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GYERMEKPROGRAMOK 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 
A jeles nap különleges élmény az 
Újpesti Cseriti gyermekeinek. 
 2. oldal

ÉTLAP DIÁKOK AJÁNLÁSÁVAL 
Iskolások, szülők véleményeinek fi -
gyelembevételével áll össze az új-
pesti iskolák étlapja februártól.  
 3. oldal

EGYRE NÉPSZERŰBB PÁLYÁZATOK
Hét célcsoport számára 68 pályáza-
tot hirdetett meg január 9-én a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.  
 7. oldal

AZ UTE A LEGSIKERESEBB 
EGYESÜLET 2014-BEN 
Az egyesületek viszonylatában az 
Újpest tett ki magáért a legjobban.
 13. oldal
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Karnevál
a jégen
Csodaországban érezhette magát, aki ott 
volt. Jelmezverseny a jégpályán.  8. oldal

Bővebben

a 16. oldalon
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Gyermekprogramok 
a Magyar Kultúra Napján 
A Magyar Kultúra Napja, január 22-e, különle-
ges élmény az Újpesti Cseriti gyermekeinek. 

A nagyobbak 14 órától a Fővárosi Nagycirkusz ünnepi műsorát 
nézhetik meg. A régi idők fényét idéző Magyar Cirkuszcsillagok 
című műsor olyan sztárokat vonultat fel az arénában, akikre az 
elmúlt években, évtizedekben a legbüszkébbek lehettünk. Fellép 
Pintér Tibor a Magyar Lovas Színház művészeivel. Az előadásban – 
születésének 130. évfordulójának alkalmából – különleges műsor-
blokkal emlékeznek meg a két világháború közötti időszak egyik 
legsikeresebb magyar cirkuszművészéről, a gyerekek kedvencéről, 
Zoli bohócról. 

A fi atalabb korosztály 15 órától a Vigadóban mulathat, a Szer-
vusztok, pajtikák! című bábelőadáson. Kemény Henrik, Kossuth-dí-
jas, egyedülálló tehetségű vásári bábos a Korngut család évszáza-
dos hagyományát folytatva harmadik generációs bábjátékos volt. 
Nyolcvan éven keresztül aktívan bábozott. Kivételes mestere volt a 
vásári hagyományok továbbfejlesztésének, de nagy hatást gyakorolt 
a kortárs magyar bábművészetre is. Tagja volt az Állami Bábszínház-
nak. Személye összekapcsolta a magyar bábozás vándorló, népi ha-
gyományait az esztétikailag kiforrott, kortárs kísérletekkel. Legnép-
szerűbb bábfi gurája Vitéz László, a piros sipkás, vidám fi ckó, aki pa-
lacsintasütőjével tanítja móresre a „csokipofákat”, azaz az ördögö-
ket és magát a halált is. A művészetének hagyományait eleveníti fel 
a Vigadóban bemutatott előadás. A programhoz kapcsolódik Ke-
mény Henrik kiállítása a Vigadó Galériában.  D.V.

Kemény Henrik és legismertebb figurája, 
Vitéz László (1960, Magyar Fotóarchívum)

Hadd legyek 
ma lila!
Ki irányítja a sorsunkat? 

Örkény István Pisti a vérzivatarban című 
darabja a huszadik század magyar törté-
nelmének sajátos artikulációja. Egyrészt a 
hétköznapi ember szemszögéből láttatja 
a történelmet, másrészt viszont épp arra 
törekszik, hogy kimozdítson bennünket a 
közhelyekkel, féligazságokkal, panelekkel 
körülbástyázott komfortzónánkból. Ki irá-
nyítja a sorsomat? Ezt a kérdést biztosan 
felteszi magának az, aki elolvasta a művet 
és az is, aki csütörtök este megnézi az Ady 
Endre Művelődési Házban a darabot.

Állítólag nem mindig jó a könnyű sors, 
személyiségfejlődésünkhöz, a megerősö-
déshez, folyamatos tanuláshoz nagyon 
fontos, hogy legyenek hullámvölgyek, ne-
héznek, szinte megoldhatatlannak látszó 
feladatok az életünkben, néha. (Inkább 
legyen néha, mint gyakran.) Átvészeljük, 
megoldjuk, erősödünk, okosodunk, fejlő-
dünk, satöbbi. Elméletben mindenki tud-
ja, hogy így van ez, de vajon elhiszi-e, akit 
körbefog a félelem, magány, kiszolgálta-
tottság, hogy így jó minden? Át kell vészel-
ni, meg kell erősödni, és hinni, hogy csak 
rajtunk múlik, milyen lesz a jövő. És tudni, 
hogy senki sincs egyedül.

Létezik egy intézmény Újpesten, ahol 
gyerekek élnek szeretetben, vidámságban, 
törődésben, biztonságban. A hely Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézménye 
– Gyermekek Átmeneti Otthona. Olya-
nok élnek itt, akik sajnos a családjukban 
nem mindig kapják meg azt, amihez jo-
guk lenne. Intézményvezetőjük szerint az 
egyik legfontosabb feladat, hogy a gyere-
kek megtudják, meglássák: létezik szebb 
folytatás, lehet majd könnyebb a sors. Az 
itt élők, az újpestiek összefogásának kö-
szönhetően, havi rendszerességgel jutnak 
el fontos kulturális, szórakoztató és isme-
retterjesztő programokra. 

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Az 
ünnep különleges alkalmat ad arra, hogy 

nagyobb fi gyelmet szenteljünk nemzeti, 
kulturális, szellemi értékeinknek. Értékeink-
nek, úgy egyáltalán. A gyerekeknek is na-
gyobb fi gyelmet szentelünk, hisz ők jelentik 
a folytatást. Rajtunk múlik, milyenek lesz-
nek, rajtuk pedig a jövő múlik majd. Eze-
ken a gyerekeken például, a nevelőotthon-
ból. Vagy azokon is, akik szintén az összefo-
gásnak köszönhetően, épp január 22-én, a 
Magyar Kultúra Napján, a Cseritivel eljut-
hattak a Nagycirkuszba vagy megismerked-
hettek Kemény Henrik halhatatlan művé-
szetével, az évszázados múltú vásári hagyo-
mányokkal. De főleg Vitéz Lászlóval, a piros 
sipkás, vidám fi ckóval, aki palacsintasütőjé-
vel tanítja móresre az Ördögöt és a Halált. 

A kultúra, a hagyomány összehoz, meg-
erősít. A művészet menedék. Egy jó könyv, 
színházi előadás, a zene, a kép, a megfele-
lő mélységekbe és magasságokba terjedő 
hangok erősítenek, megtisztítanak, utat 
mutatnak, és bár tudom, hogy ez a be-
kezdés már kezd kicsit romantikus lenni 
és „belilulni”, mégis megengedem ezt ma 
magamnak, mert ünnep van. A nemzeti 
hovatartozás és összetartás egyik legfon-
tosabb ünnepe. 

Az újpestiek már számtalanszor tanú-
bizonyságot tettek arról, mennyire össze-
tartó a közösség és hogy az összetartás 
milyen kimagasló eredményeket szülhet. 
Hogy most csak egyet említsek a közel-
múltból: a Magyar Olimpiai Bizottság ösz-
szegyűjtötte, hogy a londoni és a riói olim-
pia között nagyjából fél távnál, a 2014-es 
esztendőben, hogyan teljesítettek sporto-
lóink a világ- és Európa-bajnokságokon az 
olimpiai versenyszámokban. Az eredmé-
nyek alapján kiderült, az UTE a legsikere-
sebb egyesület 2014-ben! 

Vagy itt van például egy új lehetőség 
az összefogásra: A „MegSzépülAVárosom” 
kezdeményezéssel most személyesen is 
hozzájárulhatunk a város további fej-
lődéséhez. A január 31-éig tartó online 
szavazáson a legtöbb voksot kapó vá-
ros vagy kerület egyik közterületét az 
ÉpítkezemFelújítok munkatársai a saját 
költségükön fogják majd megszépíteni. 
Szavazzunk Újpestre! Hajrá lilák! T. E.
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ÚJ BESZÁLLÍTÓ
Augusztus elsejétől, az új beszállítónak, a Menza-
minta Kft-nek köszönhetően átalakult az újpesti 
oktatási intézmények menzáinak kínálata. Az új 
étrend az Európai Unión belül is szigorúnak szá-
mító előírásnak felel meg, amely többek között li-
mitált só- és cukortartalmat ír elő. Sőt, az idei év-
től sem só, sem pedig cukor nem lehet elöl az asz-
talokon, ott, ahol közétkeztetés folyik.

KÉTFÉLE MENÜ
Még a tanév elején megírtuk, a szolgáltatóváltással 
lehetőség nyílt egy némileg drágább, de ugyan-
annyival több nyersanyagnormájú menü (az étla-
pon menü plusz) kiválasztására is. Egy tanév ele-
ji összesítés szerint van olyan intézmény, ahol az 
ott étkezők alig tíz, máshol viszont kicsivel több 
mint harminc százaléka fi zetett elő a menü plusz-
ra. Természetesen mindkét ételválaszték megfelel 
a jogszabályi előírásoknak.

SPECIÁLIS ÉTREND – NEM CSAK 
DIÁKOK RÉSZÉRE 
Fontos az is, hogy akiknek ételallergiájuk van, 
vagy valamely összetevőre érzékenyek, az ezt 
igazoló orvosi dokumentum alapján speciális 
étrendet igényelhetnek. Ez a kedvező változás 
nem csak az iskolásokat érinti. Újpest Önkor-
mányzatának Szociális Intézményébe, így az 
Őszi Fény Integrált Gondozási Központ min-
den egységébe is a Menzaminta Kft-től érke-
zik az étel, a szolgáltató az idősek igényeit is fi -
gyelembe veszi.

ELEKTRONIKUS EBÉDBEFIZETÉS
Szintén megírtuk: változott az ebédbefi zetés 
korábbi rendszere is, amikor csak meghatáro-
zott napokon, készpénzben lehetett fi zetni az 
ételért. A regisztráció után használható elekt-
ronikus felületnek köszönhetően bankkártyával 
is lehet fi zetni, és a határidő sem korlátozódik 
csupán kettő napra. Az online lehetőség mellett 
meghagyták a készpénzes fi zetési lehetőséget is.

MEGÚJULÓ KÖRNYEZETBEN
Nem csupán az étlap bővült és korszerűsödött,  
a szállító azt is vállalta, hogy három éven belül 
(száztízmillió forint értékben) az összes tálalót 
felújítja. Ennek a munkának még nyáron neki-
láttak. Az étkezőhelyiségeket az önkormányzat 
hozta rendbe még a tanévkezdés előtt. Két in-
tézményben bővíteni is kellett az ebédlőt.

EGYELŐRE NEM VÁLTOZIK 
A KEDVEZMÉNYEK RENDSZERE
Az idei tanévben nem várható változás az ét-
kezési hozzájárulás rendszerében, a kedvezmé-
nyek mértékét és a jogosultságot a gyermekvé-
delmi törvény szabályozza – mondja dr. Mol-
nár Szabolcs alpolgármester. Kiemeli: a jelenle-
gi támogatási rendszer szerint a nagycsaládos-
ok ötven, míg a gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülők száz százalékos térítést kapnak.

Étlap diákok ajánlásával
Iskolások, szülők véleményeinek fi gyelembevételével áll össze az újpesti is-
kolák étlapja februártól. Az étlaptervezésre még az elmúlt év végén nyílt le-
hetőség, sokan éltek is ezzel.

z új szolgáltató ételkínálatát korábban tizenhét újpesti iskola szülői 
munkaközösségének tíz-tíz tagja tesztelhette és véleményezhette, ezt 
követően pedig a diákok is beleszólhattak abba, miből álljon össze az 

étlap – idézi fel dr. Molnár Szabolcs alpolgármester.
– A diákok számára vetélkedőt tartottak, ahol elkészíthették az általuk leg-
jobbnak tartott étrendet. Volt, aki viccesen közelítette meg a kérdést, más pe-
dig a pizzát hiányolta az étlapról, és azt írta bele a kínálatba. A legjobb javasla-
tokat dietetikus értékelte, ami elfogadható volt, az rákerült az étlapra – mond-
ja dr. Molnár Szabolcs. Hozzáteszi, így lehetséges, hogy például majd a „csoko-
naisok ajánlásával” jelenik meg a menü. A februári étlapok már a Megyeri Úti 
Általános Iskola ajánlásával készülnek.   MOA

A

Kétféle menüből 
lehet választani

Diákok is 
véleményezhették 

az étlapot



Új, kéthetente megjelenő soroza-
tunkban olyan  vállalkozásokat mu-
tatunk be, amelyek csatlakoztak az 
ÚjpestKártya programhoz. Folyama-
tos kedvezményekkel várják a kártya-
tulajdonosokat,  tovább öregbítve az 
újpesti közösségépítés jó hírét. 

Baglyos, rózsás, szatén, tüll. Percekig sorolhatnánk 
a Munkásotthon utca 18-as szám alatti Méteráru 
üzlet kínálatát. Semmi cicoma. Csak így, Méteráru. 
Ennyi elég is, nem? Céltudatosan megyünk, aztán az 
anyagok és színek kavalkádja magával ragad. Ha te-
hetnénk, beborítanánk a világot. 

– Húsz éve már, hogy megnyitottuk első méter-
áru üzletünket, azt is itt, a Munkásotthon utcában 
– meséli Kuruczné Györgyi, az üzlet vezetője. – Az-
óta csupán három helyiséggel költöztünk arrébb. 
Kezdetben a Váci út 40. alatti nagykereskedésünk 
mintaboltjaként üzemeltünk, mára azonban saját 
kiskereskedéssé nőtte ki magát az üzlet. 

A fejlődés a kínálatban és a keresletben egyaránt 
megmutatkozik. 

– A pincehelyiséget eleinte a tömőanyagok tá-
rolására használtuk. A tavalyi felújítás óta azonban 
lent kapnak helyet a nagyon ünnepi illetve szezoná-
lis anyagok. Büszkék vagyunk rá, hogy viszonylag ki-
csi vállalkozásként állandó vidéki vásárolóink is van-
nak – mondja az üzletvezető. 

Nem csoda, hiszen Györgyi lakberendezési taná-
csokkal is várja vásárlóit, sőt még a megvalósítás-
ban is segít.

– Két varrónővel dolgozom együtt, akik, ha igény 
van rá, az otthonokba is kimennek. Két éve én is ki-
tanultam a varrást, így ruhajavítást is vállalok, itt 
az üzletben.

A Méteráru megfi zethető árai mellett folyama-
tos akciókkal várja vásárlóit, különösen az újpesti-
eket. Az ÚjpestKártya bemutatásával minden anya-
got tíz százalékkal olcsóbban vásárolhatunk meg, 
tízezer forint feletti vásárlás esetén pedig újabb tíz 
százalék kedvezmény jár mindenkinek.  D. V.

A Méteráru üzletben az aktuális Burda kataló-
gust is fellapozhatjuk és kedvünkre válogatha-
tunk a szabásminták közül, amiket rögtön meg 
is vásárolhatunk. 

MÉTERÁRU ÜZLET
1042 Budapest, Munkásotthon u. 18.

web: www.facebook.com/pages/Méteráru-Újpest

Méteráru a Munkásotthon utcában

Találkozzunk 
minden nap!

Folyamatos együttműködés
Újpest Önkormányzata és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. is kiemelt 
fi gyelmet fordít a hazai családi kiskereskedésekre. Együttműködésük ered-
ményeként, folytatva a 2012-ben elindított franchise-hálózat bővítését, ja-
nuár 21-én megnyitott a legújabb SPAR Partner üzlet, itt Újpesten. 

Az Eperjesi utca 2. szám alatti üzlet különlegessége, hogy nem egy, már működő kiskereskedésként csatla-
kozott a partnerprogramhoz, hanem annak keretében nyílt. Az épület korábban közértként funkcionált, 
azonban az idő vasfoga nem kímélte. Az üzlethelyiségben és annak környezetében is teljes körű felújításra 
volt szükség, így azt minden részletében a SPAR minőségi elvárásai szerint alakították ki. A felújítási mun-
kálatok során Újpest Önkormányzata mindvégig partner volt. 

– A környéken lakók szerették volna a legjobban ezt az üzletet – mondja dr. Dabous Fayez, a terület önkor-
mányzati képviselője. Kérésüket továbbítottam az önkormányzat felé. Minthogy a városvezetés kiemelten ke-
zeli mind a lakók igényeit, mind a kisvállalkozók érdekeit, így ez az üzlet minden szempontból nagy eredmény.  
Az újpesti egység tulajdonosai, Fodor Pál és Kozma Béla megköszönték az önkormányzat folyamatos támogatását. D.V.
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Eltüzelik 
a kidobott
fenyőfákat
Vízkeresztet, azaz január 
6-át követően a becslések 
szerint mintegy félmillió fe-
nyőfa landol Budapest ut-
cáin. Ebben az időszakban 
Újpest látképéhez is hoz-
zátartoznak a kukákhoz tá-
masztott vagy a járda mellé 
helyezett tűlevelűk. 

A kukásautók hiába szállítják el az el-
árvult fenyőfákat, másnap kezdhetik 
elölről a munkát. Azért, hogy ne „dí-
szítsék” még február közepén is a vá-
rost az ünnep egykori szimbólumai, 
idén januártól megváltoztak a szemét-
szállítás szabályai: a fenyőfákat janu-
ár 31-ig hulladékgyűjtő udvarba vagy 
közösségi komposztálás céljára fenn-
tartott gyűjtőhelyre kell vinni. Az FKF 
Nonprofi t Zrt. szervezetten gyűjti ösz-
sze és szállítja el a fenyőfákat úgyneve-
zett fenyőfajáratokkal. Ezt megelőzően 
illetve az utána következő másfél hó-
napban a normál hulladékszállító cél-
gépek gyűjtik össze a kidobott fákat. 
Ha a fenyő olyan nagy, hogy a célgép-
pel nem lehet összeaprítani, akkor ha-
gyományos platós járművek viszik el.

Az újpesti lakosok több módon is 
megszabadulhatnak a fenyőfáktól: a 

kukák mellé, a gyűjtőszigetek konté-
nereihez, vagy a nyolc kijelölt gyűjtő-
hely egyikére tehetik ki őket, miután 
eltávolították a csillagszórókat, a dí-
szeket és a szaloncukorpapírokat. A 
hetek óta el nem szállított fák miatt 
az FKF 06-40-353-353-as zöld számán 
lehet bejelentést tenni.  B. S.

AZ ÚJPESTI GYŰJTŐHELYEK LISTÁJA:
�  Szigeti József u. (parkoló, Árpád úti 
víztorony mögött)

�  Erzsébet u. – Tél u. (parkoló sarka)
� Ványoló u. – Lakkozó u. sarok
� Kordován tér – Bőröndös u. parkoló
� Hajló u. – Nádasdi u. parkoló
� Sárpatak u. – Hargitai u. parkoló
�  Csíkszentiván u. – Homoktövis par-
koló

�  Hajló u. – Pácoló utcával szemben 
parkoló

Az FKF az összegyűjtött fákat ösz-
szeaprítja, majd a Fővárosi Hulla-
dékhasznosító Mű kazánjaiba ke-
rülnek. A fenyő a magas gyan-
tatartalom miatt kitűnő tüzelő-
anyag, az elégetéssel több tízezer 
budapesti háztartás számára biz-
tosítanak fűtési gőzt és villamos 
áramot.
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Ahogy azt a legtöbb újpesti tudja és 
tapasztalja, a Görgey Artúr út Buda-
pest egyik legrosszabb állapotú, leg-
régebben felújított útja. A burkolatot 
utoljára 1957-ben cserélték, a meg-
lévő villamospálya 1975-ben épült. A 
2010-es önkormányzati választásokat 
követően kiderült, hogy bár régóta in-
dokolt lett volna, mégsem készültek 
a Görgey út felújítására vonatkozóan 
tervek. Újpest új városvezetése elkezd-
te a szabályozási (helyi és fővárosi) ter-
vek elkészítését, egyeztetését és elfo-
gadtatását. Mindez hosszú időt vett 
igénybe. A tervezés megkezdését kö-
vetőn Újpest Önkormányzatának for-

ráshoz kellett jutnia a fővárosi költség-
vetésből. A főváros 2013-ban mondott 
igent a Görgey út felújítására. Nagy 
István és Wintermantel Zsolt fővárosi 
képviselők javaslatára két milliárd fo-
rintot különítettek el a munkálatokra. 

A 2014 tavaszán indult felújítás 
első lépésként a csatorna- és vízveze-
ték-hálózat cseréjét végezték el, úgy, 
hogy a munkálatok a tömegközleke-
dést csak kismértékben akadályozták. 
Mindeközben zajlott az engedélyez-
tetés és a közbeszerzési eljárás folya-
mata. A kivitelező céggel a szerződést 
2014. november 28-án írta alá a Buda-
pesti Közlekedési Központ.

– Én, és feltételezem, minden új-
pesti, nagyon várjuk már, hogy meg-
újuljon a Görgey út – mondja Kovács 
Péter. Itt van az SZTK, így többségünk-
nek kikerülhetetlen ez az út, amely-
nek állapota egyre több bosszúságot 
okozott. 

A február elején kezdődő építke-
zés során a Görgey út teljes szélessé-
gében új burkolatot kap, az út mel-
lett új parkolók és kerékpársávok 
épülnek, a járdák és az út menti zöld-
sávok is megújulnak. A villamos va-

donatúj sínpályán közlekedik majd, 
a felsővezeték-hálózatot és a közvilá-
gítást kicserélik. Az utasok biztonsá-
gosabb és kényelmesebb közlekedé-
sének érdekében minden megállóban 
akadálymentes peronok épülnek. A 
felújítás két ütemben történik majd. 
Az elsőben a Rákospalota-Újpest vas-
útállomás és az SZTK közötti sza-
kasz készül el, a másodikban pedig az 
SZTK-Külvárosi kávéház közötti sza-
kasz újul meg. Az építkezés teljes be-
fejezése 2016 tavaszára várható.  Ú. N.

Réges-régen egy…
Mérföldkőhöz érkezett a Görgey Artúr út réges-régen 
kezdődött története, amely hamarosan a végéhez ér, bár 
az ide vezető út, akárcsak a Görgey, elég rögös volt. 

A FELÚJÍTÁS ELSŐ ÜTEME
A építkezés első szakasza feb-
ruár elején kezdődik, és kb. 150 
napig tart, amely során a SZTK 
és a Vasútállomás közötti útsza-
kasz kerül lezárásra. A 14-es vil-
lamosok a SZTK-ig közlekednek 
majd, ahol ideiglenes végállomás 
kerül kialakításra. A tömegköz-
lekedés biztosítása érdekében 
Újpest-Központból villamos-
pótló buszjáratok közlekednek 
majd 12B, 14B, és 14E számo-
zással. A 14E (expressz) busz az 
Árpád út – Szilágyi utca – Kül-
ső Szilágyi út útvonalon bizto-
sít majd közvetlen és gyors kap-
csolatot Káposztásmegyerrel. 
A 12B és a 14B villamospótló 
buszjárat a 14E által nem érin-
tett megállók érintésével köz-
lekedik majd Rákospalotára és 
Káposztásmegyerre.
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Diákok írták

Túl minden 
határon – 2. rész

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

A mi iskolánk eddig Bulgáriában, Romániában és 
Szlovákiában vett részt a találkozókon, illetve egy-
szer mi voltunk a házigazdák. Sokakban felmerül-
het a kérdés: mi is történik ilyenkor? A válasz egy-
szerű: szórakozva gyakoroljuk a nyelvet és ismerjük 
meg egymást! Részt veszünk közös iskolai és iskolán 
kívüli programokon, városnézésekre visznek min-

ket a szervezők, a többi ország képviselőivel együtt 
oldunk meg érdekes feladatokat, angolul beszélge-
tünk, ismerkedünk, és csak élvezzük ezt a pár nap-
nyi együttlétet! 

Decemberben az iskolai nagyszínpadon azok a 
diákok számoltak be a többieknek az eseményekről, 
akik a projektben aktívan részt vettek. Powerpoint 

prezentációval készültünk, hogy képekben is visz-
sza tudjuk adni az eltöltött idő, munka hangulatát. 
Erre meghívtuk az összes olyan szülőt, aki a buda-
pesti találkozón külföldi gyereket fogadott. 

A Comenius nem egy általános projekt. Ha a 
résztvevők visszagondolnak rá, biztos vagyok 
benne, hogy végigfut az arcukon egy csepp mo-
soly. Talán azért van ez, mert csak jó dolgok tör-
téntek. 

Tudjuk, hogy ez egy hatalmas lehetőség volt. 
Nem sok iskolában adatik meg, hogy a diákok 
ilyen programokon vehessenek részt. Éppen ezért 
nagyon hálásak vagyunk azoknak a tanároknak, 
akik segítettek, hogy eljuthassunk ide.

Köszönjük, Karinthy Frigyes Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola! 

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

Az intézmény az újpestiekre 
mindig számíthat

Minden gyerek 
új lehetőség
Létezik egy intézmény Újpesten, ahol egy osztály-
ra való gyerek él szeretetben, vidámságban, tö-
rődésben, biztonságban. Olyan gyerekek, akik 
sajnos családi környezetben nem mindig kapják 
meg mindezt. A hely a Hajnal utca 15. szám alat-
ti Újpest Önkormányzatának Szociális Intézmé-
nye – Gyermekek Átmeneti Otthona.

– Az Otthon közel két évtize-
de van Újpesten, elég eldugott 
helyen, így kevesen tudják, hogy 
létezik – meséli Bősze Valéria, az 
otthon vezetője. 

A gyermekotthonban az elsődleges szempontok 
között szerepel, hogy a lakók élete minél kevesebb 
körülményben változzon az otthonihoz képest, hi-
szen a remények szerint az itt töltött idő csak átme-
neti lesz. A kicsiket szüleik látogathatják, persze azok 
a szülők, akik szeretnék. Sajnos nem mindig van ez így. 

Az itt élő gyerekek továbbra is ugyanazokba az 
iskolákba, óvodákba járnak, ahova a beköltözésük 

előtt. A kicsiket akár autóval is elszállít-
ják, hogy odaérjenek Budapest tá-
volabbi pontjaira is, az oktatá-
si intézményeikbe. Szabadide-
jükben pedig számtalan szí-
nes programban van részük. 
Mindehhez azonban sok se-
gítségre van szükség. 

– Számtalanszor, ha meg-
keresek valamilyen intéz-
ményt, akár e-mailben, akár 
személyesen, azt a választ ka-
pom, hogy „természetesen szívesen 
segítek a Gyermekotthonnak, hiszen én 
is újpesti vagyok” – osztotta meg tapasztalatait Bő-
sze Valéria, otthonvezető.  

Az intézményben lakó gyerekek, a sok segítőnek 
és az újpesti összetartásnak köszönhetően, számos 
kulturális, szórakoztató és ismeretterjesztő progra-
mon vesznek részt, szinte minden hónapban. Sem 
Újpesten, sem a városon kívül, soha nem kellett fi -
zetni a gyermekeknek egyetlen programért sem, ha 
az adott intézményben újpesti dolgozott. Legutóbb 
például a MOM Kulturális Központ gyermekren-
dezvényén jártak így, de ugyanezzel a kedvességgel 
találkoztak a Ram Kolosszeumban, a Fővárosi Nagy-
cirkuszban, a Sziklakórházban, a Vadasparkban, a 
Csokoládé Múzeumban, vagy az Experidance elő-
adásán is. Nagyon sokat számít minden segítség, 
hiszen a fenntartási költségekből a mai árak mellett 
ilyen színes programokra nem futná. 

– Azt gondolom, hogy minden gyerek egy lehető-
ség, mindenkiben ott van a lehetőség a jobb, szebb 
életre. Így tekintek rájuk. Az egyik legfontosabb fel-
adatunk megmutatni egy másik utat is, felcsillantani 
a reményt arra, hogy van másik út is. Hogy a nehéz-
ségeket át lehet, és át is kell vészelni, mert azután jö-
het és jönni is fog valami új, valami jobb – mondta 
Bősze Valéria.  RÁCZ ZSUZSANNA

Az otthon szolgáltatását olyan csalá-
dok vehetik igénybe, akik kapcsolat-

ban voltak már éveken át a csa-
ládgondozóval vagy a gyer-
mekjólléti központokkal, és 
hirtelen olyan körülmények 
adódtak, amelyek miatt nem 
maradhat a gyerek otthon, 
mert veszélyeztetett hely-
zetben van. Sajnos előfordult 

már több olyan eset is, hogy 
egy kamasz maga kérte felvétel-

ét az intézménybe, körülményei mi-
att, akár az éjszaka közepén. 

Nagy István alpolgármester elmondta: na-
gyon lényeges, hogy az intézményben töltött 
idő alatt megszűnjön a gyermek mentális és 
sajnos adott esetben akár fi zikai problémája is.

A Gyermekotthont teljes 
egészében az újpesti önkor-
mányzat tartja fent. Mind-
emellett két másik kerület, a 
XV. és a XVI. nehéz helyzetbe 
került gyermekei is helyet kapnak itt. Jelenleg 
körülbelül ötven százaléka újpesti az intézmény 
lakóinak – mondta el lapunknak Nagy István 
szociális ügyekért felelős alpolgármester. 

„Az intézményben lakó 
gyerekek, a sok segítőnek 

és az újpesti összetartásnak 
köszönhetően számos 

kulturális, szórakoztató és 
ismeretterjesztő programon 

vesznek rész, szinte
 minden hónapban



Egyre 
népszerűbb 
pályázatok
Hét célcsoport számára 68 
pályázatot hirdetett meg 
január 9-én a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány. A 
nyugdíjasok számára meg-
hirdetett, üdülésre és für-
dőbelépőre szóló pályáza-
tokra, valamint a gyerekek-
nek kiírt pályázatokra már 
most lehet jelentkezni.

Idén a rászorulók üdülési támogatá-
sa 6 milliárd forintra nő: a pénz egyik 
felét a nyugdíjasok, nagycsaládosok, 
fogyatékosok pihenésére szánják, a 
keret másik felét, az ugyancsak há-
rommilliárd forintot pedig a gyerme-
kek táboroztatására fordítják.

Az Erzsébet-program honlapján 
számos kategóriában hirdetett meg 
pályázatot az Alapítvány, amelyek 
közül a nyugdíjasok és a gyermekek 
számára kiírták már elérhetők. 

– A nyugdíjasok 2500 forint önrész 
befi zetésével kedvezményes (6-33 al-
kalmas) fürdőlátogatásra, ötezer fo-
rint befi zetésével pedig kedvezmé-
nyes üdülésre pályázhatnak – mond-
ja Hladony Sándor önkormányzati 

képviselő. Hozzáteszi: azok jelentkez-
hetnek, akiknek havi teljes összegű 
ellátása nem haladja meg a 147 000 
Ft-ot, és további adóköteles jövede-
lemmel sem rendelkeznek.

Fieger Mihályné (Ilona) már volt 
üdülni az Erzsébet-program segítsé-
gével. Tavalyelőtt járt Nyíregyházán. 

– Nagyon jól éreztem magam, 
idén is beadtam a pályázatot. Sze-
rintem ez egy nagyon jó lehetőség a 
nyugdíjasoknak – mondja. A nyara-
lásra és a fürdőlátogatásra vonatko-
zó pályázatokra február 9-ig lehet je-
lentkezni.

A gyermekpályázatok közül az ál-
talános és tematikus táborokra, va-
lamint a (tavaszi-őszi-téli) kirándu-

lásra vonatkozó pályázatokat is kiír-
ták, ezekre szintén lehet már jelent-
kezni. 

Farkas Gusztáv egyik lánya már 
részt vett ilyen nyaraláson, az isko-
latársaival együtt. A háromgyere-
kes apuka elmondta: idén a nagy-
családosoknak meghirdetett lehe-
tőséget pályázzák meg, hogy a csa-
lád együtt tudjon nyaralni. A nagy-
családosoknak szóló felhívásra febru-
ár 12-től lehet jelentkezni, a nyugdí-
jas- és gyermekpályázatok határide-
je pedig február 9. A kedvezménye-
zettekről és a pontos feltételekről a 
www.erzsebetprogram.hu honlapon 
olvashatnak bővebben.

 M. ORBÁN ANDRÁS

MIKOR LEHET ÜDÜLNI?
A kedvezményes üdülések idő-
szaka a hagyományosan elősze-
zonnak tekinthető időszak (júni-
us 15-ig), illetve az utószezonként 
számon tartott időszak: szeptem-
ber 1-től december 31-ig.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE
A pályázati felhívások továbbítá-
sában az önkormányzat is segít. 
Nagycsaládosok, egyházak, fo-
gyatékkal élők és köznevelési in-
tézmények részére továbbítják a 
pályázati felhívást. Sőt, az önkor-
mányzat a „Mesés nyár vár ránk” 
kategóriában pályázott támoga-
tásra, amelynek segítségével ta-
valy és tavalyelőtt is közel száz 
nehéz sorsú gyerek nyaralhatott 
térítésmentesen.

A betegek szolgálatában
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a 4 éve műkö-
dő Újpesti Mozgásszervi Rehabilitációs Betegklub 
2015-től egyesület formában folytatja működését. 
Továbbra is minden hónap utolsó szerdáján 16:00 
órától 17:30 óráig foglalkozásokat tart a IV. kerületi 
Szakrendelő VI. emeleti Tárgyalójában.

A programok célja közül kiemelendő:
–  a mozgásszervi betegek számára új közösség 

létrehozása,
– lelki támasz biztosítása,

–  kapcsolatteremtés a friss és a régi, már gyógy-
ultak, valamint az őket segítő, támogató egész-
ségügyi személyzet, illetve a rehabilitációban 
résztvevő, egyéb foglalkozásúak között,

–  az életkörülmények javítása érdekében tanács-
adás, optimális segédeszköz-ellátás

–  a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezé-
se, szórakozás, játék, sport.

Az aktuális témákról tájékozódhatnak hirdető-
táblánkon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
programjainkon. 

 A Betegklub Vezetősége

A PROGRAM ELSŐ HÁROM ÉVE
2012-ben 17 ezer, tavaly már 34 ezer nyugdíjas vett részt a pályázatokon. 
Nemcsak a nyugdíjasok, hanem a nagycsaládosok száma is megkétszerező-
dött, míg a gyermekek száma megnégyszereződött az elmúlt időszakban 
– áll az Erzsébet-program honlapján.
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Tízesvillamos – különjárat 

Csengőrajz 
a táblán 

özépiskolás korunkra eldőlt, 
hogy milyen érdeklődésűek 
vagyunk. Reál, matematika, 

fi zika, kémia, biológia vagy humán, 
irodalom, történelem, földrajz. (Most 
már van harmadik is, az informatika, 
ami ebből is egy kicsi meg abból is egy 
kicsi, de egyik sem igazán.) 

A mi időnkben az iskola nevében is 
ott volt, hogy falai között milyen ori-
entációjú oktatás folyik?

A Könyves Kálmán reál gimnázi-
um volt, pedig az intézmény min-
den igyekezetével a humán értékek 
felé irányult. Így alakult… Ez a hu-
mán-reál kettősség az osztályok ösz-

szetételében is megnyilvánult és ér-
ződött is.

Nagy Misi – amúgy Kutya volt a ra-
gadványneve – szuper reál volt. A mate-
matika, kémia szinte a vérében volt, de 
leginkább a fi zika, amiből a hozzám ha-
sonlók, már a házi csengőt sem értették.

Kutya az órákon éberen fi gyelt, és ha 
valami nem tetszett neki a hallottakból, 
akkor jelezte a többiek, de mindenek-

előtt a tanerő felé. Ilyen volt a házi csen-
gő történet közte és a kis Bacsa között. 

Bacsa tanár úr – nyugodjon béké-
ben – legjobb tudása szerint elma-
gyarázta nekünk a házi csengőt, de 
balszerencséjére illusztrálni is akarta. 
Két táblán fért el a hatalmas rajz, ami 
a csengő szerkezetét ábrázolta.

Rajzolás után elégedetten ment 
a csengőgombhoz és már mutatta 

is: szóval, amikor itt megnyomjuk a 
csengő gombját, akkor az ott…

– Nem szólal meg – szólt közbe 
elég hangosan Kutya. Hahota.   

– Hogyhogy nem, Misi? – kérdez-
te Bacsa. 

– Egyszerűen tanár úr – válaszolta 
fő fi zikusunk, és már ment is a tábla 
felé. A rajzon aztán tételesen, érthe-
tően bizonyította igazát.

Az óra nem a kis Bacsáé lett, de Ku-
tya érzékét és tudását feltétel nélkül 
elismerte.         

Nagy Misi Harkovban végzett, au-
tomatizálás-távirányítás szakon, majd 
amikor ideje jött, Brazíliában telepe-
dett le és céget alapított. A kis válla-
lat működik, ő pedig inkább itthon él. 
Ha jól emlékszem, negyedik feleségé-
vel, illetve párjával. Mert a szerelem 
mindig nagyobb hatással volt rá, mint 
a házi csengő.   

 RÉTI JÁNOS

Karneváli 
hangulat
A múlt heti korcsolyás jelmezver-
senyen résztvevőkben nem volt hi-
ány. A fantáziadús, saját kézzel ké-
szített ruhák és kellékek mellett 
kölcsönzői darabokat és utcai vise-
letet is láthattunk. Ez utóbbi persze 
sminkkel vagy egy-egy vicces kellék-
kel feldobva. Felvonult Újpest an-
gyala, az ördög, maga Frankeinstein, 
a Monster High szereplői, királyok, 
tündérek, Pókemberek, egy mexi-
kói család és a devizahitel is. 

A zsűri és a 
győztesek

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester az egyéni kategória 
nyertesének, egy szerzetesnek adja át a díjat

A családi kategória második helyezettje a mexikói 
család lett. Egyedi jelmezüket a nagymama szőtte. 

K
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Ökonap a Benkőben
Farmerdivat-bemutatóval egybekötött ökonapot tartottak a 
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban 
január 16-án. Az újrafelhasználást célzó farmergyűjtés ered-
ményét is aznap hirdették ki: a legtöbbet gyűjtő osztály a cso-
koládémúzeumba látogathat.

Az alsósok a környezetvédelem alapjaival, többek között a szelektív hulladékgyűjtés-
sel ismerkedhettek meg a nekik szóló előadással és a képeskönyvek, kifestők segítsé-
gével. A felsősöknek szóló előadás ugyancsak a környezettudatosságra koncentrált, 
amely szemléletet egyébként az iskola évek óta képvisel.

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény, egyben a nap vége, a farmer-
divat-bemutató volt. Az iskolában ugyanis évente összegyűjtik a már szakadt, nem 
használt farmerruhákat, hogy azokból új ruhadarabokat lehessen előállítani.

Idén több mint hatszázharminc darab farmert gyűjtöttek össze az iskolások. A leg-
többet az 1.a osztály hozta, az ő jutalmuk egy osztálykirándulás a csokoládémúze-
umba. Díjazták az egyénileg legtöbb ruhadarabot behozó diákot is, egy kislány pedig 
azért kapott fair play-díjat, mert az általa gyűjtött ruhadarabokat testvére osztályá-
nak adta. MOA

Megismerés és felejtés
Az információáramlás felgyorsulásával párhuzamo-
san a felejtés időtartama is módosul. Az új techni-
kák elsajátítása segítség, de a gyorsan szerzett tu-
dás könnyebben vész el – meséli Novák Piroska de-
sign- és művészetteoretikus, a kecskeméti fi atalok 
kiállításán, melyet január 12-én rendeztek meg az 
Újpesti Kulturális Központban.  

A téma mindenképpen érdekes, 
a modern művészet sem kerülhe-
ti el a kérdést, így az alkotók fi gyel-
me is a megismerés és a felejtés vál-
takozó szakaszaira irányul. Novák Pi-
roska, aki szintén az iskola tanulója 
volt, megnyitó beszédében méltat-
ta a kecskeméti Kandó Kálmán Szak-
középiskola Kondor Béla Képző- és 
Iparművészeti tagozat diákjainak 
munkáit, s nagyra értékelte, hogy a 
digitális médiumok világában ennyi 
anyag- és technikaközpontú alkotást 
lehet látni. 

A grafi kákat, festményeket, pla-
kátokat, rézkarcokat és a kiállítás 
egyéb modern alkotásait február 14-
ig látogathatják az érdeklődők az If-
júsági Házban.  VG

Népdalverseny az Adyban 
Január 19-én az Ady Endre Művelődési Házban tartot-
ták a Kerületi Népdaléneklési Versenyt, szóló és együt-
tes kategóriákban, iskolásoknak.

Az eseményt Lőrik Tünde, az újpesti Pécsi Sebestyén 
Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezető helyettese, az énekzenei munkaközösség veze-
tője nyitotta meg. Beszéde után az önkormányzat nevében 
Dr. Molnár Szabolcs köszöntötte a versenyzőket, a felkészí-
tő tanárokat, a neves szakmai zsűrit, és kívánt sok sikert a 
megmérettetéshez. A verseny végén a résztvevők mindkét 
kategóriában bronz, ezüst és arany minősítést kaptak. Az 
eseményen a Menzaminta Kft. látta vendégül étellel-itallal 
az egybegyűlteket.  R. Zs.

Régi mesék új ruhája
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Móra Ferenc Könyvkiadó 
kiállítása nyílt meg az Ifjúsági Ház Új Galériájában, január 19-én. 
A klasszikus és modern gyermekkönyvekből és kortárs magyar il-
lusztrátorok műveiből álló tárlatot Lonovits Zoltán, a kiadó mű-
vészeti vezetője nyitotta meg. A kiállítás február 15-ig tekinthető 
meg, munkanapokon 9 és 18 óra között. D.V.

Örömmámor a 
versenyzők között

Minden díjazott  
a színpadon



A kutya és 
a ló éve a Rex 
Állatszigeten
Ingyenesen látogatható, hasznos és 
érdekes programokat szervez kicsik-
nek és nagyoknak az idén tizenegy 
éves Rex Állatsziget. A szabadidős 
elfoglaltságok a múlt évi igények 
alapján a kutyák és a lovak köré cso-
portosulnak.

– A tavalyi állatszigeti nyári táborok végén meg-
kérdeztük a gyerekeket, hogy a következő évben 
milyen állatokról szeretnének bővebben hallani – 
mondja dr. Király Péter, a Rex Alapítvány alapítója, 
a Rex Állatsziget megálmodója.

– A résztvevők egyértelműen a kutyákra és a lo-
vakra szavaztak, az idei oktatási program e két állat-
faj minél alaposabb megismerését szolgálja – ma-
gyarázza dr. Király Péter.

Az Állatszigeten kéthetente szombat délelőt-
tönként tartanak foglalkozásokat. A „Minden-
kutyás egyeteme” címet viselő kutyás szakkör az 
ebek élettani bemutatását, testi-lelki problémái-

nak ismertetését, valamint a kutyakiképzés mű-
helytitkainak bemutatását foglalja magában. A 
„Lovasakadémia” a lovak történetével, egészség-
védelmével, lótartással-ápolással kapcsolatos is-
meretekkel szolgál, és az előadásokat követően 
lovaglási lehetőséget is biztosít a lovak ifjú sze-
relmeseinek.

Dr. Király Péter kiemeli: mindkét szakköri foglal-
kozás ingyenes, sőt ettől az évtől családi szabadis-

kolaként működik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az 
előadók a család minden tagjának hasznos informá-
ciókkal szolgálnak, másrészt az eddigiektől eltérően 
baráti társaságokat, diák vagy éppen nyugdíjas cso-
portokat is várnak.

Regisztráció és bejelentkezés nem szükséges, a 
rendkívül színes programokra mindenkit várnak, az 
időpontokat érdemes már most fi gyelni.

 M. ORBÁN ANDRÁS

AKTUÁLIS PROGRAMOK
�  2015. január 24., 10-11 óráig: KUTYU-

LÓ Családi Szabadiskola, Lovasakadémia: 
LÓSZTORI (Házigazda: Hegedűs Imola, a 
Rex NebuLó lovasiskola vezetője)

�  2015. február 14., 10-11 óráig: KUTYU-LÓ 
Családi Szabadiskola, Ebegyetem: KUTYÁK 
BERENDEZÉSEI (Házigazda: Dr. Király Péter, 
a Rex Alapítvány alapítója)

�  2015. február 28., 10-11 óráig: KUTYU-LÓ 
Családi Szabadiskola Lovasakadémia: A LÓ-
NEBULÓ (vendégelőadó) 

�  2015. március 14., 10-11 óráig KUTYU-LÓ 
Családi Szabadiskola Ebegyetem: EB-BE-
SZÉD (Házigazda: Dr. Topál József, etológus, 
MTA-ELTE, a KEA elnöke)

�  2015. március 21., 10-17 óráig Az éltető 
víz (egésznapos családi rendezvény)

�  2015. március 28., 10-11 óráig KUTYU-LÓ 
Családi Szabadiskola  Lovasakadémia: A LÓ 
ALKATRÉSZEI (Házigazda: Dr. Király Péter)
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Tájékoztatjuk a tisztelt újpesti lakosokat, 
hogy 2015. január 1-jei hatállyal a jöve-
déki adóról és a jövedéki termékek for-
galmazásának különös szabályairól szó-
ló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezé-
sei értelmében a magánfőző desztillálóbe-
rendezésének bejelentésével kapcsolatban 
és a magánfőzésnél az adóbevallással és az 
adó megfi zetésével kapcsolatos eljárásban 
az önkormányzati adóhatóság jár el.

A saját fogyasztás céljából előállí-
tott magánfőzött párlat adómentessé-
ge 2015. január 1-jétől megszűnik, és 
amennyiben tárgyévben a magánfőző állít 
elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-
fi zetési kötelezettsége keletkezik. 

A magánfőzéshez továbbra sem kell en-
gedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló 
desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül, illetve amennyi-
ben a berendezés megszerzése 2015. ja-
nuár 1-jét megelőzően történt, 2015. ja-

nuár 15-ig illetve mielőbb be kell jelente-
ni a lakóhely szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz.

Magánfőzésnek minősül: a párlatnak a 
magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsö-
se helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kiala-
kított desztillálóberendezésen a magán-
főző által végzett előállítása évente legfel-
jebb 50 liter mennyiségig;

Ez az 50 liter párlat mennyiség a 
jövedéki adóról és a jövedéki termé-
kek forgalmazásának különös szabályai-
ról szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szó-
ló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 
59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 86 
térfogatszázalékos gyümölcsszesznek 
felel meg. Tehát, ha egy magánfőző csak 
50 térfogatszázalékos párlatot kíván elő-
állítani, ez a mennyiség 86 liternek felel 
meg.

Magánfőző: az a 18. életévét betöltött 
gyümölcstermesztő személy, aki saját tu-
lajdonú gyümölccsel, gyümölcsből szár-
mazó alapanyaggal és párlat készítésére 
alkalmas, saját tulajdonú desztillálóbe-
rendezéssel rendelkezik.

A bejelentés tartalmazza a magánfő-
ző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a 
desztillálóberendezés feletti tulajdonszer-
zés időpontját, a desztillálóberendezés űr-
tartalmát és tárolásának, használatának 
helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és ha-
tósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillá-
lóberendezés feletti jogszerű tulajdonszer-
zést igazoló iratot.

A magánfőzés utáni adóbevallást 
évente egyszer, az átalányadó-fi zetési kö-
telezettséggel együtt, a tárgyévet követő 
év január 15-ig kell teljesíteni a lakóhelye 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz, 
első ízben 2016. január 15-éig. 

Ha a magánfőző nem állított elő tárgy-
évben magánfőzött párlatot, akkor nem 
keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbe-
vallási kötelezettsége.

Az átalányadózás mellett előállított 
párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el, felté-
ve, hogy értékesítésre nem kerül sor. 

A magánfőzött párlat kizárólag alkohol-
termék-adóraktár részére értékesíthető, 
mely esetben a desztilláló-berendezés beje-
lentéséről és az éves átalányadó megfi zeté-
séről kiállított önkormányzati adóhatósági 
igazolás igazolja a párlat eredetét.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllé-
pése esetén haladéktalanul bejelentést 
kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot 
a vámhatósággal egyeztetett módon meg 
kell semmisíteni. 

A szükséges formanyomtatványok 
és tájékoztató elérhető és letölthető 
az Önkormányzat honlapjáról http://
www.ujpest.hu/hivatal_szervezeti_
egysegek további bejelentéssel kapcso-
latos segítségért és részletes informáci-
ókért forduljanak a Polgármesteri Hiva-
tal Adóügyi Osztályának ügyintézőihez, 
akik készséggel állnak rendelkezésükre!

Tájékoztató magánfőző által előállított 
magánfőzött párlat utáni helyi jövedéki adóról

dr. Király Péter
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Parkoló
(Rendezte: Miklauzic Bence. 
Írta: Hegedűs Bálint, Lengyel Fe-
renc, Miklauzic Bence. Opera-
tőr: Miklauzic Márton. Szerep-
lők: Lengyel Ferenc, Szervét Ti-
bor, Somody Kálmán, Pokorny 
Lia. 92 perc. Bemutató: 2014. 
január 22.)

Jön a messziről jött idegen 
(messziről), és jól feldúlja a bé-
kés közösség életét. Ez dióhéj-
ban majdnem minden western 
története. De hol van az meg-
írva, hogy az összes hasonló 
fi lmnek a vadnyugaton kell ját-
szódnia? Sehol, így születhet-
tek meg annak idején a sajátos 
NDK-westernek, de emlékeze-
tes kísérlet volt a magyar be-
tyárvilágban játszódó Talpuk 
alatt fütyül a szél is. 

Miklauzic Bence rende-
ző még ennél is tovább megy. 
Új fi lmje, amely a héten kerül 
mozikba, bebizonyítja, hogy a 
westernhez vagy az easternhez 
még vidéki környezetre sincs 
szükség, csak magányos hős-
re és egy mitikus helyre, és ak-
kor akár Budapesten is ját-
szódhat a történet. A Parkoló 
színtere egy tipikus, bérházak 
közé ékelt foghíjtelek, ahol a 
rejtélyes Légiós üzemeltet par-

kolót. A férfi  múltját homály 
fedi, senki nem tudja, honnan 
jött, mit csinált, csak az biztos, 
hogy itt jól érzi magát. Ez a pár 
négyzetméternyi földdarab az 
otthona, a kerítésen belül ő 
az úr, a barátságtalan külvilág 
szabályai ott nem érvényesek. 
Imre, a szomszédos üzletház-
ban dolgozó üzletember-me-
nedzser ezt másképp látja. Sze-
retné gyönyörű 1968-as Ford 
Mustangját a parkoló egyet-
len fedett részén elhelyezni, de 
a Légiós nemet mond. Imrének 
ez a szituáció merőben szokat-
lan. Az ő világában a pénz a 
korlátlan úr, minden és min-
denki megvásárolható, a Lé-
gióst mégsem tudja megven-
ni. Dühíti, de izgatja is a hely-
zet. Bevet mindent, hogy meg-
törje a férfi  akaratát, és köz-
ben szép lassan a tét is meg-
emelkedik. Légiós és Imre pár-
bajában valójában két világné-
zet feszül egymásnak, és a ren-
dező nem titkolja, kivel van a 
szimpátiája.

Ez a párbaj végül nem alakul 
olyan izgalmasan, ahogy az egy 
nagyvárosi westerntől elvárha-
tó lenne, de a két színész, Len-
gyel Ferenc és Szervét Tibor já-
téka mindenért kárpótol. Mi-
attuk érdemes jegyet váltani a 
Parkolóra. BS

Pisti a vérzivatarban

Ki irányítja a sorsunkat?
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Örkény István klasz-
szikusát, a Pisti a vérzivatarban című darabot mutatja be az 
Újpest Színházban a GlobART társulat. A rendezővel, Somo-
gyi Annával készült beszélgetést az Újpesti Közéleti Televízió 
elmúlt heti adásában tűzte műsorára. 

– Mára a kissé groteszk Pisti a vér-
zivatarban klasszikussá vált. Még-
is, mit gondolsz, miért aktuális 
most ez a darab?

– Valóban egy klasszikusról van 
szó. Izgalmas és aktuális még ma 
is, hiszen a történelmen süvít ke-
resztül. Nem egy adott korhoz kö-
tődő témákat boncolgat.

– Szerinted kicsoda Pisti?
– Pisti mindenki, bárki lehet. 

Mindenki és senki.  Ennek a drá-
mának pontosan ez a lényege. 

– Érdekes, hogy van olyan rende-
zői előadás, ahol ezt a sokfajta Pis-
tit egy színész játssza, de a te ren-
dezésedben többen formálják meg 
az alakját. 

– Igen, nálam színésznő is fog-
ja játszani Pistit, így megerősítve 
a nemtelenségét. Az előadás egyik 

csúcspontját egy lány fogja játszani. Egészen különlegessé teszi a darabot, hogy ezt a 
pontot nem egy férfi  energia hozza. 

– A színházon túl mennyire vált klasszikussá ez az úgynevezett Pistiség, és amit ez 
a darab képvisel?

– Az előadást úgy érdemes megnézni, hogy nem akarunk mindent megérteni. 
Annyi üzenet és fi lozófi ai gondolat van benne, hogy ha azon görcsöl az ember két 
órán keresztül, hogy valamit nem ért, az nem jó. Az a lényeg, hogy ebből a sokaság-
ból valami jusson el hozzánk. 

– Rendezőként te mit tartasz igazán fontosnak ebből a történetből? A ti darabotok 
mire helyezi a hangsúlyt? 

– A díszlet segítségével én a sors és a bábság kérdését emeltem ki.  Azt, hogy meny-
nyire vagyunk irányítva, ki irányítja a sorsunkat. Mi? Vagy más? Nem szeretem meg-
mondani, hogy mit gondoljanak az emberek. A színházban az a legfontosabb, hogy 
elgondolkodtasson, kérdéseket vessen fel a nézőben. 

– Neked volt szívügyed ez a darab?
– Igen. Nekem ez volt a színészvizsgám anno. Egy évvel ezelőtt azzal a kérdéssel 

ébredtem, hogy miért nem játsszák ezt a darabot? Aztán kiderült, hogy Örkény Ist-
ván özvegye, Radnóti Zsuzsa azt gondolja, hogy a rendezők nehezen tudnak hozzá-
nyúlni ehhez a darabhoz. Ő ott volt a premieren és jól fogadta, ennek köszönhető, 
hogy most is játszhatjuk. 

– Mit tudhat a közönség a 2013-ban általad alapított GlobART társulatról?
–Társulatunkban az az egyedi, hogy mi közös tréningeket tartunk. Nem csak a szí-

nészek dolgoznak együtt, hanem a képzőművész, a zenész, az író, a táncos is. Min-
denki bejár és ezeket a gyakorlatokat együtt csináljuk. Ami még nagyon fontos, hogy 
magában az előadásban is játszik a táncos, az énekesnek pedig van szövege, szerepe. 
 Lejegyezte: D.V.

F I L M
S Z Í N H Á Z
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– Születésed óta vagy mozgássérült és 
művégtaggal élsz. Nem is akárhogyan. 
Sportolsz, feleség vagy, gyereket ne-
velsz. Egyszerűen példakép vagy. Ho-
gyan lett belőled sportoló? 

– Sportos a mi családunk, így nem 
volt kérdéses, hogy én is sportolni fo-
gok. Hat éves voltam, amikor anyuék el-
vittek az uszodába, ahol egészen érett-
ségiig maradtam is. Jól ment az úszás, 
de a nagy áttörést a vívás hozta meg az 
életemben. Ma is áldom a napot, ami-
kor mostani csapattársam, Dani Gyön-
gyi elcsábított a vívóterembe.

– Mit jelent számodra a sport, a ví-
vás?

– Megtanított az életben a nehéz-
ségek leküzdésére, kitartást, plusz 
erőt ad. Sport nélkül nem lennék az 
az ember, aki most vagyok.

– Valahol olvastam, hogy a fogya-
tékos embernek nyitottnak kell lennie, 
hogy be tudja fogadni az emberek reak-
cióit. Te mennyire vagy nyitott ember?

– Szerintem nagyon. Ugyan a moz-
gásban korlátozott vagyok, de ez nem 
jelenti azt, hogy a mindennapokban 
ne élhessek úgy, mint bárki más.

– Mire vagy a legbüszkébb az éle-
tedben?

– A sportban elért teljesítménye-
imre: világbajnok vagyok egyéniben. 
Kétszer voltam paralimpián, mind-
kétszer érmet hoztam haza. 2001 
óta őrzöm az Európa-bajnoki címe-
met. A köztársasági elnöktől kapott 
kitüntetésemre is szívesen gondo-
lok. És persze ne feledkezzünk meg 
a családról, a férjemről és a kislá-
nyomról.

– Van példaképed?
– Inkább céljaim vannak, amelye-

ket el akarok érni.
– Remélem nem titkosítottad a cél-

jaidat…
– Hosszú ideje versenyzem már, de 

ilyen jó évre, mint a 2014-es volt, be-
vallom, nem igazán emlékszem. Sike-
rült szinte minden, vezetem a világ-
ranglistát, nyugodtan készülhetek a 
versenyekre, tele vagyok önbizalom-
mal.

– Már megnyertél mindent, csak az 
olimpiai aranyérem hiányzik a gyűjte-
ményedből. De ahhoz, hogy begyűjt-
hesd azt is, ki kell jutnod Rióba.

– Nem lesz könnyű, de bízom ben-
ne, hogy ott leszek. Inkább azért szo-
rítok és hajtok, hogy a csapat is kijus-
son az olimpiára. Ha pedig már ott le-
szek, ki tudja, hogy végzek, végzünk.

– Hongkongban sikerült legyőznöd 
a kínaiakat is. Ráadásul, nekik hazai 
környezetben. 

– Remélem, nem felejtik el. Persze 
nem csak a kínaiak ellen kell készül-
nöm, hiszen nagyon sűrű a nemzet-
közi mezőny. És akkor a magyarokról 
még nem is beszéltem.  

 GERGELY GÁBOR
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Csak az olimpiai 
aranyérem hiányzik 
a gyűjteményéből
Parádésra sikeredett az elmúlt esztendő a világbajnok 
paralimpikon, Krajnyák Zsuzsanna számára. Sorozatban 
szállította a világkupa versenyekről az aranyérmeket az 
UTE kerekesszékes vívója, világ- és Európa-bajnoka. Leg-
utóbb Hongkongból hozta haza az aranyérmet.

Lassan húsz éve már, hogy a mes-
teredző Magyarországon okítja az 
ökölvívókat. Leván Giorgadze edzői 
diplomáját még Grúziában szerezte, 
a sportakadémián, majd Moszkvá-
ban tanult tovább. Szülőhazájának 
válogatottja mellett is dolgozott. 
1977-ben érkezett Magyarországra, 
egy évvel később pedig már az UTE 
ökölvívótermében találta magát. 

Leván, Farkas József szakosztályve-
zető-edző irányítása mellett dolgo-

zik. Sok-sok újpesti gyerekkel szeret-
tette meg az ökölvívást. Kollégájával, 
Farkas Mártonnal, a hét minden nap-
ján várja a sportolni vágyó fi atalokat, 
és természetesen a versenyzők felké-
szítéséből is kiveszi a részét.

Számos bunyóst nevelt már a ma-
gyar ökölvívásnak, olyanokat, akik a 
nemzetközi porondon is megállták a 
helyüket. Kóczián József, Németi Tibor, 
Székesvári Tamás vagy éppen Ács Jó-
zsef is sokat köszönhet a mesterének. 

Levan Giorgadze a lányokról sem fe-
ledkezett meg, hiszen az UTE legered-
ményesebb versenyzőjének, Pécsiné 
Lázár Melindának is segítője volt. 

– 2004 májusában ismerkedtem meg 
a mesterrel és az ökölvívással – mesél-
te a bajnoknő. –  Akkor léptem be elő-
ször az ökölvívó terembe, ahol Levan fo-
gadott. Soha nem titkolta, hogy kemény 
sportot választottam, de, mint mondta, 
ha kitartó leszek, szép eredményeket ér-
hetek el. Ma is köszönöm neki és Farkas 
Józsefnek, hogy elindítottak és támogat-
tak a sokszor nagyon nehéz, pofonokkal 
gazdagított, rögös úton.  (gergely)

Az UTE a legsikeresebb 
egyesület 2014-ben
A Magyar Olimpiai Bizottság összegyűjtötte, 
hogy a londoni és a riói olimpia között nagyjából 
fél távnál, a 2014-es esztendőben hogyan teljesí-
tettek sportolóink a világ- és Európa-bajnokságo-
kon az olimpiai versenyszámokban.

Az egyesületek viszonylatában az Újpest tett ki 
magáért a legjobban: a vb-ken 16,75, az Eb-ken 
pedig 28,65 pontot gyűjtöttek versenyzői – előb-
bi rangsorban listavezető, utóbbiban második. A 

kontinensviadalokon a Bp. Honvéd és a KSI spor-
tolói végeztek még a képzeletbeli dobogón, a vi-
lágversenyeken pedig a Vasas és ugyancsak a KSI 
fért be az első háromba. 

A világbajnokságokon összesen 4 
arany-, 2 ezüst- és 6 bronzérmet szerez-
tünk. 

Női kajakosaink szereplését külön ki 
kell emelni: K-4 500 m-en – Szabó Gab-
riella, Kozák Danuta (UTE), Kárász Anna, 
Vad Ninetta –, K-1 500 m-en Kozák Danuta és K-2 
500 m-en (Szabó Gabriella, Csipes Tamara) sem 
találtak legyőzőre Moszkvában. London olimpiai 

bajnok tornásza, az újpesti Berki Krisztián is ver-
hetetlen volt Nanningban.

Az Európa-bajnokságokon, olimpiai verseny-
számokban 14 elsőség mellett 8 máso-
dik és 20 harmadik helyezést tudunk 
felmutatni. Ha sportági bontásban 
nézzük, a vb-ken (összesen 80 pont) 
kajak-kenusaink termelték a legtöbb 
pontot (37), megelőzve a vívókat (11) 
és a birkózókat (8). Az Európa-bajnok-

ságokon (összesen 276 pont) az úszás teljesített a 
legkiemelkedőbben (97), majd a kajak-kenu (45) 
és a judo (23) következik.  (forrás: MOB/g)

Leván mester élete a bunyó

Zselyke a legnagyobb 
drukkere a mamának
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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

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

� élelmiszer-és vendéglátó eladó
� boltvezető � dada � dajka 

� raktáros � targoncás

Tel.: 06-20-951-3357

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

Perneczky László 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 frakcióhelyisé-
gében (1046 Bp., Nádor u. 1.). Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hó-

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

GITÁRKLUB ÚJPESTEN
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, – kezdőket, haladókat, érdeklődőket – akik szívesen ven-
nének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság 
ingyenes! Érdeklődni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., 
Nádor u. 1. MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT
A „Ki Mit Tud?” rendezvénysorozat következő előadása január 27-én, kedden 10 órától lesz a Pol-
gár Centrumban (IV. Árpád út 66.). A rendezvénysorozat védnökei: Dr. Trippon Norbert kerületi el-
nök és Horváth Imre országgyűlési képviselő. Jöjjenek el, nézzék meg a műsort, hozzák el ismerősei-
ket, barátaikat is! (Belépődíj nincs.) MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

P Á R T H Í R E K

Üzlethelyiség kiadó
� Kiadó! Attila-Fóti út sarkán 500 m2-es raktár, 
4 m-es belmagasság és 40 m2-es üzlethelységgel 
kiadó. 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-, kémia korrepetálás egyénre 
szabott módszerekkel, tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek számára is. Tel.: 06-30 729-0564

� Matematika-korrepetálás minden szinten, 
példacentrikusan, kedvezményes áron, úgy, hogy 
még a matekot is megkedveli. Tel.: 06-1 360-1657, 06-
20 927-0270

Régiség
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron! Búto-
rokat, festményeket, faliórát, kar- és zsebórát, csil-
lárt, porcelánokat, szobrokat, kerámiát, dísztárgya-
kat, hangszert, könyveket, szőrmét, csipkét, ezüstöt, 
bizsukat, borostyánt, régi pénzt, érmét, kitüntetést, 
kristályt, írógépet, teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal. Hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, dia-
filmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort. Akár teljes hagyaték is érdekel. Lomtalanítást 
vállalok. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek. 
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, porcelánokat, 
kerámiákat, dísztárgyakat, régi pengőt, érmét, kitün-
tetéseket, bizsukat, teljes hagyatékot felvásárolok 
készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Cím: V. 
ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06-20 914-0150

� Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! Tört 
fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 150-800-ig. 
Továbbá: antik bútorokat, festményeket, órákat, por-
celánokat, pénzt, érméket és mindent, ami régi! Vala-
mint teljes hagyatékot! FIGYELEM! A mézsárga boros-
tyánt 500-1000 Ft/gramm áron vásároljuk. Várjuk sze-
retettel, XIII.ker., Hollán Ernő utca 4., Tel.: 350-43-08; 
06-70-884-4084, e-mail: antikicko87@gmail.com

Gondozás
� Konszolidált körülmények között élő – előny, ha 
a felnőtt gyerekek is budapestiek –, káros szenvedé-
lyektől mentes házaspár jelentkezését várom, meg-
beszélt honorárium ellenében történő napi gon-
dozási feladatok ellátásához. Olyan házaspárt kere-
sek, akik szükség esetén éjszakai ügyeletet is képesek 
megszervezni, és akiket kölcsönös szimpátia esetén 
örökösömmé teszek. Érdeklődni a edebede345lop@
freemail.hu e-mail címen lehet.

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

� Lakatosmunkát, 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, aj-
tók javítását, illesztését, szigetelését, zárak cseré-
jét, festését, hőszigetelő üvegezését 1 év garanci-
ával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS, 06-70 
550-0269

Közös képviselet
� Nagy gyakorlattal, építész végzettséggel, biztos 
műszaki háttérrel és megbízható referenciával társas-
ház közös képviseletét vállalom. Tel.: 06-30-644-4849

Sváb farsang
Az Újpesti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat SVÁB FARSAN-
GI  BATYUS BÁLT rendez.
Időpontja: 2015. január 31. 18-23 
óráig. Helye: Újpesti Polgár Cent-
rum,1042 Budapest Árpád út 66.
A jó hangulatról a solymári 
Zwickli zenekar gondoskodik.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Előzetes bejelentkezés, 
asztalfoglalás az alábbi e-mail cí-
men: windtzsuzsa@t-online.hu

 Az Újpesti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testülete
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Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
(január 23–30. között)

Újpesti Piacnap 

– megéri! 
A Nagycsarnokban a Sárgarépa Kft-nél a na-
rancs 180 Ft/kg, vöröshagyma 95 Ft/kg, burgo-
nya 85 Ft/kg, zsákos burgonya 55 Ft/kg.

A Virágcsarnok oldalában a Kedves Hentes-

nél sertéslapocka, dagadó és oldalas 1160 Ft/

kg, sertéstarja és comb 1200 Ft/kg, sertéska-
raj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/kg, háztáji 
disznótoros, töpörtyű, füstölt húsok és barom-
fi félék nagy választékban kaphatók.

Már lehet regisztrálni 
a Piac Placcra!
Bő két hét és újra a Duna sé-

tányon nézelődhetünk egész 

szombat délelőtt. Február 7-én 

nyitja meg kapuját az idei év első 

Piac Placca. 

Január 15-e óta lehet regiszt-
rálni az asztalokra. Interneten, a 
www.ujpest.hu/piac oldalon, illetve 
személyesen a Piacfelügyelőség iro-
dájában, kedden délelőtt 9 és 12 óra 
között, valamint csütörtökön délután 
12 és 15 óra között. A piaci helyek ára 
2000 forint, újpestieknek pedig ked-
vezménnyel 1200 forint. D. V.

Figyelje, keresse 

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

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Klacsán Csaba � Főszerkesztő: Tallér Edina � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Baski Sándor, Domján Vivien, Gergely Gábor, 
Juhász Mátyás, M. Orbán András, Prófusz József, Viland Gabriella � Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, Várai Mihály � Irodave ze tő: Csekőné Czeglédi Csilla � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady 
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

Olvasóink mondták
Rovatunkban hétről hétre Önöket is megkérdezzük a városban zajló események-
ről, ünnepekről, hétköznapokról vagy épp az időjárásról. – A magyar kultúra napja 
kapcsán magától értetődő a kérdés: mit jelent Önnek ez a jeles dátum?

– A magyar kultúra napján a művészetet ünnepeljük. Országszerte kulturális prog-
ramokat, versenyeket, előadóesteket szerveznek. Ilyen eseményeken én is részt vettem, 
egyszer például egy nyugatos költő szabadon választott versével indultam egy vers-
mondó versenyen – mondja Nagy Bálint, középiskolai diák. Kép és szöveg: MOA

Ingyenes szűrővizsgálat és felvilágosító előadás a vastagbélrákról
Február 5-én, csütörtökön, 17 órai kezdettel felvilágosító előadás és ingyenes szűrővizsgálat lesz az Újpesti Szakorvosi Ren-
delőintézet VI. emeleti előadótermében, a Görgey utca 30. alatt. Az előadást Dr. István Gábor, a SOTE II. sz. klinika egyetemi 
docense tartja „Vastagbél- és végbéldaganat: a jó eséllyel gyógyítható rák!” címmel. Az ingyenes szűrés csak az esemény nap-
ján vehető igénybe, azok számára, akik eljönnek az előadásra. A szűrővizsgálat jelen esetben a székletből történő vér kimu-
tatását jelenti, amelyhez a szükséges mintavételi eszközt az előadást követően kapják meg a résztvevők. 

Magyarországon ötezren halnak meg vastagbélrákban és hétezer új beteget diagnosztizálnak minden évben. www.ujpestiszakrendelo.hu
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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. 

Szavazzunk
Újpestre!
Folyamatosan zajlanak Újpesten a 
fejlesztések. Az elmúlt években si-
került felújítani a háziorvosi rende-
lőket, az önkormányzat renoválta a 
tornatermeket, megnyílt a Halassy 
Olivér Városi uszoda és az ország 
legnagyobb családi játszóparkja, 
a Tarzan Park, idén pedig, többek 

között, elkészül a Rózsavirág tér és 
folytatódik a Görgey út felújítása. A 
MegSzépülAVárosom kezdeménye-
zéssel az újpesti lakosok most sze-
mélyesen is hozzájárulhatunk a vá-
ros további fejlődéséhez! 

A hét építőipari vállalat által élet-
re hívott mozgalom lényege, hogy 
a január 31-éig tartó online szava-
záson a legtöbb voksot kapó vá-
ros vagy kerület egyik közterület-
ét az ÉpítkezemFelújítok munka-
társai a saját költségükön megszé-

pítik. A szervezők a nyertes város 
önkormányzatával közösen választ-
ják majd ki a felújítandó területet, 

legyen az park, nyíltkert vagy akár 
körforgalom. A munkálatok a kö-
vetkezőkre terjedhetnek ki: padok 
felújítása, igény esetén cseréje; vi-
rágok, bokrok, fák ültetése; füvesí-
tés; fi tnesz eszközök telepítése; kerí-
tés felújítása, cseréje; beszélgetések-
re pavilonok, ülősarkok kialakítása; 
szobor készíttetése.

Mutassuk meg, hogy Újpest a leg-
jobbak városa! Szavazzunk Újpest-
re a megszepulavarosom.hu honla-
pon!  ÚN

H A N G U L A T - K É P

Fotók: V
árai M

ihály
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