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„EGYÜTT ÉL A KÖZÖSSÉGGEL, 
AMIT VEZET” 
„Tegyünk félre minden pártpoliti-
kai-, világnézeti- és gondolkodásbéli 
különbséget és dolgozzunk együtt.” 
Wintermantel Zsolt, Újpest polgár-
mestere a múlt évet összegzi és a jö-
vőbeni tervekről mesél.  3. oldal

ADÓSSÁGFÉK, DEVIZAHITEL
Új szabályozás segít megakadályozni 
a túlzott eladósodást. Az adósságfék 
rendszere azt rögzíti, hogy az adott 
kölcsöntípus törlesztőrészlete az iga-
zolt havi jövedelem hány százalékát 
érheti el. A részletekről Nagy István 
alpolgármestert kérdeztük. 4. oldal

CSODÁLATOS VAGY, JÚLIA
Január 24-étől újabb nagysikerű da-
rabbal vár minden színházkedve-
lőt az Újpest Színház. W. Somerset 
Maugham Csodálatos vagy, Júlia 
című művét tekintheti meg a kö-
zönség, Détár Enikő és Perjés János 
főszereplésével.  10. oldal

ÚJ EDZŐVEL KÉSZÜL A BAJNOKNŐ
Április óta 2004 Európa-bajnoka, 
Sebestyén Júlia irányítja Tóth Ivett 
felkészülését. Talán az edzőváltás-
nak is köszönhető, hogy a legjobb 
hazai műkorcsolyázó egyre sikere-
sebben teljesít a versenyeken.  
 13. oldal
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Újpest mindenekfelett 

Újpesti kiválóságok, lokálpatrióta vál-
lalkozók és művészek emelték poha-
rukat az új esztendőre, a Polgár Cent-
rumban, január 8-án.  5.oldal
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Nehéz gyermekkor után, nem adta fel, 
mindig csak előre tartott. „Azért hinni 
jó, hogy amiben bízom nemcsak vízió”, 
énekelték együtt a gyerekek Caramellel 
az Ady Endre Művelődési Házban, a 
negyvenperces minikoncerten. Az ösz-
szes számot ismerték, fejből tudták, 
hatalmas szeretettel és örömmel fo-
gadták az énekest, aki talán a legna-
gyobb példakép most a hátrányos 
helyzetű, nehéz sorsú gyermekeknek. 
Az Újpesti Cseriti felejthetetlen megle-
petése volt ez a karácsonyi koncert öt-
száz gyereknek, akik a végén még aján-
dékot is kaptak, de az őket elkísérő pe-
dagógusok is szemmel láthatóan elér-
zékenyültek a dalok szövegétől és a 
hangulattól. 

Az Újpesti Cseriti mindemellett há-
rom hétvégén keresztül folyamato-
san jelen volt a vásárban, és önkénte-
sek bevonásával, meleg teával, süte-
ménnyel kínálta az adományozókat. 
A nagylelkű újpestiek segítségével 
rengeteg jó minőségű játék érkezett 
és komoly összeg folyt be a Cseriti 
számlájára. A beérkezett összegből 
és a különféle adományokból nagyon 
sok gyermeknek sikerült boldog per-
ceket szerezni. Idén is, immár negye-
dik alkalommal, Angyalszárnyon jött 
a Karácsony száz újpesti gyermeknek, 
melyből ötven gyermek személyre 
szóló ajándéka az OTP Bank XIII. ke-
rületi Babér utcai központjának köz-
reműködésével érkezett. Szintén ha-
talmas örömöt okozott a kicsiknek a 
Lázár Ervin Általános Iskola gyűjtése, 
ami őszinte mosolyt csalt az arcokra 
az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti 
Otthonában. 

Újpest Önkormányzatának jóté-
konysági szervezete szívből köszö-
ni a segítséget, mellyel szebbé tehet-
te rengeteg gyerek karácsonyát, és 
továbbra is köszönettel fogad ban-
ki átutalással történő (számlaszám: 
12010422–00208592–04500005) 
pénzadományokat, amellyel a jóté-
konysági szervezet a rászoruló gyerme-
kek felkarolását szolgáló szabadidős és 
kulturális programokat segíthet!

A támogatók teljes névsora az 
ujpest.hu-n olvasható! V. G.

Hinni jó
Nem véletlen, hogy a Vízió 
az egyik legnépszerűbb dal 
Carameltől, és az sem, hogy 
karácsonykor Újpest Ön-
kormányzatának jótékony-
sági szervezete a tíz évvel 
ezelőtti Megasztár nyerte-
sét hívta el a gyerekekhez. 
2014-ben is eredményes 
volt az Újpesti Cseriti.

Visszük magunkkal
Kapunk hideget, kapunk meleget. Egyik nap plusz tizenkét fok, másik nap 
mínusz tíz. Nem volt még ilyen szeszélyes a december, január, mint idén, én 
nem emlékszem, hogy lett volna. Most akkor bélelt, vastag kabát vagy egy 
könnyű tavaszi? Hóvirág vagy jég? Legyen verőfényes napsütéses kép a cím-
lapon, vagy egy jégbefagyott rózsabokor inkább?

Ugyanígy az élettel: folyamatosan dönteni kell. Elengedés vagy ragaszko-
dás. Mit vigyek magammal, mit kell hátrahagyni, a régihez az új hogyan il-
leszthető?

Az elmúlt évet számos kimagasló eredménnyel zárta Újpest, és a 2015-ös 
évet megújulással kezdi. Az utolsó simításokat végzik például a teljesen meg-
újult Pozsonyi úti rendelőben, hamarosan folytatódik a Görgey Artúr út felújí-
tása, és a héten adták át az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimná-
zium megújult tornatermét is. Az elmúlt években számos új, a város polgárait 
közvetlenül érintő és erősítő hagyományt sikerült megteremteni, és továbbvin-
ni. Ezek közül az egyik legfontosabb a Cseriti, melynek segítségével több száz 
hátrányos helyzetű gyerek juthatott új élményekhez és ajándékokhoz. 

Sajnos voltak veszteségek is. El kellett búcsúznunk Újpest köztiszteletnek 
örvendő nagyjai közül is olyanoktól, akik több évtizedes áldozatos munká-
jukkal erősítették és emelték a város hírnevét, tanították diákjait. Újpest tör-
ténete mégis, velük is folytatódik, visszük magunkkal a múltat, mindent és 
mindenkit, aki fontos belőle. 

Nem a könyveknek, hanem a történetüknek van illata, fogalmazta meg az 
Árpád Antikvárium tulajdonosa az Újpesti Napló most induló „Újpesti séták” 
című sorozatában. Ebben a rovatban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sé-
táinkat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 
megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. 

Legyen a címlapon Újpest, mindenek felett. T. E.
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Milyen volt a 2014-es év?

– Nagyon fárasztó. Négy válasz-
tást is le kellett bonyolítani, volt 
feladatunk bőven. A legnagyobb örö-
möm természetesen az volt, hogy az új-
pestiek értékelték azt a munkát, amit az el-
múlt ciklusban végeztünk, és a csapatommal együtt 
újraválasztottak. Azt vállaltuk, és azt kértük min-
denkitől, hogy itt, a mi helyi ügyeinkben tegyünk 
félre minden pártpolitikai-, világnézeti- és gondol-
kodásbéli különbséget és dolgozzunk együtt. Így 
most van újabb öt évünk, hogy Újpestet még elő-
rébb mozdítsuk. Tavaly valamennyi gyermek és fel-
nőtt háziorvosi rendelőt felújítottuk. Illetve, hogy 
pontosítsak, a Pozsonyi úti rendelő felújításának 
utolsó simításai zajlanak most, a Kunhalom utcá-
ban pedig egy újat fogunk építeni idén. Folytattuk 

az SZTK korszerűsítését, de másik hét intézmény-
ben is voltak jelentős felújítások. Tornatermeket re-
nováltunk, újabb ovifoci-pályákat építettünk. Szó-
val, sok dolgot tettünk.

Gyakran emlegeti, úgyhogy felteszem, külö-
nösen büszke az új uszodára, amit tavaly év 
végén a szakma is elismert.

– Igen, de szerintem erre az újpestiek is büsz-
kék, hiszen az első újpesti párbeszédben kiemelték, 
hogy szeretnének egy uszodát. A saját erőnkből, 
saját forrásból építettük. Ez már teljesen a miénk, 
senki nem veheti el tőlünk. És valóban, a Fürdőszö-
vetség tavaly négy csillagosra minősítette, majd pe-
dig az Építőipari Nívódíjat is elnyerte az épület.

Nagyon foglalkoztatja az újpestieket a piac 
újjáépítése is. Hogy áll ez most, és mik az 
idei teendők a piaccal kapcsolatban?

– Ha a jogi dolgok rendben van-
nak, akkor idén elkezdődik az 

építkezés. De ez egy nagyon 
hosszú és bonyolult jogi 
procedúra. A nyílt, kétfor-
dulós, nemzetközi eljárás-
rend szerinti közbeszerzés 
első szakasza már lezajlott. 

Ez az úgynevezett előminő-
sítéses szakasz, vagyis, hogy 

a pályázati feltételeknek meg-
felelnek-e a cégek.

Nem lett volna egyszerűbb inkább felújítani 
a mostani piacot?

– Elsőre én is ezt a megoldást vetettem fel, de 
nem lehetett korszerűsíteni. Mind gazdaságossá-
gi, mind műszaki, mind pedig üzemeltetési szem-
pontból lehetetlen feladat lett volna kivitelez-
ni. Vagy csak úgy, ha legalább másfél évre bezár-
juk az épületet. Ezt nem szerettük volna, mert 
a piac jóval több, mint egy árucserére alkalmas 
épület. Egy igazi agora. Az újpesti családok nem-

zedékek óta árulnak, vásárolnak, közösségi életet 
élnek itt.

Nehezebb úgy érvényesíteni Újpest érdeke-
it, hogy már nem országgyűlési képviselő?

– Nyilván könnyebb, gyorsabb bizonyos dolgok-
ról értesülni, ha az ember bent van a Parlamentben. 
De mivel egyik polgármester sem lehet honatya, így 
nem vagyok versenyhátrányban.

Ön amúgy sem az a visszahúzódó, irodájá-
ban üldögélő polgármester, de mostanában 
az interneten is egyre aktívabb.

– 2010-ben kérdezte az egyik kollégám, hogy 
van-e Facebook-oldalam. Bevallom, azt sem tud-
tam, mi az. Aztán elég gyorsan belejöttem, belát-
tam a jelentőségét. Megkerülhetetlen az interne-
tes közösségi élet, nekem is könnyíti a kommuni-
kációmat az újpestiekkel. És most már ott vagyok a 
Twitteren, sőt elindult a blogom is, „wézsé” címmel. 
Az én felfogásom szerint a jó polgármester megta-
lálható, megszólítható különböző rendezvényeken, 
a piacon, meccsen és az interneten is. Együtt él a 
közösséggel, amit vezet.  J.M.

(A teljes interjút megtekinthetik az ÚKTV műsorán.)

„Együtt él a közösséggel, amit vezet”
Január elején mindenki összegzi az elmúlt esztendő történéseit és előretekint az új év teendőire. Így van ezzel 
Újpest polgármestere is. Wintermantel Zsolttal ültünk le egy újévi kávéra.
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„A piac
 jóval több, mint 

egy árucserére alkalmas 
épület. Egy igazi agora. 

Az újpesti családok 
nemzedékek óta árulnak, 

vásárolnak, közösségi 
életet élnek itt.

Újpest polgármestere a legtöbb online fe-
lületen elérhető. Facebook oldala mellett 
(www.facebook.com/wintermantel.zsolt) 
most már Twitteren (twitter.com/wezse) és saját 
blogján (wezse.blog.hu) is „találkozhatunk vele”. 

Egy, a héten készült felmérés szerint az önkor-
mányzati facebook oldalak közül az Újpest-
Káposztásmegyer a második legnépszerűbb 
oldal. (Bár az oldal arányaiban véve a máso-
dik helyen van,a több mint 24 ezer lájkkal 
mégis az Újpest-Káposztásmegyer viszi a prí-
met.) Kövessék, tájékozódjanak Újpestről a 
facebookon is! 

Kiemelkedő online teljesítmény
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Új szabályozás se-
gít megakadályoz-
ni a túlzott eladó-
sodást év elejé-
től. Az adósságfék 
rendszere azt rög-
zíti, hogy az adott 
k ö l c s ö n t í p u s 
törlesztőrészlete 

az igazolt havi jövedelem hány száza-
lékát érheti el. Nagy István alpolgár-
mester szerint ez az intézkedés ügy-
felet és bankot egyaránt mérlegelés-
re késztet. 

– A szabályozás lényege, hogy 2015. január 1. után 
minden, 200 ezer forintot meghaladó forinthitel felvé-
telekor vizsgálni kell, hogy a törlesztőrészlet nem ha-
ladja-e meg a leendő adós igazolt, legális nettó jövedel-
mének az 50 százalékát – mondja Nagy István alpol-
gármester. A devizahitelekre sokkal szigorúbb szabály 
vonatkozik: a törlesztőrészlet felső korlátja euróban fel-
vett hitel esetén nem haladhatja meg a 25, egyéb de-
vizában felvett hitel esetén a 10 százalékot. (Magasabb 
jövedelműek esetén ez az arány 30, illetve 15 százalék.)

Nagy István aláhúzta: a bankoknak minden eset-
ben vizsgálniuk kell az adós jövedelmi helyzetét. Erre 
azért van szükség, hogy tényleges jövedelmi fedezet 
nélkül ne juthasson kölcsönhöz olyan, aki később 
nem tud eleget tenni a fi zetési kötelezettségének. 
Rámutatott: 2002-ben, a kedvezményes lakáshitelek 
megszüntetése után a pénzintézetek áttértek a devi-
zahitelezésre, és nem vizsgálták meg kellőképpen az 
adós jövedelmi helyzetét. Olyanok is kölcsönhöz ju-
tottak, akikről tudni lehetett, hogy már az első rész-
let megfi zetése is gondot fog jelenteni számukra.

– Az önkormányzat a 2008-as pénzügyi válság 
idején megvizsgálta, hogyan segíthetnének azo-

kon, akiknek nehézséget okoz a megnövekedett 
törlesztőrészletek fi zetése. A támogatásra egy meg-
határozott összegű éves keretet különítettek el, amit 
pályázat útján tettek elérhetővé. Az idők folyamán 
világossá vált, hogy az ügyfelek többségének ez nem 
jelent segítséget, csak arra volt elég, hogy pár hó-
napig megmeneküljenek a lakás elvesztésével fenye-
gető veszélytől. Kiderült, hogy nem az ügyfeleknek, 
hanem inkább a bankoknak nyújtották a segítséget. 
Bebizonyosodott, hogy érdemi segítség csak állami 
beavatkozással lehetséges.

Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy az 
árfolyam és kamatkockázat a hosszabb futamidejű 
kölcsönök esetén magasabb.

Szerinte a mostani intézkedés preventív jellegű, 
segítségével elkerülhető a megfelelő fedezeti hát-
tér nélküli hitelezés. Lapunk kérdésére hozzátette, 
megfelelő igazolt jövedelem esetén az sem jelenthet 
problémát, ha valaki korábbi hiteleit szeretné kivál-
tani, összevonni. Ilyen esetben mindenképpen aján-
latos számítást végezni, a kockázatokat kizárni, és 
csak azután dönteni.  M. ORBÁN ANDRÁS

A szabályozás csak az újonnan felvett hitelek-
re vonatkozik. Egy banki szakértő szerint az in-
tézkedés összességében pozitív hatású, csökken a 
túlzott eladósodottság kockázata. Azoknak sem 
lesz könnyebb, vagy nehezebb kölcsönhöz jut-
ni, akik korábbi hiteleiket szeretnék összevonni, 
pontosabban egy újjal kiváltani. Megváltozik vi-
szont az ügyintézés módja, a korábbinál több do-
kumentáció szükséges. A szakértő a devizahite-
lekkel kapcsolatban megjegyzi: nem lehet egye-
di kérelem alapján devizában meghagyni a köl-
csönt. Csak akkor nem kell forintosítani, ha va-
laki a szabályozás valamely feltételének megfelel.

„Bebizonyosodott, hogy érdemi 
segítség csak állami 
beavatkozással lehetséges”

Adósságfék
a túlzott
eladósodás 
ellen

Az új joggyakorlat mindkét 
felet mérlegelésre inti

MEGHOSSZABBODIK A JÉGPÁLYA 
NYITVA TARTÁSA
Közkívánatra meghosszabbodik a jégpá-
lya nyitva tartása: az eredetileg tervezet-
től eltérően január 31-én nem zár be az 
újpesti jégpálya. Február 1-én vasárnap 
is lehet még korizni! A pálya a szokásos 
rendben fog működni 9-től 21 óráig, köz-
te jégfelújítással 14-től 15 óráig.

Szerelmesek, fi gyelem!
Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmeseknek! Örömmel 
közvetítjük február 12-én megjelenő lapszámunk oldalain a Bálint-, 
azaz a Valentin-napi üzeneteket. A néhány soros, névvel vagy jeligével 
ellátott üzeneteket a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.

Leveleiket február 5-éig a szerencsi.csilla@ujpestimedia.hu e-mailre, 
postán feladva vagy személyesen az Újpesti Napló címére (1043. Bp., 
Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Ház) jutassák el. 
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A közösség ereje
Újpesti kiválóságok, lokálpatrióta vállalkozók és művé-
szek emeleték poharukat az új esztendőre, a Polgár Cent-
rumban, január 8-án. 

– Újpest csak akkor lesz virágzó és sikeres, ha úgy tekintünk rá, mint egy szülő 
a gyermekére – emelte ki megnyitóbeszédében Wintermantel Zsolt polgármes-
ter. – Csak az számít, csak az a fontos, ami a városunk és az itt élő emberek ér-
dekeit szolgálja. Újpest ma is egy önálló, szuverén város, nem közigazgatási érte-
lemben, hanem lelki, szellemi értelemben.

A polgármester beszédében az elmúlt év eredményeit és az újpesti összetar-
tást is hangsúlyozta. Az elmúlt években számos új, a közösséget erősítő hagyo-
mányt sikerült megteremteni. A kezdeményezések közül Wintermantel Zsolt a 
Cseritit tartja a legfontosabbnak. Mint mondta: a Cseriti nem csupán egy prog-
ram, sokkal inkább egy szellemiség, azt fejezi ki, hogy nem az a fontos, mit kap-
hat az ember attól a közösségtől, amelyben él, hanem az, hogy mit adhat hoz-
zá a közösség életéhez. „Önöket, Újpest kiválóságait, ahogy városunk minden-
kori vezetőit is ez a gondolat kell, hogy vezérelje” – fogalmazott a polgármester.

A Polgár Centrum színháztermében helyet foglaló vendégek Szemerédi Berna-
dett és Egyházi Géza musicalműsorát láthatták. 

A műsort és az estét, az előző évekhez hasonlóan fogadás zárta, ahol a polgár-
mester rövid pohárköszöntője után Újpest büszkeségei koccintottak.  D. V.

Wintermantel Zsolt megnyitó beszé-
dében kiemelte: „Munkatársaim ne-
vében is azt a vezérlőelvet fogalmaz-
tam meg, ami így hangzik: Újpest 
mindenekfelett! Azt vállaltuk, és azt 
kértük mindenkitől, hogy itt, a mi he-
lyi ügyeinkben tegyünk félre minden 
pártpolitikai-, világnézeti- és gondol-
kodásbéli különbséget, és dolgozzunk 
együtt. Az, hogy ma ismét itt kö-
szönthetem önöket, az hogy ugyan-
azzal a csapattal folytathatjuk a négy 
évvel ezelőtt elkezdett közös munkát, 

egyértelműen azt jelenti, hogy az új-
pesti emberek is így éreznek, így gon-
dolkodnak. Úgy ítélték, hogy a város-
vezetés valóban ennek a szellemében 
dolgozott és ők maguk is ennek a szel-
lemében, vagyis pártpolitikai és egyéb 
szempontokon felülemelkedve sza-
vaztak az önkormányzati választáso-
kon. Bizonyították, hogy Újpest ma is 
egy önálló, szuverén város. Nem köz-
igazgatási értelemben, hanem lelki-, 
szellemi értelemben. Az újpesti öntu-
dat és közösség ma is erős.”

Újpest! Megérkeztem!
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a közkedvelt 
„Hahóóó, Újpest!” című rovatunk a jövőben az ujpest.hu 
weboldalon fog megjelenni! Továbbra is örömmel fogad-
juk az újpesti body-ban készült, jpg formátumban elkül-

dött babafotókat a gyerekekről! A változással lehetőségünk nyílik egyszerre 
több újpesti babát is megmutatni Önöknek, ezért kérjük a büszke szülőket, 
nagyszülőket, használják bátran a fényképezőgépet és látogassák sűrűbben 
weboldalunkat! Köszönettel: A szerkesztőség

Megvalósuló tervek

Folytatódik a Görgey 
út felújítása
Hamarosan folytatódik a Görgey Artúr út felújítása. 
A munka menetéről és az aktuális útlezárásokról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk az újpestieket, az Újpes-
ti Naplóban, az Újpest-Káposztásmegyer facebook 
oldalon és az Újpesti Közéleti Televízió műsoraiban. 

A február elején induló felújítási munkálatok várható befejezése 2016 ta-
vasza. A Görgey út teljes szélességében új burkolat épül, az út mellett 
aszfaltozott parkolók és kerékpársávok lesznek kialakítva. A villamos va-
donatúj sínpályát kap, és a felsővezeték-hálózat is teljesen megújul. Az 
utasok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedésének érdekében aka-
dálymentes megállók és gyalogátkelőhelyek épülnek.

Az építkezés során szakaszos útlezárásokra, forgalomelterelésekre szá-
míthatunk. A tömegközlekedés zavartalan biztosítása érdekében villa-
mospótló járatok beállítására lesz szükség, melynek végleges terve a na-
pokban készül el. A járatok menetrendjéről és az aktuális útlezárások-
ról folyamatosan tájékoztatjuk az újpestieket, az Újpesti Naplóban, az 
Újpest-Káposztásmegyer facebook oldalon és az Újpesti Közéleti Televí-
zió műsoraiban.   D. V.



Made in 
Újpest

Tudták, hogy létezik nemzetközi-
leg elismert léggömbművész? Bi-
zony! Nem is olyan messze. A Gör-
gey utca 6. szám alatt lila-fehér 
lufi bábu csalogat egy sokak által 
csupán partykellékesnek ismert üz-
letbe. A hepi börzdéj felirat és a szí-
nes gyertyák mögött ritka különle-
gesség bújik meg.

Biró Janina és édesanyja, Biró Franciska, valamint fér-
je, Monoki Zoltán léggömb és rendezvénydekoráció-
val foglalkozó boltja 2002-ben nyílt meg a XV. kerü-
letben. Újpest iránti kötődésük, no és persze a Gör-
gey utca forgalma hat éve csábította őket mostani 
helyükre, ahol vállalkozásuk igazán virágozni kezdett. 

– Kezdetben a legegyszerűbb színes lufi kat és 
hagyományos dekorációkat kínáltunk – mesé-
li Monoki Zoltán. – Szerencsénkre hamar megis-
mertek és megkedveltek minket, így a vásárolói 
igények formálták kínálatunkat. Rendezvények, 
esküvők dekorálását is elvállaltuk. Hogy valóban 
különleges és egyedi dolgokat kínálhassunk, fe-
leségemmel letettük a nemzetközileg elismert 
lufi művész vizsgát. 

Mára nincs olyan ötlet, ami a Magic 
Worldben ne valósulna meg. Az üzlet honlapján 
(www.magicworld.hu) több tíz oldalon keresztül 

találunk különlegességeket. Lufi ból készült, élet-
nagyságú házaspár, horgászó alak, hatalmas gó-
lya. De emlékeznek még az újpesti jégpálya meg-
nyitójára? Ott is tiszteletét tette egy korcsolyázó 
lufi  pár. 

Már csak egyetlen kérdés maradt: vajon, hogy 
nézhet ki lufi másunk?  D. V.

MAGIC WORLD 2002
1041 Budapest, Görgey Artúr utca 6. 

www.magicworld.hu

Lufi ? Művészet! 
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Diákok írták

Túl minden 
határon – 1. rész

A 2013-14-es tanévben iskolánk le-
hetőséget kapott a Comenius pro-
jektben való részvételre.

Mi is az a Comenius projekt? 
A mi iskolánkban a Comenius projekt a Duna 
menti várakról, városokról és országokról szól. 
Így a projekttalálkozókon nagyon sok ország vesz 
részt. Többek közt: Németország, Ausztria, Szlo-
vákia, Horvátország, Románia, és Bulgária (meg 
persze a mi csodálatos országunk). 

A projektnek több célja van. Ilyen például az 
angol nyelvtudás fejlesztése, hiszen az egész ta-
lálkozó angol nyelven fut; azok az iskolák vesz-
nek részt benne, amelyek ezt a nyelvet oktatják. A 
másik fontos cél, hogy megismerjük egymás kul-
túráját, történelmét, hagyományait, gasztronó-
miáját. Volt alakalom, amikor még táncolni is ta-

nulhattunk tőlük. Természetesen a projekt alatt 
az izgalmakból sem volt hiány – új ország, új vá-
ros, új környezet: minden teljesen új és ismeret-
len. Akkor mi fog minket segíteni? A kölcsönös 
bizalom! Sokan szereztünk nemzetközi baráto-
kat, akikkel a közösségi oldalakon, esetenként 

személyesen még mindig tartjuk a kapcsolatot. 
Azokban a felejthetetlen napokban nem történt 
semmi olyan, amire ne emlékeznénk szívesen.

VIGH BIANKA
8 B., Karinthy Frigyes Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Monoki Zoltán
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Tágasabb, világosabb, több a levegő
Az utolsó simításokat végzik a teljesen megújult Pozsonyi úti rendelőben. A szep-
temberben indult munkálatok során kívül-belül új arculatot kapott az épület. 

– Ha az elmúlt négy év eredményeire visszatekintünk, 
akkor azt gondolom, jelentős fejlődésen ment át Új-
pest egészségügye – mondja Nagy István alpolgár-
mester. 

– Elsősorban a szakrendelő átvétele és renoválása 
volt nagy feladat. A ciklus második felében pedig az 
összes körzeti orvosi gyermek- és felnőtt rendelőt fel-
újítottuk.  

Az alpolgármester elmondta, az önkormányzat 
összességében 512 millió forintot költött a tizenhat 

háziorvosi rendelő rekonstrukciójára. A teljes költség egyharmadát fordították a Pozsonyi úti rendelőre.
A munkálatokról Renge Zsoltot, a terület önkormányzati képviselőjét is megkérdeztük.
– A rendelő emeletes, így a legfontosabb az akadálymentesítés volt. Továbbá elvégezték az épület tető-, hő- 

és vízszigetelését, új gépészeti és elektromos rendszert alakítottak ki. Minden helyiséget klimatizáltak és a fű-
tőtesteket is kicserélték. A váróban új padokat, a gyermekrészlegen pedig új pelenkázókat helyeztek el – tud-
tuk meg a képviselőtől.

Ezen a héten ugyan még csak fél gőzzel folyt a rendelés, de az első páciensek véleménye bíztató: tágasabb, 
világosabb, több a levegő – mondta Kovács Györgyné, Irma néni.   D. V.

Mostantól a Berda József utcai rendelőben dolgozó háziorvosok is a Pozsonyi utcai rendelőben fogadják 
pácienseiket. A Berda utcai épületben a védőnői szolgálatok kapnak otthont. 

Várhatóan Húsvétra elkészül 
a Rózsavirág tér. A Virág utca 
és az üzletház közötti sétány 
egy részét már átadták a gya-
logosok számára, az épüle-
tek előtt pedig a téli hóna-
pokban is folytatódik a mun-
ka. Reméljük, az időjárás sem 
szól közbe.

Virágzó tér

Konstelláció
E fogalom jegyében adták át az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gimnázium megújult 
tornatermét január 13-án. Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester szerint a megvalósulás sikere 
az akaratban és az összefogásban rejlik.

A fogalmat (együttállás) Hirmann László, az in-
tézmény igazgatója vezette be, hiszen több körül-
mény együttesen tette lehetővé, hogy az iskola 
tornaterme megújulhasson.

– Egyik ilyen a társaságiadó-felajánlás, (TAO), 
amellyel a látványsportokat (például a kosár-
labdát) lehet támogatni, a másik a Kiss Lenke 
Kosársuli, amely itt működik és az utánpótlás-ne-
velésben vállal szerepet. Kellett még, hogy az ön-
kormányzat az iskola épületének megújítása után 
ebben is fantáziát lásson. A sorból nem maradhat 
ki az intézményünk sem, amely köszönetet mond 
minden támogatásért – sorolta az igazgató.

Kiss Lenke Európa-bajnoki bronzérmes kosár-
labdázó szerint egy tizenhét éves álom vált most 
valóra. Kaptak egy termet, amit a sajátjukénak 
tudhatnak. (Edzéseiket ugyanis itt tartják.)

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az igazga-
tó szavait kiegészítve azt mondta, a siker az akarat-
ban és az együttműködésben rejlik. Visszautalt rá: az 
önkormányzat minden támogatási és pályázati le-
hetőséget megragad, amivel az újpesti közösség ja-
vát szolgálhatja. Felidézte: tavaly a Karinthy Frigyes 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
tornaterme újult meg, de az ovifocipályák létesítésé-
hez is ugyanilyen szívesen biztosítottak forrást.  MOA



Az építmény és telekadó, valamint a 
magánszemélyek kommunális adója be-
vallási kötelezettség teljesítésének ha-
tárideje: 2015. január 15. (csütörtök)
Kérjük azokat, akik:
–  2014 évben vagy korábban szereztek 

adóköteles építményt (gépjárműtáro-
ló, teremgarázs, kereskedelmi egység, 
egyéb nem lakás céljára szolgáló épít-
mény stb.) vagy

–  telek tulajdont / vagyoni értékű jogot, 
illetve 

–  magánszemélyek kommunális adója 
szerint adóköteles lakás tulajdonosai/ 
bérleti jog jogosultjai

 és még nem tettek eleget bevallási kötele-
zettségüknek, szíveskedjenek azt mielőbb 
teljesíteni! 
Felhívjuk a szíves fi gyelmüket, hogy a be-
vallás késedelmes teljesítése, vagy elmu-
lasztása mulasztási bírság megállapítását 
vonja maga után!

Az adóhatóság az adókötelezettségek 
teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus 
űrlapot rendszeresített, melyek a www.
ujpest.hu honlapról letölthetők és azok se-
gítségével az adózó bevallását teljesítheti:
•  a közzétett nyomtatvány egyéni kitölté-

sével és benyújtásával, vagy
•  az Önkormányzat honlapján közzétett szá-
mítógépes program segítségével kitöltött, 
kinyomtatott, papíralapú bevallás adóha-
tósághoz történő benyújtásával, vagy

•  az Önkormányzat honlapján közzétett 
számítógépes program segítségével ki-
töltött bevallás elektronikus úton (ügy-
félkapu) történő benyújtásával. 

•  A bevallási formanyomtatványok ügyfél-
fogadási időben osztályunkon is besze-
rezhetők, valamint kérésre a megadott 
címre is készséggel postázzuk!

Az I. félévi adófi zetési kötelezettségek 
pótlékmentes beérkezési határideje: 
2015. március 16. (hétfő)
Az általunk már nyilvántartott építmény 
és telekadó, kommunális adó, továbbá 
gépjárműadó alanyok részére a 2015. év-
től hatályos adófi zetési kötelezettséget 
tartalmazó határozatokat, az első félévi 
adó befi zetésére szolgáló csekkeket várha-
tóan február végén – a számlaegyenleg ér-
tesítővel egyidejűleg – postázzuk.

A helyi adók mértékei 2015. január 1.-
től az alábbiak szerint módosultak:
ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ 
–  az 500 m2 hasznos alapterületet meg 

nem haladó építmény esetében, az ösz-
szesített hasznos alapterület minden 
négyzetmétere után 1483 Ft / m2

–  az 500 m2 hasznos alapterületet megha-
ladó építmény esetében az egész épít-
mény vonatkozásában az összesített 
hasznos alapterület minden négyzet-
métere után 1827 Ft/m2

–  a magánszemély tulajdonában álló ga-
rázs adója: 510 Ft / m2

–  magánszemély teremgarázs tulajdoná-
nak adója: 256 Ft / m2

Az adókötelezettség a tulajdonjog / va-
gyoni értékű jog megszerzését – új épít-
mény esetében a használatbavételi enge-
dély kiadását - követő év első napján ke-
letkezik.

Mentes az építményadó alól magán-
személy (magánszemélyek) tulajdoná-
ban álló lakás. Amennyiben a lakás csak 
részben áll magánszemély (magánszemé-
lyek) tulajdonában, úgy a mentesség csak 
a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségé-
re vonatkozik.

Az adózónak nem kell bevallást, illetve 
nyilatkozatot tennie azon lakástulajdona 
után, amely mentes az építményadó alól.

Magánszemély (magánszemélyek) tu-
lajdonában álló lakásnak kell tekinteni 
azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló 
lakást is, amelynek a lakásszövetkezetek-
re vonatkozó jogszabályok szerinti állan-
dó használati joga magánszemélyt (ma-
gánszemélyeket) illet meg

A TELEKADÓ ÉVI MÉRTÉKE 
a) külterületi telek esetében 320 Ft/m2

b) belterületi telek esetében – a c) pont-
ban meghatározott kivétellel – 328 Ft/m2

c) a településrendezési szabályok szerint 
VK (városközponti területek) keretöve-
zetben lévő belterületi telek esetében 336 
Ft/m2

Mentes a telekadó alól a magánszemély 
tulajdonában lévő lakóház építésére alkal-
mas telektulajdon 2 évig. Ezen adómen-
tesség az építési engedély kiadásának évé-
től kezdődik és csak abban az esetben ve-
hető igénybe, ha az építkezést az építé-
si engedély érvényességi ideje alatt meg-
kezdik, továbbá a magánszemély tulajdo-
nában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
További információk: István út 15. III. 
emelet 309.-311.iroda
Telefon: 231-32-39; 231-32-42; 231-32-43 
illetve a honlapon.                                      

MAGÁNSZEMÉLYEK 
KOMMUNÁLIS ADÓJA: 
Az adó mértéke 2015. január 1-től la-
kásonként, lakásbérleti jogonként: 
24 000 Ft / év

Mentes az adó alól az a magánszemély 
tulajdonában álló lakás, amelynek tulaj-
donosa (több tulajdonos esetében leg-
alább az egyik tulajdonos) az év első nap-
ján az Önkormányzat illetékességi terüle-
tén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
–  amelyben nincs bejelentve (megjelölve) 

valamely vállalkozó székhelye, telephe-
lye vagy fi óktelepe és

–  amelyet nem adnak részben vagy egész-
ben bérbe és

–  amelynek egyéb módon történő haszno-
sításával összefüggésben a tulajdonosnak 
nem keletkezik adóköteles jövedelme.

Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, 
amely esetében:
–  a bérelt lakásban nincs bejelentve (meg-

jelölve) valamely vállalkozó székhelye, 
telephelye vagy fi óktelepe és

–  a bérelt lakást nem adják albérletbe és 
–  a bérelt lakás egyéb módon történő hasz-

nosításával összefüggésben a bérlőnek 
nem keletkezik adóköteles jövedelme.

E felsorolt együttes feltételek bármelyiké-
nek fennállása esetén a lakás tulajdono-
sának kommunális adó bevallási és fi zetési 
kötelezettsége keletkezik.

Az adómentes lakásokról NEM kell be-
vallást benyújtani!

További információk: István út 15. III. 
emelet 301., 302. iroda. Telefon: 231-32-
36; 231-32-37 illetve a honlapon.                                      

GÉPJÁRMŰADÓ 
A teljesítmény szerinti adóalap után a 
gépjármű mértéke a következő:
–  gyártási évében és az azt követő 3 nap-

tári évben 345 Ft/kW,
–  gyártási évet követő 4-7. naptári évben 

300 Ft/kW,
–  gyártási évet követő 8-11. naptári évben 

230 Ft/kW,
–  gyártási évet követő 12-15. naptári év-

ben 185 Ft/kW,
–  gyártási évet követő 16. naptári évben és 

az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Az adó alapja, az autóbusz, a 
nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett sa-
ját tömege (önsúlya).

Az adó mértéke ezekben az esetekben 
az adóalap minden megkezdett 100 kilo-
grammja után:

–  a légrugós vagy azzal egyenértékű ru-
gózási rendszerű nyerges vontató, te-
hergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft 

–  az előző pont alá nem tartozó gépjár-
művek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

FONTOS! 
Felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdono-
sok fi gyelmét, hogy a gépjármű eladá-
sa esetében a gépjármű tulajdonjogá-
ban bekövetkezett változást az átruházó 
korábbi tulajdonosnak (a továbbiakban: 
átruházó) legkésőbb az átruházás évének 
utolsó napjától számított 15 napon belül 
– be kell jelentenie, mert ha a tulajdon-
átszállással érintett felek egyike sem tesz 
eleget a bejelentési kötelezettségének, ak-
kor a korábbi tulajdonos (eladó) marad 
az adó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a 
következő: a tulajdonjog-változásról ké-
szült külön jogszabályban meghatározott 
tartalmú teljes bizonyító erejű magánok-
iratot (adásvételi szerződés) vagy annak 
másolatát a keltétől számított 8 napon 
belül be kell nyújtani személyesen vagy 
meghatalmazott útján Budapest Főváros 
Kormányhivatala IV. kerületi Hivatala Ha-
tósági Osztályának Ügyfélszolgálatán (Ist-
ván út 15. fszt.)

Továbbra is kell bevallást benyújtani, 
ha a gépjármű vagy annak tulajdonosa 
adómentes, ilyen például, ha az adó ala-
nya súlyos mozgáskorlátozott személy, 
vagy az egyesület, alapítvány tulajdoná-
ban lévő gépjármű meghatározott felté-
telek teljesülése esetén.

A gépjárműadó fi zetési kötelezettség 
megállapítása a kormányhivatalok ok-
mányirodái által kezelt közhiteles gép-
jármű-nyilvántartás adatai alapján törté-
nik. A gépjárműadó alanya az, aki az év 
első napján a gépjármű tulajdonosaként, 
üzembentartójaként szerepel e hatósági 
nyilvántartásban.

Év közben újonnan vagy újra forga-
lomba helyezett gépjármű utáni adó ala-
nya az, aki/amely a forgalomba helye-
zés hónapjának utolsó napján a hatósá-
gi nyilvántartásban tulajdonosként sze-
repel.

További információk: István út 15. III. 
emelet 301., 302. iroda

Telefon: 231-32-36; 231-32-37 illetve a 
honlapon.                                      

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díjfi zetési kötelezettség azt 
a kibocsátót terheli, aki a műszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
és az Önkormányzat közigazgatási terüle-
tén helyi vízgazdálkodási hatósági enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízel-
helyezést – ideértve az egyedi szennyvíz-
tározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díjat önadózás útján a 
kibocsátónak kell megállapítania és meg-
fi zetnie március 31-éig, az Önkormányzat 

12010422-00208592-02400002 talajter-
helési díj bevételi számlájára

További információ, bevallási forma-
nyomtatvány: III. emelet 304. iroda, Tele-
fon: 231-32-43                                      
  ADÓIGAZGATÁSI
  OSZTÁLY       

Adózási információk 2015
Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok fi gyelmét a helyi adókkal és a gépjárműadó-
val kapcsolatos alábbi általános és speciális tudnivalókra:
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Új év, új album 
a láthatáron
Az ismert zenész-műsorvezető, Zola 
a tervek szerint hamarosan egy új, 
akusztikus albummal örvendezteti 
meg közönségét. Újpest természete-
sen ebben is szerepet kapott.

– Régi álmom volt, hogy akusztikus szólólemezt 
készítsek. Amikor elkezdtem ezen dolgozni, jött a 
New Level Empire is, a zenekar pillanatok alatt na-
gyon beindult, így a saját, akusztikus anyagomat 
félre kellett tennem, hiszen elég rövid idő alatt na-
gyon sok dalt kellett készíteni az együttesnek. Ősz-
szel viszont volt időm, hogy a Gitárulkozás dalait is 
befejezzem és az egész kampányt kitaláljuk. Eljött 
az idő, hogy megvalósítsam, amit már gyermekko-
rom óta szerettem volna – mondta el az énekes.

Zola színes egyénisége a szólóalbum dalaiban is 
megmutatkozik. A dalokat hallgatva és a klipeket 
látva bizonyos, hogy a siker nem fog elmaradni. 
Azt pedig, hogy az újabb videókban előbukkan-e 
ismét egy-egy újpesti helyszín, kíváncsian várjuk.

Az év első felében megjelenő, tíz új dalt tartalma-
zó szólólemez a Gitárulkozás címet viseli majd. 
Az albumhoz máris rengeteg érdekesség kapcso-
lódik. A dalok mindegyikéhez klip vagy video ké-
szül. Ezek közül néhányat már leforgattak és a kö-
zönség is láthatta. Egy igazi újpesti pedig ismerős 
helyszíneket is felfedezhet a felvételeken. A pro-
jekt első dala az Elfogy a szó volt. Ehhez a klipet 
a városközpontban, egy bontás előtt álló romos 
házban forgatták, az Ülök és várok című dal for-
gatásához pedig a Központ Bisztró adott otthont. 
A képeket egy hétfő éjszaka rögzítették, amikor 
nem volt senki a bisztróban.  R. Zs.
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Újpesti séta című rovatunkkal a jövőben kéthetente találkozhatnak olvasóink. Új sorozatunk-
ban arra vállalkoztunk, hogy hétköznapi sétáinkat nem mindennapivá tesszük: a megszokott 
útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsa-
nak velünk. Sőt! Ha kedvük van, adjanak ötletet, merre tartson a következő, közös sétánk…

Megemlékezés
Újpesten hetven évvel ezelőtt, 
1945. január 10-én ért véget a má-
sodik világháború.  Újpest Önkor-
mányzata, a Megyeri úti temető-
ben január 10-én kora délután a 
város koszorújával emlékezett a ii. 
világháború újpesti áldozataira.

A könyv 
illata
itt járok minden nap, az Ár-
pád úton, ismerem a kirakato-
kat, az eladókat, a péket, köszö-
nünk egymásnak sok emberrel, 
de az Árpád Antikváriumban 
még nem jártam. pedig szoro-
san kötődöm az irodalomhoz. 
szeretek olvasni, írni, könyves-
boltba járni csak úgy. Könyvek-
nek éreztem már illatát, igaz, 

eddig csak új könyvekét. Meg-
nézem, kezembe veszem, meg-
szagolom. Ez az első, mikor egy 
új kötettel ismerkedem. 

– A könyvnek nincs szaga 
– mondja Körmöczi Marian-
na, a bolt vezetője és tulajdo-
nosa –, ez tévedés. A környe-
zetnek, a lakásoknak, az em-
bereknek van illatuk, amiket 
a könyvek átvesznek a polco-
kon. Az antikváriumban nem 
a köteteknek, hanem a törté-
netüknek van illata. 

Különösebb illatot tényleg 
nem érzek, amikor belépek 
az antikvárium ajtaján, vi-
szont egy jellegzetes hangula-
tot igen. Olyasmi érzés, mint-
ha körbevenne az egész világ. 
Minden van itt, kultúra, filo-
zófia és történelem különfé-
le országokból, más-más ko-
rokból. Látok ismerős köte-
teket, amelyek mintha min-
den családban ott lennének a 
polcokon. ilyen például Boc-
caccio Dekameronja, kékes-
szürkés színvilágával, mellette 

meg simán elfér Grecsó Krisz-
tián legújabb regénye, a Me-
gyek utánad. Nézem tovább 
a választékot, kortárs iroda-
lomról beszélgetünk Mari-
annával. Mindent ismer, so-
kat olvas, mutatja a kínála-
tot, Parti Nagy Lajos, Závada 
Pál, Cserna-Szabó András, egy 
egész sor Ulickaja és még so-
kan mások. Meglepő, hogy 
ennyi új könyv van, az an-
tikváriumokról azt gondolná 
az ember, hogy tele vannak 

klasszikusokkal, és régen elfe-
lejtett emberek írásaival. 

Kérdezem Mariannát, 
van-e valami jó sztorija, ami 
itt történt. Azt mondja, nincs 
különösebb, csak egy. 

– A legnagyobb sztori, 
ami itt történik, az, hogy ez 
az üzlet tizenkilenc év óta, 
megszakítás nélkül működik 
– meséli mosolyogva. – Ez a 
legnagyobb sztori. 

Ez tényleg nagy, hiszen itt 
a vöröstéglás épület környé-
kén állítólag nincs másik ha-

sonló üzlet, ami ennyit kibírt 
volna folyamatos nyitva tar-
tással. Közel húsz év komoly 
idő, Körmöczi Marianna sze-
rint ezt kizárólag a vásárlók-
nak köszönheti. sokan járnak 
ide más kerületekből is, van 
például csepeli vevője, aki 
évek óta visszajáró vendég. A 
legtöbben azonban mégis he-
lyiek, rengeteg a kisgyerekes 
anyuka, nem véletlen az sem, 
hogy a legnagyobb választék 
gyerekkönyvekből van.  V. G.
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Komor tekintetű, peckes bajszú ember (vagy 
nem is, inkább nagy író), aki könyörtelen szigo-
rúsággal írja le a magyar, népi valóságot, lehe-
tőleg hosszú regényekben, és hát ő írta a „Nyi-
las Misit”, de az is szomorú. Ezt a kissé karikíro-
zott, de azért szilárdan bennünk 
élő Móricz-képet próbálja le-
dönteni, helyesebben újraértel-
mezni második Móriczról szóló 
könyvében Szilágyi Zsófi a iroda-
lomtörténész, irodalomkritikus, 
aki személyével, Grecsó Kriszti-
án, kortárs író szerint, azt a köz-
keletű véleményt is megváltoz-
tatja, miszerint az irodalomtör-
ténészek jobbára tekintélyes, 
unalmas férfi ak. És ha már he-
vesen döntögetjük a közhelye-
ket, akkor kijelenthetjük, Szilágyi Zsófi a Móricz 
Zsigmond című monográfi ájának olvasásakor 
az a sztereotípiánk is elillan, hogy az irodalom-
történeti alkotások száraz, sivár textusok, tele 
unalmas adatokkal. A tizennyolc éve Újpesten 
élő irodalomtörténész könyve ugyanis olvasmá-
nyos, regényesen szubjektív, mi több, a szerkeze-

te is arra sarkallja az olvasót, hogy regényként, li-
neárisan olvassa végig. Szilágyi Zsófi a történészi 
és kritikusi hivatása összeadódik a könyvben, va-
gyis Móricz életét és műveit nemcsak ismerte-
ti és értelmezi, de értékeli is. Így válik személyes 
hangvételűvé a monográfi a. A tavaly Alföld-díj-
jal kitüntetett szerző viszonya Móriczhoz a leg-
többünknél amúgy is személyesebbnek mond-

ható, mert – miként az a könyv-
ből is kiderül – dédnagyanyját, 
Kálmán Bellát egy romantikus li-
ezon kötötte a nagy íróhoz. Azért 
meg főleg, mert Szilágyi Zsófi a, el-
mondása szerint, már gyerekko-
rában beleszeretett Móricz Zsig-
mond regényeibe. Számára akkor 
kétféle Móricz létezett: az egyik a 
tanteremben tanult unalmas Mó-
ricz, a másik meg a vidéki nyaralá-
sok alatt, a szénaboglya tövében 
olvasott izgalmas Móricz. A teljes 

életművet áttekintő monográfi ában is különb-
séget tesz e kettő között: nem kíméli a szerinte 
gyengébb műveket és dicséri az értékesebbeket. 
De leginkább emberivé teszi az irodalmi Akro-
poliszra emelt, érinthetetlennek hitt, nagy írót.

JUHÁSZ MÁTYÁS

Csodálatos vagy, Júlia
Január 24-étől újabb 
nagysikerű darabbal vár 
minden színházkedve-
lőt az Újpest Színház. W. 
Somerset Maugham Cso-
dálatos vagy, Júlia című 
művét tekintheti meg a 
közönség, Sztárek Andrea 
rendezésében, Détár Eni-
kő és Perjés János fősze-
replésével. 

A „Színház” című regény díszlete a színház, főszereplője 
egy korosodó, ámde nagyszerű színésznő, aki soha nem volt 
képes különbséget tenni a valódi és a játszott világ között. 
A könyvből 2004-ben készült fi lmes adaptáció Szabó István 
rendezésében, Anette Benning és Jeremy Irons főszereplésé-
vel, „Csodálatos Júlia” címen.

A játék Júlia mindene, de annyira, hogy képtelen abba-
hagyni. Mindig játszik, mindig szerepet alakít. Még akkor 
is, amikor – noha kiegyensúlyozott, boldog házasságban él 
– beleszeret egy nála sokkal fi atalabb férfi ba. Még akkor is, 
amikor ifjú szerelme egy korban hozzá illő, feltörekvő nai-
vát választ inkább. És még akkor is, amikor a hűtlen fi atal-
ember épp Juliánál keres protekciót új szerelme pályájának 
megsegítésére.

Mindez örökzöld slágerekkel elemelve a színház álomvilágá-
ba, amelybe mindannyian szerelmesek vagyunk kicsit.  D. V.

Napút Évkönyv 2015
„A szélességet az ég dere-
kán keresztül méltán ne-
vezhetjük tehát Napút-
nak.” Fazekas Mihály gon-
dolata nem véletlenül áll 
a Napút folyóirat 2015-ös 
évkönyvének borítóján. 
A névadó mottó 1999 óta 
évente tízszer jelenik meg 
a folyóirat elején és egy-
szer egy évben az évkönyv 
borítóján is. 

2003-tól egy k betűvel bővült a Napút, s az így létrejött 
Napkút Kiadó már könyvkiadással is foglalkozik. A kiadás-
nál náluk nem kifejezetten a nagy neveken van a fókusz, szí-
vesen foglalkoznak elsőkönyves, vagy éppen kevésbé ismert 
szerzőkkel és a hazai kisebbségek kultúrájával. A tartalom 
az első, nem a szerzői név, de az újdonság és a felfedezés 
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hagyománymentésre is. 

A folyóirat sokszínűségéről, befogadó szemléletéről és 
váltakozva jelentkező tizenhét rovatáról ismert. A leghíre-
sebb lapszám talán a tízedik, az évkönyv, ami karácsony 
előtt jelent meg. Az egymás után következő hónapokhoz 
kapcsolódó szerzők élettörténeteiből sok érdekességet 
tudhatunk meg, olykor rövidebb, esetenként pedig hosz-
szabb leírásokból vagy alkotásaikból.  V. G.

„A szélességet az ég derekán kereszt l
méltán nevezhetjük tehát Napútnak”

(Fazekas Mihály)

Irodalom, m vészet,
környezet

Nyolcvanhét jeles hetvenes10.10.
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Parador 
Húngaro
Egy amerikai és egy magyar férfi  összetalálko-
zik egy kolumbiai kolbászsütödében. Nem vicc 
kezdődik így, hanem ez a Parador Húngaro című 
dokumentumfi lm alapszituációja. A helyzet va-
lójában még ennél is csavarosabb, mert az ame-
rikai férfi  (Patrick Alexander) Németországban 
nőtt fel, bejárta egész Európát, benne Magyar-
országot, és ma már magyarnak (is) vallja ma-
gát. A másik férfi  viszont, aki a bogotai kolbász-
sütő büfé tulajdonosa, magyarnak is született. 
Villás Györgynek hívják és még 56-ban mene-
kült külföldre a Nyírségből, hogy végül felesé-
gével együtt Kolumbiában találjon otthonra. A 
két főszereplő különbözőbb már nem is lehet-

ne. Patrick nyughatatlan lélek, állandóan úton 
van, huzamosabb ideig soha nem bírja ki egy 
helyen, Gyuri bácsi viszont látszólag tökélete-
sen boldog Bogotában. 

A Parador Húngaro ennek a két férfi nek a kü-
lönös barátságáról, és egyben arról szól, mit je-
lent idegennek és magyarnak lenni. Patrick, aki 
Magyarországon járt egyetemre, és most is itt 
él, már fi atal felnőttként szeretett bele az or-
szágba, és olyannak látja, amilyen. Gyuri bácsi 
viszont csak az emlékeiben őrzi hazáját, hon-
vágya van, mégsem akar visszatérni. Patrick en-
nek ellenére megpróbálja rávenni az idős férfi t, 
hogy látogassanak el együtt Magyarországra. 

Nem lenne ildomos elárulni, hogy sikerül-e 
végül ez a terv, a Parador Húngaro azonban a 
végkifejlettől függetlenül is páratlanul őszinte 
és személyes fi lm. Úgy mesél nagy dolgokról, 
hogy közben nem használ nagy szavakat, még-
is sikerül megható pillanatokat rögzítenie. B. S.

Dől a közhely!
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SZILÁGYI ZSÓFIA: Móricz Zsigmond, Kalligram, 2013
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Éjszaka a könyvtárban
A cím már eleve érdekesen hangzik. Egy olyan alkalomra 
utal, amikor még a gyerekek is legálisan éjszakázhatnak, 
ráadásul a könyvtárban. 

A Király utcai könyvtár 2015. január 24-én, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából ismét megrendezi „Éjszaka a könyvtár-
ban” címmel a már hagyományosnak számító rendezvényét, 
melyre szeretettel várja a kedves érdeklődőket!

Gyermekszínház, koncert és kiállítás is szerepel a 17 órától 
reggel 6 óráig tartó programban. Emellett a szokásos ingye-
nes beiratkozással, teaházzal, társasjátékokkal várják a vendé-
geket. A programok ingyenesen látogathatók, a gyerekelőadás 
megtekintéséhez pedig előzetes regisztráció szükséges.

Méhes Csaba és a Brass in the Five előadásában 16 órától lát-
hatják az érdeklődők „A Rézerdő lakói” című zenés, interaktív 
gyerekműsort, majd 22 órától az  ef. Zámbó István Happy Dead 
Band fogja szórakoztatni a közönséget. 22:00-tól egészen reggel 
6 óráig folyamatosan lesz teaház, társasjáték, negyedévre ingye-
nes beiratkozás és egész éjszakás kölcsönzés mindazoknak, akik 
kíváncsiak arra, milyen egy könyvtári éjszakai kaland. V. G.

Ételosztás
Január 17-én, szombaton jóté-
konysági ételosztást szervez az 
Újpesti Szent József plébánia, a 
Szent János Katolikus Iskolával, 
a 25 éves Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattal és a Vitézi Rend-
del együttműködve. 

Az akció tudatosan került janu-
ár közepére. Arra szeretnék a szer-
vezők felhívni a fi gyelmet, hogy a 
szegények és nélkülözők mindig 
rászorulnak a szeretetre, nemcsak 
karácsony környékén. Ezért vá-
lasztották mottónak: „A szere-
tet nincs alkalomhoz kötve.”

Helyszín: a Szent János Katoli-
kus Iskola udvara. Időpont: 11-
től 14 óráig. 

Képzőművészeti kincsek Újpesten
A Kárpát-medence több magyarlakta területe után Újpestre is megérkezett 
Barcsay mester és tanítványai vándorkiállítása. A Barcsay Jenő, Balogh Lász-
ló, Deim Pál és Konok Tamás szitanyomatait bemutató tárlat január 9-én 
nyílt meg a Polgár Centrumban. 

A kiállítás anyaga kizárólag szitanyomatokból áll, amelyek nagy része Szentendrén készült. A szitanyo-
más, mint a képzőművészet egyik sokszorosító technikája a múlt század harmincas, negyvenes éveiben 
jelent meg az Egyesült Államokban. Alkalmazásának nagy fejlődése a második világháború után indult el. 
Barcsay Jenő fi gyelmét fi atalabb, szentendrei pályatársai irányították rá a technikára. Azon kevés művé-
szek közé tartozott, akinek képi világa alkalmas volt a szitatechnika általi sokszorosításra. A művek azért 
is különlegesek, mert mind a négy alkotó szitanyomatai hordozzák művészetük lényegét. Ily módon a ki-
állítás látogatói közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a XX. század magyar képzőművészetének kimagasló 
alakjaival.  D. V.

KINCSET REJT AZ ÚJPESTI USZODA BEZÁRT ÉPÜLETE
Az egykori gyógyfürdő falai Barcsay Jenő 1974-ben készített mozaik-kompozícióját őrzik. Az uszo-
da falát díszítő, körülbelül harminc négyzetméteres muranói üvegmozaik állami megrendelés volt. 
A műalkotást kifejezetten oda szánták, beillesztették a készülő uszoda tervébe. Újpest önkormány-
zata levédette az alkotást, így az épület egyedüli haszonélvezőjévé vált. 

Megújult 
a kertvárosi 
plébánia
Felszentelték az Újpest-kertváros Szent 
István plébánia frissen felújított plébá-
niaépületét Vízkereszt napján. A felújítás-
hoz a hívek adományai mellett az önkor-
mányzat is hozzájárult, a város a nyílászá-
rók cseréjében és az elektromos hálózat 
korszerűsítésében nyújtott támogatást. 

A felszentelést megelőző vízkereszti szentmisét Pályi 
László, Újpest Díszpolgára celebrálta, aki nyár végé-
ig volt a kertváros plébánosa. Úgy fogalmazott: év ele-
jén hálát adunk az elmúlt esztendőkért, és arra kérjük 
az Istent, hogy a soron következő évben is részesüljünk 
a kegyelmében. Maga a szentmise, amelyen dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester is részt vett, e gondolatok köré 
épült. Pályi atya szólt arról is, megújult a plébánia épü-
lete. Utóbbit Horváth István jelenlegi plébános szentel-
te fel, egyben köszönetet mondott a hívek és az önkor-
mányzat támogatásáért. A város a nyílászárók cseréjét 
és az elektromos hálózat felújítását támogatta.

Dr. Gerber Gábor, az egyházközség világi elnöke azt 
mondta, jó látni a plébánia fejlődését, jó hasznát ve-
szik majd például a megújult közösségi termeknek. 
 M. ORBÁN ANDRÁS

Az Újpest-kertváros Szent István plébánia Újpest 
egyik legnagyobb lélekszámú egyházi közössé-
ge, a plébániaépület felújításához augusztusban 
láttak hozzá. A munkálatokkal mostanra majd-
nem teljesen elkészültek, az ünnepi felszentelést 
vízkereszti szentmise előzte meg. Magát a temp-
lom építését 1942-ben kezdték el. A világháború-
ban az építkezés elakadt, majd Budapest ostro-
ma után a hívek saját erőből folytatták az építke-
zést; a templom 1946-ra készült el. A hozzá tarto-
zó, most felújított kétszintes plébániaépületet ké-
sőbb, már a hetvenes évek első felében emelték. 

Horváth István plébános 
felszenteli a frissen felújított 
plébánia közösségi termét
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Régi-új vezető 
az újpesti 
tűzoltóság élén
2015. január elsejétől régi-új parancs-
noka van az újpesti tűzoltóságnak. A 
várost 2006 óta szolgáló Gyurkó Fe-
renc százados a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Váci Kiren-
deltségének szakmai felügyeletét vet-
te át. Utóda az a Béres Ferenc, aki 
korábban már irányította az újpesti 
tűzoltó parancsnokságot.

parancsnok húsz éve tűzoltó, még a XIII. 
kerületben szerelt fel és szolgálati ideje ja-
vát is ott töltötte. Megbízatásáról szólva 

Béres Ferenc elmondta, bár ugyanazt a pozíciót tölti 
be, mint a szomszédos kerületben, munkája messze 

nem mentes a kihívásoktól. Amíg korábban egyet-
len terület és 100 ember tartozott hozzá, mostantól 
a hasonló lélekszámú Újpest és a XV. kerület, vala-
mint két város (Fót és Dunakeszi) közös tűzoltósá-
gát irányítja 60 beosztott segítségével. 

A parancsnoki teendők ellátása mellett a száza-
dos már hivatalba lépése második napján kivonult 
egy riasztásra. Január 2-án, Fóton, egy építési hiá-
nyosságok miatt kialakult pincetűznél kellett segíte-
ni, mozgalmasan indult tehát az új év.  BS

Béres Ferenc

Béres Ferenc fejlesztéseken is gondolkodik: tervei közt szerepel a laktanya sportpályájának felújítá-
sa, a 20 darab ágy lecserélése és egy olyan szabadidős terület kialakítása, ami télen-nyáron az állo-
mány rendelkezésére áll.

A

Petárdakommandó az állatokért
Az Újpesti Állatvédelmi Járőr-
szolgálat megerősített létszám-
mal, a Rex Állatsziget pedig állat-
orvosi ellátással, férőhelyek biz-
tosításával készült a szilveszte-
ri petárdaidőszakra. Előbbihez 
az Ebrendészettel együtt csak-
nem százötven bejelentés érke-
zett. A járőrszolgálat ötvenhá-
rom, chippel azonosított kutyát szállított haza. A legnehezebb ese-
teket az autópályákon kóborló állatok jelentették, és igen gyakori 
volt az is, hogy két-három kerülettel arrébb találták meg az otthon-
ról eltűnt négylábút. A legintenzívebb mentési időszakban hat, utá-
na pedig három autóval dolgozott a járőrszolgálat. Két járművük az 
ország két legfelszereltebb mentőegységének számít.

Sokoldalú együttműködés
Kidolgozott gyermekvédelmi programot honosítottak meg, tavaly több rendezvényen 
is találkozhattunk velük, működésüket-fennmaradásukat mentorprogramjukból fede-
zik. Az Észak-Pesti Kutyás Szolgálat, a Kutyaguru több ponton is együttműködik az ön-
kormányzattal, többek között népszerűsítik a Nem Nagy Dolog kampányt is. 

– Az önkormányzattal való jó együttműködésünket a gyer-
mekvédelmi programban való részvételünk alapozta meg – 
mondja Dalia Szandra, a Kutyaguru vezetője. Hozzáteszi, ezt 
az óvodásoknak játékos, felnőtteknek pedig írásos ismertetőt 
Amerikából vették át és pedagógusok szakmai észrevételeinek 
fi gyelembevételével honosították.

A rendhagyó „kampány” Újpest több óvodájába is eljutott már, 
segítségével kicsik és nagyok azt tudhatják meg, hogyan kerülhe-

tő el a kutyatámadás illetve hogyan úszható meg, hogy egy ilyen váratlan incidensben sérülé-
seket szerezzünk. A programban az Állatvédelmi Járőrszolgálattal és a Rex Alapítvánnyal működ-
nek együtt. Dalia Szandra rámutat: a Kutyaguru tevékenysége messze nem merül ki ennyiben. 

– Az újpestiek már több rendezvényen is találkozhattak velünk, például a Városnapo-
kon vagy a Majálison. Az érdeklődőket tájékoztatjuk a Nem Nagy Dolog kampányról és 
bemutatókat tartunk – mondja. Ugyanis a Kutyaguru vezetője szerint a négylábú kontroll 
alatt tartható, a konfl iktusok pedig a nem megfelelő kommunikációból erednek. Vannak 
gazdik, akik egyszerűen képtelenek szót érteni kedvenceikkel, ami miatt a többi járókelő-
vel vagy kutyatulajdonossal kerülnek vitás helyzetbe.

– Az ebtulajdonosok számára életmódprogramot állítunk össze, a négylábúakkal a ku-
tyaiskola mesterséges környezetétől eltérően megszokott környezetükben foglalkozunk 
– emeli ki Dalia Szandra.  M. ORBÁN ANDRÁS

KUTYÁS JÁRŐRSZOLGÁLAT
Tavasztól nem mindennapi együttműködés megvalósítására készül a Kutyaguru és az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület. Előbbieknél olyan tagokat toboroznak, akik a szívesen 
vállalnak kutyás szolgálatot, ezzel segítve a polgárőrök munkáját és növelve a közbiztonságot.



Április óta 2004 Európa-
bajnoka, Sebestyén Júlia 
irányítja Tóth Ivett felké-
szülését. Talán az edzővál-
tásnak is köszönhető, hogy 
a legjobb hazai műkorcso-
lyázó egyre sikeresebben 
teljesít a versenyeken. 

– Mennyiben változtak meg az edzé-
sek? Sebestyén Júlia miben tudott újat 
nyújtani neked?

– Julival az edzések sokkal tervezet-
tebbek, precízebbek. Minden mozdu-
latot külön kidolgozunk. A legkisebb 
mozdulatra is oda kell fi gyelnem, ke-
ményen behajtja rajtam. Az együtt-
működés nagyon jó, soha életemben 
nem vettek ilyen komolyan. Nagyon 
odafi gyel rám, sokszor mondanom 

sem kell, hogy mit gondolok vagy ér-
zek, máris kapom a segítséget. Ilyen-
ben még nem volt részem. Juli tech-
nikai specialista is, így naprakész min-
den szabálymódosításban, ez nagy 
biztonságot ad számomra.

– Tudjuk, hogy édesapád vitt le elő-
ször a jégre. Állítólag nem bántad meg 
a döntését. 

– Mindent a szüleimnek köszön-
hetek. Ők már egészen az elején lát-
ták, hogy sok van bennem. Kicsit ez 
is a szakmájuk, mindketten testneve-
lők, mozgással is foglalkoznak. Édes-
apám nagyon sokszor előre vázolta, 
hogy mi következik. Ez a mai napig is 
így van, félelmetesen jól ismernek és 
látják, hogy mire leszek képes. Én sem, 
és ők sem bánták meg, hogy erre a na-
gyon „csúszós” útra léptettek.

– Hogy telik egy átlagos napod?
– Reggel 5:30-kor kelek és 7-re me-

gyek a jégre. Utána vissza Újpestre, a 
Babits Mihály Gimnáziumba, ahol két 
órát vagyok, aztán megyek vissza az 
edzésre. Kora délután balett és 13:00-
tól nyújtás van műsoron Gellén Anná-
val, illetve száraz edzés Juhász Bianká-
val. Az edzéseknek négy óra körül van 
végük, utána estig tanulok. Szomba-
ton pihenőnap van, ekkor alszom, és 

próbálom behozni a tanulásban a le-
maradásokat. Szabadidőm nem na-
gyon van.

– Nehezíti vagy könnyíti a dolgod, 
hogy itthon szinte egyedül vagy, mond-
hatni nincs igazi kihívód az országos 
bajnokságon?

– Bizonyos szempontból könnyű, 
más szempontból viszont nehéz. Hoz-
zátartozik az igazsághoz, hogy megta-
nultam, senkit nem szabad lebecsülni, 
bárki utolérhet. Ezért minden edzésen 

keményen dolgozom. Az igazi motivá-
ció belülről jön, de nagyon jó, hogy az 
OB-n négy nemzet korisai lépnek jég-
re, így én is úgy érzem, hogy sokkal 
komolyabb a verseny.

– Az edződ a jégre lépés előtt szokott 
még tanácsokat adni?

– Csak akkor mond valamit, ha lát-
ja, hogy szükséges. Grazban például a 
hosszú program előtt a bemelegítés elég 
gyengén indult. Azonnal kihívott magá-
hoz és kicsit keményebben rám szólt, ez 
visszazökkentett a helyes irányba.

– Grazban, az Ice Challenge-en ér-
met szereztél és olyan neveket előztél 
meg, mint Alena Leonova vagy Nicole 
Rajicova. Milyen volt velük egy jégen? 

– A verseny közben senkivel sem 
foglalkozom, tőlem ott lehet a jégen 
Brad Pitt is. Csak a feladatomra fi gye-
lek, mert így is nagyon nehéz min-
dent jól megcsinálni. Ha arra fi gyelnék, 
hogy ilyen nagyokkal vagyok egy jégen, 
az csak hátráltatna. Engem a tökéletes 
program bemutatása doppingol. 

– Hol láthatunk legközelebb a jégen?
– Január végén Stockholmban, az 

Európa-bajnokságon. Célom, hogy 
mindent meg tudjak csinálni, ami 
bennem van, hogy ez mire lesz elég, 
azt majd meglátjuk! Gergely G.
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Új edzővel 
készül 
a bajnoknő

Kabát Péter már együtt edzene a társakkal
Megkezdődik az Újpest FC hazai felké-
szülése a tavaszi idényre, amelyet február-
ban kéthetes törökországi edzőtábor kö-
vet majd. Felmérők és orvosi vizsgálatok 
szintén várnak a játékosokra – köztük lesz 
már a csapat gólvágója, Kabát Péter is.

Nehéz hónapokat élt át Kabát Péter az el-
múlt fél évben. Kétszer is megoperálták a 

térdét fájlaló futballistát, Péter remény-
kedik abban, hogy a Münchenben el-
végzett második műtétje után, tavasz-

szal ismét a csapat rendelkezésére állhat.

– Úgy érzem, minden rendben van a tér-
demmel – mondta a csatár. – Persze, nem 
fogom siettetni a visszatérést, pedig nagyon 
rossz érzés volt kívülről, a lelátóról nézni a 
mérkőzéseinket. De ennek már vége, alig vá-
rom, hogy együtt tréningezhessek a fi úkkal. 

Péter a téli szünetben is edzett már, fu-
tott, konditerembe járt, elvégezte a számá-
ra előírt feladatokat.

– Fájdalmat nem érzek, szépen lassan 
terhelem a lábamat. Törökországban sok 
minden eldőlhet majd, hiszen ott akár már 

a játékba is bekapcsolódhatok. Bízom ben-
ne, hogy tavasszal ismét pályán leszek, de 
hogy mikor, azt a vezetőedző, Nebojsa 
Vignjevics dönti el. 

– Egy teljesen egészséges Kabát Péterrel a 
soraiban, hol végezhet a bajnokságban az 
Újpest FC?

– Jelenleg nincs nagy ponthátrányunk 
az előttünk álló csapatok mögött a ta-
bellán. Úgy érzem, ha sikerül erősítenünk 
néhány poszton, akkor reális esély van a 
dobogóra.  (gg)  

Tatán kezdte az új évet 
az olimpiai bajnok

Berki Krisztián számára az idei 
év legfontosabb versenye az ok-
tóberi, Glasgow-ban megrende-
zendő világbajnokság lesz. Az 
olimpiai bajnok természetesen 

fél szemmel már Rióra is fi gyel, hiszen ott szeretné 
megvédeni ötkarikás aranyérmét. Hogy ez sikerül-
hessen, a vébén dobogós helyezésre lesz szüksége. 

– Hogyan teltek az ünnepek?
– Ez volt az első karácsonyunk hármasban. 

Igyekeztünk, hogy emlékezetessé tegyük Lia szá-
mára. Tetszettek neki a fények, a díszek. A szen-
testét együtt töltöttük, utána pedig meglátogat-
tuk a rokonokat.

– A sérülésed már teljesen a múlté?
– A kínzó vállfájdalmam elmúlt, az erőnlétem 

is kezd újra olyan lenni, ami a gyakorlatok bemu-
tatásához szükséges. Még szilveszter napján is tré-
ningeztem, most pedig a tatai edzőtáborban töl-
töm napjaimat. 

– Új gyakorlatot tanulsz az edzőtáborban?
– A vébén ismét kiderült, hogy csak tökéletes 

bemutatóval lehet a csúcsra érni. Már eléggé vé-
ges a gyakorlatom, de talán még tudok az erős-
ségén javítani. Ha pedig ez sikerül, akkor minden 
esélyem megvan arra, hogy kijussak Rióba.

– Mit vársz 2015-től?
– Az októberi, glasgow-i világbajnokság lesz az 

év legfontosabb versenye, ahol dobogón kell vé-
geznem, mert ott akarok lenni az olimpián. Lon-
donban olyan élményben volt részem, amit sze-
retnék újra átélni Brazíliában is.  (GG)
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Friss hírek,
tudnivalók:

 ujpest.hu!

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, 

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-17 óráig. �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 
Díja: 945 Ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 

árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu. Részletes információ: www.ujpest.hu

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő január 26-án, hétfőn 18-19 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05; Németh Edit Éva; 
Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselők február 2-án, hétfőn 17-18 óráig 

tartanak fogadóórát. Renge Zsolt, Ozsváth Kálmán képviselők február 2-án, hétfőn 18-19 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05; Jókay 
Attila február 9-én, hétfőn 17-18 óráig, Jánszkyné Ulman Mária, Bartók Béla önkormányzati 
képviselők február 10-én, kedden 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) Tel.: 369-09-05; www.ujpestifi desz.hu

PerneczkyLászló Önkormányzati képviselő, Újpest – Lehet Más a Politika (LMP)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/Perneczky.Laszlo 
Újpesti LMP Iroda – 1041. István út 22, a Főposta mellett. Fogadóóra: ne ön jöjjön, hí-

vásra én megyek el Önhöz!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Bp., Nádor u. 1.). Belán Beatrix önkormányzati képviselő listás minden hó-

nap első péntekén 17-18 óráig. Helyszín: MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet frakcióhelyisé-
gében (1046 Bp., Nádor u. 1.). A fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369 4205 te-
lefonszámon!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Baloldali Baráti kör következő klubdélutánjára ja-
nuár 19., hétfő 15 órára a IV. Nádor utca 1-be. Vendégünk Katona Tamás egyetemi tanár, az MSZP 
pártigazgatója és Horváth Imre országgyűlési képviselő. Beszélgetünk a közéletről, a gazdaságról. 
Várjuk Önt akkor is, ha még nem volt a klubdélutánunkon, jöjjön el baráti közösségünkbe!
 Dr. Trippon Norbert elnök MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

LÁTOGATÁS A LEPKEMÚZEUMBAN
A Természetjáró kör januári kirándulásán – a várható hidegre való tekintettel zárt helyre – az Újpes-
ti Lepkemúzeumba megyünk (IV. ker. Dessewffy u. 26.) január 16-án, pénteken. Gyülekező az SZTK 
előtt 10.45-kor. A rendezvény védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi elnök és Horváth Imre ország-
gyűlési képviselő. A tárlatvezetéses látogatásunk kb egy órát vesz igénybe. Belépődíj 500 Ft, nyugdí-
jasoknak 400 Ft. Mivel a terem befogadóképessége korlátos, telefonos bejelentkezés szükséges. Hívá-
sát a 06-20-239-9136-os számon várjuk. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

P Á R T H Í R E K

G Y Á S Z J E L E N T É S
„Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága 

Édesapánk Pluhár Mik sa
türelemmel viselt hosszú betegség 

után 2014. december 28-án életének 
78. évében elhunyt. Hamvait 

2015. január 21-én, szerdán 12 óra 45 
perckor helyezzük végső nyugalomba a 

Budapest IV. kerületi Megyeri temetőben.
Emléke a szívünkben él!

Lányai: Ildikó, Éva, Krisztina

 
Tisztelt Könyves-szívűek!

Osztozva a család bánatában, mély 
fájdalommal írom le a szomorú hírt, 

hogy hőn szeretett tanárunk és edzőnk
Verbényi  Józ se f 

tanár úr 2014. december 4-én elhunyt. 
Minden egykori tanítványával ezennel 
tudatom, hogy Jotek akarata szerint 

szétszóratása szűk családi 
körben fog történni.

Fericsán Kálmán egykori tanítványa

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Gellér i  Ist ván

 grafi kusművész, az Újpest Galéria 
nyugalmazott vezetője, a Pannónia 

Filmstúdió egykori munkatársa, 
számos egész estés nagy sikerű rajzfi lm 

(Lúdas Matyi, János vitéz, 
Hugó a víziló, Szaffi ) társalkotója, 
rövid súlyos betegséget követően, 

életének 64. évében, 
2014. december elsején elhunyt.

 Hamvait 2015. január 23-án, pénteken, 
16 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a Rákospalota MÁV-Telepi Jézus 
Szíve templomban 

(Budapest, XV., Rákos út 100.) 
Kérjük a megemlékezőket, hogy egy szál 

virággal róják le kegyeletüket.
A gyászoló család és tisztelői

N E K R O L Ó G

N E K R O L Ó G

In gat lan el adó
� Eladó Újpesten 50 m2-es, másfélszobás, tehermen-
tes téglaépítésű lakás. Földszintes, kertes, 5 lakásos 
társasházban. A lakás másfélszobás, parkettás, gázfű-
téses. Ár: 11 M Ft, tel.: 06-20 348-6625

Üzlethelyiség kiadó
� Kiadó! Attila-Fóti út sarok 500 m2-es raktár, 4 
m-es belmagasság és 40 m2-es üzlethelységgel ki-
adó. Tel.: +36 70 408 28 47

� Kiadó! Újpest Központjában, Gábor László ut-
cában 60 m2-es összkomfortos helyiség. Tel.: +36 
20 426 6652

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Bútoro-
kat, festményeket, faliórát, kar-zsebórát, csillárt, por-
celánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgyakat, hang-
szert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, bizsukat, 
borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, kristályt, 
írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással. Hét-
végén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bútort, 
régi pénzt, diafilm, jelvény, játék is érdekel. Teljes ha-
gyatékát megveszem készpénzért, ne dobja ki. Hívjon! 
Lakás, pince, padlás, lomtalanítás, tel.: 06-20 924-4123

� BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁSA 10 000-
től 100 000 Ft-ig. Arany: 6500 Ft-tól, ezüst: 300 
Ft-tól. Régi bútorokat, festményeket, órákat, por-
celánokat, kerámiákat, dísztárgyakat, régi pen-
gőt, érmét, kitüntetéseket, bizsukat, teljes hagya-
tékot felvásárolok készpénzért. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés. Cím: V. ker., Szent István krt. 25. 
Tel.: 06-20 914-0150

Gondozás
� Erzsébet utcai idős emberhez, esetenként, közelben 
lakó nyugdíjas, nem dohányzó kisegítőt keresek. Tele-
fon: 06-30 270-8089. Kizárólag délután, 16-17 óra között.

Szolgáltatás
� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
előre egyeztetett időpontban. Érdeklődni hétköz-
nap: 8-19 óráig! tel.: 06-30 219-1624 

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

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

� ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigete-
lő üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Fel-
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 550-0269

Pedikűr-masszázs
� Izomlazítás, becsípődések, fájdalmak megszünte-
tése. Sarokrepedések, tyúkszemek, gombás, benőtt 
körmök, bőrkeményedések kezelése, körömpót-
lás, benőtt körmöknél körömszabályozás. UV lám-
pás cipőfertőtlenítés. Újpesti SZTK II. em. 211. Nyit-
va tartás: H–Sz. 9-től 15 óráig, tel.: 06-30 526-2923

Állat
� December elején húzódott 
meg nálunk a képen látható per-
zsa kandúr, aki kétségbeeset-
ten keresi eredeti gazdáját vagy 
örökbefogadóját! Kérem, aki rá 
ismer, vagy szeretne egy barátsá-
gos, bújós cicát, jelentkezzen! A 
cicát látta orvos, oltást is kapott. 
Tel.: 06-20-421-88-66

Elbúcsúztatták 
Kapolyi Lászlót

Hosszan tartó súlyos betegség után, 2014. 
november 28-án elhunyt Dr. Kapolyi László, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, egykori ipari miniszter, és szülővárosa, 
Újpest díszpolgára.

1932. június 7-én született Újpesten, 
a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
érettségizett, majd bányamérnöki diplomát 
szerzett. Tanulmányai elvégzését követően 
a Tatabányai Szénbányáknál helyezkedett 
el, később a Nehézipari Minisztériumba 
került, volt miniszter-helyettes, 1983 és 
1987 között pedig az ipari miniszteri 
posztot is betöltötte. A rendszerváltást 
követően saját energetikai cégét vezette. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen a 
nukleáris mérnök-fi zikus és az energetikus 
szak, illetve a mai Budapesti Corvinus 
Egyetemen a szolgáltatási menedzsment 
szak elindításában vett részt. 2002-ben az 
Újpesti Torna Egylet elnökévé választották.

Gyászszertartása január 5-én, az újpesti 
Szent István Plébánia altemplomában 
volt, ahol közel ötszázan vettek tőle végső 
búcsút. 

Elment egy újpesti 
pedagógus

87 éves korában elhunyt Csák Kálmán, 
közismert újpesti pedagógus, aki 33 éven 
át oktatta kémiára a Bajza József Álta-
lános Iskola növendékeit. Tanulmánya-
it 1945-49 között a Jászberényi Állami Lí-
ceum és Tanítóképző Intézetben végez-
te, majd 1952-ben a Budapesti Pedagó-
giai Főiskolán természetrajz-kémia szakos 
tanári oklevelet szerzett.

Pályakezdőként a Budapesti Pedagó-
giai Főiskola Kertész utcai gyakorló is-
kolájában dolgozott, vezetőtanárként. 
1955. augusztus 1-től egészen 1988-as 
nyugdíjba vonulásáig az újpesti Bajza Jó-
zsef Általános Iskola munkatársa. 1957–
88 között a kerületi biológia munkakö-
zösség vezetője, szakfelügyelő. Áldozatos 
munkáját számos kitüntetéssel ismer-
ték el, volt az Oktatásügy kiváló dolgo-
zója (1956), Kiváló Pedagógus (1983), il-
letve a Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
(1988) és az Újpest Gyermekeiért (1998) 
díj tulajdonosa.
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Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
(január 16–23. között)

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Nagycsarnokban a Megrak-Fruit Kft-nél 
a sárgarépa 180 Ft/kg, fehérrépa 700 Ft/kg, TV 
paprika 390 Ft/kg, ananász 350 Ft/db, grapefruit 
340, Ft/kg, mandarin 199 Ft/kg, citrom 299 Ft/kg.

Szintén a Nagycsarnokban, a Sárgarépa 

Kft-nél vöröshagyma zsákos 95 Ft/kg, burgo-
nya zsákos 85 Ft/kg, alexander körte 299 Ft/kg, 

mandarin 180 Ft/kg, fejeskáposzta 129 Ft/kg, li-
lakáposzta 149 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes 
Kft-nél háztáji csirke 820 Ft/kg, sertés olda-
las és lapocka 1160 Ft/kg, csontos karaj 1290 
Ft/kg.

Februártól 
ismét Piac Placc
Ha az idő is engedi, az egyedi por-
tékákat kínáló vásár már február-
ban ismét megnyitja kapuját. 

Mától, azaz január 15-étől re-
gisztrálhat, aki a Piac Placcon kí-
ván megválni feleslegessé vált dol-
gaitól. Interneten, a www.ujpest.hu/
piac oldalon, illetve személyesen, a 
Piacfelügyelőség irodájában, ked-
den délelőtt 9 és 12 óra között, va-
lamint csütörtökön délután 12 és 15 
óra között. A piaci helyek ára 2000 
forint, újpestieknek pedig kedvez-
ménnyel 1200 forint.

A zöldfűszerek alkalmazá-
sa változatossá teszi az ételek 
ízét, illatát és jellegét.

Jellegzetes illatanyagokat és illóolajo-
kat tartalmaznak. Jelentős mennyiségű 
mikroanyagok, ásványok, vitaminok van-
nak bennük.  Gyógyhatásuk segíti a szer-
vezet működését. A zöldpetrezselyem pél-
dául jó vízhajtó, sok C-vitamint tartalmaz, 

a rozmaring, a kakukkfű pedig segíti az 
emésztést. A zöldfűszerek sok klorofi lt, és 
olajokhoz kötött vitamint tartalmaznak.
Szinte minden ételt ízesíthetünk, díszíthe-
tünk zöldfűszerrel.

Olajban kissé átpirítva különleges aro-
ma jön ki a zöldfűszerekből. Azonban ha 
összefőzzük az ételekben, akkor is kelle-
mes ízt adnak. Tehetjük az éppen kész 
ételhez is, megmarad a szép élénk színe és 
élvezhetjük a friss fűszerek ízét.

Egy étel elkészíthető többféle fűszerrel: 
a burgonyafőzelék például majorannával, 
kakukkfűvel vagy babérlevéllel más és más 
ízű lehet. A székelykáposzta ízesíthető 
lestyánnal és tárkonnyal vagy babérlevél-
lel. A zöldbabfőzelék zöldpetrezselyemmel 
vagy kaporral. A rizsre vagy burgonyára is 
tehetünk zellerzöldet, majorannát, meté-
lőhagymát, bazsalikomot vagy zöldpetre-
zselymet. A salátákat is változatosan fűsze-
rezhetjük zeller zöldjével, metélőhagymá-
val, medvehagymával, bazsalikommal, ka-
porral, zöldpetrezselyemmel. 

Gombás és húsos ételekhez majorannát, 
kakukkfüvet, zöldpetrezselymet, kaprot, 
zellert tehetünk. Olaszos és paradicsomos 
ételekhez oregánót, rozmaringot, bazsali-
komot, kakukkfüvet, metélőhagymát vá-
laszthatunk. Káposztás ételekhez babérle-
vél, kapor, lestyán, rozmaring, tárkony illik. 
A rántott húsok, zöldségek, sajtok íze is vál-
tozatos lehet, ha a tojáshoz zöldfűszereket 
teszünk. Készíthetünk sajttálat sok zöldfű-
szerrel.  LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

A zöldfuszerek jótékony hatása

Figyelje, keresse 

az „Akciós” zászló(ka)t!
Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 
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Hagyományos 
Kínai Orvosi Rendelő

„Betegség megelőzés, gyógyítás
természetes módszerekkel”
Prof. Dr. Zhang Yao PhD.
akupunktúrás kínai orvos

Dr. Zhang Wenru
akupunktúrás szakorvos, fogorvos

Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 17:00-19:00

Kedd, csütörtök, péntek: 7:00-10:00
Szombat: 8:00-11:00

Bejelentkezés a rendelés idejében:
06-30-571-9974; 06-30-384-5191

Cím: Bp., IV., Bercsényi u. 1. II. em. 5.
15-ös kapucsengő

Gyermekrajzok kiállítása az Adyban
Decemberben az Újpesti Napló rajzpályázatot hirdetett a kicsik-
nek „Ilyen lesz a Karácsony nálunk” címmel. A beérkezett alko-
tások e hónapban a nyilvánosság számára is megtekinthetőek. 

Szerkesztőségünknek nagyon nehéz dolga volt, amikor összeült a nyertes pályázók ki-
választására. Hosszas fejtörés után az a döntés született, hogy mindenkit megjutal-
mazunk egy tábla csokival, a műveket pedig kiállítjuk. Az Ady Endre Művelődési Ház 
örömmel biztosította a helyszínt minitárlatunkhoz, így az aulában január 7-e óta min-
den beérkezett gyermekrajz díjmentesen megtekinthető, egészen január végéig.

Olvasóink mondták
Rovatunkban hétről hétre Önöket is megkérdezzük a városban zajló események-
ről, ünnepekről, hétköznapokról vagy épp az időjárásról. Újév kapcsán adódik a 
kérdés: Ön tesz-e fogadalmakat, és betartja-e őket?

Megfogadtam, hogy idén egyetlen teendőmet sem halogatom, több időt fordí-
tok az ismerőseimre, barátnőimre. Elhatároztam azt is, hogy idén mindenképpen 
kilátogatok a barátnőmhöz Angliába, ezt az utat már két éve tervezem – mondja 
Hevesi Andrea, bolti eladó. Kép és szöveg: MOA
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