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ÚJPESTI NAPLÓ

ÜNNEPI TISZTELGÉS
1848 HÕSEI ELÕTT
Március 15-én, 11 órakor a Petõfi
szobornál, a Deák Ferenc utca és a
Rózsa utca keresztezõdésénél tartja
1848-as ünnepi megemlékezését
Újpest Önkormányzata.  – 7. oldal

ELVISÉRT KAMPÁNYOL
A POLGÁRMESTER
Wintermantel Zsolt, egyedüli pol-
gármesterként, személyesen is kiáll
azért, hogy Elvis Presley-rõl nevezze
el Újpest egyik közterét a fõvárosi
önkormányzat. – 3. oldal

ÚJPESTI PÁRBESZÉD
A KERÜLET JÖVÕJÉRÕL
Kérdõíveket postáz a polgármesteri
hivatal a kerületben élõknek, hogy
elmondják véleményüket, gondola-
taikat Újpest fejlõdését, jövõjét érin-
tõ ügyekben. – 7. oldal

JÓTÉKONYSÁGI MECCS
A SZUSZA-SZOBORÉRT
A legendás labdarúgó, Szusza Ferenc
szobrára gyûjtenek a szurkolók. Már-
cius végén nemzetközi futballmeccset
tartanak a Megyeri úton, bevételét
az emlékmûre fordítják. – 13. oldal

www.ujpest.hu

Diákok a homoktövisértDiákok a homoktövisért
Száz önkéntes vett részt a táj madarait, növényeit óvó akcióban – 4. oldal



Ha Ön a IV. kerülettel kapcsolatos helyi infor-
mációkat, híreket keres, milyen gyakran tájé-
kozódik az alábbiakból?
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Felmérés a helyi médiumokról

Az újpestiek 
szeretik
és olvassák
az Újpesti
Naplót
Az újpesti önkormányzat repre-
zentatív közvélemény-kutatásban
kérte ki a kerületben élõk vélemé-
nyét arról, a helyi ügyek vonatko-
zásában mely médiumokból tájé-
kozódnak, melyeket használják leg-
inkább. A kérdõívekre adott vála-
szokból az derül ki, hogy az Újpes-
ti Napló elfogadottsága a legmaga-
sabb, az újpestiek jó véleménnyel
vannak lapunkról, információit hi-
telesnek tartják. A kérdések az Új-
pesti Közéleti Televízió mûsorpoli-
tikáját is érintették, mint kiderült,
a nézõk még több helyi hírre kí-
váncsiak. Alábbiakban adjuk közre
a felmérés értékelését.

Újpest hivatalos honlapját a rendszeresen internetezõk (a megkérdezettek 60 százaléka szokott inter-
netezni, rendszeresen közel 50%) számához képest kevesen veszik igénybe e célra, a helyi televíziót még
kevésbé – igaz, ez sok helyen nem is fogható a kerületben.
Az Újpesti Naplót nem csak sokan olvassák, a nagy többség (66,6%) elégedett az újsággal, ele-
nyészõ azoknak a száma (3,4%), akik elégedetlenek vele.

Mennyire elégedett Ön a felsorolt médiummal általában?

ÜGYFÉLFOGADÁS
AZ ÜNNEP IDEJÉN

2011. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarend változás miatt a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélfogadási rendje:
2011. március 14. (hétfõ) pihenõnap, 

a Hivatal zárva tart
2011. március 15. (kedd) munkaszüneti nap,

a Hivatal zárva tart
2010. március 18. (péntek) 

8:00–12:30 ügyfélfogadás
2010. március 19. (szombat) 

8:00–12:30 ügyfélfogadás
A szombati munkanapon az okmányiroda

csak napi sorszámmal fogad ügyfeleket, 
sorszámkiadás kezdete 8:00 óra.

Dr. Vitáris Edit jegyzõ



Nem akarnak
kaszinót 
az iskoláknál
Bartók Béla (Fidesz) frakcióvezetõ
javaslatára az újpesti képviselõ-tes-
tület legutóbbi ülésén levette napi-
rendrõl a játéktermek létesítésével
kapcsolatos rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló javaslatot.

A fideszes politikus az Újpesti
Napló kérdésére elmondta, az elõ-
terjesztést az indokolta, hogy egy
törvényi változás következtében
már nem szükséges az önkormány-

zat hozzájárulása játéktermek indí-
tásához. Az APEH helyébe lépõ
Nemzeti Adó és Vámhivatal az ön-
kormányzat beleegyezése nélkül is
kiadhatja az engedélyt. „A Fidesz-
frakció fontosnak tartja, hogy az ön-
kormányzat kifejezze és fenntartsa
elvi álláspontját, azt, hogy a fiatalok
érdekeit védve, továbbra sem tele-
pülhetnek játékbarlangok egészség-
ügyi, oktatási létesítmények közelé-
be. Bár nincsen jogi következménye,
az érvényben hagyott rendelettel

azt erõsítjük meg, hogy ezen intéz-
mények 200 méteres hatótávolságán
belül nem mûködhet kaszinó" – ál-
lapította meg a frakcióvezetõ.

Hozzátette, ez a feltétel nem telje-
síthetetlen elvárás egy üzleti vállalko-
zás számára, ezért is bízik abban, hogy
figyelembe fogják venni. A rendelettel
kapcsolatban megjegyezte, a játékter-
meket tiltó utcák körét szûkíteni kell,
azonban a Szent István téren tovább-
ra sem tartják kívánatosnak a rulett-
termeket, kártyaszobákat. – U. N.
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Újpest polgármestere kampányt indított
azért, hogy a Külsõ Szilágyi út-Megyeri út
sarkán lévõ közterület nyerje el Elvis Presley
nevét. A kezdeményezés hamar követõkre
talált. A Facebookon valaki még egy a pol-
gármesterrõl készült fotómontázst is közzé-
tett a témában.

Mint ismert, Tarlós István fõpolgármester feb-
ruár végén vetette fel azt az ötletet, hogy Buda-
pesten közteret nevezzenek el Elvis Presley-rõl, a
Rock'n'Roll királyáról, akit egyben díszpolgári
címre is javasoltak. Kerületünk polgármestere,
Wintermantel Zsolt is csatlakozott a támogatók-
hoz és személyesen állt élére annak a versenynek,
amely a kerületek közt folyik azért, hogy az
Elvisrõl elnevezendõ közterület melyik városrész-
ben legyen. Természetesen a cél az, hogy végül
Újpesté legyen a megtiszteltetés. Online fórumo-
kon, a nyomtatott sajtóban, de akár a sarki kö-

zértben is arról folyik azonban a vita, miért ép-
pen Elvis? Íme, a magyarázat:

Elvis Presley, milliók bálványa, a rock 'n' roll
mûfaj legkiemelkedõbb alakja, akit méltán nevez
az utókor egyszerûen csak Király-nak, természe-
tesen a magyar közönség számára is etalont je-
lentett a múltban és a jelenben is. A 34 évvel ez-
elõtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt popikon
azonban ennél többet is jelent a magyar történe-
lem számára. Kevesen tudják – bár reméljük,
hogy épp a mostani kezdeményezésnek köszön-
hetõen ez hamarosan megváltozik –, hogy
Presley az 1956-os forradalom idején nyilvánosan
is kiállt a magyarországi forradalmárok, a magyar
nép és a forradalom utáni terror áldozatainak
megsegítése érdekében. 1957. január 6-án, az ak-
koriban legnépszerûbb amerikai televíziós mû-
sorban, az Ed Sullivan Show-ban, 35 millió ameri-
kai figyelmét hívta fel a magyarországi esemé-

nyekre. A mûsorban kifejezetten az 56-os hõsök-
nek és áldozatoknak címezve énekelte el Peace in
the Valley (Béke a völgyben) címû slágerét. A Ki-
rály azt kérte honfitársaitól, adományokkal segít-
senek a magyarokon. A felhívásnak köszönhetõ-
en 26 millió svájci frank értékben érkezett aján-
dék hazánkba. A segélycsomagok élelmiszereket,
mindennapi használati cikkeket tartalmaztak. 

A világ mit sem
ér hölgyek nélkül
Kedves, virágos napkezdetként a
polgármesteri hivatalban dolgozó
hölgyeket köszöntötte a városhá-
za dísztermében március 8-án,
Wintermantel Zsolt polgármester az
alpolgármesterek társaságában.  

város vezetõje egy férfikörben elhang-
zott derûs történettel örvendeztette
meg a hölgykoszorút, amely során a

végkifejletet nagy helyesléssel fogadták a jelenlé-
võk. A történetben urak mesélnek arról, milyen
rémálmok gyötrik õket. Egyikük arról számol be,

álmában váratlanul meggazdagodott, mindent
elért – autót, utazást, jólétet –, ami valóban csak
a képzelet szüleménye lehet. Barátai erre csodál-
kozva kérdezik, de  mi ebben a rémálom? Hát az,
hogy álmomban nem voltak nõk – feleli. Vagyis
kiderült, a világ mit sem érne a hölgyek nélkül! –
mondta, – immár saját véleményeként is –
Wintermantel Zsolt polgármester. 

A köszöntõ során valamennyi, hivatalban dolgozó
hölgy egy-egy szál gerberát és üdvözlõkártyát ka-
pott, amelyek átadásában az alpolgármesterek,
Molnár Szabolcs, Nagy István, Rádi Attila elõzéke-
nyen segédkeztek. A virág és a jókívánság eljutott
azokhoz a kolléganõkhöz is, akik ez idõ alatt is
ügyfeleket fogadtak, hiszen a hivatal a nõnapon
sem teheti ki a „zárva” táblát. – B. K.

A

Újpest Elvisért rajong

Március 8. van. Ezen a napon csaknem az egész nyugati világban a nõk,
asszonyok, lányok, hölgyek dicséretét zengi minden. Újpest Önkormány-

zata nevében szeretettel köszöntöm a szebbik nem valamennyi képviselõ-
jét. Az újpestieket különösen. – Wintermantel Zsolt, polgármester.

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer
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ajor Zoltán fõszervezõ boldogan újságolta,
hogy az elmúlt esztendõkhöz képest meg-
sokszorozódott a társaság, aprók és na-

gyobbak egy cél érdekében tevékenykedtek a ter-
mészetvédelmi területen. – Ezen a területen hu-
szonkét védett növényfajt találhatunk, amelyek
közül a homoktövis vadon, csak ezen a helyen él
meg Magyarországon – mondta Bajor Zoltán, az
MME Budapesti Helyi Csoportjának elnöke. – Per-
sze, számtalan más, fokozottan védett növény is

fellelhetõ itt, nem beszél-
ve a védett gerinctelen és
gerinces állatfajokról. A
védett fajok élõhelyeit
nagyban veszélyezteti az
erõteljesen terjeszkedõ,
tájidegen fásszárúak tér-
hódítása. Éppen ezért
kértük a természetet sze-
retõ kerületieket, és per-
sze bárkit, aki tenni akar a
védett fajokért, jöjjenek
és segítsék a munkánkat.
Célunk, hogy a hazánk-
ban egyedülálló életkö-
zösséget megóvjuk ezen a
területen, és nagyon kö-

szönjük, hogy ilyen sokan mel-
lénk álltak.

A Madártani Egyesület nem
csak dolgozni hívta a segítõkész
embereket, meglepetéssel is szol-
gáltak. Többek között madárgyûrû-
zési bemutatót tartottak, és a
munkában megéhezett gyere-
keket, felnõtteket frissen fõ-
zött halászlé és ízletes túró-
gombóc várta a pihenés
perceiben.

Kerületünk polgár-
mestere, Wintermantel
Zsolt is kilátogatott a
terepre, becsületére

váljon, sikeresen átverekedte magát a vendég-
marasztaló sáron, a tövisekkel díszített bokros
területen és a már-már áthatolhatatlannak tû-
nõ erdõsávon is.

– Örülök, hogy itt lehetek – mondta a polgár-
mester, miközben egy gyûrûzésre szánt cinege
ízlelgette az ujját. – Mivel a terület Újpest része,
természetes, hogy rajta tartjuk a szemünket.
Köszönöm a szervezõknek, a részvevõknek és
mindenkinek, aki csak egy ágat is összeszedett,
hogy eljött és segített. Külön elismerés illeti a
kerületi iskolák tanárait, hiszen nélkülük ilyen
sok nebuló nem munkálkodhatott volna. És vé-
gül, de nem utolsó sorban köszönet Bajor
Zoltánéknak, hogy ilyen szervezetten, hozzáértõ-
en vezényelték le a napot. – GERGELY G.

Száz önkéntes dolgozott a természetért a homoktövis-területen

Madarat gyûrûztek,
gazt irtottak
Már hetedik alkalommal rendezte meg a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület budapesti csoportja a „Homoktövis-élõhelykezelés” el-
nevezésû akcióját, a Megyeri híd pesti hídfõjének közelében. A rendezõk
nem is gondolták, hogy száz-kétszáz tenni akaró, természetet kedvelõ je-
lenik meg a szombat reggeli találkozón. Pedig így történt.

B

„Ezen a
területen huszonkét

védett növényfajt talál-
hatunk, amelyek közül a
homoktövis vadon, csak

ezen a helyen él meg
Magyarországon”

– Bajor Zoltán

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer

Budapest 
természeti 
értékeirõl 

Bajor Zoltán 
könyvében 

bõvebb
tájékoztatás 

található
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gondozóközpont munkatársai szeretettel-
jesen, és izgatottan segédkeztek, jelmez
segítségével változtak át. Az énekkaros

„lányok” jó hangulatot teremtõ bevezetõjét többek
között Ivett, a francia baba, majd Kleopátra, a rátóti
legények, a részeg tengerész, a limbóléc ördögeinek
jelenetei  követték, megelevenedett a Csillag szüle-
tik produkció is, zsûristõl, elõadóstól. Részesei vol-
tunk vidám történeteknek, láttunk izgalmas, dob-
pergõs késdobálást, óriási teknõsbéka idomítást,
hallottunk énekszámokat, cigánynótát.

Mások arra vállalkoztak, hogy jelmezt öltsenek:
például Hókuszpókét, avagy a Macskanõét. S volt
remek zene, ének, Karcsi jóvoltából. Darányi Sán-

dor elmondta, a nyugdíjasház sok farsangi mulat-
ságának volt már vendége, de ilyen jó mûsort még
nem látott! – dicsérte a résztvevõket és a gondo-
zóközpont valamennyi munkatársát. A farsang
vacsorával zárult, a táncparkett pedig végig népes
volt, bizonyítva: nem csak a húszéveseké a világ. A
zene hangerejét pedig bármely diszkó megirigyel-
hette volna. 

Juhász Andrásnét, Erzsikét elõször a Szegedi pa-
pucsáról kérdeztük: 

– Mi vagyunk a Bársonyszív Klub nótafái, nem
is volt kérdéses, fellépünk-e a mulatságon. Készü-
lünk a március 15-i nemzeti ünnepre is, a Kossuth-
nótát, a Gábor Áron rézágyúját együtt énekeljük.

Erzsike egykoron maradék vászondarabokkal állí-
tott be a Rózsa utcában lévõ nyugdíjasklubba,
gondolván, a „kis öregek” szabadidejükben dísz-
párnát, könyvborítót készíthetnek belõle. Az elsõ
találkozót több követte, Erzsike nélkül ma már
nincs találkozó és mûsor sem.

– Három felnõtt lányom, szép családom, unoká-
im vannak, akik hétköznaponként sokat dolgoz-
nak, nem várhatom el, hogy nálam csücsüljenek.
Tíz éve, hogy meghalt a férjem. Aki nem próbálta
meg, milyen az egyedüllét, nem tudja elképzelni
sem. Ha nem megyek le a közértbe, még emberi
hangot sem hallok napokig. Hét közben a családo-
mat pótolja ez a közösség, szeretek itt lenni –
meséli Erzsike.

Szakos Ferenc részeg tengerész jelenetét derûs
arcok követték.  A félszemûnek, pirospozsgásnak
maszkírozott, tengerészcsíkos pólós, jó kiállású,
ámde kissé illuminált tengeri medve énekelt, száj-
harmonikázott, olykor lapos üvegéért nyúlt. Az
újpesti cserkészcsapat egykori vezetõjének életét
a cserkészek mellett még egy, szenvedéllyel vég-
zett hivatás töltötte be: folyamõr tiszt volt, aho-
gyan õ fogalmaz, egykoron a flotilla 4. embere. Ma
jószerével az emlékeinek él, van is mibõl. Visszavo-
nult. – Nagyon jól érzem magam a klubban, sze-
retek itt lenni. Persze nem esik nehezemre a sze-
replés. A tavalyi farsangon például Hófehérke vol-
tam, az Indián szerelmi dalt, és a Fekete orfeumot
énekeltem. – B. K.

Terített asztal, házi sütemények, farsangi díszletek várták március második
napján a SZEI Õszi Fény Integrált Gondozóközpontja, Király utcai nyugdí-
jasházának lakóit és a klubtagokat.  Hagyományos farsangi báljuknak meg-
adták a módját! Ünneplõbe öltöztek, sokan jelmezbe bújtak, többen mû-
sorral, énekszámmal, történettel készültek. 

Nem csak a húszéveseké a farsangi mulatság

Kleopátra, Hókuszpók
és Macskanõ

A mi farsangunk
Már két héttel korábban nagy izgalomban
voltunk. Mi lesz a farsangon? Minek öltözzünk
be? Milyen jelenetet adjunk elõ a színpadon? 

– Legyünk 101 kiskutya! – javasolta Olívia.
– De csak huszonketten vagyunk. 
– Akkor Hófehérke és a hét törpe? Azaz hu-

szonegy törpe…

Ezt is elvetettük. Végül egy Michael Jackson-
sláger mellett döntöttünk. Adjuk elõ a Thrillert!
Martin lesz Jacko, a többiek zombik. Oké!

A koreográfiát Szinti találta ki. Hamar megta-
nultuk. Kíváncsiak voltunk a többi osztály prog-
ramjára is, de mindenki titokban készült. Ami vi-
szont nem volt titok, mert Zoli bácsival a DÖK-
tagok egyeztettek: lesz karaoke, játékbarlang,
tombola, SMS-fal (õrült üzenetekkel) és 18-20
óra között disco. 

És végre eljött február 11. Elõször mindenki a
büfét rohamozta meg. Baráti áron ehettünk
sütit, fánkot, szendvicseket. (Nyam-nyam.)

16 órakor végül kiderült a nagy titok: az alsó-
sok többsége egyénileg öltözött be. Volt köztük
boszorkány, varázsló, katicabogár, tehát a szoká-
sos jelmezek.- Nekem legjobban az a kisfiú tet-
szett, aki Elvis Presley-imitátornak adta ki magát.

A felsõs osztályok egy-egy jelenetet adtak elõ, pl:
Shakira Waka-Waka számára táncoltak az 5. a-
sok, a hetedikesek a veresegyházi asszonykórust
parodizálták. Minden osztály találékony és ügyes
volt. A legnagyobb tapsot mi kaptuk !

A tombolán nem nyertem. De Roland osztály-
társam focilabdát, üdítõt és óriási magyar kár-
tyát, plusz két lufit is vitt haza. A mázlista.

Mikor beesteledett, kisze-bábok égetésével ûz-
tük el a telet. Aztán hattól jött a tánc. Jót buliz-
tunk. Sajnos hamar vége lett. Jó lenne minden
pénteken farsangozni! De az élet kegyetlen. A leg-
közelebbi rendezvény tavasszal várható a sport-
nap alkalmával.

Aki kíváncsi a farsangunkra, nézze meg honla-
punkat! A nagyi már megtette. 

Megyeri Szinti és Szilágyi Mercédesz 5. b
Szigeti József Utcai Általános Iskola

A

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer



Lapunk sorozatban mutatja be az
Újpesthez kötõdõ, megbecsülésnek
örvendõ egyéniségeket, tradicioná-
lis családokat. Elsõ alkalommal az
Újpesten született, és itt mesterem-
berré lett Vizer József mûbútor-asz-
taloshoz látogattunk el. 

mester Újpesten született, és édesapja
nyomdokaiba lépett, mûbútorasztalos
lett, 1959-ben végezte el a faipari techniku-

mot, és rá egy évre a mesterlevelet is megkapta.  A
125 éves Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában
találkozunk, amelyhez ezer szállal kötõdik az arany-
koszorús mester. A teremben összetolt asztalok, s
rajtuk ezernyi dokumentum várakozik. Fényképek,
újságkivágások, oklevelek, plakátok, és más relikvi-
ák mutatják a nem mindennapi életutat. 

CÍMZETES EGYETEMI HALLGATÓ
– Imádtam a szakmámat, szomjaztam a tudásra,
ezért szerettem volna tovább tanulni – meséli Vizer
úr. – Mivel folyamatosan képeztem magam, azt hit-
tem, ezzel a tudással felvesznek a fõiskolára. Gon-
dolhattam volna, hogy nem járok sikerrel, hiszen
„egyéb származású” besorolást kaptam, ami gya-
korlatilag lehetetlenné tette a bejutást. A húgom is
ugyanígy járt, aki ugyancsak a faipari technikumot
végezte el, pedig édesapánk kisiparos volt. Õ végül
festõmûvész lett. Engem azzal kárpótolt a sors,
hogy utóbb Sopronban, 2009-ben, címzetes egyete-
mi hallgatóvá fogadtak, elismerve a szakmai mun-
kásságomat és a faipari szakoktatásban végzett
több évtizedes tevékenységemet. Ez olyan jóvátétel,

ami nem csupán rám
vonatkozik, hanem

azokra

a sorstársaimra is, akikkel hasonlóan bántak el. 
Az ifjú szakember néhány évig az Újpesti Bútor-
gyárban dolgozott, de soha nem lett hûtlen a csalá-
di mûhelyhez, minden szabadidejét ott töltötte,
míg aztán átvette a vállalkozást. Vitte tovább a ha-
gyományokat, szépen haladt a pályán. Sorra vállal-
ta a nehezebbnél nehezebb, nagy szakmai kihívást
igénylõ munkákat. A minõségre soha nem volt pa-
nasz, egy idõ után elismert mûbútorasztalos lett. 

Rengeteg mestermû dicséri keze nyomát. A profi
mesterre felfigyeltek a külföldiek is: restaurálta pél-
dául az olasz, a portugál, az indonéz követség búto-
rait, de még egy zongorát is újjávarázsolt a fiával.
Prof. Giuseppe Manica, olasz nagykövet ezt írta:
Õszintén hálás vagyok Vizer József úrnak, amiért
igen magas fokú restaurátori felkészültségével és

technikájával visszaadta néhány antik
bútorom eredeti, hiteles arcula-

tát. Vizer úr Panaszkönyvé-
be soha nem került pa-

nasz, dicséret annál
több. 

IRÁNY SKÓCIA
A mester egyre csak dolgozott, annyi megrendelést
kapott, hogy alig gyõzte a munkát. Az idill azonban
egyszer csak megszakadt, a bürokrácia keresztülhúz-
ta a számításokat. – Egyik napról a másikra a Kossuth
utcai mûhelyem bérleti díját több mint a négyszere-
sére emelték, új szabályokra hivatkozva köteleztek,
hogy újítsam meg a – nagy anyagi terheket és sok
utána járást igénylõ – telephely engedélyeket. Ezekkel
a feltételekkel nem újíthattam meg a bérleti szerzõ-
dést, felszámoltam a mûhelyt, és mindent eladtam.

Vizer József fia idõközben elvégezte a közgazdasá-
gi egyetemet, majd Aberdeenben telepedett le. Fia
meghívására a mester is ellátogatott Skóciába, meg-
tetszett neki az ottani élet, elhatározta, itt éli tovább
az életét. Megtörtént a családegyesítés, megkapta a
letelepedési engedélyt. A magyarországi szál azon-
ban elvarratlan maradt. Ott állt a gödi ház üresen, és
Újpesten maradt sok barát. Vizer úr évente többször
hazautazott, egykori iskoláját is többször felkereste. 

DÍJ A LEGJOBBAKNAK
A sérelmeket félretéve meglepõ lépésre szánta el
magát, fiával, édesapja emlékére, díjat alapított. Az
elismerést a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
egy-egy tehetséges diákja kapja évenként.

– Valóban sok sérelem ért, de nem ez a lényeg,
hanem az, hogy a személyi igazolványomban az sze-
repel, Újpesten születtem – folytatja. – Nem fele-
dem azt sem, mennyi mindent kaptam az iskolám-
tól, a tanáraimtól. Én 1955-tõl 1959-ig ebbe a faipa-
ri technikumba jártam, igaz, akkor a Corvin utcá-
ban mûködött. Édesapámtól is rengeteget tanul-
tam, kiváló mesterember volt, elõtte is tisztelgek e
díjjal. Arról nem is beszélve, hogy sok egykori osz-
tálytársam, barátom ma is Újpesten él, amely vala-
mikor az asztalosok fõvárosa volt.

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában a tan-
év végén kiállítás keretében, az épület aulájában, a
legtehetségesebb tanulók munkái tekinthetõk meg.
Ekkor adják át a végzõsöknek a technikusi oklevelet
és a Vizer-díjat is. Elsõ alkalommal, 2009-ben, Fekete
Zsuzsanna Szilvia vörösfenyõbõl készült, erdélyi
konyhaasztala tetszett legjobban a zsûrinek. Tavaly
Gulydi Gábor érdemelte ki a díjat  diófa bútorával.
Õk már kész szakemberek, aligha lesz gond az elhe-
lyezkedéssel, gondolnánk, de Vizer úr nem túl opti-
mista e tekintetben. Szerinte az iskolából mindig ki-
jön egy-két kiemelkedõ képességû gyerek, ami gyö-
nyörû, csak az a baj, hogy a társadalom nem tud
mit kezdeni velük. A munkájukra nincs fizetõképes
kereslet, de a jövõ nem reménytelen. 

Egyébként Vizer úrnak elég lesújtó a véleménye
a hazai szakképzésrõl. Kivételként említi a Kozma
középiskolát, itt jó úton járnak, de úgy véli, meg
kell fordítani az elméleti és a gyakorlati képzés ará-
nyát, sokkal nagyobb teret adva az utóbbinak.
Vizer József részt vesz a szakmunkásképzésben, an-
nak átalakításban. Idõnként kikérik a véleményét,
tárgyal a kamarával, vizsgáztat, tanácsot ad annak,
aki kéri. Naptára tele van, idõpontokat egyeztet,
meghívásoknak tesz eleget. – ÁDÁM TAMÁS

A
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Tehetséges diákokat támogat Vizer József

Újpest az asztalosok
fõvárosa volt
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Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc újpesti
vonatkozásairól közölt
cikkünkben Lebstück Má-
ria emlékét idézzük fel. A
cikk teljes terjedelmében
az ujpest.hu weboldalon
olvasható.

jpesten a Megyeri temetõ-
ben a szabadságharc két
olyan hõse nyugszik, akik

idõs korukban lettek a település la-
kói. A szabadságharcban vállaltak
alapján méltán õrzi hõsként emlé-
küket az utókor. 

A Csokonai utca 4. számú ház fa-
lán szerény emléktábla jelzi: az egy-
szerû ház lakója volt egykoron
Lebstück Mária, a honvédnõ,
aki Károly néven huszár fõhad-
nagyi rangban harcolt, szigorú
inkognitóban tartva (éppen
úgy, mint Bányai Júlia) nõi mi-
voltát. Legendás alakja Jókai Mór
tollából ismert, majd jóval
késõbbi korban Huszka Je-
nõt és Szilágyi Lászlót is
megihlette, így született a
Mária fõhadnagy címû,
ma is repertoáron lévõ

operett. Lebstück Mária gazdag ke-
reskedõcsalád gyermekeként csatla-
kozott az egyetemi légióhoz. Hon-
védtisztként az 1848-as bécsi forra-
dalomban a jogászcsapatban harcolt,
majd 1848 novemberében a honvéd-
séghez csatlakozott, részt vett a
branyiszkói és a kápolnai összecsapás-
ban, és ott volt Buda visszavételénél is
(itt ismerte meg késõbbi férjét, Jónák
József tüzér õrnagyot). A kápolnai
csatában megsebesült, hõsiessége el-
ismeréseként hadnaggyá léptették elõ
(képzelhetjük az orvos elképedését,
amikor „Károly”, a hõs honvéd sebeit
ellátta.) Késõbb fõhadnagy lett a Mik-
lós-huszároknál. A szabadságharc
bukása után az aradi várbörtön ju-
tott számára is. Itt született meg fia,
Jónák Pál, aki évtizedekkel késõbb
Újpestre került, és magához vette
idõs édesanyját. Bár rokonai közben-
járására kiengedték a börtönbõl, ki-
utasították Magyarországról. Férje
meghalt a fogságban, 1851-ben újból
házasságot kötött Pasche Gyula fes-
tõvel, és Gyõrben telepedtek le. Má-
sodik férje halála után nyomorban
élt, mosónõként tengette életét, bár
ez utóbbit a késõbbi leszármazottak
cáfolják. Tény azonban, hogy 1880-
ban költözött Újpestre, és itt érte a

halál, 62 éves korában. 
Nem messze Lebstück Má-

ria sírjától, találjuk Éber Nán-
dor síremlékét, aki a külügy-
minisztériumban Batthyány

Kázmér titkára, majd
Garibaldi ezredese

volt. A kiegye-
zés után tért

haza, ország-
gyûlési kép-

viselõ lett. 
(b.k.)

Újpest
'48-as
hõsei

Ú

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. 
Mindenkit 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, illetve a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar, 

vezényel: Pálinkás Péter.

A rendezõk azt kérik, hogy a március 15-i ünnepi megemlékezésre 
érkezõk hozzanak magukkal egy-egy szál virágot.

Újpest Önkormányzata

M E G E M L É K E Z É S E K

az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulóján

Március 12., szombat, 
10 órakor:

az Újpesti Fidesz Szervezet
temetõi megemlékezése
Lebstück Mária sírjánál,
valamint Éber Nándor 

haditudósító és Mészáros
Gábor vörös sipkás honvéd 

sírjánál a Megyeri
temetõben.

Március 11., péntek, 10 órakor:
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki

Szakközépiskola és Gimnázium 
koszorúzási ünnepsége a Görgey szobornál

(IV. ker., Görgey Artúr u. 26.).

11 órakor:
Az önkormányzat és az újpesti diákok

megemlékezése, Lebstück Mária huszár-
fõhadnagy sírjánál a Megyeri temetõben.

W W W . U J P E S T . H U

Megkérdezik a lakosságot

Újpesti Párbeszéd
Újpesti Párbeszéd címmel gyûjti
össze a polgármesteri hivatal a ke-
rületben élõk véleményét, gondola-
tait Újpest fejlõdését meghatározó
kérdésekben. 

„Újpesten is sok, régóta húzódó, örökölt problémával, nehézséggel kell
szembenéznünk, és jelenleg szûkösek a lehetõségeink. Ahhoz, hogy váro-
sunk biztonságban mûködjön, és mielõbb sikereket tudjunk felmutatni,
mindenkire szükség van. Problémáinkat leküzdeni csak összefogással lehet-
séges. Csak olyan programot valósíthatunk meg sikeresen, amelyet minden-
ki, de legalábbis az itt élõk jelentõs többsége támogat, magáénak érez. Eh-
hez pedig párbeszédre és megegyezésre van szükség. Ezért kérem Önöket,
hogy szóljanak hozzá minél többen, vegyenek részt az Újpesti Párbeszéd-
ben” – írja Wintermantel Zsolt polgármester a kérdéssort kísérõ levélben.

A kérdõíveket márciusban postázzák a háztartásokba, visszaküldésük díj-
mentes. A polgármesteri hivatal az alábbi címre várja a kitöltött kérdõíve-
ket: „Újpesti Párbeszéd” 1439 Bp., Pf: 669, de személyesen is leadhatók a Vá-
rosháza új épületében elhelyezett ládában az Okmányiroda bejáratánál,
cím: 1042, Budapest, István út 15., földszint. Ezen kívül elektronikusan be
lehet küldeni az interneten a www.ujpestiparbeszed.hu oldalra kattintva.

Szóljon hozzá Ön is Újpest jövõjéhez! 

Lebstück Mária. Az illusztációt Gracza György: Az 1848-49-iki magyar
szabadságharcz története címû, négyrészes kötetébõl kölcsönöztük



Program-
naptár
2011. március 11–17-ig 

Március 11., péntek
MEGEMLÉKEZÉS
10.00: Újpesti diákok ünnepi megem-
lékezése a Görgey-szobornál.
11.00: Az önkormányzat koszorúzási
ünnepsége, újpesti diákok részvételével,
a Megyeri temetõben Lebstück Mária
és Éber  Nándor sírjánál. 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Március 27-ig. Újpest Galéria
10.00-18.00: Urbán Tibor: Víztornyok
c. fotókiállítása, április 4-ig. FÁMK Fõ-
épület, Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét!
Újpesti Gyermek Galéria

NYELVTANULÁS 
17.00-18.30: Kezdõ angol tanfolyam.
KFÁMK Fõépület 

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
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
14.30-18.15: Hip -hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes fog-
lalkozásai. Ady MK

Március 12., szombat
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
10.00-13.00: Családi játszó- tavaszkö-
szöntõ kézmûves foglalkozással. UGYIH

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

TANFOLYAM 
10.00-18.00: Jobb agyféltekés rajztan-
folyam. KFÁMK Fõépület

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

Március  13., vasárnap 
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

SZÍNHÁZ- GYERMEKEKNEK
10.00: Vasárnapi Színház: Bõröndmese.
A Gergely Theáter elõadása. UGYIH

TANFOLYAM
10.00-18.00: Jobb agyféltekés rajztan-
folyam. KFÁMK Fõépület

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

Március 14., hétfõ
MUNKASZÜNETI NAP
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

Március 15., kedd
NEMZETI ÜNNEP
11.00: Újpest Önkormányzatának
megemlékezése a Petõfi szobornál. Ün-
nepi beszédet mond: Wintermantel
Zsolt polgármester

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria
9.00-18.00: Rajzolj nekünk békét! Új-
pesti Gyermek Galéria

Március 16., szerda 
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria

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

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

HANGVERSENY
18.00 Az Erkel Gyula Újpesti Zeneisko-
la ünnepi hangversenye az Újpest-
Kertvárosi Plébániatemplomban (IV.,
Rákóczi tér 4-6.) A koncert térítésmen-
tes, adományokat az iskola alapítványa
javára köszönettel fogadnak.

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 
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc-
torna. KFÁMK Fõépület
18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK
KH

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
17.00-18.00: Hastánc kezdõknek.
Fakhr Eldin-Balogh Cecília. 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
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH

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

Március 17., csütörtök
IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
11.00-18.00: Finta Edit festõmûvész ki-
állítása. Újpest Galéria
15.00: Újpesti iskolások rajzkiállítása,
március 27-ig.  Megnyitó. 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

ZENE – KICSIKNEK
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

TANFOLYAM
18.00-19.30: Középfokú nyelvvizsga-
felkészítõ (angol) KFÁMK Fõépület

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Mi a
koleszterin szerepe életünkben? 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
17.30-19.00: Társastánc tanfolyam 
(iskolás kortól) KFÁMK Fõépület
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

JÁTÉK
14.00-16.00: Játssz-óra. UGYIH

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõ-
épület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK

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

TANÁCSADÁS
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó
Szolgálat. KFÁMK KH

MÛSORVÁLTOZÁS
Az Újpest Színház bérlet 4. elõadása
2011. április 9-én, 19 órakor:
Marriott-Foot: Csak semmi szexet ké-
rem, angolok vagyunk! címû komédia
lesz – két részben. (A balfácánt vacso-
rára címû elõadást helyett.) Az elõadás
bérleten kívül is megtekinthetõ, jegyár:
2200 Ft, 2500 Ft.

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

A KARINTHY FRIGYES ÁMK MOST
INDULÓ TANFOLYAMAI: 
Jobb agyféltekés rajz tanfolyam: már-
cius 12-14-ig és április 9-10, 16-17-ig (a
Fõépületben)
Kriston nõi intim torna: március 22-
tõl, 4 alkalom (a Fõépületben)
Angol tanfolyam: kezdõ, 40 órás (a
Fõépületben)
Capoeira: foglalkozások kedden és
csütörtökön, 14 év alatt kedvezmény-
nyel (a Közösségi Házban)

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 címû fotókiállítása

MIT HOL TALÁL? 
� 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

8 P r o g r a m a j á n l ó
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SZÜLÕKLUB ÉS KÉPESSÉG-
FEJLESZTÕ JÁTSZÓHÁZ
Több hónapos tapasztalat birtoká-
ban folytatódik az Ady Endre Mûve-
lõdési Központ, az Újpesti Speciális
Általános Iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény
által létrehozott Szülõklub. A klubot
sajátos nevelési igényû gyermekek és
szülei látogatják és játszóház is mû-
ködik. A résztvevõ szakemberek és a
szülõtársak segítségével az érdeklõ-
dõk választ kaphatnak a gyermekne-
veléssel kapcsolatos kérdéseikre. A
játszóház idején a gyerekekkel
gyógypedagógus szakemberek fog-
lalkoznak, akik fejlesztõ játékok se-
gítségével mérik fel a gyerekek tanu-
lási képességeit. Legközelebb márci-
us 23-án, 17-19 óráig várják az ér-
deklõdõket az Újpesti Polgár Cent-
rumba. A téma: az Újpesten találha-
tó lehetõségek feltérképezése. 

ÚJPEST GALÉRIA: FINTA EDIT 
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
Március 10-én, 18 órakor nyílik
Finta Edit képzõmûvész kiállítása
„Ó, az a gyönyörû Nap!” címmel. A
mûvész alkotásait Szücs György
mûvészettörténész, a Magyar Nem-
zeti Galéria fõigazgató-helyettese
ajánlja a nagyérdemû figyelmébe.
Az esemény érdekessége, hogy a
megnyitóhoz Zs. Szabó Mária hege-
dûmûvész nyújt zenei aláfestést. A
kiállító mûvész az erdélyi
Kézdialmáson született, tanulmá-
nyait Kolozsváron végezte. A festé-
szet mellett a rézkarc, de más grafi-
kai mûfaj is gazdagítja alkotói re-
pertoárját, amit mi sem bizonyít
ékesebben, mint számos könyvil-
lusztráció, és plakátok sokasága.
Festményei többségén a szürreális
megjelenés uralkodik, de ez is in-

kább a stílus formaiságát mutatja,
semmint annak eszköztárát, vagy
szellemiségét. Finta Edit az 1990-es
évek eleje óta él és alkot Magyaror-
szágon. A kiállítás március 27-ig lá-
togatható.

ÜNNEPI HANGVERSENY
Az Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskola március 16-án, 18
órai kezdettel, új helyszí-
nen – ezúttal az Újpest-
Kertvárosi Szent István Plébánia-
templomban (IV ker., Rákóczi tér 4-
6.) – tartja hagyományos, ünnepi
hangversenyét. A mûvésztanárok
hangversenyén a hangszerek király-
nõje, az orgona is szerepet kap, és
Vajda János költészetébõl vett sze-
melvényekkel kívánják a korabeli
hangulatot érzékeltetni. A költõ
ugyanis szabályos „hangulatjelen-
tést” ad a márciusi eseményekrõl.
Három növendék ebbõl olvas fel
részleteket, amelyeket zenemûvek
kötnek majd össze. A belépés térítés-
mentes, adományokat az iskola ala-
pítványa javára tisztelettel fogadnak.

JOBB AGYFÉLTEKÉS 
RAJZTANFOLYAM 
A rajzolás képessége mindenki által
elsajátítható – állítja Betty Edwards
professzor és társa, Roger W.
Sperry. A módszer kifejlesztése is az
említett kaliforniai professzorok
nevéhez fûzõdik. Újpesten, a
KFÁMK Fõépülete hirdet jobb agy-
féltekés rajztanfolyamot, 26 órá-
ban, legközelebb március 12-13-
14-ére, majd áprilisra. A képzés
végére minden résztvevõ élethû
portrét tud rajzolni – állítják a
szervezõk. A módszer lényege,
hogy a rajzolás, a festés nem vele-
született, hanem bárki által elsajátít-
ható, tanulható képességek. Roger
W. Sperry, Novel-díjas pszichológus
arra világított rá: amíg bal agyfélte-
kénk felel a verbális, elemzõ, logi-
kus racionális folyamatokért, addig
jobb agyféltekénk a vizuális, észle-
lõ, kreatív és intuitív folyamatok,
vagyis a mûvészi tehetség, a zenei
hallás, a képzelet irányítója. A 26
órás rajztréninget Debre Tünde
szocioterapeuta, angol-kommuni-
káció szakos tanár vezeti. Díj: 
30 000 forint, amely tartalmazza a
rajzeszközöket, segédanyagokat is.
Diákok, nyugdíjasok, kismamák
számára: 20 000 Ft. 

LEGO VÁROS
Március 18-20. között, péntektõl
vasárnapig 10-17 óráig látogatható
a KFÁMK Közösségi Házában a
Unite Lego kiállítás, ahol bemutat-
ják az egyedi építésû Lego várost,
sok-sok érdekességgel és mûködõ
vonatokkal. A város mellett viking
sziget, középkori csata is látható
lesz, a kicsiket és a játékos kedvû na-
gyokat játszóház és Lego börze vár-
ja. A Lego világszerte igen sikeres
építõjáték, s már a legkisebbek is
tudják: a játék kombinálható és ösz-
szekapcsolható építõelemekbõl áll.
Ma már történelem: a Lego 2008-
ban ünnepelte 50. (!) születésnapját,
s nincs olyan dolog, amit ne lehetne
megépíteni a több mint tízezerféle,
egy rendszer elemeit képezõ alkat-
részbõl. Talán kevesen tudják: neve a
dán „leg godt!” kifejezésbõl szárma-
zik, ami azt jelenti: Játssz jól! Belépõ
felnõtteknek 600 Ft, gyermekeknek
400 Ft. Óvodai és iskolai csoportok-
nak 300 Ft. Családi jegy: 1800 Ft.

EGÉSZSÉGNAP 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSSEL
Egészségnap mindannyiunknak, Ta-
vaszi megújulás címmel. Március
26-án, 10-17 óra között az Újpesti
Gyermek-és Ifjúsági Ház tavaszkö-
szöntõ rendezvénye. Évek óta várt
és visszatérõ program. Segítség
azoknak, akik fontosnak tartják ön-
maguk és családjuk egészségét. A
rendezvény programját állapotfel-
mérés, elõadások, egyéni tanácsadás,
jógabemutató színesíti, biotermékek
és táplálék kiegészítõk, gyógyhatású
termékek bemutatója és vására egé-

szíti ki. Az Újpesti Gyermek-és Ifjúsá-
gi Ház egészségnapjának együttmû-
ködõ partnerei a IV-XV. kerületi Nép-
egészségügyi Intézet, Újpest Önkor-
mányzatának Szociális és Egészség-
ügyi Intézménye valamint az Újpesti
Lisztérzékenyek Egyesülete. A belé-
pés díjtalan!

HÁNYSZOR MONDJAM MÉG?!
Március 18-án az Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Házban mutatja be a Gör-
be Tükör Színház a „Hányszor mond-
jam még?!” címû elõadását. A zenés
játék során a színház a felejthetetlen
Janikovszky Éva két népszerû mûvét,
a Kire ütött ez a gyerek?, és a Ha én
felnõtt volnék címût állította szín-
padra. Minden gyerek tudja, még a
legkisebb is, hogy rossznak lenni sok-
kal mulatságosabb, mint jónak lenni.
Folyton jónak lenni iszonyúan unal-
mas és még fárasztó is – derül ki töb-
bek között a cselekménybõl. A fel-
nõtt és gyermek számára egyaránt
élvezetes elõadásra jegyek – korláto-
zott számban – még kaphatók. 

MAGYAR NÉPMÛVÉSZET 
– DIÁKRAJZOKON 
Március 17-én, 15 órakor az Új-
pest Galériában módszertani rajzki-
állításon mutatja be egy tanév alko-
tásait az Újpesti Pedagógiai Szolgál-
tató Központ és a kerületi rajz mun-
kaközösség. A tárlat címe: A magyar
népmûvészet a XXI. század gyerme-
kének szemével. A kiállítás március
27-ig tekinthetõ meg.

Ezt
ajánljuk
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MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete hagyomá-
nyos temetõi sétára és megemlékezésre várja

az ünneplõket 2011. március 12-én, szombaton, 10
órakor a Megyeri temetõben Lebstück Mária sírjához.
Mindenkit szeretettel várunk!

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ március 28-án
18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,, Árpád
út 56. Tel.: 369-09-05.) Németh Edit Éva, Hladony Sándor
Gyula önkormányzati képviselõk április 4-én17-18-óráig
tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk április 4-én 18-19 óráig tartanak foga-
dóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56. Tel.:
369-09-05.) Nagy István önkormányzati képviselõ április
5-én 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri
Hivatal II/68. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati
képviselõk április 11-én 17-18 óráig; Bartók Béla önkor-
mányzati képviselõ április 12-én 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., 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 ked-
ves családját ifj. Tompó László irodalomtörténész rendez-
vénysorozatának 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

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõi-
nek fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkor-
mányzati képviselõ, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2.

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

Újpestért
Egyesület

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Tóth Sándor � Fõszerkesztõ: Zsidai Péter � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin � Szerkesztõ: Ádám Tamás 
� Fotó: Horváth Dávid, Várai Mihály � Irodavezetõ: Szerencsi Csilla � Szerkesztõség: Ady Endre Mûvelõdési Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, 

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 � Nyomdai elõállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt – ügyvezetõ igazgató � Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 
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Ú J P E S T I  N A P L Ó

K Ö Z L E M É N Y
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jén hatályba
lépett módosítása indokolta a Képviselõ-testület
szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
23/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendeleté-
nek módosítását.

A Képviselõ-testület által megalkotott, 2011.
március 1-jén hatályba lépõ módosított rendelet-
ben – a törvényi kötelezettség alapján – az alábbi
kiemelt változások kerültek átvezetésre.

– A módosító rendelkezések elsõsorban az aktív-
korúak ellátására, ezen belül a rendelkezésre állási tá-
mogatásra vonatkozó szabályokat érintik. A rendel-
kezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló jutta-
tás intézménye.  Összege megegyezik a rendelkezésre
állási támogatás összegével. Új elem, hogy az önkor-
mányzat elõírja a bérpótló juttatásra jogosult kötele-
zettségeként lakókörnyezetének rendben tartását.

– A módosítást követõen megszûnt a közhasznú és
a közcélú foglalkoztatás, felváltotta a közfoglalkoztatás. 

– A módosítás az étkezési térítési díjtámogatás ha-
tályon kívül helyezését tartalmazza. A támogatási
forma megszüntetését indokolta, hogy az étkezési
térítési díjtámogatásra jogosult családok, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, mely
alapján a gyermekek térítésmentesen étkezhetnek a
bölcsõdében. Budapest, 2011. március 1.

NAGY ISTVÁN alpolgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

2011. március 19-én a háziorvosi rendelõkben a ren-
delés 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 Bp., Révész u.

10-12., Tel.: 349-8601, 349-8603. A felnõtt háziorvosi
ügyelet helye: IV. ker., Görgey u. 43. Tel.: 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)

REJTVÉNYFEJTÕK FIGYELMÉBE!
Rejtvényfejtõ olvasóink megértését kérjük,
e heti lapszámunból anyagtorlódás miatt
kimaradt a keresztrejtvény. Egy hét múlva
pótoljuk! A szerkesztõség

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN
Életmentõ pontok – automata defibrillátor készülékek Újpesten: 

Ady Endre Mûvelõdési Központ (1043 Budapest,Tavasz utca 4.)  
Polgármesteri Hivatal (1041 Budapest, István út 14.) 

Polgármesteri Hivatal káposztásmegyeri kirendeltség (1048 Budapest, Hajló utca 42-44.) 
Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelõség.

Meghívó a Parlamentbe
Parlamenti látogatásra hívja az újpestieket 2011. április 21-én Wintermantel Zsolt polgármester,
országgyûlési képviselõ. A meghívás az újpesti általános iskolások január óta tartó havi parlamen-
ti vendégeskedéseinek sorába illeszkedik, mivel azonban az áprilisi vizit a tavaszi szünet idejére esik,
a városatya ezúttal a felnõtteket várja. Ötven fõ látogatására van lehetõség, amihez újpesti
illetõségû érdeklõdõket várnak. Jelentkezni az Újpesti Sajtó Kft.-nél lehet személyesen vagy levélben
a Bp., 1043 Tavasz utca 4. szám alatt, illetve e-mailben a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu címen.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
Az újpesti Önkormányzat 2011. március 19-én 
8-11 óra között elektronikai hulladékgyûjtést
szervez az alábbi parkolókban: Laborfalvy Róza

utca–Hídláb utca sarka, Baross u. vége Ugró Gyula 
sornál, Külsõ-Szilágyi út 46. SPAR, Berda József u. 

30-36-os tömb között. A „Házhoz megyünk” akció ke-
retében az újpestiek ingyenesen elszállítathatják leg-

alább 100 kg össztömegû elektronikai berendezéseiket
(pl.: mosógép, hûtõ, tv, tûzhely, stb.) Az igények 

bejelentését a 373-0491-es számon várják 
2011. március  16-18. között 9-16 óráig.
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Lányi G. Csaba a közelmúltban az
Újpest Galériában állított ki, ennek
apropóján beszélgettünk a kerületi
festõmûvésszel.

– A családban volt mûvész, netalán festõ?
– A közvetlen felmenõim között nem volt, de

az egyik unokatestvérem, Kósa Ferenc festett. Õ
szintén Újpesten élt, nem oly’ rég hunyt el. 

– Végignézve a kiállítás anyagát, nem találkoz-
tam látványos kísérletekkel, hogy úgy mondjam,
„elhajlásokkal”.

– Engem nem nagyon befolyásoltak a divatok,
mert nem a festészettel kerestem meg a kenyérre
valót. Aki a képzõmûvészetbõl él, belekényszerül
különféle megalkuvásokba, s elveszik az õszinte-
ség, mert hol a vevõ, hol a zsûri fejével kell gon-
dolkodnia. Ez pedig ellentmond a mûvészet alap-
gondolatának. 

– Mi a divat manapság?
– Mostanában nagy fejeket kell festeni. Gyerek-

koromban ilyen moziplakátokat készítettek. Egy
jobb festõ csinált belõle harmincat, kitették, le-

mosta az esõ, jött a másik, levették. Ha valaki azt
akarja napjainkban, hogy a szakma felfigyeljen rá,
nem kell mást tennie, mint, hogy fest egy öt mé-
ter átmérõjû fejet. Lehet akármilyen ronda és ér-
telmetlen, nincs mit tenni, ez a divat.

– Építész a szakmája, az e pályán szerzett ta-
pasztalat, tudás kamatozott a festészetben is?

– Ez oda-vissza mûködött. Mai eszemmel azt
mondom: bár az anatómiát ismertem volna úgy,

mint egy épület felépítését,
szerkezetét. Akkor ez a kiál-

lítás még színesebbre si-
kerül. Festettem volna
például többalakos
kompozíciókat. Csak-

hogy erre nem készül-
tem fel. 

– Valóban a mondandó
határozza meg a technikát? 

– Egy mûvész a té-
mához nyúljon

szerényen, és
inkább õ al-
kalmazkod-

jon. Vagyis ne a témát igazítsa a technikához, a
stílushoz. Hogy példát is mondjak: egy ködös táj
hangulatát, látványát az akvarell adja vissza leg-
jobban, miként az is igaz, hogy egy barikádra tö-
rõ tank olajfestéket vagy akrilt kér.   

– Láttam parányi képet és egészen nagyot. Szá-
mít a méret?

– Nincs nagy különbség a kettõ között; az egyi-
ket közelrõl, a másikat távolabbról kell nézni. Te-
hát a méret másodlagos, viszont nagyon fontos
az, hogy ne legyen unalmas egy festmény, egy ki-
állítás. Felfogásom szerint ezt nem a külsõségek
határozzák meg. – ÁDÁM TAMÁS

Lányi Gábor Csaba 1941-ben született Buda-
pesten. 1959-ben érettségizett a Képzõ- és
Iparmûvészeti Gimnáziumban, majd sikeres
felvételi vizsgát tett az Iparmûvészeti Fõisko-
lára, ám helyszûke miatt a Szegedi Pedagógiai
Fõiskolára iratkozhatott be. Elvégezte az Ybl
Miklós Fõiskola magasépítõ szakát. Építész
tervezõként dolgozott, de mellette mindig
festett. 1960 óta állít ki rendszeresen közös és
egyéni, hazai és külföldi kiállításokon. Több
alkalommal nyert díjat, 1996-ban a
Millecentenáriumi Dunakanyari festõverseny
elsõ díját, 2004-ben az elsõ Országos Velencei
Festõverseny fõdíját és legutóbb a Szõnyi Ist-
ván festõverseny második díját hozta el. Tag-
ja többek között az Országos Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Társaságnak és az Újpesti Képzõ-
mûvészek Társaságának.

11 
Lányi G. Csaba festõmûvész tárlata

Egy ködös táj hangulatát az
akvarell adja vissza legjobban

És testük aranya…

Károlyi
Ernõ 
aktképei
Újpesten az Árpád úti Ga-
lériában láthatták a kép-
zõmûvészet szerelmesei a
festõmûvész gyûjtemé-
nyes kiállítását. Kiállításai-
nak száma eddig 40 körül
jár, ezek általában táj és
nonfiguratív képek, ak-
tokból ez a második be-
mutatkozás.

A tárlat több mint félszáz gyönyörû
nõi aktot vonultatott fel. Az egész-
séges életszemlélet és a realitás tük-
rözõdik munkásságán és a csillogó

nõi arcokon. Károlyi Ernõ a követke-
zõképpen vall az akt festészetrõl: „A
mûvészet legfontosabb feladata
minden korban az emberábrázolás
volt, azon belül is az akt. Manapság
ez nem divat, nem »menõ« annál in-
kább a filmben, a hirdetésben, a TV-
ben, még a regényben is.”

A kiállítás rácáfolt a múló divatra,
a mûvész aktjai komoly értéket köz-
vetítenek.

Munkamód-
szere roppant
egyszerû, éppen
ezért utánozha-
tatlan: szinte
mindegy, hogy
milyen techni-
kával dolgozik,
stílusa ugyanaz:
ember, ecsettel a kezében.

Az újdonság erejével hat, mivel
modelljei mindig más és más pozí-
cióban jelennek meg, pl: a Fekvõ
akt mellett Ülõ lányt találunk, má-
sutt pedig az Alvó akt álomszerû
megjelenése idézi fel a mezítelen
test szépségét.

Feledhetetlen a Mediterrán akt
képe, mely elõtt hosszabban elidõzik
az ember. Tovább nézelõdve a tárla-
ton szemünkben ezernyi színvarázs
koncentrálódik. A festményeken
erõteljesen redukált zöldes- vöröses-
kékes- okkeres árnyalatú vagy egy-
szerû foltjai, mozdulatlan alakokat
mutatnak: csendet, nyugalmat, vá-
rakozást idéznek. Ilyen a Fonyódi

akt, másik az
Ébren lévõ
Vénusz és az
Erdõben alvó
akt is.

Károlyi Ernõ
érzékenysége a
fénylõ színek
iránt egyéni
módon teljese-

dett ki. A sápadtabb alapok mellett
szinte felrobban a tûzpiros ruhában
pompázó hölgy, avagy a lebukó nap
vérvörös korongja. Az alkotó úgy vi-
szi fel az olajat, hogy a motívumok
méltóságot sugalljanak. 

A festõ felismerte, hogy létezik a
békének és harmóniának egy olyan

világa, amelyet a „technokrata tár-
sadalom” megsemmisüléssel fenye-
get, ezért képei többségét a termé-
szetbe „ágyazta”, melyen érezhet-
jük az ember és az õt körülvevõ vi-
lág megbonthatatlan egységét. 

A mûvész célja volt az is, hogy az
aktok pózmentes, anatómiailag tö-
kéletes formában jelenjenek meg, a
képek életörömet fejeznek ki, elsõ-
sorban színekkel. 

Figyelt arra is, hogy festményein
különbözõ történelmi korszakok ta-
lálkozzanak. Ilyen például az Olvasó
lány afrikai szoborral, Lány asszír
harcossal és egyiptomi figurákkal.

Tájképei (Tihany, Tengerparti
Vénusz) szervesen illeszkednek a nõi
testek közé. József Attila azt mond-
ta: „a jó vers olyan, hogy minden so-
ra a lehetõ legjobb sorok maximu-
ma.” 

Ez igaz Károlyi Ernõ alkotásaira is,
aki mûveivel a legnagyobb festõk
közé emelkedett, aki õszinte humá-
nus szemlélettel adózik a nõi nem
„objektív” szépségének. 

– KERESZTES SZILVIA



Pályázat az újpesti 
kisvállalkozások fejlõdését

elõsegítõ támogatáshoz
Beküldési határidõ: folyamatos

Budapest Fõváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata a Képviselõ-testület
1/2011. (I.31.) számú önkormányzati
rendelete alapján pályázatot hirdet az
újpesti kisvállalkozások fejlõdését elõse-
gítõ támogatásról az alábbi feltételekkel.

I. PÁLYÁZAT CÉLJA: Az újpesti kisvállalkozások
fejlõdésének, a munkahelyek megõrzésének, illetve új
munkahelyek teremtésének segítése.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A pályázat az újpesti kis-
vállalkozásokra terjed ki.

A pályázaton részt vehet az az újpesti társas vállal-
kozás, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely
1. a) az Önkormányzat közigazgatási területén már

legalább egy éve bejelentett székhellyel vagy te-
lephellyel (fiókteleppel) rendelkezik, és

b) az Önkormányzat közigazgatási területén kiske-
reskedelmi vagy a lakosság részére szolgáltató
tevékenységet folytat, és

c) éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását
megelõzõ utolsó lezárt teljes üzleti évben nem
haladta meg a 100 000 000 Ft-ot.

2. a) rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel,
és arra vonatkozóan a számviteli törvény szerin-
ti éves beszámolóval (egyszerûsített beszámoló-
val) vagy azzal egyenértékû adóbevallással, és

b) érvényes adószámmal rendelkezik és nincs lejárt
köztartozása (ide nem értve a jogerõs adóható-
sági határozattal átütemezett tartozást), és

c) ellene nincs folyamatban végrehajtási-, csõd-,
felszámolási- vagy végelszámolási eljárás.

A pályázat által nyújtott támogatás formája: ingye-
nes megjelenési lehetõség biztosítása az Újpesti Nap-
ló címû újságban a pályázat elbírálását követõ 4 hó-
napon belül két alkalommal, alkalmanként legfeljebb
1/8 oldal terjedelemben.

A támogatás révén a nyertes pályázók ismertethe-
tik az Újpesten végzett kiskereskedelmi vagy szolgál-
tató tevékenységüket, illetve tájékoztatást adhatnak
tevékenységükrõl, aktuális kedvezményeikrõl.

A pályázatokat írásban, pályázati formanyomtatvá-
nyon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
vagy postai úton folyamatosan lehet benyújtani.

Postázási cím: Budapest Fõváros IV. ker. Újpest
Polgármestere (1325 Budapest, Pf. 107.) Személye-
sen: Újpesti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája (1042 Budapest, IV. ker., István út 15.)

A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
a) a megjelentetni kért anyag rövid tartalmi leírását,
b) a pályázat benyújtását megelõzõ üzleti év szám-

viteli törvény szerinti beszámolójának (egysze-
rûsített beszámolójának) vagy az azzal egyenér-
tékû adóbevallásának a fénymásolatát,

c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a vállal-
kozói igazolvány fénymásolatát (cégkivonatként

az internetrõl letöltött nem hiteles cégkivonat is
elfogadható),

d) 30 napnál nem régebbi, az állami adóhatóság ál-
tal kiadott nemleges tartozásigazolás (nullás
igazolás) fénymásolatát (nullás igazolás helyett
az ügyfélkapun keresztül az internetrõl letöltött
adófolyószámla kivonat is elfogadható).

A pályázónak a pályázati formanyomtatványon
nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek
megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, to-
vábbá, hogy a csatolt iratok tartalma a valóságnak
mindenben megfelel.

Egy újpesti kisvállalkozás naptári félévente csak egy
pályázatot nyújthat be. Érvényes az a pályázat, amely
mindenben megfelel a rendeletben és a pályázati fel-
hívásban meghatározott feltételeknek.

A pályázatokat a polgármester folyamatosan - de
legkésõbb a benyújtást követõ 45 napon belül - bírál-
ja el. A pályázatok elbírálása során elõnyt élveznek
azok a pályázók, amelyek a lakosság széles körét érin-
tõ kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet
folytatnak. A bírálat eredményérõl a pályázók írásbe-
li értesítést kapnak.

A nyertes pályázónak a megjelenés tartalmát, terje-
delmét és idõpontját az Újpesti Napló szerkesztõségé-
vel kell egyeztetnie. A megjelenés tartalmának meg
kell felelnie a vonatkozó jogszabályi és etikai elõírások-
nak. Amennyiben a pályázó a pályázatában valótlan
adatokat közölt vagy egyébként jogosulatlanul vette
igénybe a támogatást, úgy köteles az Önkormányzat
részére megfizetni az igénybe vett újságfelület árát. A
támogatás utáni esetleges adóterheket a támogatott
kisvállalkozás viseli, az adózási kötelezettségek teljesí-
tésérõl a kisvállalkozásnak kell gondoskodnia.
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mérkõzés célja nem is lehet
más, mint az, hogy a klub a
szurkolókkal közösen na-

gyot lendítsen Szusza Ferenc szobrá-
nak ügyén, a mérkõzés teljes bevé-
telét a Szusza emlékmûre fordítják
majd. A lengyel csapat szinte azon-
nal igent mondott a meghívásra. A
jegyárak kedvezményesek: 1200 fo-
rintért tekinthetõ meg a Szusza Fe-
renc Emlékmérkõzés, de a helyszínen
különleges emlékjegyet is válthatnak

a rajongók, 1885
forintért. Az em-
lékmeccs egyéb-
ként egy face-
book-os kezde-
ményezés ered-
ménye, ahol ra-

jongók, szurkolók kezdtek kam-
pányba azért, hogy Újpest legendá-
jára ne csak a stadion neve, de egy
róla készült szobor, és emléknap is
emlékeztesse a futball szerelmeseit.

Wintermantel Zsolt, Újpest pol-
gármestere  személyesen is arra
buzdít mindenkit, vele együtt minél
többen támogassák a kezdeménye-
zést, annak érdekében, hogy az ak-
ció sikeres legyen. A szervezõk szíve-
sen vesznek további felajánlásokat
is, az alábbi bankszámlaszámokon: 
12010422-00251822-00300007. 
Nemzetközi átutalásokhoz:
IBAN HU34 1201 0422 0025 1822 0030 0007
SWIFT-kód: UBRTHUHB

– U. N.

Focimez 
a polgármesternek
A szombati UTE-Siófok rangadóra
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármeste-
re is kilátogatott, akit a nem túl kellemes,
1-1-es végeredmény mellett egy kellemes
meglepetés is várt.

A klub játékosai és vezetõi apró figyelmességgel kedves-
kedtek a születésnapját nemrég ünneplõ polgármester-
nek. Wintermantel Zsolt február 26-án töltötte be 39.
életévét. Az UTE  úgy gondolta, a legstílusosabb ajándék
ebbõl az alkalomból egy személyre szóló, 39-es mez át-
adása, amit a mérkõzés elõtt vehetett át a polgármester.

(U. N.)

A
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Sakkolimpia
gyerekeknek
Január 28-án rendezték meg a
IV. kerületi Sakk Diák Olimpia
Bajnokságot a Megyeri Úti Álta-
lános Iskolában.

A gyõztesek korcsoportonként,
nemenként:
F. I. Vadas Ádám, Német Tagoza-
tos Általános Iskola
F. II. Vigh Patrik, Megyeri úti Álta-
lános Iskola
F. III. Modori Marcel, Angol Tago-
zatos Általános Iskola
F. IV. Bödõ Lajos, Babits Mihály
Gimnázium
F. V. Zsipi Alex Márk, Bródy Imre
Oktatási Központ 
F. VI. korcsoport: Szabó Bence,
Bródy Imre Oktatási Központ
L. I. Zelenka Zsófia, Angol Tagoza-
tos Általános Iskola
L. II. Pálinkás Anna, Megyeri Úti
Általános Iskola
L. III. Vida Viktória, Megyeri Úti
Általános Iskola
L. IV. Tõke Tímea, Babits Mihály
Gimnázium
L. V. Bödõ Marianna, Babits Mi-
hály Gimnázium
L.VI. Tóth Karolina

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.

Jótékonysági meccs a Górnik Zabrze ellen március végén

Szusza Ferenc szobrára gyûjtenek
Március utolsó hétvégéjén – egy héttel az FTC elleni derbi elõtt, a válogatott Eb-
selejtezõje miatt – nem rendeznek fordulót az NB I-ben, ám március 26-án még-
sem maradnak futball nélkül az Újpest-drukkerek. Az Újpest FC ugyanis – szurko-
lói kezdeményezésre – nemzetközi barátságos mérkõzést játszik a lengyel Górnik
Zabrze ellen. Az ellenfélválasztás nem véletlen: ebben a klubban is dolgozott edzõ-
ként Szusza Ferenc, az újpesti stadion névadója, a klubhûség egyik példaképe,
Újpest díszpolgára, és nem is akármilyen sikereket ért el.
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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

� Ötéves, téglából épült garzonlakás, tárolóval,
zárható kocsibeállóval eladó. Tel.: 06-1-233-
1876, 06-30-426-8860, 06-30-441-6038

� Tulajdonostól, Gyomaendrõdön, a 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

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcában,
V. emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett,
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.
Rezsi 19 000 Ft. IV., XIV., XV. kerületek elõnyben.
Önkormányzati kizárt. I. á.: 9 MFt. Tel.: 06-1-
379-5547, 06-30-555-6030

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

� 31 m2-es téglaépítésû, felújított, vízórás, gáz-
konvektoros, belsõ kertes lakás, a Chinoin ut-
cában, 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 szé-
pen, teljes körûen felújított 37 m2-es, 1 szobás,
erkélyes panellakás, kis rezsivel, rendkívüli inf-
rastruktúrával. 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

� Újpest központban, 71 m2-es, 3 szobás, er-
kélyes, étkezõs, lakás, jó házban, kedvezménye-
sen, eladó. I.á.: 9,9 MFt. Tel.: 06-1-379-5475, 06-
30-294-9420

� Újpesten, 3,5 szobás ház, gázfûtéssel, mellék-
épülettel, terasszal, 556 m2-es kerttel, kedvez-
ményesen eladó! I. á.: 24,5 MFt. Tel.: 06-1-379-
5475, 06-30-294-9420

� Újpest kertvárosában, családi ház, 618 m2-
es telken, eladó. 96,5 m2-es lakótér, pince, 3
kamra. I. á.: 43,5 MFt. Tel.: 06-70-293-6719

� Eladom vagy elcserélem Árpád úti öröklaká-
somat! Kisebbre ráfizetéssel, 68 m2-es, 2+2 fél-
szobás, loggiás, üvegezve, jó elosztású, vízórás,
VIII. emeleti, részben felújított, új parkettás, vi-
lágos nagy konyhás, rácsos elõtérrel. I. á.: 10,9
MFt. Tel.: 06-70-353-6716

� Izzó utcában, 2 szobás, 53 m2-es, II. emeleti,
erkélyes, egyedi fûtésû, alacsony rezsi költségû
lakás, klímával, beépített mosogatógéppel, ri-
asztóval, tulajdonostól eladó. Metró 10 perc,
zöld környezet. I.á.: 12,4 MFt. Tel.: 06-30-210-
3568

� Újpesti SZTK-nál, 2 szobás, bõvíthetõ csalá-
di ház, 150 négyszögöles telken, családi okból
eladó. I. á.: 38 MFt. Tel.: 8-18 óra között 06-1-
389-6201

� Eladó Újpesten tulajdonostól, Katalin parkra
nézõ, világos konyhás, 53 m2-es, tehermentes
panel. Átalakított: nappali+háló+hall. Járólap,

parketta, padlószõnyeg, vízóra, megkímélt álla-
pot, emeleti, keleti. Irányár: 9,15 MFt, tel.: 06-
20-518-7907

Ingatlant kiad

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

� Kiadó! Panel, kis szoba, Újpesten, metrónál,
közös helyiséghasználattal. Ár: 30 000/hó rezsi-
vel együtt! Tel.: 06-70-306-5013

Ingatlant cserél

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

� Sürgõsen elcserélném Újpesti tanácsi 1+2 fél
szobás lakásomat, 1,5 szobásra. Gázfûtéses is le-
het. Régi bérû is. Minden megoldás érdekel. Új-
pest Káposztásmegyer I-II., XIII., XV., kerület.
Minden megoldás érdekel. Csakis tanácsira. Tel.:
06-70-643-6353

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

Garázs

� A Liszt Ferenc–Berzeviczy utca sarkán, te-
remgarázs hosszú távon kiadó, 12 000 Ft/hó. Ér-
deklõdni: 06-20-386-0232

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

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

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

�� Vizes falak, pincék utólagos szigetelése.
Mûszeres falnedvesség mérés, hõtérképezés.
www.falszigeteles.hu Tel.: 06-1-251-8684,
06-30-950-1306

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

� 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

� 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 ké-
szítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-4932

Oktatás

� Angol és német nyelvoktatás. Több éves
tanítási gyakorlattal, multinacionális cégeknél
és külföldön használt nyelvgyakorlattal, referen-
ciákkal, érettségire, nyelvvizsgákra, felvételikre,
nyelvoktatás magántanítványoknak angol és
német nyelvbõl. Tel.: 06-30-291-5231

� Német tanítás, érettségire felkészítés, korre-
petálás. „Segítséggel könnyebb, hatékonyabb!”
Tel.: 06-20-974-8855

� Angol tanítás, korrepetálás diákok és felnõttek
részére. Házhoz is megyek. Tel.: 06-30-465-0202

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

Egészség

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

Eltartás

� Eltartási szerzõdéshez keresünk idõs, egye-
dül élõ nyugdíjast. Biztonságot és ellátást, tel-
jes körû ügyvédi ellenjegyzést biztosítunk!
Csak budapesti, szép korúak jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06-30-392-5225. Minden nap hívható.

Társkeresés

� 55 éves, 168/65 kg, budapesti, rendezetten
élõ nõ, keresi 57-65 év közötti, magas, „mackós”
alkatú, nem dohányzó, becsületes párját. 
E-mail: tuzliliom55@gmail.com 

Masszázs

� Horváth Anikó gyógymasszõr. Frissítõ-és
relaxmasszázs, köpölyözés, gyógymasszírozás:
talp, gerinc, nyak, fej; fájdalomcsillapítás, vér-
keringés javítása, izomfeszülések, letapadások
oldása. Cím: IV. ker, Újpesti SZTK II.em. 211.
szerdán és csütörtökön: 9-15 óráig. Tel.: 06-30-
526-2923

Utazás

� Március 6. Busójárás Mohácson: 6800 Ft;
március 15. Kittseei csokigyár-Parndorf:
6400 Ft; április 2. Bécs-Schönbrunn: 7200 Ft;
április 22-25. Húsvét Erdélyben: 58 900 Ft;
május 19. Prága: 39 900 Ft; június 10.
Csíksomlyói búcsú Csíksomlyón: 58 900 Ft;
április 5-12 Izraeli körút 198 600 Ft. Kedvez-

ményes nyári üdülések Görögországba,
Olaszországba Spanyolországba Horvátor-
szágba és még nagyon sok helyre.  BBTOURS
1043, Bp., Munkásotthon u. 18., Tel.: 06-1-
780-1269; www.bbtours.hu

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.

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas 

3 nyelvű OKLEVELET adó MASSZŐR-

TANFOLYAM indul Újpesten 

ápr. 13-án és Gazdagréten ápr. 9-én

Ára: 45 000 Ft (részlet fizetéssel)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487;

(Cégj.szám: 02-09-07-5471)  

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

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 pálya-
mûveket július végéig kell elkészí-
teni. A pályázati felhívás részleteit
bõvebben a www.ujpest.hu
weboldalon közöljük. Eredmény-
hirdetés: 2011. augusztus 29-én.
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Egy hónappal ezelõtt hurkafesztivál-
ra és kóstolásra várta az újpestieket
a Piac és Vásárcsarnok, március 5-
én, szombaton felszolgálták a desz-
szertet is, a farsangi fánkot.

A kínáló tálakon lévõ, gyönyörû, kerek, mosolygós
fánkokat a Lipót pékség készítette, 150 lekvárral, és
ugyanennyi vanília krémmel töltött változatot sü-
töttek. A Lacikonyha a gasztronómia másik finom-
ságát, a túrófánkot kínálta, százas nagyságrendben.
A Lipótvár étkezde palacsintával kedveskedett.

A fánkot, palacsintát élvezettel fogyasztották a
vásárlók. Tihanyi Árpádné, Éva, például arról me-
sélt, bizony macerás dolog az otthoni fánksütés.
Míg fiatalasszony korában meg sem kottyant a
farsangi csemege elkészítése, nyugdíjasként legfel-

jebb egyszer, télen fog hozzá, akkor is csak az uno-
kák kedvéért. – Amióta a legtöbb pékség és cuk-
rászda tálcán kínálja a farsangi fánkot, kár a ve-
szõdségért. Legalább olyan jó, mintha én készítet-
tem volna! – tette hozzá nyomatékkal.

Somogyi Zsuzsa és kislánya, a negyedikes Réka,
a túrófánkkal ismerkedtek – finom – mondták el-
ismerésül. – Kár, hogy a papa otthon maradt – ta-
karít. – Bár õ egy tucatot is képes lenne magába
gyûrni – mondták nevetve. 

A fánk- és palacsintakészítõk örömmel sütkérez-
tek a sikerben. Elfogyott minden az asztalról. Fánk-
fesztiválra ugyan egy évet várnunk kell, de a követ-
kezõ kóstolóra csak néhány hetet: húsvét elõtti
szombaton slambucfesztivált rendeznek. (b.k.)

2007-ben indította útjára a régi hagyományok fel-
elevenítése céljából Ozsváth Kálmán, édesanyja
Ozsváth Kálmánné, Monori Marika és Ludányi Éva a
jótékonysági polgári bált. A szervezõknek már a kez-
detekben egyértelmû volt, hogy a bál állandó fõvéd-
nökeinek gróf Károlyi Lászlót és feleségét, Erzsébet
asszonyt kérik majd fel, hiszen Újpest és Fót több
szálon szorosan összekapcsolódik. A bál kedvezmé-
nyezettjének az elmúlt években mindig olyan intéz-
ményt választottak, amely Újpest életében kimagas-
ló közösségépítõ és a közösséget szolgáló tevékeny-
séget folytat. Így az elsõ három évben újpesti iskolá-
kat, tavaly pedig az Országos Mentõszolgálat Újpes-
ti Állomását támogatták, közel félmillió forinttal.

Az idei kedvezményezett a 126 éves Újpesti Tor-
na Egylet Tornaszakosztálya és sportolói lettek.
Wintermantel Zsolt, a bál védnöke, megnyitójában

kiemelte: teljes mértékben egyetért a választással.
„Egy jótékonysági bál, egy polgári bál mindenkép-
pen a példamutatásról kell, hogy szóljon. Minden-
ki, aki itt van, példát mutatott már valamikor, va-
lahol az élet területén. A bál szervezõi is példát
mutatnak akkor, amikor kiválasztják azokat az in-
tézményeket, szervezeteket, amelyek javára fel-
ajánlják a bál bevételét. Hosszú távú megállapo-
dást kötöttünk az Újpesti Torna Egylettel, mely
szervesen összefonódott városunk életével. Oly sok
örömet és büszkeséget okoztak nekünk a sporto-
lók, reméljük, ez a jövõben is így lesz. A Tornaszak-
osztály különösen kedves lehet szívünknek, hiszen
tavaly világbajnoki aranyat hoztak Újpestre.”

Az idei kedvezményezettet Õze István, az UTE
klubigazgatója képviselte. „Újpesten egyre erõsödik
a civil összefogás, ami egy város sajátja kell, hogy le-
gyen. Az UTE Újpest egyik legnagyobb létszámú ci-
vil szervezete, és nagyon jól esik számunkra, hogy
egy másik civil szervezet a mi javunkra, a mi megse-
gítésünkre bált rendez” – mondta az igazgató.

A polgármester és Ozsváth Kálmán szervezõ kö-
szöntõje után a hagyományokhoz híven Erzsébet
asszony feltûzte a szalagot a bál zászlajára, és ezzel
megnyitotta az estélyt. Az V. Jótékonysági Polgári
Bálon végül 600 000 forint gyûlt össze, felülmúlva
ezzel az eddigi bálok bevételét. (antos)

S z í n e s

Ötödik Újpesti Jótékonysági Polgári Bál 

Ismét összegyûltek 
egy jó ügy érdekében

Mi fán terem a fánk?

Újpesten!

16

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

Sminksuli 1.

Farsangi maszk
Az Újpesti Napló március 8-a, a hölgyek ünne-
pe alkalmából szépészeti rovatot indít. Kez-
désként sminksuliba hívjuk olvasóinkat kor-
határ nélkül, hiszen jól tudjuk, mi hölgyek,
hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt
önbizalmat, biztos megjelenést nyerünk ettõl.

A Petõfi utcában valódi Sminksuli mûködik,
vezetõ sminkesétõl Gyimesi Szilviától kapunk
hasznos tanácsokat. Bevezetésként farsangi
sminket készített Gyõry Evelin sminkes, a Per-
fekt szépségszalon tulajdonosa. 

Farsangi sminkek terén klasszikusnak
mondhatóak a különbözõ állatok, mint példá-
ul a macska, kutya, tigris, az oroszlán. A velen-
cei karneváli maszkok egyébként nagyon nép-
szerûek voltak Európa többi országában is.
Magyarországra Mátyás király korában Olasz-
országból hozatták az álarcokat és ruhákat.

Ilyen sminket készítettünk az alkalomra. Jó
tanács: elkészítéséhez professzionális szakem-
berre van szükség, nem hagyatkozhatunk ma-
gunkra, de barátnõnkre sem, hacsak nem
sminkes. (b.k.)
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