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ÚJPESTI NAPLÓ

VÁROSGONDNOKSÁG ÜGYEL
ÚJPEST TISZTASÁGÁRA
Újjászervezõdött az Újpesti Város-
gondnokság Kft. Ezentúl a kerület
maga gondoskodik közterületei-
nek, parkjainak rendjérõl, tisztasá-
gáról. – 3. oldal

ELFOGADTÁK A KÉPVISELÕK
ÚJPEST KÖLTSÉGVETÉSÉT
Szakítva az elõzõ szocialista város-
vezetés hagyományával, több ellen-
zéki módosító javaslatot is beépí-
tettek Újpest 2011-es költségveté-
sébe.  – 2–3. oldal

TANÁCSOKKAL IS SEGÍTI
A TÁRSASHÁZAKAT AZ UV ZRT.
Az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. új
szolgáltatást indít, társasházakban
élõknek ad tanácsokat, azzal a céllal,
hogy megelõzzék a bajokat. 

– 4. oldal

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓK
KERÜLNEK AZ UTCÁKRA, TEREKRE
Havi programnaptárak tájékoztat-
nak márciustól a köztereken, intéz-
ményekben, hogy az újpesti kulturá-
lis eseményeket minél többen meg-
ismerhessék. – 6. oldal

– találkozás az újpesti 
születésû Földes Lászlóval 
a Hobo Blues Band 
búcsúkoncertje után (7. oldal)
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A lezárás
békét 
hoz 

A lezárás
békét 
hoz



polgármester az új városvezetés költ-
ségvetési tervezését vetette egybe a
szocialisták által alkalmazott techni-

kákkal. „Tekintsük alapnak a városvezetés által
felelõsen a valódi bevételekkel és a szükséges,

tervezett kiadásokkal készített költségvetést.
Ezt követõen fogjunk egy vastag piros tollat és
írjunk be egy plusz sort, 600 millió forint ingat-
lanértékesítésbõl származó bevétellel. Aztán ír-
junk be piros tollal 100 milló forintot a polgár-

mesteri hivatal egyéb sajátos bevételeként,
megtoldva 50 millió közterület hasznosításból
biztosan befolyó forrással, és még írjunk be 280
millióval több iparûzési adóbevételt, mint ami
keletkezik: máris van papíron 1 milliárd forint
többletünk, amit el lehet költeni, persze csak
papíron” – hívta fel a figyelmet a polgármester
a tavalyi költségvetés összeállításának trükkjei-
re, valótlan adataira.

Az új szemlélet jelzi az is, hogy a városvezetés
elfogadott KDNP-s, LMP-s és MSZP-s módosító
javaslatokat is. Ez mindenképpen változás a ko-
rábbi szocialista gyakorlathoz képest, akik sem-
milyen javaslatot nem fogadtak el korábban –
értékelte az ülésen történteket az Újpesti Napló-
nak Bartók Béla, a Fidesz frakcióvezetõje.

Perneczky László (LMP) tíz módosító-javasla-
tából négyet fogadott be az elõterjesztõ Molnár
Szabolcs alpolgármester, köztük a Szent István
téren kialakítandó ingyenes internet-hozzáférési
pont 3 millió forintos költségét.

Trippon Norbert (MSZP) frakcióvezetõ brutális
megszorításokat emlegetve a köztisztviselõk bér-
kompenzációját, valamint az uniós fejlesztésekre
szánt forrásokat hiányolta. Wintermantel Zsolt
emlékeztetett arra, a szocialisták az elmúlt két
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Trippon Norbert (MSZP) a válságra
való hivatkozással a piac- és vásár-
csarnok helypénzdíjának tíz száza-
lékos csökkentését indítványozta a
költségvetés vitájában. Nagy István

alpolgármester válaszában felhívta
a szocialista politikus figyelmét ar-
ra, hogy az új városvezetésnek kö-
szönhetõen végrehajtották a 15
millió forintba kerülõ fûtéskorsze-

rûsítést, amelynek üzemeltetése to-
vábbi plusz költségekkel is jár, ezzel
is számolni kell a piaci helyek kap-
csán. „Ugyanannyi pénzért immár
komfortos többletszolgáltatást
adunk a bérlõknek” – mondta
Nagy István.  Emlékeztetett arra is,
hogy a helypénzek csökkentésétõl
nem lesz olcsóbb a termékek ára.

Az Újpesti Napló a Csarnok- és pi-
acigazgatóságon megtudta, az árusí-
tó helyek mindegyikét bérlik, azok
kiadása semmilyen nehézséget nem
okoz. A helypénz ezek szerint nem
jelent problémát. Az árusok sem je-
lezték helypénzcsökkentési igényü-

ket, és nem is mondták fel bérleti vi-
szonyukat. Lapunk munkatársa
egyébként helyszíni tudósítása so-
rán azt tapasztalta, a kereskedõk
egy része 3-4 óra körül bezár, ami a
munkából hazatérõ újpestieknek
nem teszi lehetõvé, hogy a piacon
vásároljanak friss termelõi árukat.

Nagy István alpolgármester sze-
rint meg lehetne vizsgálni, hogy
azok kapjanak-e valamilyen plusz
lehetõséget, akik este 6-ig nyitva
tartanak. Molnár Szabolcs alpolgár-
mester végül az elhangzottakat fi-
gyelembe véve nem fogadta be a
költségvetést érintõ javaslatot. 

A

Több ellenzéki módosító indítványt befogadott a városvezetés

Elfogadták Újpest
költségvetését
Több mint kétórás tárgyalást követõen az újpesti képviselõ-testület
február 25-én este elfogadta a város idei költségvetését. Wintermantel
Zsolt polgármester a vitában azt emelte ki, az új városvezetés szakít a ke-
rületet elõzõleg irányító szocialista hagyománnyal: nem terveztek be va-
lótlan számokat, nem tesznek ígéreteket forrás nélküli tételekre, fejlesz-
tésekre. Példaként említette, hogy az MSZP nem átallotta úgy tervezni
a büdzsét, hogy abban nem biztosította a hivatali dolgozók valamennyi
juttatásának, jutalmának fedezetét.

Komfort mellé díjcsökkentés is?
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Városgondnokság az
élhetõbb környezetért
Újpest Önkormányzata új intézményt hozott létre annak érdekében,
hogy Újpest tisztább, rendezettebb, otthonosabb legyen. Mostantól
az Újpesti Városgondnokság Kft. veszi át a nem fõvárosi fenntartású
újpesti közterületek, zöldterületek rendjének, tisztaságának fenntar-
tását – errõl szintén határozott a képviselõ-testület. Wintermantel
Zsolt polgármester az Újpesti Naplónak elmondta, eddig igen drágán
egy magánvállalkozás végezte e feladatokat, amelynek szerzõdése
múlt év végén lejárt. „Az önkormányzat végre saját kezelésbe veszi sa-
ját területeit, hiszen nálunk ki más lehetne jobb gazdájuk? Ez egy ko-
moly lehetõség és feladat is Újpest számára, de meggyõzõdésem, ma-
gunk is képesek vagyunk ellátni. Ezért bõvítettük ki a társaság tevé-
kenységi körét, szerveztük át a mûködését” – mondta a polgármester.
Emlékeztetett arra, az év elején ígéretet tett arra az újpestieknek,
hogy újszerû módon és hatékonyan fogják megoldani a közterek
rendbetételét, méghozzá saját erõforrásból. „Nincs kétségem afelõl,
hogy a szembetûnõ kedvezõ változásokat az itt élõk rövidesen maguk
is tapasztalni fogják” – fûzte hozzá Wintermantel Zsolt.

Mint megtudtuk, a nagyobb gépeket igénylõ munkákkal, például az
emelõkosaras kocsival végezhetõ gallyazással, villanyoszlopokon virá-
gok kihelyezésével, gondozásával, továbbra is vállalkozót bíznak meg,
mivel ezekhez nincs eszköze az önkormányzatnak. A kisgépes munká-
kat azonban az újjászületett Városgondnokság Kft. munkatársai végzik
el, akik ezen kívül az önkormányzati tulajdonú bérlakások karbantartá-
sát is ellátják majd. (un)

Ú J P E S T  A Z  M 1 - E N !

Zegzugos történetek
Szeretnénk felhívni a figyelmét az M1 szombati adására!

m1, március 5. szombat 15:05 Zegzugos történetek: 
Újpest, Szent István tér

Kevés olyan budapesti központi tér van, mint az újpesti Szent István tér,
amely nagyon meghatározó a városrész életében. Itt van a piac, a város-
háza és mértani közepén emelkedik a IV. kerület legnagyobb temploma.
Emléktáblái pedig a múltjáról mesélnek, itt alakult meg az UTE 126 éve,
itt alapított zeneiskolát Erkel Gyula, és irodalmi zegzugait is érdemes lesz
meglátogatni a kultúrtörténeti sorozattal. 

M E G E M L É K E Z É S E K

az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján

Március 11. péntek, 10 órakor:
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium 
koszorúzási ünnepsége a Görgey szobornál (IV., Görgey Artúr u. 26.).

11 órakor:
Újpesti diákok megemlékezése, Lebstück Mária huszárfõhadnagy 

sírjánál a Megyeri Temetõben.

Az önkormányzat megemlékezése 
a nemzeti ünnepen

Újpest Önkormányzata ebben az esztendõben is megrendezi 
hagyományos koszorúzási ünnepségét az 1848-as forradalom 
és szabadságharc, valamint hõsei tiszteletére, melyre minden 

érdeklõdõt szeretettel várunk.

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

(Deák Ferenc és Rózsa utca keresztezõdése).

Ünnepi beszédet mond: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

A mûsorban közremûködnek a Károlyi István 
12 Évfolyamos Gimnázium diákjai.

Újpest Önkormányzata

Várják a résztvevõket a homoktövis élõhelykezelésre

Akcióban az újpesti
környezetvédõk
Immáron hetedik alkalommal rendezi meg az MME Budapesti Helyi
Csoportja a „Homoktövis-élõhelykezelés” elnevezésû akcióját Újpes-
ten, a Megyeri híd pesti hídfõjének közelében. A munkát 2011. már-
cius 5-én reggel 9:00 órakor kezdjük. A területen található értékes
homokgyepek összesen 22 védett növényfajnak adnak otthont, mely-
bõl a homoktövis cserje vadon, csak ezen az egy helyen él Magyaror-
szágon! Ezen kívül további két fokozottan védett növényfaj is megta-
lálható a területen, nem beszélve a számtalan védett gerinctelen és ge-
rinces állatfaj jelenlétérõl! Ezek élõhelyét nagyban veszélyezteti az erõ-
teljesen terjeszkedõ tájidegen fásszárúak térhódítása, melyek vissza-
szorítása és a Magyarországon egyedülálló természetes életközösség
megóvása a legfontosabb feladatunk, melyet meg kívánunk valósítani
a területen. 

A munkához szükséges eszközöket – kesztyû, kézi és gépi szerszá-
mok – a helyi csoport fogja biztosítani, de arra szeretnénk mindenkit
kérni, hogy – amennyiben lehetõsége van rá – hozzon munkáskesz-
tyût, illetve kézifûrészt, vagy ágvágó ollót, mert ezekbõl minden da-
rabra nagy szükség lesz! 

Tömegközlekedéssel a legkönnyebben a 104-es busszal lehet elérni a
helyi védettségû területet. Mindenkit szeretettel várunk!

évben nem készítettek elõ és nem
adtak be uniós finanszírozású pro-
jekteket, ezért tart ma itt Újpest. „A
felelõsöket az önök padsoraiban
kell keresni” – mondta az MSZP
frakcióvezetõjének. Azt különösen
ízléstelennek nevezte, hogy miköz-
ben a szocialista politikus éhezõ
gyermekekrõl beszél, módosító ja-
vaslatai között a madárbarát fõtér
program támogatására költene egy-
millió forintot. Utóbbival kapcso-
latban Nagy István alpolgármester
azt hangsúlyozta, sokkal haszno-

sabb lett volna a szakrendelõ felújí-
tására költeni azt az 1 milliárd forin-
tot, amit a Szent István tér rekonst-
rukciójára fizettek ki.

Molnár Szabolcs viszontválaszá-
ban elmondta, a bérkompenzációt
tudomása szerint valamennyi érin-
tett megkapta, ezzel összefüggésben
az önkormányzatot nem terheli ki-
adás. Az MSZP több százmillió forint
értékû átcsoportosítási csomagjából
többet támogathatónak talált az al-
polgármester, így azok bekerültek a
2011-es költségvetésbe. (un)
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Barkóczi Marietta, az Újpest Kft. ke-
zelési igazgatója valóságos rémtörté-
neteket mesél Wintermantel Zsolt
polgármesternek, aki éppen a társas-
házak helyzetével kapcsolatosan jött
tájékozódni az Újpesti Vagyonkezelõ
Zrt. központjába. A polgármester
egyetértõen bólogat, amikor arra ke-
rül a szó, hogy a társasházak lakói
mindig csak akkor fordulnak az ön-
kormányzathoz segítségért, amikor
már baj van. „Ezt bizony rendszeresen
tapasztaljuk” – mondja – „A társas-
házak közössége az esetek többségé-

ben egyáltalán nem foglalkozik azzal,
hogy a házkezelõ, a közös képviselõ,
hogyan végzi a munkáját.”

Újpest önkormányzata épp ezért
döntött úgy, hogy kezdeményezi egy,
az önkormányzat égisze alatt mûkö-
dõ tanácsadó szolgáltatás bein-
dítását. „Azért van erre szükség,
mert az emberek nincsenek tisztá-
ban a jogaikkal, a lehetõségeikkel. Va-
lós tény, hogy van olyan közös képvi-
selõ, aki éppen börtönbüntetését töl-
ti.” Azon túl, hogy gyakorlatilag sem-
miféle tájékoztatást nem kapnak ar-

ról, hogy a társasház, amelyben él-
nek, milyen financiális helyzetben
van, nagyon sok épületnek nincsen
épületbiztosítása sem. A lakástulaj-
donosok nincsenek tisztában vele, ez-
zel mekkora felelõsséget vállalnak!
Ha tehát valaki a lakására külön biz-
tosítást szeretne kötni, jóval olcsób-
ban megúszhatná, ha tisztában len-
ne azzal, hogy a társasházon egyéb-
ként meglévõ biztosítás jelen-
tõsen csökkenti az éves la-
kásbiztosítási díjat. Errõl
azonban nem tájékoztat-
ják õket.

Barkóczi Marietta gondterhelten
mesél azokról a társasházakról, akik
még idõben észreveszik, hogy valami
nincs rendjén, a folyamat végén még-
sem változik semmi. Ennek a törvényi
kiskapu, illetve a már annyit kárhoz-
tatott nemtörõdömség az oka.
„Gyakran van olyan, hogy bejönnek
ide hozzánk a lakók, elmondják a
problémát, és szakmai segítséget kér-
nek tõlünk. Amennyiben eredmény-
telen a javaslatunk és ismét felkeres-
nek bennünket javasoljuk: hogy vált-
sanak közös képviselõt, társasház-ke-
zelõt. Felhívjuk a figyelmüket, a tár-

sasház kezeléssel
és a mûszaki
kivitelezéssel
kapcsolatos
feladatokat

„A legtöbbször akkor jönnek segítségért, amikor már baj van!”

Társasházi tanácsadást
vállal az önkormányzat

Nagyobb felelõsségre
ösztönzünk
– Wintermantel Zsolt

– Polgármester úr is húzott sorszámot, mit ta-
pasztalt ügyfélként?

– Nem kellett sokat várakozni, és ebben
semmi machináció nem volt. Valóban nyom-
tam egy gombot, kértem egy társasház-kezelési
ajánlatot, mert hogy azért vagyunk ma itt,
mert Újpesten nagyon sok társasház van, ame-
lyet a tulajdonosok döntése alapján közös kép-
viselõ üzemeltet. Az önkormányzat akkor talál-
kozik ezeknek a társasházaknak a gondjaival,
amikor tényleg nagy a baj, amikor a közös kép-
viselõk valamit rosszul csináltak, adott esetben
leléptek a pénzzel. Jó, ha tudja minden újpesti,
hogy az önkormányzat tulajdonában 100%-os
irányítás alatt van olyan cég, amely társasházi
közös képviseletet lát el nagyon magas szakmai
színvonalon, piacképes, versenyképes áron, és
önkormányzati garanciával. Azt gondolom,
hogy ez a legfontosabb. Egyébként itt tényleg,
jól látható módon európai színvonalú ügyfél-
szolgálat van, 24 órás diszpécser szolgálattal,
tehát azt gondolom, hogy egy olyan megbízha-
tó, garantált szolgáltatást nyújt az önkormány-

zat cége, amely valamennyi tulajdonos megelé-
gedésére szolgálhat.

– Tanácsadás is elindul most az Önkormány-
zat kezdeményezésére. Miért tartják ezt fon-
tosnak?

– Pontosan azért, mert hogy nagyon sok
gond és probléma van. Itt Újpesten is történt
már ilyen eset: már a börtönbüntetését tölti
az a közös képviselõ, aki lelépett a társasház
pénzével. Szeretnénk felhívni a figyelmet erre
a jelenségre, szeretnénk ha valamennyi tulaj-
donos élne a jogával, azzal, hogy õ a tulajdo-
na fölött rendelkezzen. Amikor valakinek egy
társasházban van tulajdona, akkor az nem ér
véget az ajtó bezárásával. Ott vannak közös
területek, annak a háznak vannak olyan kö-
zös funkciói, amit közösen kell üzemeltetni,
és nem mindegy, hogy milyen közös képvise-
lõvel végeztetik el ezt a munkát. Azt szeret-
nénk elérni egyrészt, hogy nagyobb tulajdono-
si felelõsség legyen, mert egy kicsit úgy érez-
zük, hogy a tulajdonosok passzívak, nem iga-
zán élnek a jogaikkal, nem igazán képviselik a
saját érdekeiket. És egyébként meg azért is
szeretnénk egy ilyen tanácsadó segítségnyújtó
szolgálatot, hogyha viszont már baj van, le-
hessen hova fordulni szakmai, szakértõ segít-
ségért.

Nagyon passzívak 
a tulajdonosok 
– Barkóczi Marietta kezelési igazga-
tó (Újpest Kft.)

– Milyen tapasztalataik
vannak a házkezeléssel
kapcsolatban, milyen
problémák vetõdtek fel
eddigi munkájuk során?

– Egyre gyakrabban je-
lentkezõ probléma, hogy
a tulajdonosok nem kap-

nak megfelelõ tájékoztatást, és az év végi beszá-
molók kapcsán derülnek ki olyan dolgok, amik-
kel egész évben nem szembesülnek, és ezért nem
tudják. A társasházi törvény szerint május 31-ig
mindenkinek kötelezõ a társasházi beszámolók el-
készítése, illetve a költségtervek elfogadása. A tu-
lajdonosok sokszor ilyenkor tudják meg, hogy mi
történt az elõzõ évben, illetve hogy a közös képvi-
selõ mit tervez erre az évre, és a problémával csak
ilyenkor szembesülnek. 

– Hogyan lehetséges, hogy ilyen késõn találják
szembe magukat az ilyen jellegû problémákkal?

– Nagyon passzívak a tulajdonosok. Sokan nem
mennek el a közgyûlésekre, és ha nem kapnak meg-

Meglepõen kevesen törõdnek saját otthonuk, lakó-
helyük anyagi, mûszaki biztonságával. A társasházban
élõk jelentõs része úgy van vele: bármi történik, az a
közös képviselõ dolga, hiszen azért van. Igen ám, de mi
történik akkor, ha a közös képviselõ tartozást halmoz
fel, vagy – ahogy az a kerületben is elõfordult már –
egyszerûen lelép a közös pénzzel?



felelõ írásos tájékoztatást arról, hogy
milyen kintlévõsége van esetleg a tár-
sasháznak, vagy milyen mûszaki prob-
lémákkal rendelkezik az épület, akkor
nem kapják meg a megfelelõ informá-
ciót ahhoz, hogy tudják, hogy mi van
a társasházzal. Most már egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek a közös
képviselõk minderre és tudják, hogy
ellenõrzik õket, így jobban odafigyel-
nek arra, hogy megfelelõen megpró-
bálják közölni a tulajdonosokkal a
kintlévõségeiket, illetve azt, hogy mi-
lyen állapotban vannak az épületek.
Én inkább úgy gondolom, hogy a tu-
lajdonosok tájékoztatása lenne a leg-
fontosabb. Hogy tudják azt, hogy mi
történik a házban, illetve mi várhat rá-
juk.

– Az Újpest Kft. hogyan tud segí-
teni?

– Nagyon sok épületet kezelünk,
123 vegyes tulajdonban lévõ épületet,
és az összes száz százalékos önkor-
mányzati tulajdonban lévõ épületet
mi kezeljük. Ez azért fontos, mert ugye
ezen épületek mindegyikénél, – kivé-
ve a 100 százalékos önkormányzati-

nál, mert az külön megbeszélés tár-
gya, folyamatosan tartjuk a közgyû-
léseket, és nagyon odafigyelünk arra,
hogy a törvény által elõírt nyolc napot
betartsuk, és nyolc napon belül meg-
kapják a tulajdonosok a közgyûlési ha-
tározatokat. Megpróbáljuk egyébként
is elõtérbe helyezni, hogy a tulajdono-
sok tudjanak arról, hogy mi van az
épületüknél, ezt az év végi beszámo-
lóknál mindenféleképpen megkapják.
De elõfordul olyan, hogy amikor a
költségvetést készítjük, olyan épüle-
teknél, ahol tudjuk, hogy van külön
kérése a tulajdonosoknak, egy aláírás-
gyûjtéssel információs lapot küldünk
ki a lakóknak, amire leírhatják, hogy
mi az, amit szeretnének. Ilyenkor
megírják, hogy õk mondjuk kertész-
kedni szeretnének – ez a jobbik eset
–, de amikor tudják, hogy több mû-
szaki probléma is van a házban, akkor
megmondják, hogy szerintük mi a
legfontosabb, és akkor az idei évben
ütemeznek erre, a következõ évben a
következõre, és ezáltal is próbálunk
információhoz jutni, hogy mi az õ el-
képzelésük.  – ANTOS ANNA

az önkormányzat égisze alatt mûkö-
dõ cégek is biztonságosan, megbízha-
tóan és ellenõrizhetõen el tudják lát-
ni. A tulajdonosoknak csak annyi a
tennivalójuk, hogy közgyûlésen hatá-
roznak a váltásról” – hívja fel a figyel-
met Barkóczi. „Gyakran elõfordul,
hogy a közös képviselõ is megtudja,
mi a terv, és gyorsan végigjárja a lakó-
kat, tájékoztatva õket arról, hogy mi-
kor és hol lesz a következõ közgyûlés.
Azt persze nem mondja el, hogy mi
lesz napirenden. Majd – mivel a tör-

vény erre lehetõséget ad – gyorsan
hozzáteszi azt is: ha az illetõ lakó nem
tud, vagy nem akar részt venni a köz-
gyûlésen, majd õ képviseli a szavaza-
tával is. Ehhez csak egy meghatalma-
zást kell aláírni, ami többnyire éppen
van is a közös képviselõnél. Ilyenkor
fordul elõ, hogy miközben a lakók 70
százaléka elõzetesen támogatja a cse-
rét, a közgyûlés végül leszavazza azt.” 

Wintermantel Zsolt szerint min-
denkinek az lenne az érdeke, hogy

ezek az ügyek ne jussanak el idáig. Eh-
hez azonban elsõsorban a lakók
együttmûködésére van szükség, illetve
arra, hogy megértsék: csak õk tudják
hatékonyan képviselni a saját érdekei-
ket. „Az önkormányzat, amiben tud,
segít, de jelenleg olyan a helyzet, hogy
csak akkor fordulnak hozzánk, amikor
már tényleg nagy a baj” – mondja a
polgármester, hozzátéve: „Éppen ezért
indítunk tanácsadó szolgáltatást. Az a
cél, hogy megelõzzük a bajt, és nem az,
hogy tüzet oltsunk. Nézzenek körül!

Az Újpest Kft. és az UV Zrt. európai
színvonalon, kulturált körülmények
között, megfelelõ szakembergárdával,
és elegendõ emberrel áll az ügyfelek
rendelkezésére. És persze az is nagy je-
lentõséggel bír, hogy az önkormányzat
és az önkormányzati tulajdonú cég
nem tûnik el egyik napról a másikra.
Itt biztonságban vannak a befizetések,
és a kerületi cégek apparátusa megfe-
lelõ garanciát jelent a szakszerû, gyors
karbantartásokra is.” – U. N.
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Tisztelegtek 
az áldozatok
elõtt
Új helyszínen, a Deák Fe-
renc utca 23. számú ház
emléktáblájánál tartott
megemlékezést Újpest
Önkormányzata február
25-én a kommunizmus
áldozatainak emléknap-
ján.  Eddig szinte csak a
Fidesz látogatta ezt az
emlékhelyet, hivatalos
megemlékezés most elõ-
ször volt. 

Wintermantel Zsolt polgármester
új hagyományt teremtett azzal,
hogy az önkormányzat immár
méltó helyszínen,  hivatalosan is
megemlékezett a kommunizmus

áldozatairól. Eddig ugyanis a kerü-
letben nem volt szokás, hogy az
Önkormányzat hivatalos megem-
lékezést tartson a kommunizmus
áldozatainak emléknapján. A Fi-
desz helyi szervezetével közösen
tartott koszorúzáson azt az emlék-
táblát ékesítették az emlékezés vi-
rágai, amely az 1919-es Tanácsköz-
társaság, vagyis a kommunizmus
elsõ véres magyarországi megjele-
nése során elhunyt újpestieknek ál-
lít emléket.

A Wittner Máriáról szóló filmet
vetítették az újpesti iskolákban

– Miként segítette az önkormány-
zat az oktatási-nevelési intézmé-
nyeket a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja méltó megemlé-
kezésére? – kérdeztük Molnár Sza-
bolcs oktatási ügyekért felelõs al-
polgármestert: 

– Újpest közoktatási intézményei
eddig is számtalan módját válasz-
tották egy-egy emléknap méltó
megünneplésének. A kommuniz-
mus áldozatainak emléknapjáról,
egy 2000-ben született országgyûlé-
si határozat értelmében, a középfo-
kú oktatási intézményekben kötele-
zõ megemlékezést tartani. Segítve a

méltó megemlékezést, Újpest Önkormányzata egy film levetítését javasol-
ta. A Közép-európai Média Intézet ajánlatát elfogadva megvásároltuk Sik-
lósi Beatrix és Matúz Gábor Hóhér vigyázz! címû filmjének több példányát
az emléknap mûsorát összeállító iskoláknak. A kedvezõ ajánlat tartalmazta
azt is, hogy a filmet az emléknap hetében, korlátozás nélkül vetíthettük
közintézményeinkben. Az alkotás az egykori ‘56-os halálraítélt, a siralom-
házban annak idején hónapokat eltöltõ Wittner Mária életét dolgozza fel,
nem teljesen szokványos módon, az érzelmekre is hatva. A visszajelzések
abban erõsítettek meg: jó döntés volt a film levetítése, egyaránt szolgálta a
történelmi megismerést és az emlékezést. A film egy-egy példánya közép-
iskoláink könyvtárába kerül. – B. K.
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A Mi történetünk! A párommal 1997. au-
gusztus 31-én ismerkedtünk meg. Õ a 21.
életévét taposta, én a 19. évemet. Érettségi
elõtt álltam, míg a párom már dolgozott. Egy
év múlva megkérte a kezemet, gyönyörû el-
jegyzésünk volt (köszönhetem a szüleim-
nek), amit 1998. július 19-én tartottunk (ez
évben érettségiztem). Mi az eljegyzésünkön
bejelentettük a szüleinknek, hogy 1999. júni-

us 19.-én össze szeretnénk házasodni. Ez így is történt, ekkor összeháza-
sodtunk! 100 fõs vendégsereg gyûlt össze, hogy tanúja lehessen a házas-
ságkötésünknek és velünk ünnepelhessenek. Nászutunkat belföldön töl-
töttük, de már hármasban, mert a pocakomban fejlõdött a szerelmünk
gyümölcse egy kislány, aki 1999. november 6-án látta meg a napvilágot,
legnagyobb örömünkre. Barbarának kereszteltük el! Szerettünk volna kis-
testvért neki, ami sikerült is, de sajnos 3 hónaposan mindig elvetéltem (3-
szor). Ennyi kudarc után már le is mondtunk arról, hogy esetleg a szerel-
münket, még egy kisbabával megpecsételhessük!

Majd 2009 szeptemberében véletlenül ugyan, de terhes lettem és még
egy gyönyörû szép kislányunk született 2010. május 31-én! Így megvaló-
sult az álmunk, Barbara kislányunknak kistestvére született!

Mi a párommal, ahogy a történetünkbõl kiderül, jóban-rosszban kitartot-
tunk egymás mellett, annak ellenére, hogy elég korán kötöttük össze életün-
ket! Úgy gondolom, ha egy nõ és egy férfi tiszta szívébõl szereti egymást, ak-
kor nincs az a probléma, amit nem lehetne megoldani. Úgy gondolom, hogy
ha mindenki így gondolkozna, akkor nem fejezõdne be annyi házasság vá-
lással ideje korán! Zombor Róbertné (Hladek Zsuzsanna) és családja

Kedves Szerkesztõség! Idén augusztusban lesz
6 éve, hogy együtt ballagunk az élet útján
számtalan akadályt és nehézséget leküzdve.
Több éve Újpesten alakítottuk ki az ideiglenes
fészkünket, de mindig gyökereinkhez, családja-
inkhoz visszahúz a szívünk vidékre. Életünk
összekötését régi szokáshoz híven egy igazi
nagy falusi lagzival, võféllyel, számtalan rokon-
nal, baráttal ünnepeltük meg távol Budapest-

tõl. Szabadtéri polgári esküvõ, galambpár, közel 300 szívünknek kedves em-
ber vett körül a hivatalos ceremónián, majd egy romantikus, vizesárokkal
körülvett, Árpád-kori templomban mondtuk ki az igent Isten színe elõtt,
majd finom vacsora és jó hangulat mellett hajnalig roptuk a táncot. Badar-
ságot beszél az, aki szerint a házasság csak egy darab papír és nem változtat
semmin, de tiszteletben tartom az ellentábor véleményét is. Való igaz, hogy
ugyanazok maradunk, akik voltunk, de a kapcsolatunk egy magasabb szint-
re lép attól a „darab papírtól”. Megígérjük, hogy holtodiglan holtomiglan
csak egymást szeretjük, bajban és betegségen támogatjuk a másikat. És vall-
juk be, jó tartozni valakihez, fõleg ahhoz az emberhez, akit a világon legjob-
ban szeretünk: az imádott férjünkhöz, az egyetlen feleségünkhöz. Minden-
kinek más elvárásai vannak a nagy nappal kapcsolatban. A lényeg: legyen szó
lottó nyereménybõl megszervezett esküvõrõl, vagy éppen szûk körû roman-
tikus nászról, akkor is két ember életének összekapcsolódása egy életre szó-
ló élmény, egy kincs, amit akár 30 évvel késõbb is könnyes szemmel idézünk
fel. Szerelmesnek, boldognak és nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom
magam, hogy egy ilyen csodálatos férjre, igaz barátra, konyhai kuktára, örök
túratársra találtam az én Szerelmem személyében. Tóth-Nacsa Ági

Álompárok Újpesten
Rendkívül sikeres volt az Újpesti Sajtó Kft. álompár pá-
lyázata, számtalan jelentkezõ osztotta meg boldogsá-
ga történetét. Folytatjuk az álompárok bemutatását.

Köztereken is olvashatók
az újpesti programok

Polgármesteri ajánlóval indít-
ja útjára  márciustól minden
hónap elején megjelenõ  új-
pesti programnaptárát az Új-
pesti Sajtó Kft. Az újpesti
közmûvelõdési intézmények,
a Polgármesteri Hivatal, vala-
mint a kiadó által szervezett
kulturális események plaká-

tokon is eljutnak  ezentúl az újpestiekhez. A hirdetõtáb-
lák kihelyezése már megkezdõdött az újpesti köztereken,
intézményekben: áprilistól 200 helyen lehet a naptárból
tájékozódni. Szõcs Attila projektmenedzsert kérdeztük.

Mi indokolta, hogy a mûvelõdési házak programismertetõje, a helyi lap,
a televízió programajánlója, valamint  az internetes tájékozódási lehetõ-
ség mellett havi mûsornaptár is készüljön?

– Mint ahogyan Újpest polgármestere is megfogalmazta a mûsornaptárt
ajánlva: mindenbõl a legtöbbet és a legjobbat szeretnénk kihozni. Azt szeret-
nénk, hogy az újpestiek minél többen éljenek az önkormányzat által fenntar-
tott mûvelõdési intézmények  programkínálatával, hiszen helyben is pergõ,
gazdag a kínálat.  Másrészt a havi mûsornaptár segítségével adjuk hírül a Pol-
gármesteri Hivatal, a Sajtó Kft. által szervezett események helyét, idejét, legye-
nek azok például városnapok, avagy a Szent István téren zajló, vagy lakótelepi
kulturális események. Minél több fórumon jelennek meg a programok, annál
nagyobb a lehetõség arra, hogy felkeltsük az érdeklõdést, látogatottak legyenek
a rendezvények. 

Hová kerül a programnaptárból?

– Megtalálható a program-
naptár a Polgármesteri Hivatal
(István út 15.) épületében, az
önkormányzat oktatási-nevelé-
si-, valamint az egészségügyi in-
tézményekben, így kórházak-
ban,  szakrendelõkben és a há-
ziorvosi rendelõkben, a köze-
pes és nagyobb forgalmú bol-
tokban. Ezen kívül az önkor-
mányzat weboldalán, valamint
a facebookon is lesz lehetõség
a programok követésére, sõt
egy esetleges mûsorváltozás
jelzésére is.  Jó dolognak tar-
tom, hogy az Újpesti Napló,
valamint a Helyi Téma is közli
a havi mûsorrendet. (Lapoz-
zon a 10. oldalra az Újpesti

Naplóban! – A szerk.) Ily módon minden segítség adott, hogy nemcsak heten-
te, hanem egy hónapra elõre is tervezhessenek az újpesti családok. Kívánom,
hogy szabadidejük is legyen hozzá! – B. K.
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Egy koncertet terveztek Hoboék,
kettõ lett belõle. Akkora volt az
érdeklõdés, hogy nem lehetett
másképp, az emberek jól tudták,
megismételhetetlen esemény része-
sei lehetnek. A zenekar vezetõjével a
búcsúkoncertek után találkoztunk. 

ebruár 11-én és 12-én a Hobo Blues Band a
Budapest Sportarénában utoljára lépett fel
ebben a felállásban: Tátrai Tibor, Póka

Egon, Solti János, Deák Bill Gyula, Madarász Gá-
bor, Földes László. A koncert óriási sikert hozott.
Véget ért egy fejezet, ám Hobo szédületes tem-
póban megy tovább. Idõ hiányában nem volt

egyszerû szóra bírni õt, ám az Újpest szót hallva
elõre sorolt bennünket. Mert hát Földes László
Újpesten született. 

1978. április 15-én, vagyis harminchárom évvel
ezelõtt, egy Lajos utcai kiskocsmában egy Földes
László nevû fiatalember megalapította blues
band-jét. A zenekar hihetetlen gyorsan népsze-
rûvé vált, pedig a hanglemezkiadó vállalat sokáig
elzárkózott albumuk megjelentetésétõl. Végül
1980-ban egy kislemezük kerülhetett a boltokba.
Ezután egy évet kellett csak várni a Kopaszkutyá-
ra, arra a Szomjas György rendezte korszakos
mozira, amelynek fõszereplõi a HBB tagjai voltak.
Még ma is játszák a filmet. 

A lendület a tagcserék ellenére is hosszú ideig
tartott, koncertek, nagylemezek jelezték az utat.
Harmincadik születésnapját három éve ünnepelte
a zenekar a Sportarénában. A HBB több mint há-
romezer koncertet adott az elmúlt 33 év alatt.
Hobo fél éve jelentette be: „A régi banda újbóli
összehozására tett kísérletek 2009-ben mindany-
nyiunk más elfoglaltságai miatt sikertelenek vol-
tak, nekem pedig ma sincs kedvem a nosztalgiá-
zásra."

Hobo korábban látható volt a Syrius, a Kex,
Cseh Tamás és P Mobil koncerteken, önálló estjei
közt pedig Jim Morrison, Faludy György, József
Attila, Vlagyimir Viszockij, Allen Ginsberg és Pi-
linszky emléke elõtt tisztelgett,
s több vers- és dalszövegfordí-
tásokat tartalmazó, valamint
önéletrajzi témájú könyve is
megjelent.

Földes László 1945. február
13-án, Újpesten született. Akár-
hogy számoljuk, ez 66 év. A HBB
33 évvel ezelõtt alakult. Szóval, a
titokzatos számmisztika…

– A 33 – 66-os számnál kitalálni sem lehetett volna
jobb kombinációt. Adta magát a búcsúkoncert ideje,
mégis, nem kellett volna még várni néhány évet?

– A HBB munkásságának – folytatásának lehe-
tõsége 2009-ben elveszett, így csupán a befejezés
mikéntje és idõpontja volt kérdéses számomra.

– Mindenki elsõ szóra igent mondott a felkérésre?
– Igen.
– A próbák alatt akadtak nehézségek?
– Leginkább a hangzás és az arányok helyes be-

állítása volt problémás, mivel két próbahelyszín,
egy „bejátszó” elõadás is volt, mind más-más kö-
rülmények között.

– Két estét magas színvonalon végigzenélni nem
akármilyen teljesítmény. Rosszindulatúan a koro-
tokra utalok: hogy bírtátok? 

– A közönségbõl áradó szeretet és energia meg-
emelt bennünket. Ráadásul mindannyian folyama-
tosan színpadon vagyunk saját produkcióinkban,
így nem kellett „formába lendülni”, csupán össze-
hangolódni, ami a sok próba segítségével sikerült. 

– Eszedbe jutott fellépés elõtt, alatt az elsõ HBB-
koncert?

– Elõtte gondoltam rá és jót nevettem azon, hogy
a dalok címein kívül nem emlékszem semmire.

– A közönség nagyon szeretett benneteket, az ismert
dalokat együtt énekelték veletek. Nem inogtál meg,
hogy így, együtt mégis folytatni kellene? Értük, értünk. 

– Nem. A dolgot be kellett fejezni, hogy annyi ne-
hézség és szépség után a lezárás békét hozzon belém.

– Hallom, filmforgatókönyvet írsz, alkotsz, fel-
lépsz, és a Jóisten tudja, mit csinálsz. Nem veszel
vissza a tempóból? 

– Nem. „Remélem, a sírban fekszem, mielõtt
még megöregszem.” My generation (The Who,
1965) – ÁDÁM TAMÁS

„Remélem, a sírban fekszem, mielõtt még megöregszem” – találkozás Földes Lászlóval

A Hobo Blues Band 
utolsó koncertje után

5. BIG Országos
Diákfilmfesztivál!
Idén ötödik alkalommal rendezi
meg a BIG Diákfilmfesztivált a
Bródy Imre Oktatási Központ és
az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont. A szervezõk várják mind-
azon fiatal filmkészítõk jelentke-
zését, akik szeretnék alkotásaikat
bemutatni, megmutatni.

Nevezési feltételek: Jelentkezhet
bármely magyarországi oktatási in-
tézmény diákja 19 éves korig egy

vagy több, 2006. január 1-je után ké-
szült, maximum 15 perces filmmel.
Téma vagy mûfaji megkötés nincs,
kategóriák nincsenek. Nevezési ha-
táridõ: 2011. március 14. Nevezési
díj nincs! A filmeket szakmai zsûri
értékeli, de lesz közönségszavazás is.

Bõvebb információ, jelentke-
zés: www.bigfilmfesztival.hu

A rendezvény idõpontja: 2011.
március 25., péntek, 16 óra.

Helyszíne: Újpesti Polgár Cent-
rum (1042., Bp., Árpád út 66.)

Kísérõrendezvényként a Bródy
Imre Oktatási központ fotó, plaszti-

ka és rajz fakultációs diákjainak kiál-
lítása lesz látható. A rendezvényre a
belépés ingyenes!

A fesztivál programja: 
16:00–16:30 Ünnepélyes megnyi-

tó és a zsûri tagjainak bemutatása

16:30–19:00 A nevezett filmalko-
tások vetítése

19:00–20:30 A zsûri visszavonul
döntéshozatalra, közben megtörté-
nik a közönségszavazatok értékelé-
se, filmes vetélkedõjáték a vállalko-
zó szellemû nézõkkel, tombola, a
Bródy mûvészeti kiállítása

20:30–21:00 Eredményhirdetés,
díjkiosztó. 21 órától Beszélgetés a
zsûrivel, jelenlévõ alkotókkal, né-
zõkkel a látott filmekrõl. A fesztivá-
lon bemutatott alkotásokat neves
szakmai zsûri értékeli. 

Dabi István M., fõszervezõ
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Program-
naptár
2011. március 4–10-ig 

Március 4., péntek
SZÍNHÁZ, VERS
11.00: „Mint különös hírmondó…”
Rendhagyó irodalomóra – Babits Mihály
emlékmûsor. Újpesti Polgár Centrum

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00: Károlyi Ernõ festõmûvész kiállí-
tása. Újpest Galéria
11.00-18.00: Raffay István szobrászmû-
vész kiállítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria
10.00-18.00: Urbán Tibor: Víztornyok
címû fotókiállítása, április 4-ig tekint-
hetõ meg. FÁMK Fõépület, Galéria

KLUB
19.00: Isten áldja a tisztes ipart! – Dr.
Gerber Alajos elõadása a 120 éve alapí-
tott Újpesti Katolikus Legényegyletrõl.
Az Újpesti Közmûvelõdési Kör rendez-
vénye. Újpesti Polgár Centrum

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30-18.30: Kondicionáló torna. Ady MK
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 gerinc-
torna KFÁMK Fõépület

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00: Társastánc – gyermek.
KFÁMK KH
18.00-20.00: Társastánc – felnõtt.
KFÁMK. KH
14.30-15.30: Versenytánc klub.
KFÁMK Fõépület

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
14.15.: Suli Színház: Fogi Színház – Pán
Péter. KFÁMK Fõépület

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Március 5. szombat
SZÍNHÁZ
19.00: Újpest Színház bérlet 3. elõadás:
Willy Russel: Vértestvérek. Musical 2
részben. 
10.00: Alma együttes koncertje.
KFÁMK Fõépület

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
10.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész
kiállítása. Újpest Galéria

10.00-18.00: Raffay István szobrászmû-
vész kiállítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00-13.00: Babavilág, bababörze.
KFÁMK KH
17.00-18.30: Szederinda aprók tánca.
KFÁMK KH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

TUDOMÁNY, FANTASZTIKUM
9.20-18.30: Mit hoz a jövõ? UFO és megma-
gyarázhatatlan jelenségek fóruma. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

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

Március 6., vasárnap 
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Károlyi Ernõ festõmûvész
kiállítása. Újpest Galéria
11.00-18.00: Raffay István szobrászmû-
vész kiállítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

BÖRZE
10.00-18.00: Ásványbörze. KFÁMK Fõépület

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

Március 7., hétfõ
NÉPTÁNC
17.00-22.00: a BEM néptáncegyüttes
foglalkozásai. ADY MK
17.00: Kondicionáló torna. ADY MK

KÉZMÛVESSÉG
9.00-12.00: Foltvarró kör. KFÁMK KH

TORNA, MOZGÁS
9.30-10.15: Manó torna. KFÁMK KH
15.00-16.00: Senior torna. KFÁMK KH

Március 8., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT
15.00-19.30.: Jazzbalett Ady MK

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

TORNA, MOZGÁS
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga – kétóránként. Veze-
ti: Vanillya. UGYIH

TANÁCSADÁS
10.00-12.00: Felnõttképzési Tanácsadó
Szolgálat. KFÁMK KH
10.00-12.00: Szoptatási tanácsadás.
KFÁMK KH

TÁNC
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH

Március 9., szerda
KLUB
9.00-11.00: Babahordozó klub. KFÁMK KH
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama
Klub. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00-18.00: Konditorna. Ady MK
16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher
Cecíliával. UGYIH
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak.
Melicher Cecíliával. UGYIH
17.30: Bikfic torna ovisoknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH 
17.00-19.00: Ritmikus gimnasztika.
KFÁMK Fõépület
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc
torna. KFÁMK Fõépület

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK.
17.00-18.00: Hastánc kezdõknek.
Fakhr Eldin-Balogh Cecíla. UGYIH
18.00-19.00: Hastánc középhaladók-
nak. Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH
19.00-20.00: Hastánc középhaladók-
nak: Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance. 1-4.
osztályosoknak. KFÁMK KH
18.00-19.00: Hip-Hop és Dance. 5-12
éveseknek. KFÁMK Fõépület

ZENE
16.00-17.00: Zenesuli. KFÁMK Fõépület

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. ADY MK

Március 10., csütörtök
SZÍNHÁZ, VERS, ZENÉS EST
19.00: Palika – In Memoriam Szécsi Pál.
ADY MK

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
18.00: Finta Edit festõmûvész kiállítása.
Újpest Galéria

TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat-konzultáció. Ady MK

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Szerveze-
tünk önvédõ mechanizmusa- Immunrend-
szerünk. Elõadó: Csengei Károly UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
16.45-17.45: Hip-hop és dance 14-20
éveseknek. KFÁMK KH
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.30-19.30: Kezdõ zumba tanfolyam.
KFÁMK KH

KÓRUSÉNEKLÉS
17.45-21.00: Adorate Vegyeskar pró-
bái. Ady MK

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
18.00-19.30: Életmódprogram. Elõ-
adás: Immunrendszerünk. Elõadó:
Csengei Károly. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30-20.30: Ping-pong edzés. KFÁMK
Fõépület

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

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

TANÁCSADÁS
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó
Szolgálat. KFÁMK KH

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk
nem tartalmazza a teljes kínálatot. Kér-
jük, érdeklõdjön a mûvelõdési intézmé-
nyeknél! 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállí-
tás megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ
kivételével – naponta 10-17 óráig,
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter: Hollókõ c. fotókiállítása

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

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

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

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

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

� UGYIH: Újpesti Gyermek- és 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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FÁNKFESZTIVÁL A PIACON
Március 5-én, szombaton délelõtt
vezessen az út a Piac felé! Fánkfesz-
tivállal várja ugyanis 10 órától a
Piacfelügyelõség az újpestieket. Az
idei farsang sem múlhat el anélkül,
hogy ezt a finomságot ne kóstoljuk
meg. Az ünnep egyik jellegzetes
édessége ugyanis a szalagos fánk,
sõt a háziasszony tudásának egyik
fokmérõje, díszeleg-e az a bizonyos
szalag körös-körül a könnyû, sem-
mihez sem hasonlítható édesség kö-
zepén! De kóstolják meg a gömbö-
cöt, a túrófánkot is! Hányat is kell
még aludni szombatig? 

HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ EMLÉKEI 
Egy kis idõutazásra hívja az
újpestieket Hûvösvölgyi Ildikó szín-
mûvész, aki gyermekkorától avat be
bennünket emlékeibe. A zene és a
költészet segítségével emlékezik ta-
náraira, pályatársaira. A mûsorban
olyan opera-, operett- és musicalrész-
letek, magyar és francia sanzonok,
kuplék és dalok csendülnek fel, ame-
lyeket magyar költõk verseivel fûsze-
rez. Hûvösvölgyi Ildikó ritka pillana-
tokat ígér március 20-án, vasárnap
16 órai kezdettel az Újpesti Kamara
Színház Verspódium sorozatában.
(Újpesti Polgár Centrum) Hûvösvöl-
gyi Ildikót Neumark Zoltán kíséri
zongorán. Jegyek 900 forintos áron
kaphatók az Ady MK pénztárában. 

BÕRÖND MESE, HÁNYSZOR
MONDJAM MÉG?
A két színházi elõadás címe két kü-
lönbözõ színházi élményt ígér az Új-
pesti Gyermek-és Ifjúsági Házban. A
Gergely Theáter mesemusical elõ-
adása, a Bõröndmese, március 13-
án, 10 órakor kerül színre. Gergely
Róbert utazószínháza ezúttal a gye-
rekeket várja sok zenével, játékkal,
tánccal. A történetben Fancsa, a tíz-
éves kislány kalandjait ismerhetjük
meg, aki nem szeret iskolába járni és
tanulni, legszívesebben bejárná az
egész világot egy csodabõrönddel és
egy igazi cirkuszi kutyával. Ám a bõ-
rönd már nem szeret utazni, sem vi-
lágot látni… Inkább iskolába men-
ne, mert az biztosan izgalmasabb.
Fõszereplõ a megasztáros Patai An-
na. A Hányszor mondjam még? – a
március 18-i Ovis-sulis színház, a
Görbe Tükör Színház zenés elõadá-
sa. Janikovszky Éva két tüneményes
és örökbecsû mûvébõl, a „Kire ütött
ez a gyerek?” valamint a „Ha én fel-
nõtt volnék” átdolgozásából szüle-
tett. Felnõtt és gyermek egyaránt él-
vezi az elõadást. Jegyek – korláto-
zott számban – az UGYIH-ban kap-
hatók. 

PALIKA – IN MEMORIAM
SZÉCSI PÁL 
Gergely Róbert önálló estje az Ady
Endre Mûvelõdési Központban

március 10-én, 19 órakor. Elsõsor-
ban azoknak ajánljuk, akik a mai na-
pig szeretik Szécsi Pált, aki ha köz-
tünk lehetne, mindössze 67 éves
lenne, ám 37 éve halott. Halála óta
mítoszok és legendák fonódnak sze-
mélye köré. Gergely Róbert elõadá-
sában felcsendülnek a nagy slágerek:
Csak egy tánc volt, Kósza szél, Talán
sok év után, Violák, a Távollét, Én
édes Katinkám… A nagysikerû ze-
nés darab, amelyet Pozsgai Zsolt írt
és rendezett, felejthetetlen élmény,
nõnapi ajándékmûsor lehet. Jegy:
1800 Ft.

ZENE ÉS BESZÉLGETÉS
Kellemes társaság, remek zene, kell-
e ennél jobb felvezetés egy csütör-
tök délutáni programhoz? Sokan
gondolják úgy, hogy nem. A Karin-
thy Frigyes Általános Mûvelõdési
Központ Közösségi Háza legköze-
lebb március 10-én, 16-18 óráig
tartja a hangulatos klubdélutánját.
Ezúttal is Boldizsár Endre lesz a há-
zigazda, aki a jó hangulatot akár
„borítékolja is”. A belépés díjtalan! 

ÁSVÁNYBÖRZE
Mindenkinek van valamilyen hob-
bija. Ilyen például az ásványgyûj-
tés. S vannak, akik csak rácsodál-
koznak a természet „alkotásaira”. A
Karinthy Frigyes Általános Mûve-
lõdési Központ március 6-i ás-
ványbörzéje mindenki elõtt nyitva
áll. Különlegességek és ritkaságok
láthatók az ásványok világából, ék-
szerek, dísztárgyak egyaránt érkez-
nek ezúttal is. A gyermekek és a
felnõttek számára egyaránt érde-

kes program 10-18 óra között vár-
ja a látogatókat. A belépés ingye-
nes. 

TAVASZI MEGÚJULÁS
Egészségnap – mindannyiunknak.
Március 26-án, 10-17 óra között
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
tavaszköszöntõ rendezvénye évek
óta várt és ezért visszatérõ program.
Segítség azoknak, akik fontosnak
tartják önmaguk és családjuk
egészségét. A rendezvény program-
ját állapotfelmérés, elõadások,
egyéni tanácsadás, jógabemutató
színesíti, biotermékek és táplálék-
kiegészítõk, gyógyhatású termékek
bemutatója és vására egészíti ki. Az
Ifjúsági Ház egészségnapjának
együttmûködõ partnerei: IV.-XV.
kerületi Népegészségügyi Intézet,
Újpest Önkormányzatának Szociá-
lis és Egészségügyi Intézménye, az
Újpesti Lisztérzékenyek Egyesülete.
A belépés díjtalan! 

TAVASZVÁRÓ BÁL 
Minden porcikánk a tavaszra vár,
de bizony a hideg még tartja ma-
gát. Az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont és a Bem Néptáncegyüttes
ezúttal a tél elûzésének egyik mód-
jaként gyermek táncházzal próbál-
kozik. A tavaszváró bál ideje: már-
cius 20., 10 óra, amikor a tánco-
sok segítségével az évszakváltáshoz
kapcsolódó szokásokkal, játékok-
kal, dalokkal, a gazdag magyar
néptánc kincsünkkel, és a különfé-
le népi hangszerekkel ismerked-
hetnek meg a gyermekek és a fel-
nõttek. A belépõ 500 forint!

Ezt
ajánljuk
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KÖSZÖNTÉS
A Fidesz – MPSZ újpesti szervezete sok szeretet-
tel köszönti a hölgyeket nõnap alkalmából!

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Március 9-én szerdán 17-18 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz Iro-
da (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-
18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormány-
zati képviselõk március 7-én hétfõn 17-18-óráig tarta-
nak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk március 7-én hétfõn 18-19 óráig tar-
tanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla önkormányza-
ti képviselõ március 8-án kedden 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-
05. Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ március 28-
án hétfõn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bu-
dapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05.

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Rádi Attila alpolgármester márciusi fogadóórája 21-én,
hétfõn lesz,  tekintettel arra, hogy a hónap második hét-
fõje ezúttal munkaszüneti nap. Alpolgármesteri fogadó-
óra: 14-15 óra. Képviselõi fogadóóra: 15-16 óra

www.ujpestifidesz.hu

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

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

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt és
kedves családját ifj. Tompó László irodalomtörténész
rendezvénysorozatának következõ elõadására:
Prohászka Ottokár küzdelmei a magyarságért. Helyszín:
Andretti Üzletház, 1047 Budapest, Váci út 13. Idõpont:
Március 11., 18 óra

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képviselõ

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

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

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

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

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

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

MSZP Újpesti-Káposztásmegyerei Szervezete

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõ-
inek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) ön-
kormányzati képviselõ, a Káposztásmegyeri Tele-
pülésrészi Önkormányzat elöljárója, minden hó-

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

Újpestért
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Két évtizedes történet, hogy a Ká-
rolyi István 12 Évfolyamos Gimnázi-
um – akkor még csak általános isko-
la – útjára indította a Károlyi-feszti-
vált, azt a mûvészeti seregszemlét,
amelyet az iskola és annak éppen
létrejövõ alapítványa ösztönzött. A
fesztivál azóta a farsangi idõszak ál-
landó programja. Február 26-án az
Ady Endre Mûvelõdési Központ
színházterme várta a felsõ tagozatos
diákokat. A nézõteret a szülõk, test-
vérek, a nagyszülõk, barátok töltöt-
ték meg. Több mint három órás
program vette kezdetét

Lozsekné Tuza Márta tanárnõ, a mûvészeti gála egyik
szervezõje elmondta: – Az elmúlt évek mennyi izgal-
ma, készülõdése, sikere van már a diákok, a szerve-
zõk mögött! Idõközben felnõtt egy generáció, az egy-
kori fesztiválozók közül többen már saját gyermeke-
iket hozzák az iskolába. Az idei tanév fesztiválnap-
tárát  felsõ tagozatosok nyitották zenével, tánccal,
angol vagy német nyelven elõadott, illetve ismert
humoros vagy megható, kedves jelenetekkel. Az osz-
tályok maguk döntötték el mi is legyen a bemuta-
tandó darab, amelynek színpadra állításában az osz-
tályfõnökök és a szaktanárok is sokat segítettek. Ez a
feladatleosztás azt is jelenti például, hogy egy mate-
matika szakos osztályfõnök éppúgy rendez, szervez,
mint a magyar szakos kollégája – avat be a készülõ-
dés kulisszatitkaiba a tanárnõ. Szinte minden gyer-
mek szerepel, ha nem jelenetben, akkor az énekkari
produkcióban vagy a táncmûsorban. A szülõk pedig
megtapasztalják, hogy a drámapedagógia eszközei-
nek alkalmazásával a gyerekek csodákra képesek. 

A két felvonásos mûsor remek délelõtti program
volt. A színpadon többek között Ali baba és a 40
rabló, Párisz királyfi, Csutoráné három lánya, az ezer-
mester Mekk Elek, Emil és a detektívek is színpadra
léptek, a Starlight Dance produkció, és a kórus mel-
lett egy versösszeállításnak, a Kamaszpanasznak is
helyet adtak. A német nyelvû jelenet a parkba veze-
tett, az angol nyelvû Chicken Licken állatmese jele-
nete pedig arra utalt már magyarra fordított címé-
ben is, mi történhet, ha Leszakad az ég… 

Minden jó, ha a vége jó, állapíthatta meg a publi-
kum. Nagy tapsot kaptak a diákok és a segítõ taná-
rok. Márciusban az alsó tagozatosok mûvészeti fesz-
tiváljára kerül sor. A most fellépõ diákok azonban
nemcsak a szereplésért kaptak tapsot. A fesztivál kö-
zönsége elõtt teremtett lehetõséget az iskola vezeté-
se ugyanis arra, hogy a tanév pályázatainak legjobb
eredményt elérõ diákjait – a nagy nyilvánosság elõtt
is – elismerje. Hirmann László igazgató a tantárgyi
pályázatok elsõ helyezetteinek gratulált. – B. K.

A gyõztesek és a felkészítõ tanárok nevét az
www.ujpest.hu-n és a facebook oldalunkon közöl-
jük. Gratulálunk!

Farsangi fesztivál a Károlyiban
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Újpest Önkormányzata – a 86/2008.
(III. 25.) számú Ök. határozattal jóváha-
gyott Újpesti Városfejlesztési Koncep-
ció (elérhetõ a www.ujpestifoter.hu/
dokumentumok/keruletfejlesztesi-
koncepcio-vegleges-0803/ oldalon)
tartalmával összhangban – szabályo-
zási tervet készíttet az Újpest, István
út – Görgey Artúr u. – Bercsényi u. ál-
tal határolt tömb területére. A terve-
zési területre jelenleg nincs – az ingat-
lan-fejlesztéseket, illetve az építésügyi
hatósági döntéseket megalapozó –
szabályozási terv.

A tervezés közvetlen elõzménye, hogy az Önkormány-
zat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a
Görgey Artúr u. komplex felújításával kapcsolatos elõ-
terjesztéssel összefüggésben – 27/2010. (VIII. 30.) VFKB
határozatában – támogatta a Görgey Artúr u. teljes
körû felújítását, beleértve a villamos vágányzónát, illet-
ve a szükség szerint kialakítandó villamosmegállók szi-
geteit is, ugyanakkor – a feladat városrendezési össze-
függéseire is tekintettel – egyben felhatalmazta a pol-
gármestert arra, hogy „a Görgey Artúr u. felújításához
kapcsolódva intézkedjen az István út – Görgey Artúr
u. – Bercsényi u. által határolt terület szabályozási ter-
vének elkészítésérõl is”.

A fenti ábrán látható ortofotó, valamint a fõvárosi
szabályozási keretterv (FSZKT) kivonata egyér-
telmûen igazolja, hogy a tervezési terület település-
szerkezeti adottságai miatt az István úttól Ny-ra lévõ
kisvárosi karakterû lakóterülettel rokonak, a városias,
lakótelepi beépítés övezetváltó határa a Bercsényi u.
vonala. Tény ugyanakkor, hogy az István útnak a ’90-es
évek elején végrehajtott rekonstrukciója során – a

szükséges források hiánya miatt – a beruházásnak csak
az elsõ üteme valósult meg, ennek következtében az
István út rendkívül szûk keresztmetszetében az út át-
eresztõképessége súlyosan korlátozott, és a Deák Fe-
renc utcai hatágú csomópont sem felel meg a bizton-
ságos forgalom szakmai követelményeinek, ráadásul a
villamospálya fordulási sugara is kedvezõtlen. A jelen-
legi állapot megváltoztatását az FSZKT és az újpesti
közlekedési rendszerterv is elõirányozza, így a készülõ
tervvel helyreállhat a tervek tartalmi egysége.

A tervezési területtel határos lakótelep építésekor
hatályban volt rendezési terv már a ’70-es években az-
zal számolt, hogy István (korábban Bajcsy Zsilinszky)
út forgalmi szerepe módosul, vagyis a Görgey Artúr
(akkor Dózsa György) utcával összeköttetést biztosító

szakasz a villamospályával együtt a Bercsényi u. vonalá-
ban épül át. A lakótelep 1980-ban elkészült beépítési
tervének részlete azt mutatja, hogy a fûrészfogas elren-
dezésû paneles lakóház éppen azért létesült nagyobb
elõkerttel, hogy az itt nagy ívben kanyarodó út mentén
jelentõs szélességû zöldsáv legyen telepíthetõ.

A szabályozás célja a városközpont közvetlen szom-
szédságában lévõ terület közlekedési, forgalmi ellent-
mondásainak feloldása, és az István út felõl feltáruló
fontos nézet méltó megoldását segítõ építési szabá-
lyok rögzítése.

A VVB döntésével kiválasztott tervezési koncepció
része, hogy az FSZKT szerint KL-KT keretövezetbe sorolt
út mindkét irányú 2 sávja (a villamospályával együtt)
kerüljön át a Bercsényi utca szabályozott (szélesített)

szakaszára, ekként az átmenõ forgalomból „kiesõ” Ist-
ván úti szakasz pedig váljon gyalogos, vagy gyalogos
dominanciájú úttá. Ez a koncepció a kérdéses tömböt
logikusan a tõle nyugatra esõ tömbbel kezelné egy vá-
rosszerkezeti egységként még abban az esetben is, ha
annak beépítési paraméterei attól eltérõek is lehetnek.

A TERVEZÉSI TERÜLET az Újpest, István út – Görgey
Artúr u. – Bercsényi u. által határolt telektömb.
A SZABÁLYOZÁS CÉLJA a városközpont közvetlen
szomszédságában lévõ terület közlekedési-forgalmi el-
lentmondásainak feloldása, és az István út felõl feltáru-
ló fontos nézet méltó megoldását segítõ építési szabá-
lyok rögzítése.
A SZABÁLYOZÁS VÁRHATÓ HATÁSA: A tervezési te-
rület – annak ellenére, hogy mind közlekedési-forga-
lomtechnikai (településszerkezeti) szempontból, mind
a városkép alakítását tekintve rendkívül exponált hely-
színnek tekinthetõ – jelen állapotában számos ellen-
mondást hordoz, így nem felel meg a vele szemben tá-
masztott elvárásoknak, továbbá a tényleges terület-
használat nem egyezik az Fõvárosi szabályozási keret-
tervben szereplõ fõvárosi szintû szabályozással sem. A
KSZT készítésének eredményeként helyreállítható a fõ-
városi tervvel való szakmai összhang, egyben olyan be-
építések megvalósítására, illetve a közlekedési kapcso-
latok olyan átrendezésére kerülhet sor, melyek méltó
módon illeszkednek az átalakuló környezethez. A sza-
bályozással érintett tömb – jóllehet az eddig elkészí-
tett rendezési tervek mindegyike esetében periférikus
státuszban volt – valójában a megújuló városközpont
északi „lezárását” is jelenti, ezért a készülõ KSZT város-
építészeti szempontból megteremtheti az egymással
érintkezõ területi egységek rendezett, mûködõképes
kapcsolatát is.

A jelen tájékoztató alapján kérjük, hogy akinek a
szabályozási terv készítésével, a tervezési terület fejlesz-
tésével kapcsolatban bármilyen észrevétele, illetve ja-
vaslata van, azt írásban juttassa el a Polgármesteri Hi-
vatal Fõépítészi Irodája (1042 Bp., István út 15.) postai
címére, vagy a foepitesz@ujpest.hu e-mail címre.
Ugyancsak itt várjuk az esetleges kérdéseket is, de a
Fõépítészi Iroda munkatársai ügyfélfogadási idõben
személyesen is állnak az érdeklõdõk rendelkezésére.

Újpest, 2011. február 22.
Wintermantel Zsolt polgármester
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2011. március 19-én (szombat) a háziorvosi
rendelõkben a rendelés szünetel, a háziorvosi
szolgálat tevékenységét az ügyeleti szolgálat

veszi át. A gyermekorvosi ügyeletet az
International Ambulance Kft. látja el.

Helyszín: Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyeleti részlege
1138 Budapest, Révész u. 10-12.

Telefonszáma: 349-8601, 349-8603
A felnõtt háziorvosi ügyelet helye: 

IV. ker., Görgey u. 43. Telefonszáma: 369-2600

A Szent István téri Piac- és
Vásárcsarnok nyitva tartása: 

Március 14., hétfõ: 6-14 óráig
Március 15., kedd: zárva, nemzeti ünnep
Márc. 19., szombat: 6-16 óráig (országos munkanap)

Torkos Csütörtök, március 10!
Közismert a farsangi, ma is gyakran elhangzó, megmosolyogtató mondás,
mely szerint inkább „a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon”. 

A keresztény világban a farsangi fõszezon, a karnevál elsõ napja, amely valaha része volt a magyar
népszokásoknak is. Eleink a közelgõ nagyböjt elõtti csütörtökön ezen a napon bõségesen fogyasz-
tottak zsírban gazdag, és a farsangi idõszakhoz kötõdõ ételeket. Elnézõ módon a szokásosnál mo-
hóbban, azaz torkosabban is lehetett étkezni. Évtizedeken át feledésbe merültek Magyarországon a
néphagyományok és a népszokások, a Torkos Csütörtök a hamvazószerda utáni csütörtökre helyez-
ve éledt újjá. A Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésének köszönhetõen, immár hatodik alkalom-

mal csábítja a vendégeket. Az éttermek többsége féláron adja az ételt
az a’la carte, vagy a Torkos Csütörtök menü kínálatából. 

Újpesten az Öreghalász Étterem, a Külvárosi Kávéház és a Csü-
lök vendéglõ már jelezte részvételi szándékát. Az elmúlt évben az

országban 230 ezer vendég torkoskodott, és aki nem foglalt idõ-
ben asztalt, az bizony hoppon és éhkoppon maradt. Az éttermek

március 7-ig regisztrálhatnak. – B. K.



vendégek Perics révén már a
14. percben megszerezték a
vezetést, és fél óra elteltével,

Hegedüs Dávid fejesével tovább nö-
velték elõnyüket. Szerencsére a szü-
net után magára talált Mészöly Géza
csapata, alig telt el három perc a má-
sodik játékrészbõl, amikor egy szög-
let után Rubus Tamás csúsztatott a
labdába, ami Perics fejére pattant,
onnan pedig a saját kapujába vágó-

dott. Az 54. percben Balogh labdáját
Lázár Bence lõtte kapásból a hálóba,
ezzel egyenlítettek a hazaiak. Már
csak percek voltak hátra a találkozó-
ból, amikor ismét Lázár vette be a Ka-
posvár kapuját. A hatalmas góllal for-
dított, és végül gyõzött is az újpesti
együttes. (ÚFC-Kaposvár 3-2)

Mészöly Géza: – Nagyon boldog
vagyok, hogy sikerült megfordíta-
nunk a találkozót. A szünetben pró-

báltuk higgadtan rendezni a soro-
kat, szerencsére ez sikerült is. Örü-
lök annak, hogy Lázár Bence – de
mondhatnám akár Rubus Tamást is
– bizonyította, hogy a gárda meg-
határozó embere lehet, és helye van
az elsõ csapatban. Hihetetlen pech-
sorozaton vagyunk túl, hiszen nem
elég, hogy több alapemberünk
megsérült, még Jhonnes is meghú-
zódott pénteken. (G.)
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Szenzációs fordítás a nyitómeccsen!
Kétgólos hátrányba került az Újpest FC a Kaposvár ellen a labdarúgó Monicomp
Liga 17. fordulójában, de a második félidõben a fiatal titán, Lázár két találatával
emberhátrányból megfordította a mérkõzést és gyõzelmet aratott.

Támogatást
kap az UTE
Wintermantel Zsolt, Újpest pol-
gármestere, és Õze István, az
UTE klubigazgatója hosszú távú,
négy évre szóló megállapodást
írt alá a polgármesteri hivatal-
ban. Az önkormányzat ezzel
megerõsítette azt a szándékát,
hogy az UTE utánpótlás nevelé-
sét folyamatosan finanszírozza.

Wintermantel Zsolt elmondta,
a kerület a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére erejéhez mérten tá-
mogatja az UTE-t, s ezzel megte-
remti a lehetõséget, hogy az egye-
sület mûködõképes maradjon az
elkövetkezendõkben is.  A polgár-
mester kiemelte, az önkormány-
zati segítség mellett számít Újpest
vállalataira, vállalkozóira és ter-
mészetesen a kerület polgáraira is,
akik adójuk egy százalékának fel-
ajánlásával szintén segíthetnek az
immáron 126 esztendõs egyesü-
letnek. (gg)

Koriverseny 
a Jégcsarnokban
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
országos mûkorcsolyaversenyt ren-
dezett amelynek fõvédnöke Winter-
mantel Zsolt polgármester volt.

Az esemény ünnepélyes megnyitóján Wintermantel
Zsolt polgármester köszöntötte a résztvevõket, és el-
mondta, igazi öröm Újpest és az õ számára is, hogy a
rendezvény mellé állhatott. Kiemelte emellett, hogy
2011. az önkéntesek, az önkéntesség éve, amit Újpesten
a jövõben is támogatni fognak. A versenyzõknek a pol-
gármester mellett Lengyel Lajos, a Magyar Speciális
Olimpiai Bizottság elnöke is sok sikert kívánt, s útjára
indította a programot.

A budapesti és kaposvári versenyzõk között több
olimpiai bajnok és Európa-bajnok is szerepelt, akik meg-
mutatták, mire képesek a jégen. A programot Papp Nor-
bert és Árok Csaba, valamint Hingyi Ágnes és Hingyi Ri-
ta párosa nyitotta meg. Produkciójukkal bebizonyítot-
ták, eddig elért sikereiket jogosan vívták ki maguknak. 

(antos)

HALÁLOZÁS
Ezúton értesítünk mindenkit, 
aki tisztelte és szerette, hogy
S O L Y M O S I  E R N Õ Pixi

az Újpest 38-szoros válogatott, 
3-szoros bajnok, 2-szeres kupa-
gyõztes, VVK döntõs, KEK elõ-

döntõs, felejthetetlen labdarúgója,
aki az Újpest színeiben 231 mérkõ-
zésen 63 gólt lõtt, életének 71. évé-
ben, 2011. február 19-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása

2011. március 17-én,
csütörtökön, 11 óra 15 perckor 

a Megyeri temetõben lesz.
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Ingatlan eladó

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

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

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

� Ötéves téglából épült garzonlakás, tárolóval,
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,
felújított, redõnyös, laminált padlós panellakás.
Ár: 11 MFt. Tel.: 06-70-677-2066

� Újpesten, Attila u.-ban 38 m2-es lakás eladó.
II. em., erkély, pince, kamra, külön wc, elõszoba,
zuhanykabin. A ház rendezett, csendes, parkosí-
tott. Ára: 8,5 MFt. Ingatlanos ne hívjon! Tel.: 06-
20-456-9236

� 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 értékegyezte-
téssel cserélhetõ, összkomfortos, önálló 100 m2-
es családi ház. Víz, gáz, villany a házban. Ráfize-
téssel cserélnék. Tel.: 06-70-318-6359

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

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

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

� Eladnám vagy elcserélném, IV. kerületi, 440
m2-en lévõ, 5 lakásos házban, 41 m2-es, mellék-
vízmérõs, összkomfortos házrészemet, hasonló
értékben. Jó közlekedés. Közös költség nincs. A
rezsi 19 000 Ft. IV., XIV., XV. kerületek elõnyben.
Önkormányzati kizárt. I. á.: 9 MFt. Tel.: 06-1-
379-5547, 06-30-555-6030

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

� Kulcs biztonságos részén, 230 négyszögöles
telek, 2006-ban épült 80 + 25 m2-es, könnyû-
szerkezetes ház, külön faházzal, tulajdonostól
eladó. I. á.: 24,3 MFt. Tel.: 06-30-400-2251

� 31 m2-es téglaépítésû, felújított, vízórás, gáz-
konvektoros, belsõ kertes lakás a Chinoin utcá-
ban azonnal költözhetõ állapotban eladó. I. á.:
7,49 MFt. Tel.: 06-30-921-0838

� Eladó Újpest megyeri részén, a Nagyváradi
lakóparkban, 3+1 szobás társasházi II. emeleti
lakás + garázs, tárolóval eladó. Érdeklõdni az es-
ti órákban. Ár.: 27,5 MFt, Tel.: 06-1-787-7541

� Eladó Káposztásmegyeren, egy nagyon
szépen, teljes körûen felújított 37 m2-es, 1 szo-
bás, erkélyes panellakás, kis rezsivel, rendkívüli
infrastruktúrával. Érdemes megnézni! I. á.: 8,5 MFt.
Tel.: 06-20-325-9974

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

� Kismaros, Börzsönyligeten, 50 m2-es csalá-
di ház eladó. Fúrt kút, csatorna, víz, villany. Fõ-
út mellett. I. á.: 13 MFt. Tel.: 06-20-358-0758

� Eladó, Újpesten egy 38 m2-es, szoba-hallos,
jó karban lévõ, téglaépítésû lakás. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30-945-7903

� 1,5 szobás, részben felújított panellakás,
amely a Semsey parkra néz, tulajdonostól eladó.
Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 06-1-379-0145

Ingatlant kiad

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

� Újpesten, 70 m2-es, bútorozatlan, irodának
is alkalmas családi ház, hosszú távra, március el-
sejétõl kiadó. Tel.: 06-20-333-4395

� Újpesten a Víztoronynál 1,5 szobás, 35 m2-
es, bútorozott, vízórás panellakás hosszú távra,
maximum 2 fõ részére 45 000 Ft/hó + rezsiért
kiadó. Kaució 2 hónap. Tel.: 06-70-272-2360

Ingatlant cserél

� Újpesten önkormányzati, 1,5 szobás, 45 m2-
es, újépítésû téglalakásomat 1 szobás, kisebbre
cserélem. Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-20-
206-5088

Bérleti jog átadó

� Újpesten, 35 éve sikeresen mûködõ eskü-
võ és alkalmi ruhakölcsönzõ bérleti joga áta-
dó. Gyönyörû berendezéssel, bármilyen te-
vékenységre alkalmas. Tel.: 06-30-933-3909

� IV. kerületben, a Rózsa utcában irodahelyi-
ség bérleti joga átadó. Tel.: 06-30-931-7528

� Sörözõ bérleti joga (bevezetett, fõútvona-
lon, 90 m2) átadó. Érdeklõdni: 06-30-942-
8833 9-17 óráig

Garázs

� Garázs bérleti jog átadó a Székpatak utcá-
ban. Tel.: 06-70-533-3481

Szolgáltatás

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

�� Levéltáros, családfa és nemesség kutatást vál-
lal Dr. Kéringer Mária. E-mail: maria_keringer@
hotmail.com, tel.: 06-30-400-2251

�� Ha Önnek fáj a háta, hatékony megoldás a
GERINCJÓGA. Magánórák, hétvégén is. Tel.: 
06-70-569-7186, e-mail: www.jogaevaval.shp.hu

�� Szobafestés, mázolás, tapétázás, hideg-
melegburkolás, lakásfelújítás fóliatakarás-
sal, bútormozgatással korrekt áron, minõsé-
gi garanciával, megbízható szakemberrel.
Tel.: 06-30-304-3934

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítés és felújítás, elõtetõk, kerítések
gyártását és javítását vállalom. Tel.: 06-1-
360-0035, 06-30-975-2315

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

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

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

�� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je. Tel: 06-1-306-2023, 06-70-234-7759

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk
készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-
4932

�� Non-stop dugulás elhárítás (wc, fürdõszo-
ba, stb.) az év minden napján. Speciális gé-
pekkel, kedvezményes árakkal. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-393-7138

�� Villanyszerelési munkák kapcsolok, 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

Oktatás

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

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

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

Vegyes

� Eladó egy Bendorf Krupp alpakka, kb. 100
éves, 6 személyes evõeszközkészlet, 6 db evõesz-
köztartóval. Ár: 25 000 Ft, tel.: 06-30-226-6889

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

Eltartás

� Eltartási szerzõdéshez keresünk idõs, egyedül
élõ nyugdíjast. Biztonságot és ellátást, teljes kö-
rû ügyvédi ellenjegyzést biztosítunk! Csak bu-
dapesti, szépkorúak jelentkezését várjuk. Min-
den nap hívható. Tel.: 06-30-392-5225

Könyv

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

Budapest, IV. kerületi Újpesti
Városgondnoksági Kft. Park fenntartó
cég, önállóan dolgozni tudó kertész

szakmunkás végzettséggel
rendelkezõ kollégákat keres. 
Elõny a szakmai tapasztalat.

Munkakezdés várható idõpontja:
2011. március. 

Jelentkezni a 70/454-9711 
telefonszámon, vagy e-mail-ben 

a bonczvg@gmail.com címen lehet.
Telefonon Boncz Beátát kell keresni.

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

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

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

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Minõségi alapanyagokból,
adalékanyagmentes, 

helyben készült hagyomá-
nyos és különleges sütemé-

nyekkel, tortákkal várjuk
kedves vendégeinket!

Vállaljuk különleges esküvõi
és formatorták készítését.

Térjen be hozzánk!

Káposztásmegyer, 
Galopp u. 2. Nyitva tartás 

naponta 10-19 óráig.
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NŐNAP ALKALMÁBÓL
Kényeztesse kedvesét teaházunkban!

Ajándékozzon teát, hogy kedvese 

a gőzölgő tea fölött Önről álmodozzon!

A Hölgyekre meglepetés vár 

március 1-15-ig!

Cím: IV. ker., Szent István tér 3.
www.farkasteahaz.hu 369-2737

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. 

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

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

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

Elérhetõségeink: Újpesti Sajtó Kft., Bp., IV. kerület, Tavasz utca 4. I. emelet, 
E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Újpest központjában 
lévõ 2 emeletes társas-
ház I. emeletén eladó

egy üresen álló, 
36 m2-es összkomfortos, 

öröklakás.

A szoba ablaka mellék-
utcára nézõ loggiás, be-

járata belsõ udvarról, 
fûtése központi gázka-
zánról, kocsi beállási 

lehetõség a belsõ 
udvarban, pince- 

használat van.

A lakás belsõ burkolatai
felújításra szorulnak.

Több jelentkezõ esetén
licitálással, kiindulási ár:

7 740 000 Ft.

Érdeklõdni lehet
(Vagyon18 nZrt): 

290-3165, 294-2963,
napközben.

FOTÓPÁLYÁZAT!

Újpesti élet képekben
Az Újpesti Napló fotópályázatot
hirdet amatõr és profi fotósok
számára. Három kategóriában le-
het pályázni: hírek és események,
emberportrék, közterek és hely-
színek bemutatásával. A pályamû-
veket július végéig kell elkészíteni.
A pályázati felhívás részleteit bõ-
vebben a www.ujpest.hu web-
oldalon közöljük. Eredményhirde-
tés: 2011. augusztus 29-én.

Jótékonysági
ruhaakció

A Budapest-Káposztásmegyeri
Református Egyházközség foly-

tatja jótékonysági ruhaak-
cióját, amelynek helyszíne a

Karinthy Frigyes ÁMK
Közösségi Háza (IV. ker.,

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

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

Vendégváró napok
az Aquaworldben!
Éjszakai fürdõzés az Aquaworldben, 2011. március 4.,
22:00-02:30 óráig.
Márciusban is folytatódik az Aquaworld rendszeresen megrendezésre
kerülõ, éjszakába nyúló fürdõzése, mely alatt a létesítmény minden él-
ményeleme, csúszdája üzemel. A hangulatról a fiatalok kedvelt zenéit
keverõ DJ-k és különbözõ fényjátékok gondoskodnak, továbbá a salsa
és szörfbemutató, mely után férfi szépségversenyt szervezünk nyere-
ményekkel! Zene… buli… ez nagyot fog szólni!

Jegyek online, elõvételben is válthatók a www.aqua-world.hu oldalon!

Baba-mama Napok az Aquaworldben 2011. már-
cius 9., 10:00-16:00 óráig.
A kisgyermekes családok körében népszerû, babaúszás foglalkozások
indultak az Aquaworld Élményfürdõben. A babaúszás népszerûsítésé-
nek érdekében baba-mama napot szervez az Aquaworld, ahol a tapasz-
talt, neves babaúszás oktatók bemutató foglalkozásokat, közös játéko-
kat, babatornát és kedvcsináló programokat tartanak babáknak és ma-
máknak. Kötetlen beszélgetésekre nyílik lehetõség a babaúszás oktatók-
kal. Kedvezményes belépõkkel várunk minden babát és mamát!

További információk: 06-1/2313-761, továbbá a www.aqua-world.hu
oldalon.



Tíz éve hozta létre Újpesten az Ady
Endre Mûvelõdési Központban
tehetségkutató és kommunikációs
készségfejlesztõ kurzusát Harsányi
Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas
színmûvész.  Nem csak a nevét adja
a kurzushoz, maga is tanít, de a
nagy sikerre való tekintettel már
nem gyõzi az oktatást. 

– Amikor létrehoztam az alkotómûhelyt saját ta-
pasztalataimból indultam ki. Nagycsaládos apu-
kaként megtapasztaltam, miként lehet megérteni
a gyermekek nyelvét, hogyan tudok tehetségük

kibontakozásához segítséget nyújtani.  Ösztönö-
sen jól kezeltem az életkorukból adódó helyzete-
ket, azután tovább képeztem magam, szerettem
volna átadni tudásomat. Így indult a stúdió, ezzel
párhuzamosan a kommunikációs fõiskolára hív-
tak tanítani. 

– Mit kínál a Polgár Centrumban rajtoló kur-
zus? 

– Minden szombaton és vasárnap 9-13 óráig
egy érdekes és izgalmas foglalkozást, amelynek
eredményeként a korábbi gátlásos, visszahúzódó,
vagy ennek ellenkezõjeként, a hiperaktivitás hatá-
rán lévõ gyermekek a nálunk elsajátított ismere-
tek birtokában eljutnak odáig, hogy sem az isko-
lában, sem késõbb a munkahelyen nem lesznek
szorongóak, hanem képességeik legjavát tudják
nyújtani. Minden fiatal tehetséges, azonban kör-
nyezetünk bizonyos szempontból türelmetlen,
nem jut idõ a kibontakoztatásra, a tehetséggon-
dozásra. A készségfejlesztés idõigényes dolog, eb-
ben tudunk mi segítséget nyújtani.  

– Tehetség és kommunikáció. Hogyan kötõdik
egymáshoz?

– Szoros a kapcsolat. Néhány éve egy anyuka
azzal keresett meg, gyermeke olyan gátlásos,
hogy már az utolsó sorban ül az osztályban, rá-
adásul társai is csak Kukának hívják. Kurzusunk
során kiderült, a fiatalember jó képességû gyerek,
kiválóan megfogalmazza, leírja, amit el szeretne
mondani. Ma már egyetemre jár, és az lesz, amivé
válnia kell: író emberré. Már nem jelent gondot,
hogy társaságban vagy tömeg elõtt megszólaljon. 

– Miként lehet idáig eljutni?
– A kurzus nem iskola, de a színházmûvészet

eszközeivel dolgozunk. A helyzetgyakorlatok az
egyéniség megfigyelését és kibontakozását teszik
lehetõvé. Egykori tanítványaim közül többen
diplomás tanárként átérzik mi-
csoda lehetõséget nyitott
meg számukra a kur-
zus. Ezért is vállalják,
hogy az utánuk kö-
vetkezõket is segítsék.

– Hány éveseket
várnak?

– Az 5-18 éves kor-
osztályt várjuk, akikkel
életkoruk alapján
több csoport-
ban foglalko-
zunk. 
– B. K.

armadik alkalommal gyûltek össze a
country zene kedvelõi a Tungsram csar-
nokban. Az Országos Linedance és

Country Fesztiválra nyolc zenekar és húsz fellépõ
együttes jelentkezett, de természetesen a mûfaj
szerelmesei ennél sokkal többen vannak. Több száz
western-csizmás, kalapos, farmerbe öltözött tán-
cos lepte el a csarnok küzdõterét, mi-
után kerületünk polgármestere,
Wintermantel Zsolt megnyitotta a
fesztivált. Táncra ugyan nem per-
dült, de megígérte, hogy jövõre – ha
ideje engedi, és tud gyakorolni – ta-
lán megmutatja tudását a
parketten is.

Lendvai Gábor, a Williams Village Bowling és
Country Club tulajdonosa, mint fõszervezõ
örömmel nyugtázta, hogy egyre népszerûbb a
rendezvény, nõ az érdeklõdés a linedance iránt. A
country világának legnagyobb hazai bulija hatal-
mas sikert aratott, a rendezõk bíznak abban,

hogy az elkövetkezendõ idõ-
ben, mondjuk már jövõre,
egy tágasabb helyszínt kell
keresniük, hogy minden

táncolni vágyó country-
szerelmes még kényelmeseb-
ben szórakozhasson. (g) 

S z í n e s

H

Countryfesztivál remek hangulatban 

Éjfélig ropták a táncosok

Harsányi Gábor emberformáló
kurzusa a színmûvészet eszközeivel 

Gátlásos
gyerekekbõl
tehetséget
faragnak
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