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ÚJPESTI NAPLÓ

TÖBB MARAD A PÉNZTÁRCÁBAN
Számos családot kedvezően érint, 
hogy kevesebbet kell majd fi zetni a 
rezsiszámlákért. A nyugdíjak emel-
kedését is üdvözlik az érintettek.  
 4. oldal

BŐVÜL AZ OVI
Jövő év őszétől egy nyertes pályázat 
eredményeképpen megnő a Bőrfes-
tő utcai óvoda befogadóképessége, 
és korszerűsödik az épület.  
 5. oldal

LOKÁLPATRIÓTA BLENDE
A Himnusz születésnapján nyílt 
meg a tősgyökeres újpesti Bernolák 
Béla fotókiállítása a Károlyi Galériá-
ban. A blendén át is érződik a lokál-
patriotizmus.   2. oldal

DANUTA LILA-FEHÉRBEN
A kétszeres olimpiai bajnok kaja-
kos, Kozák Danuta az Újpesti Tor-
na Egyletben folytatja pályafutását. 
A bajnok örömmel jött a lila-fehér 
családhoz.  13. oldal
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Ígéretből valóság
Újpest megmentette a szakrendelőt, és a felújítás mellett európai 
színvonalú gépekkel szereli fel.   3. oldal



– Az életvitelszerű lakhatás önmagában már nem 
szankcionálható, azonban ennek kapcsán kevésbé is-
mert, hogy a rendőrség szolgáltatást, szolgálatot is 
biztosít a fedél nélküliek számára – mondta az Újpes-
ti Naplónak dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya.

Felsorolta: a beteg, kihűlés fenyegette emberek-
hez mentőt hívnak, illetve aki igényli, a rendőrök 
hajléktalanszállóra viszik, de olyanra is volt példa, 
amikor az egyenruhások osztottak forró teát az ut-
cán élőknek.

A rendőrkapitány hozzátette, a szállókon nem fo-
gadnak ittas állapotban lévő embereket, és a rend-
őrökkel kapcsolatba kerülő érintettek viszonylag 
ritkán élnek a lehetőséggel, hiszen az igénybevevők 
többsége már amúgy is valamelyik szállón lakik.

Terdik Tamás kiemelte, hogy aki köpköd, szeme-
tel, szükségét közterületen végzi, ordibál, verekszik, 
piros lámpánál koldul, az szabálysértést követ el, 
amit továbbra is szankcionálnak a rendőrök. Aki a 
rendőri felszólítás ellenére sem tér jobb belátásra, 
előállítható, aki pedig visszaesőként többször, egy-
más után követi el ugyanazt, elzárást kaphat, utána 
viszont ugyanúgy visszakerül az utcára.

Újpesten korábban sok gond származott a haj-
léktalanok viselkedéséből, akik rendszeresen han-
goskodtak, verekedtek, és arra is volt példa, hogy 
a nyílt utcán éltek szexuális életet, illetve az agresz-
szív műsort mobiltelefonra vették. Terdik vissza-
utalt rá, hogy az önkormányzat főként ezt a prob-
lémát orvosolta azzal, hogy közös járőrszolgálatot 
hozott létre a közterület-felügyelőkkel. A tizenkét 
órában dolgozó páros kifejezetten a városközpon-
tot járja, és néhány percen belül bárhol ott van-
nak, hogy a korábban rengeteg panaszt generált 
jogsértéseket megakadályozzák. Tavaly május 1-je 
és december 31-e között 24 elkövetőt fogtak, 110 
főt állítottak elő, csaknem 400 szabálysértési felje-
lentést írtak, és 200 esetben szabtak ki helyszíni bír-
ságot, amelyek összege meghaladja az ötmillió fo-
rintot. M. O A.
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Változás ellenére is hatékony
Bár az Alkotmánybíróság nemrégiben alaptörvénybe ütközőnek találta az 
életvitelszerű utcai lakhatás büntetését, a rendőrség továbbra is tudja szank-
cionálni azokat a hajléktalanokat, akik kirívó magatartásukkal nem képesek 
betartani az együttélés szabályait. 

Város a 
blendén át
Pest, Buda, Óbuda egyesíté-
sének száznegyvenedik évé-
ben, a magyar kultúra nap-
ján nyílt meg a tősgyökeres 
újpesti Bernolák Béla „Buda-
pest blendén át” című fotó-
kiállítása a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium ga-
lériájában, ahol három új-
pesti kép is helyet kapott. 

EGYSÉG, ÉVFORDULÓ
Hirmann László, a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium igazgató-
ja Pest, Buda és Óbuda egyesítésé-
nek száznegyvenedik évfordulóján 
felidézte: a Károlyiak pártfogoltja, 
Podmaniczky Frigyes báró már gye-
rekkorában színes világvárost álmo-
dott a Duna két partjára, amely cél 

megvalósulásáért ő maga is dolgo-
zott felnőttként.

– Kettős tudatunk innen való, Bu-
dapesthez és Újpesthez egyaránt kö-
tődünk – tette hozzá az igazgató.

Wintermantel Zsolt ugyancsak eme 
kettős identitásról szólt, megemlítve, 
hogy az akkoriban létrejövő Újpest 
még az agglomeráció része volt.

– Ma Újpesten erős a közösség és a 
lokálpatriotizmus. Ugyanebben az is-
kolában rendezik meg két hét múlva 
a helytörténeti vetélkedőt, a városban 
helytörténeti alapítvány működik, 
múltunk feldolgozását és megismeré-
sét pedig az évente négyszer megjele-

nő helytörténeti értesítő segíti – so-
rolta az összetartás jegyeit a polgár-
mester.

MŰVÉSZ, RENDŐR, MAGÁNEMBER
Meichl Géza rendőr dandártábornok 
felhívta a fi gyelmet, a kiállító művész 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság kö-
telékében távközlési technikusként 
dolgozik, és hobbiból fényképez.

– Egy fotós más szemmel látja a vi-
lágot, és ráébreszthet bennünket arra, 
hogy gyönyörű helyen élünk, és nap 
mint nap elmegyünk azok mellett az 
épületek mellett, amelyek a fotókon 
szerepelnek. Egyben a kiállítással azt 

üzenjük a lakosságnak, hogy a rend-
őrség a társadalom integráns része, és 
köztük is dolgoznak művészek – tet-
te hozzá.

Majd Gordos József minisztériumi 
főosztályvezető méltatta a fotós meg-
ragadó személyiségét.

TŐSGYÖKERES ÚJPESTI
Bernolák Béla tősgyökeres újpesti, 
első kiállított fényképét öt évvel ez-
előtt készítette, műveit vásznon, nem 
pedig hagyományos fotópapíron él-
vezheti a közönség. Újpestről készí-
tett fotóiból szeretne kiállítást rendez-
ni, mostani képeit a rendőrség Teve ut-
cai székházában is kiállítják majd. Alko-
tásai a Károlyi Galériában február 10-ig 
láthatók. M. ORBÁN ANDRÁS



z Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet ener-
getikai korszerűsítése, valamint az épü-
let külső-belső festése, csinosítása a múlt 

év végén lezárult. Ám nemcsak magán az épületen 
akadt tennivaló. A munkákkal párhuzamosan az el-
múlt hónapokban szép csendben egy másik folya-
mat is elindult: elkezdődött az intézmény eszköz-
parkjának a cseréje, és több fontos géppel bővült 
az eszközállomány. Január 23-án, szerdán a városve-
zetés megtekintette és hivatalosan is átadta Újpest 
polgárainak az új eszközöket.

– Az épület külső „csomagolásával” már végez-
tek, most a belső terek megújítása, a bútorzat cse-
réje, a betegirányítási rendszer, illetve a büfé kialakí-
tása folyik, valamint hamarosan várható a főbejárat 
átadása is – ismertette az elmúlt hónapok króniká-
ját és a felújítások jelenlegi állását az átadást köve-
tően Wintermantel Zsolt polgármester. 

– Nemcsak teljesen lepusztult épületet, de igen-
csak lerobbant eszközparkot is örökölt az önkor-
mányzat, amikor a rendelőintézetet átvehette a fő-
várostól – vázolta a korábbi helyzetet Nagy István 
alpolgármester. – Igaz, a város korábban is támo-
gatta az egészségügyi intézmény eszközállományá-
nak korszerűsítését, de csak a tulajdonátvétel után 

kezdhettünk el gondolkodni komolyabb beszerzé-
seken. A tervek szerint a következő években folya-
matosan cseréljük majd le a régi, elavult berendezé-
seket újakra. A legkomolyabb beruházás az új rönt-
gengép vásárlása lesz a jelenlegi tizenöt-húsz esz-
tendős készülék helyett – avatott be minket a vá-
rosvezetés terveibe az alpolgármester. 

– Újpest volt az a város, amely alapítása óta min-
denről önállóan gondoskodott. Sajnos ez a rende-
lőintézettel kapcsolatban az utóbbi két évtizedben 
nem valósulhatott meg. Perifériára került a város 
egészségügyi ellátása – kanyarodott vissza a kezde-

tekhez dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő. – Az 
önkormányzat és a saját személyes vállalásom volt, 
hogy ezen változtassunk, és egy európai színvonalú 
ellátást tudjunk biztosítani a helyieknek, hiszen az 
egészségnél drágább nincsen. A folyamat szerencsére 
elindult. A munkák egy részén túl vagyunk, de még 
koránt sem zárultak le – folytatta a képviselő.

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni az önkor-
mányzatnak, hogy átérezte tevékenységünk súlyát, és 
támogatást nyújtott az újpesti szakrendelő belső meg-
újulásához is. Ez tette lehetővé az elmúlt ősszel meg-
kezdődött eszközbeszerzéseket – hangsúlyozta az át-
adás kapcsán dr. Varga József, az intézmény ügyvezető 
igazgatója. – Először a szájsebészeti kezelőegység ke-
rült az intézménybe. Ezt követte a napokban a korsze-
rű, digitális fogászati röntgengép érkezése, amely azért 
is jelentős, mivel nemcsak a rendelőintézet szájsebé-
szetét szolgálja ki, hanem a kerület fogászati alapellátá-
sát is. Szintén a napokban kezdhette meg működését 
a képalkotó diagnosztikai osztályon a két új ultrahang-
készülék, amelyeket nagyon dicsér a szakma – mesélt 
a részletekről az igazgató. – Az új eszközöknek azon-
ban nemcsak a szakemberek örülhetnek, de a betegek 
is, hiszen segítségükkel jelentősen lerövidülhet majd a 
várólista – tette hozzá dr. Varga józsef.  G. R.

Új gépekkel gazdagodott 
a rendelőintézet
Szerdán délelőtt immár hivatalosan is átadta Újpest önkormányzata a he-
lyieknek a kívül-belül megszépült rendelőintézet új gépeit is. Wintermantel 
Zsolt, továbbá Nagy István alpolgármester és dr. Hollósi Antal országgyűlé-
si képviselő örömüket fejezték ki az átadás kapcsán, hogy a városvezetés ál-
tal korábban ígért vállalás, miszerint nemcsak megmentik a szakrendelőt, ha-
nem felújítják és európai módon felszerelik, szép ütemben halad. 

Technikai fejlesztések a rendelőintézetben
Az utóbbi időben csaknem 40 millió forint összértékben gazdagodott új gépekkel a felújított rendelőintézet eszközparkja. 
�  A III. emeleti képalkotó osztályon az elmúlt időszakban kezdte meg működését két új ultrahangkészülék. 

Az egyiket kifejezetten a kardiológiai célokra, míg a másikat már szélesebb körűen, a fej, a has, a kismeden-
ce, a lágy részek, így az ízületek, valamint az emlők vizsgálatára, sőt teljes körű érvizsgálatra, a nyaki és a ve-
rőerek, valamint a mélyvénák vizsgálatára használják.

�  A VI. emeleten taláható fogászati rendelő új, digitális fogröntgen-berendezést kapott. A sima röntgenekhez 
képest ez számos előnnyel bír. Az elkészült felvételeket CD-re vagy USB-re is rá tudják menteni a munkatár-
sak, és a beteg orvosának a beutalón megadott e-mail címére azonnal át is küldhetik. Emellett a kapott le-
leten a vizsgált rész egy speciális program segítségével forgatható, így szinte háromdimenziós kép látható.

�  Az ugyanezen a szinten található vadonatúj, korszerű szájsebészeti rendelő is az elmúlt hónapokban gazdago-
dott egy új kezelőegységgel, amely nagymértékben segíti a szájsebészeti beavatkozásokat végző szakembereket.

Szunyoghy András elismerése
A Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztály elismerést adományozta Szunyoghy András újpesti grafi kusművésznek, számos művészeti, valamint 
az Újpestért díj tulajdonosának Hende Csaba honvédelmi miniszter. A kitüntetés átadására a magyar kultúra napja alkalmából került sor.

A
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Nagy István alpolgármesternek 20 éve szívügye 
a szakrendelő színvonalának javítása

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 



Sok családot érint pozitívan, hogy kevesebbet kell 
majd fi zetni a gázért, a villanyért, a távfűtésért, és 
a nyugdíjak emelkedését is üdvözlik a nyugdíja-
sok. Kíváncsiak voltunk, mit szólnak az újpestiek 
ezekehez a kedvező változásokhoz.

Az itt élőket a sok panel-
házas lakás miatt különösen 
sújtják a magas rezsikölt-
ségek. A nagycsaládos Far-
kas Gusztávot, mint mond-
ja, minden hasonló intézke-

dés nagyon kedvezően érinti. Maga rokkantnyug-
díjasként csupán hatórás munkát végezhet. Óvo-
dában dolgozó feleségével három gyermeket nevel-
nek, akikkel 40 négyzetméteren élnek.

– Igaz, még nem érkeztek meg az új, csökkentett 
számlák, de bizonyára kézzelfogható lesz a különb-
ség – mondja a családfő. – Különösen a gáz- és a vil-

lanyszámláink szoktak magasak lenni, ezért nagyon 
örülünk a csökkenésnek – fűzi hozzá. 

Január 1-jétől 5,2 száza-
lékkal, hozzávetőleg a várha-
tó infl ációt követő mérték-
ben emelkedtek a nyugdí-
jak. Juhász Gáborné Vera és 
férje újpesti nyugdíjasok, két 

unokájuk van. Őket mind a rezsicsökkentés, mind 
a nyugdíjemelés kedvezően érinti. Mint elmondták, 
rezsijüket eddig is fi uk segítségével tudták fi zetni. 
Örülnek ezeknek a változásoknak, hiszen ennek kö-
szönhetően talán nem szorulnak támogatásra. G.R. 

A Századvég Alapítvány felmérése alap-
ján a megkérdezettek 95 százaléka hallott ar-
ról, hogy a kormány január 1-jétől tíz százalék-
kal csökkentette a lakossági elektromos áram, 
a gáz és a távhő végfelhasználói árát. A válasz-
adók 84 százaléka értett egyet a kormány rezsi-
csökkentő intézkedésével, amelyet csak min-
den tizedik megkérdezett ellenzett. 

Soltész Miklós szociális államtitkár elmond-
ta, hogy a nyugdíjak reálértékének megőrzé-
se érdekében 2013. január 1-jétől 5,2 százalék-
kal emelkedik azok ellátása, akiknek 2012. de-
cember 31. előtt öregségi nyugdíjat, hozzátar-
tozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkant-
sági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadé-
kot állapítottak meg. Az intézkedés több mint 
2,8 millió embert érint. Az emelés átlagos ösz-
szege ötezer forint havonta.

Az Emmi közleménye szerint az emelést mind-
azok megkapják, akik 2013. január elseje előtt 
nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balettművészeti életjáradékban, 
átmeneti bányászjáradékban részesülnek.

Az intézkedés a megváltozott munkaképes-
ségűek ellátásaiban részesülőket, valamint azo-
kat is érinti, akik korábban rendszeres szociális 
járadékosként nem kaptak emelést.

Növekszik az ellátása azoknak a nőknek is, 
akik negyven, munkában töltött év után vonul-
tak nyugdíjba. 

Az Emmi közleménye szerint az emelést 
mindazok megkapják, akik 2013. január el-
seje előtt nyugdíjban, korhatár előtti ellátás-
ban, szolgálati járandóságban, balett-művésze-
ti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban 
részesülnek.  (Forrás: MTI)
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Kedvező év eleji változások: 
rezsicsökkenés és nyugdíjemelés
Januártól 5,2 százalékkal megemelkedett nyugdíjat kapnak kézhez a nyugdí-
jasok, és lassan megérkeznek majd az első, a kormány múlt év végi rendelke-
zésének megfelelően csökkentett összegről szóló közüzemi számlák is.

INDOKOLT LÉPÉS
A kormány decemberben döntött arról, hogy a lakos-
sági villamosáram-, gáz- és távhődíjakat 2013. január 
1-jétől 10 százalékkal csökkenti. A kormány szerint a 
lépés azért indokolt, mert a magyar háztartások re-
zsiköltségei az unióban és a régióban is magasabbak 
az átlagnál. A Századvég Alapítvány év elején készí-
tett közvélemény-kutatása szerint a lakosság döntő 
többsége – politikai önbesorolástól és pártszimpátiá-
tól függetlenül magas arányban – egyetért a kormány 
tízszázalékos rezsicsökkentő intézkedésével. 

Értesítés védőoltásról
Tisztelt Szülők! Felhívom szíves fi gyelmüket, 
hogy a 2000. január 1. és 2000. december 31. 
között született leánygyermekek részére a 
méhnyakrákot és nemi szervi szemölcsöt oko-
zó humán papillomavírus (HPV) megelőzésére 
szolgáló védőoltás II. részoltásának időpont-
ja 2013. január 28. és 2013. február 1. kö-
zött lesz. Kérem, szíveskedjenek felkeresni házi 
gyermekorvosukat vagy a területileg illetékes 
gyermekrendelőt a II. részoltás beadási idő-
pontjának egyeztetése céljából.
 Nagy István alpolgármester

Újpest – amiért 
szeretünk itt élni
Olvasói levelet, ha nem is túl gyakran, mégis 
rendszeresen kapunk. Olykor bánatukat, oly-
kor panaszukat, olykor örömüket osztják meg 
velünk olvasóink. A legutóbbi levél, története 
azonban nemcsak helyszínében újpesti, hanem
tartalmában is, ezért mindenképpen meg kell 
osztanom önökkel.

Reinhardt Gizella – mint írja – „lelkes” olvasónk mesé-
li el tavaly év végi esetét. Egyik reggel injekcióra igye-
kezett a szakrendelőbe. Útközben váratlan rosszullét 
miatt megtántorodott. Bizonnyal a földre rogy, ha az 
arra járó fi atalember nem pattan segítségére, s karol-
ja át a nyugdíjas asszonyt. A buszmegállóig támogat-
ta, ám ott világossá vált, mentőt kell hívni.

Újabb baj: Gizella néni mobilja lemerült. A meg-
állóban türelmesen várakozó ifjú hölgy első szóra 
tárcsázta telefonjáról a mentőket.

A kocsi érkeztéig értesíteni kellett az otthon ma-
radt családtagokat. Harmadikként ragyogó tekin-
tetű kismama sietett segíteni, s hívta a beteg asz-
szony lakását.

„A fájdalmam ellenére elgondolkodtam, milyen 
szerencsés vagyok, hogy ennyi jóérzésű fi atallal ta-
lálkoztam a mai napon” – áll a levélben, a hálás kö-
szönő sorok fölött.

Történt mindez Újpesten 2012. december 18-án. 
Meglehet, ha Reinhardt Gizella valahol másutt lesz 
rosszul, közönyös arccal hagyják sorsára az arra já-
rók. Ez itt, nálunk, Újpesten elképzelhetetlen.

 DITZENDY ATTILA ARISZTID



z önkormányzat az elmúlt héten kapta 
kézhez az Új Széchenyi Terv Közép-ma-
gyarországi Operatív Programjára be-

adott pályázat pozitív elbírálásáról szóló írás-
beli értesítést. Az idén nyáron megkezdődő fej-
lesztéseknek köszönhetően 2014 őszétől 10 cso-
portszobával, 215 férőhellyel bővülhet a Bőrfes-
tő Óvoda befogadóképessége, emellett akadály-
mentesítés és az épület energiahatékony korsze-
rűsítése, valamint hallássérült óvodások fogadá-
sához elengedhetetlen fejlesztőszoba kialakítá-
sa is megvalósul. Utóbbi azért is fontos, mert az 
óvoda 2006-tól felvállalta a hallássérült gyerme-
kek integrálását. 

A 320 milliós beruházás legnagyobb részét, va-
gyis 200 millió forintot fedez majd a támogatás se-
gítségével az önkormányzat, amelyet mintegy 120 
millió forintos önrésszel egészít majd ki.

– Örülünk, hogy újra sikeresen pályáztunk egy 
fejlesztésre, amellyel tovább javulhat majd a kis-
gyermekes családok életminősége Újpesten – 
mondta el dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az 
örömhír kapcsán. – Azért is fontos a bővítés, hi-
szen a Káposztásmegyer I. lakótelepen található 
óvoda körzete átnyúlik a Káposztásmegyer II. la-
kótelepre is, így a folyamatosan egyre inkább be-
épülő II-es rész óvodai férőhelyek iránti megnőtt 
igényeit is ki tudja majd elégíteni – tette hozzá az 
alpolgármester. – Különösen azért is fontos ez, mi-
vel a köznevelési törvény változása miatt a jelen-
legi öt év helyett a jövő évtől immár hároméves 
kortól kötelezővé válik a gyermekek „óvodáztatá-
sa” – fűzte hozzá dr. Molnár Szabolcs. G. R.

Újabb sikeres pályázat: 
bővül a Bőrfestő Ovi  
Jövő év őszétől egy nyertes pályázatnak köszönhetően jelentősen megnő 
a Bőrfestő utcai óvoda befogadóképessége. A férőhelyek növelése mel-
lett energiahatékonysági korszerűsítés, akadálymentesítés, valamint a 
hallássérült óvodásoknak szükséges fejlesztőszoba kialakítása is megva-
lósul az intézményben.

A

hagyományos újévi fogadáson, amelyre ja-
nuár 17-én került sor, Újpest kiválóságai, 
díszpolgárok, Újpestért díjasok, sportolók, 

művészek, egyházi és közéleti személyiségek, képvi-
selők egyaránt részt vettek. Ott volt többek között 
Pásztor Erzsi Kossuth-díjas színész, Újpest díszpol-
gára, Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok, 
az UTE egykori vízilabdázója, a férfi  vízilabda-vá-

logatott szövetségi kapitánya, az Újpestre igazolt 
Gyurta Dániel pedig edzésről érkezett a fogadásra. 

Nagy István alpolgármester és dr. Hollósi Antal or-
szággyűlési képviselő, valamint dr. Derce Tamás korábbi 
polgármester szintén az első sorokban foglaltak helyet.

Pásztor Erzsi egyébként sokéves tapasztalatát 
osztotta meg a műsorvezetővel, Újpest Arcával, akit 
hasznos tanácsokkal is ellátott.

Wintermantel Zsolt először a nyolcvanévesen el-
hunyt Csermák Ferenc újpesti szobrász-kera-
mikusra emlékezett, akivel abban „álla-
podott meg”, hogy az idei fogadáson is 
kezet fognak, de a művész halála miatt 
erre már nem kerülhetett sor. Csermák 
Ferenc szobrát, amely Varga 
Imre alkotása, az Újpesti Pol-
gár Centrum tükörtermében 
helyezték el.

Wintermantel Zsolt ez-
után Újpest eredményeit 
méltatta. „A mi újpesti kö-
zösségünk szempontjából 
ezért tartom különösen nagy 
értéknek a régi újpesti hagyo-
mányok ápolását, föléleszté-

sét és az új hagyományok teremtését, mint az Újpesti 
Párbeszéd, a Találkozzunk többször! rendezvénysoro-
zat vagy ezek az újévi összejövetelek” – fogalmazott.

A polgármester ezeken kívül az uszoda építéséről 
és a szakrendelő felújításáról, az UTE támogatásáról 
és az épp edzésről érkező Gyurta Dániel olimpiai- és 
világbajnok úszó leigazolásáról is szólt, majd az orszá-
gos eredményeket ismertette. Mindezeket igazolja, 
hogy „az újpesti emberek nagy többsége egy nagyon 
súlyos európai gazdasági válság közepette is úgy érzi, 

hogy nálunk minden nehézség el-
lenére is rendben mennek a dol-
gok. Ez derül ki a legutóbbi, de-
cemberi felmérésünkből is”.

Beszédét így zárta: 
„Számítunk a köz-

re m ű k ö d é s ü k-
re a jövőben is, 
ahogy önök is 
számíthatnak a 
város segítsé-
gére és együtt-
működésére.”

Újpest 
a kiválóságok 
és eredmények 
városa
Újpest mellett az ország eredményeit 
is ismertette és méltatta az újévi fo-
gadás köszöntőjében Wintermantel 
Zsolt a Polgár Centrumban, ahová 
Újpest kiválóságait várták.

A
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Kép és szöveg: 
M.O.A.



Emlékeket, képeket 
kérnek a szaléziak
2013-ban száz esztendeje, hogy a szalézi szerzetesek letelepedtek Magyarorszá-
gon. Főként szegény és nehéz sorsú gyermekekkel foglalkoztak. Ők nemcsak élel-
met, hanem olyan erkölcsi nevelést kaptak, hogy jó cserkészek, sportolók s vé-
gül kiváló szakemberek lettek.

Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány kezdeményezésére munkacsoport alakult a 
szalézi szerzetesekkel kapcsolatos, még menthető tárgyi emlékek felkutatására. Ezúton 
kérjük, hogy akinek birtokában a Clarisseumról, a szerzetesekről fényképek, nyom-
tatványok, levelek, hivatalos dokumentumok, korabeli újságok vannak, juttassák el a 
Clarisseumba (tel.: 369-1904), vagy értesítsék Kadlecovits Gézát, a munkacsoport ve-
zetőjét (tel.: 233-1976, 06-70 253-8219). Köszönettel: P. Bíró Lóránt plébános

lső bemutatása óta több korosztály nőtt fel 
és szórakozott felhőtlenül a régi Latabár-
fi lmeken. Ezek közül is egyik legismertebb a 

Gertler Viktor rendezte Állami Áruház című alko-
tás volt, amelyben mindenki Latyija mint kiváló el-
adó szorgoskodik egy korabeli modern nagyáruház 
pultja mögött, eladva mindent, ami mozgatható. 
A fi lm alaptörténete szerint egy nyugati, ezért el-
lenséges rádióadó álhírének következtében roham-
szerű felvásárlási láz tör ki. Latabár, az élelmes el-
adó pedig a felvásárlási láznak köszönhetően a rőf 
vásznak, békebeli olajlámpák után még a raktárban 
porosodó kertitörpe-készlettől is megszabadítja a 
boltot, míg végül az üres polcok előtt tanácstala-
nul tárja szét karját az újabb meg újabb árut köve-
telő vevők előtt. 

A habkönnyű vígjáték a többi, ez idő tájt tucat-
szám készült hasonló fi lmmel együtt a „nép” fi gyel-
mét igyekezett elterelni a szomorú valóságról, az 
ötvenes évek rákosista rendszeréről. A mozit első-
sorban a kitűnő színészi teljesítmények tették em-
lékezetessé, hiszen Latabár mellett láthattuk benne 
Feleki Kamillt, Petress Zsuzsát és Gábor Miklóst is. 

Az újpestiek áruháza az új szellemben épült az Ár-
pád úton, Rákos Pál tervei alapján, aki később a New 
York-palota arculatát is tönkretette. Az Állami Áru-
ház élete a fi lm elkészültét követő évtizedekben ke-
vésbé volt színes, mozgalmas, élte a múlt rendszerbe-
li áruházlánc többi üzletéhez hasonló, egyhangú éle-
tét. Bő tíz esztendeje jelentős belső átalakítása mellett 
döntöttek az új tulajdonosok. Meghagyták az üzletház 
kedvelt, átriumos belső kiképzését, ám kicserélték az 

emeleti osztályok padlózatát és teljes berendezését. Bi-
zonyos dolgokon azonban sem a rendszerváltozás, sem 
a felújítás nem fogott. A régi újpestiek még ma is Álla-
mi Áruháznak nevezik a közvetlenül a 3-as metró vég-
állomása mellett található Újpesti Áruházat. Gertler 
Viktor fi lmje pedig rendszeresen „felbukkan” vala-
melyik televíziós csatornán.  GAZSÓ RITA

Hatvanéves az Állami Áruház című fi lm

Mindenki Latyija a pult mögött
Idén hatvan esztendeje, hogy bemutatták az Állami Áruház című komédiát. Fősze-
repben természetesen a legendás Latabár Kálmán mellett Újpest frissen épült, akkor 
igen modernnek számító üzletházát, az Állami Áruházat láthattuk. Az üzletház élete 
a fi lm elkészültét követő évtizedekben kevésbé volt színes, mozgalmas, ám rendszer-
változás ide, tulajdonosváltás oda, még ma is úgy emlegetik, hogy Állami Áruház.
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MEGHÍVÓ – VII. Újpesti Jótékonysági Polgári Bál
A hagyományokhoz híven idén ismét megrendezésre kerül az Újpesti Jó-
tékonysági Polgári Bál. A szervezők a bál teljes bevételét a polgárőrszer-
vezetek támogatására fordítják.

A bál időpontja 2013. február 9-e, szombat este fél 8. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum. Finom vacso-
ra, kiváló tánczenék és remek programok várják a bálozni vágyókat. Információ és belépő igényelhe-
tő a 06-20 828-0514 és a 06-20 800-8832-es telefonszámokon.  
 A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Tavalyi emlék



Újpest Diákösztöndíjasai 8. rész

Neves gimnázium 
kitűnő tanulója
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester személyesen 
adta át a városházán az újpesti diákösztöndíja-
kat tizenöt arra érdemes tanulónak, akiket hét-
ről hétre jelentkező sorozatunkban mutatunk 
be az olvasóknak.

Ahogyan korábban megírtuk, tizenöt arra érdemes fi atal négy kategóriában 
vehetett át ösztöndíjat a városházán még tavaly. A tizenötből tíz tanuló ka-
pott Ugró Gyula tanulmányi diákösztöndíjat, köztük van Sárospataki Bálint, 
aki egy neves újpesti gimnázium kitűnő tanulója, és már nem először kap 
ösztöndíjat.

Bálint a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 12. évfolyamos tanulója. A tanulmányi fél-
éveket jeles eredménnyel zárta (4,57; 4,57; 4,58; 4,75). Angolból megszerezte 
a középfokú nyelvvizsgát. A Gordiusz Matematikaverseny országos forduló-
ján 2011-ben 21. helyet ért el, és az elmúlt tanévben szintén Ugró Gyula ta-
nulmányi diákösztöndíjat kapott. M. O. A.

Raoul Wallenberget, zsidó honfi társaink tízezrei-
nek megmentőjét 1945. január 17-én látták utoljá-
ra élve Budapesten. Ezért a Raoul Wallenberg Egye-
sület, a Raoul Wallenberg Alapítvány, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége idén is ezen a na-
pon osztotta ki az elismerést. A svéd embermentő 
emlékére a díjat olyan szervezetek és emberek kap-

ják, akik tevékenységükkel, életükkel példát mutat-
nak emberségből, valamilyen szempontból kisebb-
ségben élő embertársaik méltóbb életéért dolgoz-
nak. A megemlékezésen Raoul Wallenberg-díjban 
részesült Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Elnöke is. A díjat Balog Zoltán, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszte-
re és Erik Ullenhag, Svédország integrációs minisz-
tere adta át, akik beszéddel köszöntötték a díjazot-
takat. Az eseményen megjelent dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester is. 

A tősgyökeres újpesti díjazott méltatásában ki-
emelték, hogy helyi szinten sikeresen, a lehetősége-
ket maximálisan kihasználva dolgozik az elesette-
kért, és érdek-képviseleti tevékenységét nemcsak a 
cigány, de a többi nemzetiség és a többségi társada-
lom is példaként tiszteli Újpesten.  J. M.

Sárospataki Bálint

– Nagy meglepetés volt 
számomra, amikor meg-
tudtam, hogy megkapom 
ezt a megtisztelő díjat. 
Nagyon büszke vagyok rá, 
mert ez nemcsak személy 

szerint nekem szól, hanem Újpest lakosságá-
nak, cigányságának és az önkormányzatának 
is. Szerencsére Újpest az egyik legnagyobb to-
leranciával rendelkező város, ahol sohasem 
ért hátrány a származásom vagy a bőrszínem 
miatt – mondta a díjátadón Csóka János Pál.

1042 Budapest, István út 17–19.
Az Ifjúsági Ház főbejáratánál.
Telefon: 231-7071

Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Téli kiárusítás
Bögre 
550 Ft

Újpest toll 150 Ft
Címeres sál, sapka 759 Ft

Wallenberg-díj Csóka János Pálnak

Emberségből példát
Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Raoul 
Wallenberg-díjat kapott. A rangos elismerést a Holokauszt Emlékközpont-
ban vette át január 17-én.

7 K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  j a n u á r  2 4 .



Az interneten szavazhatunk

Hat újpesti orvos 
a döntőben
Thekleszné Deák Rita, hálája jeléül, egyedüli újpesti-
ként, több orvost jelölt az Astellas az Év Orvosa 2012. 
évi díjára. Január 31-éig voksolhatunk a jól ismert újpes-
ti orvosok mindegyikére a www.astellasazorvosokert.hu 
weboldalon. Tetszési sorrendben három történetet kell 
kiválasztani, amelyek közül a legjobbnak ítélt három 

pontot ér, de a harmadiknak sorolt is közelebb juttat 
egy orvost a díjhoz.

Az újpestiek által jól ismert jelöltek: dr. Erdei Zsu-

zsanna házi gyermekorvos, dr. Csiki Árpád belgyó-
gyász-kardiológus háziorvos, dr. Lengyel Zsuzsanna 

gyermek-ortopédfőorvos, dr. Jerger András szülész-
nőgyógyász főorvos, dr. Rigler Erzsébet gyermek-sze-
mészszakorvos és dr. Pácz Ferenc gyermekgyógyász és 
pulmonológus főorvos pályázata az Astellas honlap-
ján olvasható. (Dr. Pécz Ferenc és dr. Rigler Erzsébet 
ugyan nem itt dolgoznak, de nagyon sok újpesti bete-
get látnak el.) U. N.

,,Úton levés Isten és egymás felé”

Tiszteletben 
tartva egymás 
hitét
A Krisztus-hívők egysége jegyében ja-
nuár 21. és 26. között zajlik az ökume-
nikus imahét, amelynek mottója az 
ószövetségi Mikeás prófétától szárma-
zó idézet: „Mit kíván tőlünk az Isten?”

Az újpesti szervezők a programsorozattal a keresz-
tény egyházak világszerte közös, immáron közel há-
rom évtizedre visszatekintő imahetéhez csatlakoz-

tak. Újpesten a katolikus, a 
református, az evangélikus, 
valamint a baptista egy-
ház templomaiban zajlanak 
a nagy érdeklődéssel kísért 
programok. 

Az első estén Petőné Ju-
hász Emília református be-
osztott lelkész tartott isten-
tiszteletet a Lebstück Mária 

utcai evangélikus templomban. Igéje az Úton Krisztus 
megtöretett testével címet kapta, amelynek alapigéje 
az emmausi tanítványok, akik nem vették észre csa-
lódottságukban Jézus jelenlétét mellettük. Kegyelem, 
hogy Jézus ma is ott van mellettünk életünk minden 
dolgában, bárcsak megnyílna a szemünk rá. A lelkész 
kiemelte, hogy az újpesti ökumenikus alkalmakon Is-
ten igéjének mindenkori átadása mellett egymás hi-
tének tiszteletben tartása is nagy hangsúlyt kap.  

Horváth Zoltán plébános 
atya, Újpest díszpolgára, az 
ökumenikus imahetekkel 
kapcsolatban rámutatott, 
hogy bár a felekezetekhez 
látogató hívek főként bel-
ső magból származnak, 
mégis az a tapasztalatuk, 
hogy egyre többen láto-
gatnak el egymás templo-

maiba. Az Egek Királynéja-főplébániatemplomban 
ilyen alkalmakkor a különböző felekezetek hívei kö-
zül több százan is összegyűlnek, ami igazán rend-
kívülinek számít. Az egyházak most is hasonló ér-
deklődésre számítottak, és az első három este nem 
okozott csalódást. 

Az ökumenikus imahét szombaton este az újvárosi 
református imaházban zárul, ahol Mészáros Kornél 
baptista lelkipásztor hirdet igét.  SZANZA ENIKŐ

K
épünk illusztráció

Az Astellas-díj Skriba Melinda műalkotása

Lapunk információja szerint egy szülő panaszt tett 
a Pozsonyi úti Arany Horgony ügyeletes gyógyszer-
tár ellen, mert szerinte nem megfelelően szolgálták 
ki. A gyógyszertár vezetője nem érti a vádakat, és 
biztos benne, hogy kollégája, a gyógyszertár több 
évtizedes hagyományainak szellemében, maradék-
talanul eljárt a beteg érdekében. 

A panaszos szülő azt állítja: az Arany Horgony 
gyógyszertár ügyeletes gyógyszerésze túl lassan dol-
gozik. Ezért ő nem állt be a sorba este fél tízkor, hogy 
kiváltsa a gyermekének nem sokkal korábban felírt 
receptet, hanem később, éjjel ment vissza. Ekkor már 
nem volt ugyan sor, de nehezen jelent meg a gyógy-
szerész, sőt, szóvá tette, hogy álmából ébresztették 
fel. Ezután a recepttel elvonult, majd mintegy ne-
gyedóra múlva közölte: nem állnak rendelkezésre a 
kért gyógyszerek. A szülő szerint hozzátette: remé-
li, ezek után békében aludhat. A bejelentő kénytelen 
volt Óbudán kiváltani a receptet, ahol viszont min-
dent rendben talált. Azt is megjegyezte: a patika veze-
tőjével azóta sem tudott kapcsolatba lépni.

Bánó Tiborné, a gyógyszertár vezetője készségesen 
állt lapunk rendelkezésére. Tény, hogy legelső tele-

fonhívásunkra azonnal kapcsolták, anélkül, hogy tu-
dakolták volna, milyen ügyben keressük. Elmondta, 
hogy harminc éve szolgálja az újpesti egészségügyet. 
Ez alatt az idő alatt sem egészségügyi, sem kereske-
delmi szempontú okból sem ellene, sem patikája el-
len soha nem merült fel kifogás. Az említett éjszakai 
ügyeletet egy olyan kolléga látta el, aki szintén nagy 
tapasztalattal és munkabírással rendelkezik. Hozzátet-
te: az ügyelet ellátása egy régebbi jogszabályi változás 
miatt veszteséges. Nem véletlen, hogy még a szomszé-
dos XV. kerületből és az agglomerációból is Újpestre 
járnak át ügyeleti időben a receptet kiváltani.

– Miért mondaná egy ügyeletes patikus, hogy hagy-
ják őt aludni? – tette fel a kérdést Bánó Tiborné maga 
is, majd megadta a kézenfekvő választ: pontosan azért 
ügyel, hogy a betegeken segítsen, nem pedig aludni kíván. 

Az állítólagos lassúsággal kapcsolatban megjegyez-
te, hogy a gyógyszerészszakma köztudottan nagy fi -
gyelmet követel, az ügyeletesnek is alaposan kell eljár-
nia. Ha pedig egy gyógyszer éppen hiányzik, egy meg-
felelő helyettesítőt ajánl fel. 

Amit a patika vezetője igazán sajnál, hogy a pana-
szos nála nem jelentkezett, hogy a történteket vele 

mint érintett vezetővel megossza. Évtizedek óta nem 
volt betegállományban, az elmúlt időszakban nem 
volt szabadságon, ellenben mindennap kora reggeltől 
délutánig elérhető a munkahelyén. A panaszos biz-
tosan nem kereste. Ezért ezúton is kéri: keresse fel őt. 
Akkor például kiderülne, melyik volt az a gyógyszer, 
amelyet a szülő nem kapott meg.

Lapunk megkeresésére az eset kivizsgálására jogo-
sult ÁNTSZ-felügyelő gyógyszerész elmondta, hogy 
minden érintett fél meghallgatásával megkezdte az 
ügy tisztázását. A vizsgálat lezárultával annak ered-
ménye a nyilvánossággal megismertethető.  N. Zs.

Kifogásolta a hosszú sorban állást
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Akiket hasonló kellemetlenség ért, jelezhetik a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu címen. Az üggyel a továbbiakban is foglalko-
zunk, nem kizárt, hogy egy próbavásárlás keretén belül mi is 
gyűjtünk tapasztalatokat.



Hogyan ápoljuk arcunkat télen?

A bőrnek is 
megterhelő
A téli időjárás nemcsak szervezetün-
ket viseli meg, de a bőr számára is 
nagy megterhelést jelent. Mit tehe-
tünk a száraz bőr ellen? Íme, a meg-
oldás, amelyet dr. Dragodán Katalin 
bőrgyógyász tár elénk.

Minden évszakban másfajta ápolást igényel bőrünk, 
a tél azonban különösen kritikus időszak. Nyolc fok 
alatt ugyanis a bőr természetes védőtakarója már nem 
képes normális mértékben újratermelődni, így a leg-
nagyobb problémát a hőmérséklet ingadozása okozza.

– Kint nagyon hideg, bent pedig nagyon meleg van, 
a fűtés miatt nem elég párás a levegő. A bőr elveszti 
hidratáltságát, amit még fokozunk azzal is, hogy erő-

teljesen tisztálkodunk – magyarázza dr. Dragodán 
Katalin bőrgyógyász. – Így a legfontosabb, hogy a le-
vegőt párásítsuk, és ezzel már a bőrt egy kicsit se-
gítjük. Emellett természetesen a bőrünknek megfele-
lő típusú testápoló alkalmazása is nagyon fontos eb-
ben az időszakban– teszi hozzá a doktornő.

A hideg a gyerekek bőrét még inkább megvise-
li, hiszen sokkal érzékenyebb és hajlamosabb a ki-
száradásra, ezért fokozottan védeni kell. Nemcsak a 

hideg levegő, de a forró víz is káros lehet télvíz ide-
jén a bőrre, ugyanis csökkenti annak hidratáltságát. 
Ezért a mindennapos tisztálkodásnál a forró fürdő-
zés helyett a gyors, langyos vízzel való tusolás aján-
lott. Mivel a hidratáló krémek képesek a bőr felszí-
nén található nedvességet magukba zárni, érdemes 
zuhanyozás után kevésbé megszárítkozni, és a kré-
met a vízzel együtt bemasszírozni a bőrbe, ezzel is 
fokozva annak hatását.

– Természetesen az sem mindegy, milyen kré-
meket használunk. Fontos, hogy színezőanyagot 
ne tartalmazzon a készítmény, és minél kevésbé le-
gyen illatos– hangsúlyozza a doktornő. – A gyógy-
szertárakban kapható gyógyhatású kozmetikumok 
teljesen megbízhatóak, ezeket valóban bőrgyógy-
ászok tesztelték, így biztosan nincs bennük illat-
anyag, emellett tartósítószer-mentesek is.

A téli bőrápolás hasznos elemei lehetnek még a 
különféle természetes anyagok is, mint például a 
kakaóvaj, a shea vaj, illetve a telített zsírsavakban 
gazdag olajok. Hosszan tartó hidratáló hatásuknak 
köszönhetően ugyanis ápolják és megvédik a bőrt 
a kiszáradástól. (antosa)

Illat, íz, 
tapintás
A látáson túli érzékszer-
vek világa, az érzékek bi-
rodalma. Teaház és Tapin-
tató kiállítás egy helyen, a 
Farkas Teázóban, Újpest 
központjában.

Az üzemeltető Farkas Péter és csa-
ládja. Péter hatéves korában egy bal-
esetben vesztette el a látását. A teá-
zás szenvedélye már felnőttkorában 
kapta el.

– Gyógymasszőrként dolgoztam 
egy egészségmegőrző centrumban, 
és ott egy idős néni mesélt az 1920-

as évek teázási szokásairól. Annyira 
megtetszett, hogy először csak tea-
házakat szerveztünk, majd három 
éve megnyitottuk ezt a saját teahá-
zat – meséli Farkas Péter, aki ottho-
nosan, biztosan mozog a teázóban. 
Sokan azt hiszik, hogy csak azért hord 
napszemüveget, mert zavarja a fény. 
Kis segítséggel (minden teásdobo-
zon Braille-írás is van) megtalál min-
den teát, amit kér a vendég, a megfe-
lelő mennyiséget pedig beszélő mér-
leg segít kimérni. – Ötvenféle tea van 

nálunk. Minden vendégnek azt aján-
lom, hogy próbáljon ki minél többet, 
ne ragadjon le egynél. Mindenki illat 
alapján választhat teát. A teakultúra 
sokkal kiterjedtebb annál, hogy min-
dig ugyanazt igyuk – mondja Péter. 

Egy fi nom tea után bárki végigme-
het a Tapintható kiállításon a tulajdo-
nos idegenvezetésével, hiszen egy jól 
látó embernek egyedül ez nagy kihí-
vás. A kiállítás a teázó végében, két 
kis alapterületű helyiségben van, nagy 
fantáziával kialakítva.

– Nagyon divatos manapság, hogy 
vak emberek teljesen sötétben egy kü-
lönleges világba vezetik a látókat. Ezt 
a lehetőséget szerettük volna kihasz-
nálni mi is. Általában nagyon élvezik 
a vendégeink a Tapintható kiállítást. 
Az első perc kicsit nehéz nekik, de az-
tán jókedvűen, nevetgélve játsszák vé-
gig az egészet – mondja a tulajdonos.

Kitapintható képek, természeti je-
lenségek, játékok, hangok a sötétben. 
Megtudhatjuk, megtapasztaljuk, mi-
lyen a vakok világa. J. M.

Szerelmesek Az Újpesti Napló ebben az évben is segít 
a szerelmeseknek! Örömmel közvetíti éppen február 14-én 

megjelenő lapszámának oldalain a Bálint-, azaz Valentin-napi 
üzeneteket. A néhány soros, névvel vagy jeligével ellátott 

üzeneteket a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe.
Várjuk leveleiket február 8-ig a

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mailre, 
postán feladva pedig az Újpesti Napló címére 

(1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Ház).
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Tea és láthatatlan kiállítás



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési 

képviselő január 31-én, csütörtökön 16-17 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Február 6-án, szerdán 18-19 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz- 
MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 
369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő 
január 28-án, hétfőn 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Németh Edit Éva; 
Hladony Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők február 4-én, hétfőn 17-18 óráig 
tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők február 4-én, 
hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők február 
11-én, hétfőn 17-18 óráig; Bartók Béla 
önkormányzati képviselő február 12-én, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen. 

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18 órától 19 óráig tart 
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban. (IV. Lóverseny tér 6.)

MEGHÍVÓ
A KDNP IV., XIII. és XV. kerületi szervezetei 
február 9-én rendezik meg az Észak-pesti 
Kereszténydemokrata Jótékonysági Bált, amely-
re tisztelettel várják az érdeklődőket. A bál 
helyszíne a Széchenyi István Általános Iskola 
(2120 Dunakeszi, Károlyi u. 23.). A belépőket 
min. 5000 Ft/fő adomány fejében biztosítjuk, 
a jelentkezés sorrendjében. A svédasztalos 
vacsorát a Csülök Vendéglő biztosítja. Az ado-
mányokat a rákospalotai ESZI Fejlesztő 
Gondozó Központ–Tanoda részére gyűjtjük. 

Belépőjegyek igényelhetők a keresztenybal@
gmail.com, valamint a 06-20-932-6523-as tele-
fonszámon. A szervezők

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden szerdán 
18-19 óra között vagy előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Újpesti LMP-iroda: 1041 
Bp., István út 22. Tel.: +36-20-390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830 
telefonszámon – bármikor, Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefo-
non történt egyeztetés alapján – a 06 1 369 
4205 telefonszámon, hétköznap 14-17 óráig 
hívható – bármikor, Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő minden hónap első hét-
főjén 17-18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., 
Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. Horváth 
Imre önkormányzati képviselő minden 
hónap első szerdáján 17 órától tart fogadó-
órát a Csokonai Vitéz Mihály 12 évfolyamos 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.). 

LÁTOGATÁS A NEMZETI BANKBA 
Következő programunk alkalmával – a vár-
ható hidegre való tekintettel zárt helyre, – a 

Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjába 
megyünk (V. ker. Szabadság tér 8-9.) febru-
ár 15-én. Gyülekező 14.25-ig, a bejárat 
előtt. (A látogatás 14.30-kor kezdődik.) A 
tárlatvezetéses látogatásunk kb. másfél órát 
vesz igénybe, belépődíj nincs. Fővédnökök: 
dr. Trippon Norbert, az MSZP kerületi elnö-
ke és Kiss Péter országgyűlési képviselő. A 
csoportlétszám ebben az esetben limitált, 
ezért azoknak, akik jönni szeretnének, 
jelentkezzenek január 28-31. között a 441-
5555-ös üzenetrögzítős telefonszámon.

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!   
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését- 
kezdőket, haladókat, érdeklődőket-akik szíve-
sen vennének részt egy zenei közösség mun-
kájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzul-
táció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 
06-20-419-7878-as számon lehet H-SZ-P: 
10-15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. 
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati 
képviselőinek fogadóórái: dr. Dabous 
Fayez (5. evk) önkormányzati képvise-

lő, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkor-
mányzat elöljárója, minden hónap 2. hétfőjén, 
17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., 
IV., Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig tartja fogadó-
óráját. Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület
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Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
ÚJPESTEN
� Újpesti Téli Fesztivál. „Összegzés” 
– Molnár Ferenc fotóművész 
kiállítása. Megtekinthető január 
27-ig naponta 11-től 18 óráig. 
Újpest Galéria
� Újpesti Téli fesztivál. „A meg-
nyugvás ösvényein” – Damó 
István grafikusművész kiállítá-
sa. Megtekinthető január 27-ig 
naponta 9-től 17 óráig. Új Galéria, 
Ifjúsági Ház
� Újpesti Téli Fesztivál. 
„Természetes kontraszt” – 
Csillag Körtvélyesi Anikó grafi-
kusművész kiállítása január 
25-től február 25-ig. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház
� Újpesti Téli Fesztivál. „Monokróm 
tanulmányok” – Feledy Gyula 
Zoltán festménykiállításának 
megnyitója január 28-án 17 órakor. 
Megtekinthető: február 17-ig min-
dennap 9-től 18 óráig. Ifjúsági Ház

� Újpesti Téli Fesztivál. „Tátrai 
képek” – az Újpesti Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
kiállítása február 1-jétől február 
17-ig. Újpest Galéria
� Budapest blendén át. 
Bernolák Béla vászonra nyomta-
tott fotói a Károlyi István 12 
Évfolyamos Gimnázium Károlyi 
Galériájában. Megtekinthető az 
intézmény nyitvatartási idejében.

HETI PROGRAMNAPTÁR 
Január 26., szombat
ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL
� 10.00–11.30: Babaszínház. 
Évszakok. Lóverseny téri Közösségi Ház
� 20.00–24.00: Görög est. A 
Fanari együttes és Barátai. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház

FARSANGI EST
� 16.00: Farsangi szlovák est. Az 
Újpesti Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat rendezvénye. Ady 
Endre Művelődési Ház

Január 27., vasárnap
ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL
� 11.00: Apa, figyelj rám! Halász 
Judit koncertje. Ady Endre 
Művelődési Ház

ZENÉS, TÁNCOS EST
� 17.00–21.30: Hétvégi randevú. 
A 

‚
60-as, 

‚
70-es és 

‚
80-as évek 

zenéjével, a Szilver zenekarral. Ady 
Endre Művelődési Ház

Január 29., kedd
GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 9.30–11.00: Babajátszó. 
Közösségbe nem járó kicsik ját-
szóháza. Ifjúsági Ház

ELŐZETES
ÚJPESTI TÉLI FESZTIVÁL 
Február 3., vasárnap
� 17.00: Parti Nagy Lajos. Ibusár. 
Zenés-táncos huszerett. Újpesti 
Polgár Centrum

Február 8., péntek
� 14.00–15.30: Jeles napok. 
Farsangi vigasság. Ifjúsági Ház
14.00–15.00: Jégszobrászat, 

kiszebábégetés, farsangifánk-
kóstolás. Homoktövis Általános 
Iskola előtti tér

Február 9., szombat
� 9.00: Farsangfarki mulatság. 
Kiszebábégetés, jégszobrászat. 
Szent István tér
� 17.00: Szederinda – aprók tánc-
háza. Lóverseny téri Közösségi Ház

EGYÉB PROGRAMOK
SZÍNHÁZ
� Február 9., szombat, 19 óra: 
Pierre Barillet–Jean-Pierre Grédy: 
A kaktusz virága. Zenés játék két 
részben. A Sziget Színház vendég-
játéka. Főszerepben: Janza Kata. 
Ady Endre Művelődési Ház

GYERMEKEKNEK
� Február 5., kedd, 15 óra: Képzeld 
el! – Meseszép! Zenés-mesés-
verses interaktív irodalmi délután 
az Újpesten élő Hétvári Andrea 
költővel, meseíróval és Dezső 
Piroska hegedűművésszel. 8–11 
éves gyermekek számára ajánlott. 
Ady Endre Művelődési Ház

TANFOLYAMOK
� Agykontrolltanfolyam gyer-
mekeknek február 2-án és 3-án 
8.00-tól 16.00 óráig. Info: 380-6163. 
Karinthy Frigyes Művelődési Ház
� Kismamajóga. Péntekenként 
18.00 órától 19.30-ig. Info: 06-20 
446-7008. Lóverseny téri Közösségi 
Ház
� Ének-szó – beszédfejlesztő 
zeneovi. Szerdán 17.00 órától. 
Info: 06-70 627-3808. Lóverseny 
téri Közösségi Ház
� Színjátszásról kicsit másképp. 
A drámapedagógiai nevelést segí-
tő alapítvány által működtetett 
Őze Lajos Művészeti Iskola dráma-
játék- és drámakommunikációs 
képzése az Ady Endre Művelődési 
Házban. Művészeti vezető: 
Őze Áron Jászai Mari-díjas szín-
művész. Info: 231-6000 vagy 
k a t o n a . g y o n g y i @ u j k k . h u . 
Jelentkezési határidő: február 11.

Összeállításunk nem tartalmazza 
a teljes kínálatot. Kérjük, érdek-
lődjön az intézményeknél is! 

Farsangi estek
JANUÁRBAN
Az Újpesti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat január 26-án 
16 órakor farsangi szlovák estet rendez az Ady Endre 

Művelődési Ház színháztermében. A programban vidám 
dalok, népi táncok szerepelnek. Fellép a Báló Lipót Pávakör 
Csömörről, a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar, valamint a 
Lipa szlovák néptáncegyüttes. A műsort baráti beszélgetés 
és tánc követi.

FEBRUÁRBAN
Az Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat február 2-án 
18 órától farsangi rendezvényt tart az Ady Endre Művelődési 
Házban (1043 Budapest, Tavasz utca 4.).
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A szervezők

A  N E M Z E T I S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T O K  H Í R E I



– Az Ibusár hősnője, Sárbogárdi Jolán több művé-
ben is megjelenik. A neve először egy kisregényének 
címében szerepelt, majd a történetéből lett egy rá-
diójáték, aztán egy többszereplős színdarab, végül 
egy monodráma. Mindkét színpadi változatot sok-
szor bemutatták, de Nádasy Erika Ibusár-előadása 
különlegesnek mondható a sorban.

– Hét évvel ezelőtt hívott fel Nádasy Erika, akit 
akkor még nem ismertem, hogy nagyon szeretné el-
játszani az Ibusárt, de egyedül. Megkérdezte, hogy 
mi lenne, ha írnék belőle egy monodráma-válto-
zatot. Mivel ez eredetileg hangjáték volt, ami Sár-
bogárdi Jolán nagy belső monológjának szerepekre 
bontása, tulajdonképpen adta is magát. Kedvem is 
volt hozzá, így írtam az Ibusárból Erikának egy mo-
nodrámát.

– Amit aztán ő be is mutatott Egerben. Utána 
már több jeles színésznő is játszotta így…

– Igen. Bíró Kriszta az Örkény Színházban, Füs-
ti Molnár Éva Pécsett, és még van néhány ilyen 
Ibusár monodráma. De mindegyik változatban szá-
mos kiváló színésznő játszotta el Sárbogárdi Jolánt, 
Börcsök Enikőtől Udvaros Dorottyáig. Volt vagy hu-
szonvalahány bemutatója.

– Az Ibusár Sárbogárdi Jolán történetét meséli 
el, vagyis inkább a vágyait.

– Aki sokat vonatozott a Dunántúlon, az Sárbo-
gárdot nem nagyon kerülhette el, mert valamilyen 
furcsa módon majd minden vonat megáll ott. In-
nen a név és a helyzet. Sárbogárdi Jolán ugyanis egy 
jegykiadónő az ibusári állomáson, aki azt vette a fe-
jébe, hogy ő operettet ír. A darabban ez az operet-
tes világ és a kicsit „dzsuvás”, lepusztult állomás vi-
lága váltakozik. A rendezőknek ezt a kettősséget iz-
galmas megmutatni.

– Nehezebb férfi  íróként egy nő „bőrébe bújni”?

– Nem hinném. Ezt minden olyan férfi  írótól meg szok-
ták kérdezni, akinek erőteljesen női szereplői vannak.

– Igaz. Weöres Sándortól például.

– Igen, tőle is. Meg Esterházytól is. De nem ér-
zek nehézséget ebben. Ugye, Flaubert-nek van az a 
mondása, hogy Bovaryné én vagyok. Hiszen ebben 
a leosztásban minden szereplőm én vagyok, telje-
sen mindegy, hogy nő vagy férfi .

– Sárbogárdi Jolán egy kedvesen egyszerű fi gura.

– Egy szerencsétlen, de jóravaló, szeretni való 
ember, akinek az a tragédiája, hogy elméri a vágyai 
és a valóság közötti távolságot. Az ő világából az ő 
képességeivel lehetetlen kitörni úgy, ahogy ő akar. 
És ez tragikus. Vagy inkább tragikomikus.

– Miért ajánlaná a Nádasy-féle előadást az új-
pestieknek?

– Nádasy Erika nagyon sok mindent, vérét, húsát, 
életét, beleadta ebbe az előadásba. Színészi tapaszta-
latát, tudását. Ez egy nagyon részletező, realista elő-
adás, és pontosan ezen keresztül mutatkozik meg en-
nek a történetnek, Sárbogárdi Jolánnak a lidérces tra-
gikomikussága. Azt gondolom, hogy az újpestiek egy 
nagyon szerethető előadást láthatnak majd. J. M.

Február 3., 17.00: Parti Nagy 
Lajos: Ibusár. Zenés-táncos 
huszerett. Újpesti Polgár Centrum

K u l t ú r aÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  j a n u á r  2 4 . 11 
Ibusár, a huszerett

Vágy és valóság
Az Újpesti Téli Fesztiválon febru-
ár 3-án az Ibusár című monodrámát 
játssza Nádasy Erika, Szegvári Meny-
hért rendezésében. A darab szerző-
jével, Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas 
íróval beszélgettünk.

A magyar kultúra napja apropóján

Egy éjszaka 
a könyvtárban
Színház, koncert, ingyenes beiratko-
zás és persze olvasás hajnalhasadtá-
ig. A magyar kultúra napja alkalmá-
ból már másodszor tartott éjszaka is 
nyitva a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár újpesti Király utcai könyvtára ja-
nuár 19-én. 

avaly ilyenkor is nagy sikere volt az első könyv-
tári éjszakának, akkor Harcsa Veronika adott 
telt házas koncertet. „Könyvtárunkban az 

egyik legjobb, legértékesebb zenegyűjtemény, hang-
tár található Budapesten. Erre szeretnénk felhívni a fi -
gyelmet az éjszakai nyitva tartással és az élő koncert-
tel. És persze ezzel a könyvtárunkat, az olvasást is nép-
szerűsítjük” – mondta Tamási Júlia könyvtárvezető. 

El is kél a népszerűsítés, hiszen egyre keveseb-
ben használják a zenetárat az internetes letöltések 
világában. Az éjszakai program délután kezdődött 
a pécsi MárkusZínház bábelőadásával. Az égig érő 
fa című mesére 17 órakor teljesen megtelt gyerme-
kekkel a könyvtár. A következő program a Fókate-
lep zenekar koncertje volt, este 9-kor. A zenekar a 
Korai Öröm és a ColorStar együttes közös öröm-
zenéléséből alakult 2007-ben. A hozzájuk csatlako-

zó Oláh Annamária énekesnővel sajátos hangulatú 
pszichedelikus világzenét játszanak. A Király utcai 
könyvtár amúgy csendes, nyugodt hangulatát is fel-
pezsdítették, és remek koncertet adtak.

A program a koncerttel nem ért véget, mert a 
bibliotéka-buli hajnali hatig tartott, süteménnyel, 
kávéval, teával és természetesen kölcsönzéssel, ol-
vasással. A könyvtár látogatói negyedévre ingyene-
sen beiratkozhattak ezen az éjszakán.  J. M.

T

Fókatelep könyvek közt



Az egyik, manapság gyakori elkövetési forma, hogy 
szórakozóhelyről hazafelé tartó fi atalokat állítanak 
meg és kínálnak itallal, azonban ebbe Dormicumot 
kevernek, amitől az áldozatok elkábulnak, és erő-
szak nélkül kirabolhatók. Az altatáshoz használt 

szer szájon át adagolva fulladásos halált okozhat, 
aminek a lehetőségével nem törődnek az elkövetők.

Dr. Terdik Tamás, Újpest rendőrkapitánya azt 
mondta, hogy ez a fajta bűnelkövetési mód elsősor-
ban belvárosi szórakozóhelyek környékén jellemző. 
Újpesten mindössze egy hasonló fordult elő, de jó 
tudni erről a veszélyről. 

Az időseknek azonban nem árt résen lenniük, 
ugyanis a bizalmukba férkőző újdonsült ismerőse-
ik nem mindig az első alkalommal tulajdonítják el 
értékeiket.

A rendőrkapitány kiemelte, a jellemzően harminc 
és ötven év közötti korosztályból kikerülő elkövetők 
egyedül élő idősek bizalmába próbálnak férkőzni, 
gyakran takarítást, bevásárlást vállalnak, de az idős 
férfi akat „megkörnyékező” nők akár még szexuális 
együttlét lehetőségét is felvetik. Az Újpesten elköve-
tett esetekben is hasonló módszerekhez folyamod-
tak a csalók. Volt, aki az idős sértett háziorvosának 
lányaként mutatkozott be, és a doktor gyógyítására 
kért pénzt, két esetben pedig hozzátartozók lakásfel-
újítására hivatkozva csaltak ki több tízezer forintot.

– Mivel az idősek gyermekeinél valóban zajlot-
tak felújítási munkák, az áldozatok nem fogtak gya-
nút – tette hozzá dr. Terdik Tamás.

Ezek mellett sajnos a mostanában elterjedő 
„klasszikus” ismerkedésre is akadt példa, amikor 
egy hetvenéves férfi  séta közben ismerkedett meg 
két nővel, akikkel másnapra találkozót beszélt meg 
a lakására. A megbeszélt időpontban valóban meg-
jelentek, azonban a férfi  fi gyelmét elterelve hatvan-
ezer forint értékben loptak el ékszereket.

Az újpesti rendőrség többek között nyugdíjas-
klubokba és -otthonokba szervezett előadásokkal 
igyekszik felhívni az idősek fi gyelmét a hasonló ese-
tek elkerülésére. M. ORBÁN ANDRÁS

A legfi atalabbakra
és az idősekre 
utaznak a bűnözők
Két, az utóbbi időben gyakori elköve-
tési módra hívja fel a fi gyelmet a rend-
őrség, amelyek a legidősebb és a leg-
fi atalabb korosztályt érintik. Bár Új-
pesten szinte nem fordul elő a haza-
felé tartó fi atalok elkábítása, az egye-
dül élő időseknek nem árt bizalmatla-
nabbnak lenniük, hiszen újdonsült is-
merőseik nem mindig a legelső talál-
kozás alkalmával fosztják ki őket.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

ÖNKÉNTESEINK: Bene Ferenc Általános Is-
kola diákjai, Dóka Andrea, Ékszer Balett 
Egyesület növendékei, Krizsik Alfonz, Újpes-
ti Polgármesteri Hivatal dolgozói, Újpesti 
Vagyonkezelő Zrt. dolgozói, Újpest Önkor-
mányzat Gazdasági Intézményének dolgo-
zói, Újpesti Sajtó Kft. dolgozói, Újpesti kép-
viselő-testület és bizottságok tagjai.

TÁMOGATÓINK: Bertalan Tivadar, László Má-
ria, Pásztor Erzsébet, Bruno Moraes, Dombi 
Rudolf, Gyurta Dániel, Kabát Péter, Martinek 
János, Verrasztó Evelyn, Dr. Estók János, Dr. Ko-
vács Ivánné, Bartók Béla, Hladony Sándor, Rádi 
Attila, Wintemantel Zsolt, Andretti kávézó, 
fagyizó és pizzéria, Aquaworld vízi birodalom 
és élményfürdő, Újpesti Kölyökpark komplex 
mozgás- és képességfejlesztő központ, Vad-
gesztenye cukrászda, Karácsonyi Angyalkák, 
Full Market Zrt. – hiper.hu, Oxygen Wellness 
Központ, Raiffeisen Bank, Harangvirág cuk-
rászda, Édes-gyömbér cukrászda, Miaara 
cukrászda, Mézi cukrászda, Orosz cukrászda, 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, 
Polgár Regina és a függetlenített gyermek-
védelmi felelősök, Újpest-Árpád Lions Club, 
Újpest FC és UTE, Újpesti Márkabolt, Új-
pesti Piac- és Vásárcsarnok, Budapest Fővá-
ros Önkormányzatának Cseppkő Gyermek-
otthona és Óvodája – Dr. Herczeg Kriszti-
án, Gubányi János, Stariker Kft. – Starkevics 
László.

PÉNZADOMÁNYOZÓINK: Ancsin János, 
Babits Mihály Gimnázium, Bakosné 

Láng Ernesztin, Balajcza Tibor, Ba-
lázs Erzsébet, Báncs Ferenc, Barna 
Péterné, Beharka Pál, Benkő Ist-
ván Református Ált. Isk. és Gim-
názium, Bertalan Tivadar, Blázy 

Lajos, Bodor Mihály, Borosné 
dr. Kézy Zsuzsanna, Butak 
András, Daróczi Lajos József, 
Doknálik Angéla, Dömötör 
Zoltán és neje, Dunai Antal, 
Erkel Tibor, Dr. Estók János, 
Fábri Tibor, Földesi János dr. 
és Földesiné, Gábriel Tibor, 
Gáspár Lilla, Gilyén Elemér 

és Gilyén Mátyás, Gönczy Kálmán, Göröcs Já-
nos, Hangodi András, Helmeci Imre, Hirmann 
László, Hladony Sándor, Hladony Sándor Gyu-
la, Dr. Hollósi Antal, Hornyák Krisztina, Hor-
váth Erika, Horváth Gábor, Dr. Horváth Lász-
ló, Jókay Attila, Jolsvai András, Jozefka An-
tal, Dr. Kató Balázs, Kelemen Zsolt, Keszthelyi 
Ilona, Keztyüs József, Kohodné Tóth Andrea, 
Koó Éva, Dr. Kovács Ivánné, Kovács Magdol-
na, Köblös Anita, Kulcsár és Sztankó Ügy-
védi Iroda, Dr. Küttel Péter, Lázárné Cser-
mák Zsuzsanna, Liszka László és Grósz Ág-
nes, Magyar Aurél Szilveszterné, Magyar 
Lászlóné, Dr. Máthé Gábor, Mátésné Pataki 
Ágnes, Mató Tamás és Matóné Bangha Ka-
talin, Mérőné Martin Ildikó, Mester-Építő 
Kft., Mihályi Zsolt Apor, Nagy Imre, Dr. 
Novák Károly, Nyári István, Ocsenás Mária, 
Orbán Ildikó, Pál Lászlóné, Pallós Istvánné, 
Pásztor Erzsi, Petrás József és neje, Pettkó 
András, Pilaszanovich Irén, Pintér Éva, Dr. 
Rosner László, Royal Sweet Kft. (Édes-gyöm-
bér cukrászda), Sinkó Ottóné, Dr. Sipos 
Lajosné és dr. Sipos Lajos, Solymár Péter Ta-
más, Somogyi Éva, Somogyvári Tibor, Sza-
bados István, Szabó Béla, Szaitzné Gregorits 
Anna, Dr. Székely Tímea, Szente Tímea, Dr. 
Szerényi Mária, Szikszay Sándor, Szokira 
Anikó, Szűcs István, Szűcs István, Szűcs Ju-
dit, Szűcs Sándor, Dr. Tátrai Hedvig Ilona, Dr. 
Telek Zoltán, T. Kovács Beáta, Tóth László, 
T. Selman Ilona, Török Ibolya és a Szigeti Jó-
zsef Utcai Ált. Isk., Újpesti Hajós Klub (Vízi 
Túrázó Alapítvány), Újpesti Ruszin Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Újpesti Ukrán Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Újpest-Kertvárosi Szent 
István-plébánia, Vasa Zoltán és Vasáné Almási 
Zsuzsanna, Virág Óvoda, Visnyovszky Áron, 
Wintermantel Adrienn és Zsolt, és számos 
anonim adományozónk.  ÚJPESTI CSERITI 

Köszönjük, 
Újpest!
Számos újpesti, nehéz sorsú 
kisebb és nagyobb gyermek 
mindennapjait aranyozta be 
2012-ben is az Újpesti Cseriti. 
Az önkormányzat jótékony-
sági szervezetével nagyon so-
kan fogtak össze annak érde-
kében, hogy a gyermekek él-
ményeket, ajándékokat kap-
hassanak.  A karácsonyi ün-
nepek előtti hetekben több 
meglepetést készített, ünne-
pi műsort, gyermekzsúrt, jó-
tékonysági koncertet szerve-
zett a gyermekeknek a szer-
vezet. Az Újpesti Cseriti ez-
úton köszöni mindazok se-
gítségét, akik partnerei vol-
tak a célok megvalósulásá-
ban, és számít 2013-ban is az 
újpestiek támogatására.

12 M o z a i k

Egyre gyakoribb az „öregezés”

AZ ÚJPESTI CSERITI BANKSZÁMLASZÁMA:
12010422-00208592-04500005



A kétszeres olimpiai bajnok kajakos, Kozák Danuta 
az Újpesti Torna Egyletben folytatja pályafutását. 
A szerződés aláírására január 22-én, kedden, ke-
rült sor az Újpesti Oxygén Wellnessben. Az aláírá-
si ceremónián megjelent Őze István, az UTE klub-
igazgatója, Wintermantel Zsolt, dr. Tahon Róbert 
jegyző és Storcz Botond szövetségi kapitány is. 

Kozák Danuta korábbi egyesületénél, a Bp. Hon-
védnál nem hosszabbították meg a tavalyi év vé-
gével lejárt szerződését. Az UTE akkor kezdett tár-
gyalásokat a bajnokkal, amelyre most pont került a 
szerződés aláírásával.

– Örömmel jöttem az újpesti klubhoz – mondta 
az olimpiai bajnok. – Tudom, jól döntöttem. Mostan-
tól nyugodtan készülhetek a versenyekre, hiszen biz-
tos hátteret és nyugodt körülményeket biztosít szá-
momra az egyesület. Nem jöttem ismeretlen helyre, 
hiszen többször jártam már a szakosztálynál, és tu-
dom, hogy az UTE egy patinás egyesület, amely sokat 

tesz a sportolóiért. Ráadásul, Berki Krisztián és Gyurta 
Dani is itt sportol. Örülök, hogy mától én is a lila-fe-
hérek nagy és eredményes családjához tartozom.

– A tárgyalások sikerre vezettek, és büszkék va-
gyunk arra, hogy egy újabb olimpiai aranyérmes 
sportoló kötelezte el magát az UTE-hoz – jelentet-
te ki Őze István klubigazgató. – Az anyagiakról nem 
szeretnék beszélni, de annyit elmondhatok, hogy Új-
pest teljesíteni tudja Danuta kívánalmait. Remélem, 
sok örömöt szerez nekünk és minden sportot kedve-
lő újpesti polgárnak.

– Folytatjuk, amit elkezdtünk – nyilatkozta a pol-
gármester. – Egy nagy bajnokkal erősödtünk, büsz-
ke vagyok, hogy Kozák Danuta is újpesti sporto-
ló lett. Ismét bebizonyosodott, hogy Újpest a baj-
nokok otthona, hiszen Berki Krisztián, Dombi Ru-
dolf és Gyurta Dániel után újabb olimpiai bajnok-
kal gazdagodtunk. Az UTE egy patinás klub, mely-
nek működését önkormányzatunk is támogatja. A 
2010-ben kötött keret-megállapodás értelmében 
rendeztük az egyesület likviditását, idén pedig át-
vettük a Szilágyi úti Atlétikai Stadiont. Ma az 1885-
ben alapított UTE mellett Újpest is gazdagabb lett 
azzal, hogy Kozák Danuta olimpiai bajnok hozzánk 
szerződött – tette hozzá a polgármester, aki utalt 
arra is: 

– Nemcsak versenyzőkkel erősít városunk, hi-
szen épül az uszoda, tulajdonunkba került a Szil-
ágyi úti atlétikai sporttelep, amelynek felújítása ta-
vasszal megkezdődik, és az első ütem a tervek sze-
rint idén el is készül. 

– Megnyugtató, hogy megoldódott Danuta sor-
sa – mondta Storcz Botond szövetségi kapitány. 
– Nem érzem gondnak, hogy egyelőre társak nél-
kül készül, hiszen az olimpiai bajnok csapat többi 
tagja másik egyesületben tréningezik. A válogatott 
március elején többhetes edzőtáborozásra Sevillá-
ba utazik, szeretném, ha az aranyérmes női négyes 
tagjai is kivétel nélkül velünk lennének. 

 GERGELY GÁBOR

Szakosztályról szakosztályra
 Családias hangulatban  
A taekwondo több mint kétezer éves múltra visszate-
kintő, koreai eredetű harcművészet, amely napjainkra az 
egyik legismertebb és legnépszerűbb modern, amatőr, 
olimpiai küzdősporttá fejlődött. 

A taekwondo kifejezés három szóképből 
áll: a „tae” rúgást, a lábtechnikák összes-
ségét jelenti, a „kwon” a kéztechnikák 
összefoglaló neve, a „do” jelentése út, 
művészet. A taekwondo szabadon for-
dítva: lábbal és kézzel küzdés művészete.

A sport tehát ezer években méri 
történelmét, itt, Újpesten viszont, az 
UTE szakosztályai között a legfi ata-
labbnak mondható. Breznai Ágnes ve-
zetőedzővel beszélgettünk.

– A taekwondo nemcsak egy önvé-
delmi rendszer vagy küzdősport, ha-
nem ennél sokkal több. A koreaiak 
megközelítésében életút, életforma, 
amelynek célja, hogy a taekwondo 
gyakorlása révén harmonikusan fej-
lődjön a szellem, a lélek és a test – fog-
lalta össze a sport lényegét az edző.

– Jöjjünk haza, Újpestre! Mikor lel-
tek otthonra a Megyeri úti csarnokban 
a taekwondósok?

– Valamikor 2005 nyarán fogalma-
zódott meg bennem, bennünk a terv, 
hogy szeretnénk egy saját csapatot 
csinálni, ahol kortól, nemtől függetle-
nül mindenki megismerheti a tradici-
onális harcművészetet. Célunk, hogy 
a versenysport mellett minél több 
emberrel szerettessük meg a sportot, 
a mozgás örömét. Ebben szerencsére 
partnerre találtunk a klubban, ahol a 
dzsúdószakosztály égisze alatt kezd-
hettük meg a munkát 2005 novem-
berében, akkor még szerény, hétfős 
létszámmal.

– Mit mondjak, alaposan kinőtték 
magukat…

– Az évek folyamán egy nagyon jó 
csapat alakult ki, edzéseinkre külön-
böző céllal, de valamennyien nagy el-
szántsággal érkeznek a szakosztály 
tagjai. Edzéseinkre a kemény munka 
jellemző, amelynek már eredményei 
is mutatkoznak. Sportolóink sikere-
sen teljesítik a vizsgákat, és eredmé-
nyesen szerepelnek a versenyeken.

– A taekwondo már olimpiai sport-
ág, Szöul óta szerepel a nyári játékok 
műsorában. A magyar versenyzők ed-
dig még nem szereztek érmet. Van 
esély arra, hogy a következő, riói olim-
pián újpesti versenyző nyakába kerül-
jön egy medál?

– Bátran mondhatom, hogy szak-
osztályunk a legeredményesebb itt-
hon. Szerintem akad olyan verseny-
zőnk, akinek jó esélye lehet Rio de Ja-
neiróban a dobogóra állni. Persze, ad-
dig rengeteget kell még dolgoznunk, 
de én reménykedem. 

– Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy 
taekwondózzon, hol találja meg a 
szakosztályt?

– A hét valamennyi napján az esti 
órákban a Szusza Ferenc Stadion terü-
letén található dzsúdóteremben vár-
juk a sportolni vágyókat. Jöjjön min-
denki, mondhatom, jó helyre, jó „csa-
ládba” kerül. (gergely) 

Kozák Danuta: 
Boldog vagyok, 
hogy újpesti 
sportoló lettem
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, 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

Parajdi Sókuckó
Káposztásmegyeren

Bejelentkezés:

06-20-340-9440

Újpesti lakos gyógytornászt 

keres, heti több alkalomra. 

Érdeklődését az alábbi 

e-mail címen várjuk: 

hajnal.jozsef68@upcmail.hu

Üzlet és rendezvény 

dekoráció léggömbökkel! 

Lufi kapu, girland, figuratív 

elemek. Lufi hajtogatás 

magán és céges rendezvé-

nyeken! www.lufiszobor.hu, 

lufiszobor@upcmail.hu

HORVÁTH ANIKÓ GYÓGYMASSZŐR: FRISSÍTŐ-RELAX, 

GYÓGYMASSZÁZS, TALPMASSZÁZS. 

Fájdalomcsillapítás, vérkeringés javítása,

 izomfeszültségek – letapadások oldása. 

Cím: IV. ker. Újpesti SZTK II. em. 211. Szerdán és 

Csütörtökön:  9-15 óráig, tel.: 06-30-526-2923

In gat lan el adó
� Tulajdonostól eladó Újpest központjában, 200 
méterre a metrótól, Nyár utcában, igényesen, teljes 
körűen felújított (új konyha, fürdőszoba, villany-
szerelés, festés, burkolatok). 53 m2-es, 2 különnyí-
ló szobás, világos, panorámás erkélyes, azonnal köl-
tözhető, tehermentes panellakás. I.á.: 8,5 M Ft; tel.: 
06-30 636-3243

� Családi ház sürgősen eladó! Blaha L. u. 22. szám, tu-
lajdonostól. 333 négyszögöl telek, 72 m2-es ház, kettő 
és fél szoba, összközműves, gázfűtés, azonnal költöz-
hető. Kocsibeállás és építési lehetőség. Csendes, ren-
dezett kertváros, 15,5 M Ft; tel.: 06-70 329-1566

� Lakás tulajdonostól eladó Baross utcában, gázfű-
tés, összközműves, azonnal költözhető, tehermen-
tes, 22 m2-es. I.á.: 3,5 M Ft; tel.: 06-70 329-1566

� Tulajdonostól Újpest központjához közel, Illek 
Vince utcában, nagyon rendezett társasházban, sa-
ját előkertes, teljesen felújított, 39 m2-es, világos, 
azonnal költözhető, tehermentes téglalakás eladó. 
Klíma, új laminált parketta, festés, fürdőszoba, fa 
konyhabútor. I.á.: 6,3 M Ft; tel.: 06-70 512-4108

� Nyárfa utcában teljes körűen felújított, karban-
tartott, előkertes, 73 m2-es, téglából épült, rövid 
határidővel költözhető, tehermentes, jó beosztású 
családi ház, garázzsal, szép kerttel, cserépkályhával 
eladó. I.á.: 22,9 M Ft; tel.: 06-70 512-4107

� 6,8 M Ft-ért eladó egy 36 m2-es öröklakás a Me-
gyeri úton. Panorámás, egyszobás, tehermentes, 
vízórás, azonnal beköltözhető. A padlástérben 
tárolórésszel. Energetikai besorolása „ A+” fokozot-
tan energiatakarékos, tel.: 06-20 397-0932

� Újpesten a Rózsa utca 11. szám alatt, eladó 1+fél 
szobás panellakás, új nyílászárókkal és redőnnyel, jó ál-
lapotban. I.á.: 6,6 M Ft. Érdeklődni, tel.: 06-20 432-9068

Ingatlant kiad
� Kiadó az Erdősor utcában négyemeletes, tömb-
fűtéses ház III. emeletén 2+2 fél szobás, teljesen bú-
torozott, nagy erkélyes lakás. Díja: 70 000 Ft/ hó + 
rezsi. Kiváló környezet, jó közlekedés, tel.: 06-30 
949-1835

� Kiadó a Baross utca elején 1+fél szobás, 61 m2-es, 
gázcirkós fűtésű, téglaépítésű, alacsony rezsijű, la-
kás, tel.: 06-20 312-0871

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motor-
nak, tárolás vagy raktár céljából is, tel.: 06-70 339-5461

Szolgáltatás
� AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� REDÖNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőny, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások, megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
tel.: 06-30 219-1624

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútor-
ok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-
ban. Pl. könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. 
Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354
 
� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-2023, 06-
70 234-7759

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vé-
cék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

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

Állást keres
� Megbízható középkorú hölgy vállal takarítást, 
főzést, vasalást, tel.: 06-20 968-2448

Életmentő pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp., Tavasz 
utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041 Bp., Ist-
ván út 14.); Kihelyezett Okmányiroda (1048 
Bp., Hajló utca 42-44.); Újpesti Szent István 
téri piac, Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonke-
zelő Zrt. (1042 Bp., Munkásotton u. 66-68.)

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20 959-0134

� Matematika-angol-fizika-német felzárkóztatás 
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Egyetemi ma-
tek is. Házhoz megyek, SMS is küldhető, tel.: 06-20 
973-6467

� Kisiskolások tantárgyi korrepetálása. Diszfunkciók 
(diszlexia, diszkalkulia) stb. terápiája, figyelem, kon-
centráció, lényegkiemelés fejlesztése hatékonyan, 
tel.: 06-20 521-6367

� Nagy gyakorlattal rendelkező középiskolai ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanár korrepetálást, 
mindkét szinten érettségi felkészítést vállal. Érdek-
lődni telefonon lehet: 06-30-747-5869

� Matematika-, fizika-, kémiakorrepetálás, érettsé-
gi, felvételi vizsgákra felkészítés. A tantárgyak tanu-
lásmódszertanának elsajátítása, rugalmas időbeosz-
tással, tel.: 06-30 729-0564 

Régiség
� Veszek készpénzért, bútorokat, festményt, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csil-
lárt, hangszert, csipkét, bizsukat, kitüntetést, régi 
pénzt, könyveket, hanglemezt, írógépet, varrógé-
pet, régi rádiót, szőrmét, ezüstöket teljes hagya-
tékkal, díjtalan kiszállással hétvégén és hívással, tel.: 
06-30 308-9148 

� Földrajztanár vásárol régi könyveket, térképet, 
jelvényt, porcelánt, ezüstöt, katonai hagyatékot, já-
tékot, fotót, képeslapot, szódásüveget, teljes hagya-
tékot bútorral együtt. Régi dolgait ne dobja ki, meg-
vásárolom, minden érdekelhet, hívjon, tel.: 06-20 
924-4123 

Eltartás
� Megbízható középkorú hölgy idős beteg egye-
dül élő/álló emberrel eltartási szerződést kötne, tel.: 
06-20 968-2448

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás

· fogbeültetés

· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás

· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés

· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK ÉV ELEJI AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
folyamatos 

akciókkal várja 
a kedves 

vásárlókat!
349 Ft/kg kiwi

349 Ft/kg mandarin

199 Ft/kg narancs

299 Ft/kg citrom

249 Ft/kg karfi ol

299 Ft/kg paradicsom

99 Ft/kg fejes káposzta

159 Ft/kg kelkáposzta

499 Ft/kg fokhagyma

159 Ft/kg burgonya

149 Ft/kg sárgarépa

149 Ft/kg fehérrépa

99 Ft/kg cékla

199 Ft/kg zeller

1100 Ft/kg májas,

véres hurka

699 Ft/kg pulykanyak

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

 (x)

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2013. február 4-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális 
Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló 2013. január 10-i lapszámában megje-
lent rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Czini Tiborné, Csillag Ferencné, Pálos Gábor, Szalóki István. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést. 
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Már 11 898-an kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                   oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! 

Az Újpesti Közéleti TV-nek is van már Facebook oldala, amely szintén 
tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az 
Újpesti Babaköszöntő Meg-

érkeztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Ledneczky Levente va-
gyok, 2012. július 5-én 
születtem, 3000 gram-
mal. Már a második új-
pesti bodyt hordom. 
Köszönettel: az Alföl-
di–Ledneczky család

S
Varga Veronika 2012. ok-
tóber 31-én született, 
3550 grammal és 55 cen-
timéterrel. Nagyon szereti 
a kis takarót és a ruhákat, 
amelyeket a babacsomag-
ban kaptunk. Köszönjük! 
Írják szülei: Varga Sándor 
és Vargáné Potoczki Erika.

Kisfi unk fényképével kö-
szönjük meg az önkor-
mányzattól kapott cso-
magot. Pető Zalán 2012. 
szeptember 27-én szüle-
tett, 3690 grammal és 56 
centiméterrel. Szülei: Pető 
Csaba és Petőné D. Adrienn

Részletek: 

ujpest.hu/telifesztival

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Újpesti Téli Fesztivál
2013. január 17 - február 9.

JANUÁR 25., PÉNTEK 10.00:
 „Természetes kontraszt. Csillag Körtvélyesi Anikó 

grafi kusművész kiállításának megnyitója. 

Február 25-ig – Karinthy Frigyes Művelődési Ház, galéria

JANUÁR 27., VASÁRNAP 11.00: 
Apa, fi gyelj rám! Halász Judit koncertje – Ady Endre Művelődési Ház

FEBRUÁR 8., PÉNTEK 

14.00-15.00:
Jégszobrászat, kiszebáb égetés, farsangi fánk kóstolás – 

Homoktövis Általános Iskola előtti tér

14.00-15.30:
Jeles Napok – „Farsangi Vigasság” – Ifj úsági Ház

FEBRUÁR 9., SZOMBAT 10.00:
Farsangfarki mulatság – Szent István tér

Frissen sül a farsangi fánk
A farsangi időszak elengedhetetlen édessége a fánk. A legenda szerint euró-
pai elterjedése Marie Antoinette-nek köszönhető, aki álruhában kiszökvén 
egy királyi farsangi álarcosbálról, megéhezett, és az egyik mézeskalácsos bó-
dénál vásárolt egy fánkot. Mivel az édesség nagyon ízlett neki, a fánk a kirá-
lyi lakomák kedvelt desszertjévé vált. Elkészítési módja egyszerű és olcsó, így 
igen gyorsan belopta magát a társadalom kedvelt édességei közé.

Az Újpesti Napló Sztupjánszky Irénke újpesti háziasszonytól kapott 
farsangifánk-receptet. 

Farsangi fánk 12 személyre
Előkészítés: kb. 20 perc. Elkészítés: kb. 40 perc a sütésre, 1-1,5 óra a tészta kelesztésére

HOZZÁVALÓK: 1 kg fi nomliszt, 5 dkg porcukor, 10 dkg olvasztott (de nem forró!) 
vaj, 4 tojássárgája, 1 dl rum, 4 dkg friss élesztő, 7-8 dl tej, egy csipetnyi só egy liter 
olaj a sütéshez

A TÉSZTA ELKÉSZÍTÉSE: 2 dl langyos tejben elkeverjük a porcukrot és az élesztőt. 
A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a sót, és a közepében kialakított mélyedésbe bele-
tesszük a 4 tojássárgáját, a rumot és az olvasztott vajat, majd összedolgozzuk a ma-
radék tejjel és az élesztős liszttel, és kb. 15 percig intenzíven dagasztjuk. Amikor a 
tészta már elválik az edénytől, belisztezzük a tetejét, és langyos helyen, konyharu-
hával letakarva kb. egy-másfél órát kelesztjük.

Miután a tészta megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, és 1 cm vastagságúra ki-
nyújtjuk, majd nagyobb méretű fánkszaggatóval vagy pohárral szépen kiszaggat-
juk. Az ujjunkat nyomjuk bele a fánk közepébe, mélyedést készítve.

Az olajat közepes forróságúra felmelegítjük. (Fortély: érdemes egy kis sót is ten-
ni bele, így a tészta kevésbé szívja magába az olajat!)

A kiszaggatott fánkokat kényelmesen egymás mellé belehelyezzük az olajba, for-
dított helyzetben, felső részükkel lefelé. Fedő alatt kb. 2-3 percig így, majd megfor-
dítva őket, fedő nélkül további 2 percig sütjük. Miután megsült, itatóspapíron cse-
pegtessük le róla az olajat. A fánk közepét ízlés szerint lekvárral, Nutellával, porcu-
korral ízesítsük! Jó étvágyat hozzá!
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