más István is, aki a címeres magyar mezt is
magára ölthette.

Családja, gyermekei immáron Svájc-
ban élnek, de a „fater”, ahogyan
Andorék szólítják, soha nem hagyta el
Magyarországot. Pedig, 56-ban meg-
tehette volna. De István bácsi maradt
örök újpesti, még akkor is, ha a mun-
kája véletlenül egy másik városba vagy
kerületbe szólította.              (gergely)

A
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Ingatlan eladó

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

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

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

� Eladó Újpesten jó közlekedéssel, csendes
környezetben, 2 szobás összkomfortos családi
ház (telek udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület). Tel.: 06-30-392-4030

� IV. ker., Megyer lakóparkban, Szilaspatak
sorban fsz-i kertkapcsolatos, 44 m2-es amerikai
konyhás, egy hálós, 18 m2-es elkerített saját te-
raszos öröklakás, ajándék konyhabútorral, táro-
lóval 15,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-950-4551

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

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

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

� Újpesten, Attila utcában 38 m2-es lakás eladó.
II. em.-i, erkély, pince, kamra, külön WC, elõszo-
ba, zuhanykabin. A ház rendezett, csendes, par-
kosított. Ára: 8,5 MFt. Ingatlanos ne hívjon. Tel.:
06-20-456-9236

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

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

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

� Káposztásmegyeren, Kordován téren, 36 m2-
es, II. emeleti, 1 szobás, erkélyes, parkettás, járó-
lapos, új nyílászárókkal felszerelt, tehermentes
öröklakás, tulajdonostól eladó. I.á.: 8,2 MFt, Tel.:
06-30-349-0579

� Öt éves, téglából épült garzon-lakás, tároló-
val, zárható kocsi beállóval eladó. Tel.: 06-1-233-
1876, 06-30-426-8860, 06-30-441-6038

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

� Újpest – Városkapunál 2001-ben átadott,
szomszédos, bruttó 93 illetve 59 m2-es II. emele-
ti lakások 27 illetve 19,9 MFt-ért, garázsok és tá-
roló 2,6 illetve 1,2 MFt-ért eladók. Érd.: 06-30-
304-4430

� Tulajdonostól, Gyomaendrõdön, Táncsics
utcában, eladó vagy pesti lakásra érték egyezte-
téssel cserélhetõ, komfortos, önálló családi ház.
Víz, villany a házban, gáz az utcában. Ráfizetés-
sel cserélnék. Tel.: 06-70-318-6359

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

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

Ingatlant kiad

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

� Kiadó az Árpád út 13-i társasházban egy
41 m2-es helyiség, garázs (2 autó) vagy raktá-
rozási célra. Megközelítés a Csányi László ut-
cából. Érdeklõdni: Kovács Tihamér, Tel.: 06-
30-942-3301

Ingatlant vesz

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

Ingatlant cserél

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

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

Garázs

� Garázs Újpest-központjában kiadó. Ugyanitt
300 db könyv 200 Ft/db egységáron és új svájci
edénykészlet (20 év garancia) fél áron eladó.
Tel.: 06-30-503-6986

Kocsibeálló

� Újpest-központban, metróállomástól 1 perc-
nyi sétára, teremgarázsban beálló hely kiadó
vagy eladó. Tel.: 06-20-238-1370

Szolgáltatás

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

� Villanyszerelési munkák, kapcsolók, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható,
akár hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatá-
ban. Tel.: 06-20-959-7581

� Dugulás elhárítás, víz, gáz, központi fûtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, víz-
órák cseréje. Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089

�� Öltöny: 29 990 / 2 db, nadrág: 9990 / 2db
Blue Man a vasútállomásnál. profioltony.hu

�� Fakivágás, faápolási munkák, tuskóirtás, bo-
zótirtás, gally aprítékolás. Tel.: 06-30-221-1231

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

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

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

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN! Vil-
lamosmérnök végzettséggel, garanciával.
Tel.: 06-20-531-7638

Oktatás

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

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

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

Állást kínál

� Pénzügyi területre illetve állományápolás-
ra keresek munkatársakat. Ingyenes betaní-
tás. Tel.: 06-30-961-7827

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

�� Harmónia Lakásfenntartó Szövetkezet
1048 Bp., Lóverseny tér 6. gondnoki munka-
kör ellátására munkavállalót keres. Jelentke-
zési határidõ: 2011. február 23. Bõvebb infor-
máció a 06-30-328-6447-es telefonszámon.

Gyermekfelügyelet

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

Jármû

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

Könyv

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

Üdülés

� Mezõkövesd Zsóryfürdõn 50% kedvezmény
a szállásárból. Nõnapi vigasság. Csekket, je-
gyet elfogadunk. Tel.: 06-49-413-227,
www.zsoryfurdo.hu

Köszöntés

Sulykos Kristóf, 16. születésnapodon 
szívbõl gratulálunk.

„Nemes, szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek, csupán tiszta

szív és sok-sok szeretet”
Sok puszi Anikó néni és Öcsi bácsi

Törö Botond unokánk, 2. születésnapodon
azt kívánjuk neked, életed kísérje

egészség, siker boldogság és szeretet!
Millió puszit küld Anikó nagyi 

és Nagypapa.

Törö Jázmin unokánk névnapjára
Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket!

Millió puszit küld Anikó nagyi és Nagypapa

Drága Muckó!
Holdfény, ha érint én simogatlak,
millió csillagként én csókolgatlak,

fák halk suttogásával azt üzenem néked,
hogy mindenkinél jobban SZERETLEK TÉGED. 

Boldog Valentin-napot! Nyuszkó

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 Kép-
újság üzemel csatornánkon, amely
a UPC kábeltelevíziós szolgáltató
analóg csomagjában nézhetõ. 

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

Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938
Kereskedelmi képzések: 8 általános is-
kolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

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

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

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

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
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K u n g - F u  Ú j p e s t e n
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan õsi
kínai harcmûvészet, melyet egy apáca ho-
zott létre 300 évvel ezelõtt. Nem igényel kü-
lönösebb fizikai erõt, akrobatikus hajlékony-
ságot, bárki bármikor elkezdheti, mert kön-
nyen és gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy
titkos stílus volt, emiatt megmaradt a tradí-
ció, így azokat a technikákat is tartalmazza,
melyek más stílusból a versenysporttá tör-
ténõ átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az ér-
zékeny, gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca figyelembe vette az emberi anatómiát és a
puszta fizikai erõ helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre he-
lyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nõknek és a gyengébb fiziku-
mú férfiaknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett,
apáról-fiúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester el-
kezdte nyilvánosan is tanítani. Az õ tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírûvé tette ezt
a stílust. Az öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong
Kong elsõszámú akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlag-
nál mind fizikai, mind mentális tekintetben. Belsõ erõs (Chi Kung) gyakorlatai meghosz-
szabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlõdésé-
re is. (A gyerekek külön csoportban, külön mester figyelme mellett edzhetnek.) 

A Wing Tsun kung-fu magas szintû önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr ki-
képzési anyagában is szerepel. Mivel lehetõség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több
elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust. Mindezeket alátámasztja,
hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és
vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb kung-fu egyesület – már 25 éve – Si-Fu Máday Nor-
bert 8. mesterfokozatú fõinstruktor vezetésével. Tréningek hétfõn, pénteken a Pécsi Se-
bestyén Általános Iskolában (Lõrinc u. 35-37.), ahol 2011. február 28-án (hétfõn) 19:15-
kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklõdõknek.
Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 4. mesterfokozat, Tel.: 30/9-83-83-73 vagy WWW.WINGTSUN.HU



XXI. században ez sem lehe-
tetlen. Sõt! A gyermekek ki-
fejezetten ezért látogatják

az elõadást. Így vált az õszi bemutató
óta a Jelen Teátrum sikerdarabjává a
Máguspárbaj címû elõadás, amely
február 5-én az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központban kápráztatta el, az ön-
kormányzat meghívására, az újpesti
diákokat. Kiss Judit Ágnes költõ da-
rabjában a szereplõk villámokat szór-
nak, lávafolyamot indítanak el. Kiss
Ramóna, a Barátok közt-bõl megis-
mert Zsófi, több mint tíz évet fiatalo-
dik a szerep kedvéért. A Família Kft-s
Kárász Zénó pedig apukát alakít.

– Meglepõdtem, amikor az elmúlt
év õszén, felkértek a darab fõszerep-
lõjének megformálására – mondta
az Újpesti Napló kérdésére Kiss Ra-
móna. Gyermekeknek szánt
darabban ugyanis még nem
játszottam. Azután elolvas-
tam Kiss Judit Ágnes darab-
ját, amelyet kifejezetten tu-
dóspalántáknak szánt. Mind-

járt megtetszett a dolog, majd a pró-
bák során szertefoszlott a félelmem is.
A darabban valamennyien szinte vé-
gig rímekben beszélünk, kedves a szö-
veg, érdekes a történet. Fantasztikus

érzés kisgyerme-
keknek játsza-

ni! A gyerekek
nagyon élve-
zik az elõ-

adásokat,
ennél na-

gyobb aján-
dék ne-
künk, színé-
s z e k n e k

sem kell.

– Mirõl szól a Máguspárbaj, ki pár-
bajozik, kivel? 

– A Máguspárbaj fõszereplõje egy
copfos, szemüveges, roppant érdeklõ-
dõ, cserfes, tizenhárom éves kislány,
akit Csengének hívnak. Csenge a ba-
rátnõivel játszik éppen, amikor Metán
Mágus képében felbukkan a gonosz. A
varázslót ugyanis felbõszítette egy té-
vériporter, aki szerint olyan átlátszóak
a trükkjei, hogy azokat még egy kis-
lány is könnyedén be tudná mutatni.
A mágus párbajozni akar egy gyer-
mekkel, de ha senki sem áll ki ellene,
akkor záptojásszagú feketeségbe borít-
ja a Földet – ezzel fenyeget. Ezt persze
Csenge megformálójaként nem hagy-
hatom, így a papám segítségével meg
kell küzdenünk vele. Úgy, hogy mi is
varázsolunk, vegyszerekkel, kémiai
anyagokkal. Vizet vérré változtatunk,
lávát folyatunk és villámot csinálunk. 

– Igaziból?
– Teljesen! Az elõadás alatt és azt kö-

vetõen, már a nézõkkel együtt is! Korpa-
fû, desztillált víz, gázgyújtó alapkellék,
továbbá olyan környezetbarát anyagok-
ból „varázsolunk” amelyek szinte min-
den háztartásban fellelhetõk. A gyere-
kek nagyon élvezik. Amikor mi félünk,
õk is. Amikor boldogok vagyunk, ve-
lünk ujjonganak, tapsolnak, szurkolnak,
és persze örülnek, hogy megmentjük a
Földet. Ezt ugye elárulhatom, mert a
darabot hónapok óta játsszuk és
nincs sötétség és záptojásszag…

– Miként lesz egy színésznõbõl kis
kémikus? Vonzzák a természettudo-
mányok?

– Abszolút humán beállítottságú
vagyok, mint a legtöbb mûvész kol-
légám. Be kell vallanom, a szerep
megformálásával nagyon sokat ta-
nultam. Ráadásul nyitott lettem a
természettudományok felé. Az író-
nõnek éppen ez volt a célja, hogy a
kísérletek „eljátszásával” a gyereke-
ket kizökkentse digitalizált világunk-
ból és más irányba terelje. Közismert
tény, hogy egyre kevesebben választ-
ják a természettudományos pályát.
Ugyanakkor az elõadás abban is se-
gít, hogy felhívja a figyelmet arra:
Földünket óvni kell, és a környezet-
tudatos gondolkodás mindenkinél
alapkövetelmény! Tapasztalom,
hogy az elõadás leköti a gyerekeket. 

– Mit csinál Kiss Ramóna akkor,
amikor nem kísérletezik?

– Akkor színházak felnõtt darabjai-
ban játszom. Nemrégiben mutattuk be
az Oszkár címû színdarabot és Dunake-
szin, az Oszkár Színházban a Miniszter
félrelép címû színdarabot próbáljuk.

– Gyakran jár Újpest közelében… 
– Zuglóban laktam, jól ismerem

Újpestet. Örülök, hogy az újpesti
gyerekekkel is barátságot köthettem.

– B. K. 

Kiss Ramóna

Megmentjük 
a Földet!
Azt gondolnánk – többek közt a kémia nemzetközi
évébe lépve – hogy kémiai és fizikai kísérleteket nem
színházban él át az ember. 

I n t e r j ú16

A

Milyen az újpesti hurka?
Illatos és csábító!
Az újpesti Piac és vásárcsarnok disznótorossal búcsúz-
tatta a telet február 12-én, szombaton. A piacfelü-
gyelõség ezúttal is kitett magáért, fél tucat õstermelõ
és hurkát forgalmazó tõkehús árus portékájából, 35
kilogramm véres és májas hurkát sütöttek.

A jó hurka receptjét hétpecsétes titokként
õrzi minden böllér és hentes, tájegységen-
ként eltérõek az ízek és a hozzávalók. Hogy
milyen volt az újpesti hurka? Gusztusos, il-
latos és csábító. Sváb és magyar, azaz rizses
hurka egyaránt volt a kínáló tálon. Igazi
meglepetés volt a kenyérre kent töpörtyû-
krém, amelynek megszereztük a hozzáva-
lóit: végy 5 kilogramm tepertõt, 40 tojást 2

kilogramm hagymát! Igaz, ez már nagycsaládi mennyiség. A piacsoron elfo-
gyott minden, az utolsó morzsáig. 

Jó hírünk, hogy a Piac ebben az évben is folytatja az évszakokhoz, jeles na-
pokhoz fûzõdõ, hagyományteremtõ programjait. A hurkafesz-
tivált március 5-én, szombaton fánkfesztivál követi. A régi,
hagyományos szalagos fánk mellett
csöröge- és túró fánk is készül.        

– B. K.

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

T o v á b b i  f o t ó k :

www.facebook.com/
ujpest.kaposztasmegyer



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


