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KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK
Az enyhe időjárás városszerte segí-
ti a felújításokat, útépítéseket. Az 
Izzó-lakótelepiek örömére példá-
ul elkészült az Ugró Gyula sort az 
Óceánárok utcával összekötő járda 
és kerékpárút a Szilas-pataknál.  
 4-5. oldal

ÚJPEST GYERMEKSZEMMEL
Az Otthonom, Újpest című gyer-
mekrajzpályázatra beérkezett mű-
vekből nyílt kiállítás az Ifjúsági Ház-
ban. A pályázaton sikeresen szerep-
lőknek a díjakat Balla Barbara diák-
polgármester és dr. Hollósi Antal 
adta át.  7. oldal

A SZÁZADFORDULÓ POLIHISZTORA
Pállya Celesztin festőművész, Új-
pest díszpolgára születésének száz-
ötvenedik évfordulója alkalmából 
nyílt kiállítás az önkormányzat tá-
mogatásával Dunakeszin, a VOKE 
József Attila Művelődési Központ 
Magyarság Galériájában.  11. oldal

ZSANETT RIÓRA KÉSZÜL
Sikerekben gazdag hónapokat tud-
hatnak maguk mögött az UTE birkó-
zói. Bajnoki aranyérmek és értékes he-
lyezések dicsérik a munkát. Németh 
Zsanettnek, a lilák ifjúsági világbajno-
kának szeme előtt már a riói olimpián 
való szereplés lebeg.  13. oldal
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Hagyományok, 
népszokások
Két liba „társaságában” hagyományőrző jelleggel libaétele-
ket kínáltak a vásárlóknak az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok 
kereskedői és piacfelügyelőségének dolgozói. A Márton-naphoz 
fűződő szokásokról olvasóinkat is kérdeztük.  12. oldal
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– A téli időjárás nem kedvez a szabadtéri árusítás-
nak és a nézelődésnek sem, ráadásul nemsokára az 
Újpesti Karácsonyi Vásár faházai és standjai kapnak 
itt helyet. Felépül a Szent István téren a nagyszínpad 
is – mondja Práger Ferenc, az Újpesti Piac- és Vásár-
csarnok vezetője. – A most záródó szezonban már 
olyan népszerű volt a Piac-Placc, hogy növelni kel-
lett az árusítóhelyek számát, összesen kétszáz aszta-
lon kínálhatják otthon feleslegessé vált holmijaikat 
az árusok, legyen az akár használt ruhanemű, kiegé-
szítő, könyv vagy régiség. A Piac-Placcot 2015 már-
ciusában folytatjuk, az elárusítóhelyekre január kö-
zepén lehet majd jelentkezni. A lehetőségről az Új-
pesti Naplóban és az Ujpest.hu weboldalon is tájé-
koztatást adunk – emeli ki Práger Ferenc. B. K.

Az Újpesti Párbe-
széd kérdőíveire 
visszaérkezett ko-
rábbi válaszokból 

kitűnt, a helyiek nagyon szerettek volna egy 
hangulatos kis piacot, ahol otthon felesleges-
sé váló holmijaikat eladhatnák. A lakossági ké-
rés nyomán az önkormányzat támogatta az új-
pesti Piac-Placc létrejöttét. A standokon szom-
batonként minden otthon feleslegessé vált ap-
róságot, használati tárgyat eladhatnak az erre 
vállalkozók, kivéve élelmiszert, vegyi árut, virá-
got vagy élő állatot.

Kocsis Lajos, a Pofosz újpesti szervezetének alelnö-
ke beszédében emlékeztetett: 1956, pontosabban 
a szabadságvágy előzményeit a történelemben is 
megtaláljuk, ennek tekinthető a Rákóczi-szabad-
ságharc vagy az 1848–49-es forradalom. Kiemelte: 
noha az ’56-os események csupán alig két hétig tar-
tottak, a szabadságharc világhatalom ellen irányult, 
résztvevőit ellenségnek bélyegezték. Szerinte orszá-

gunk fennállását, nyelvünk használatát 1956-nak 
köszönhetjük.

A beszédet koszorúzás követte. Újpest Önkor-
mányzatának nevében Hladony Sándor képvise-
lő helyezte el a kegyelet virágait a ravatalozó falán 
lévő emléktáblánál. A megemlékezés a Szózat hang-
jaival ért véget.

 Kép és szöveg: MOA

Tisztelet hősöknek, 
halottaknak, mártíroknak
Az 1956-os forradalom ötvennyolcadik évfordulójára emlékezett a Politikai 
Foglyok Országos Szövetségének (Pofosz) Újpesti Szervezete a Megyeri te-
metőben november 8-án, a ravatalozó falán elhelyezett emléktáblánál.

Hladony Sándor képviselő 
helyezi el a kegyelet virágait 

a ravatalozó falán lévő 
emléktáblánál
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Januárban várják ismét a jelentkezőket

A Piac-Placc átadja helyét 
az Újpesti Karácsonyi Vásárnak
November 15-én még látogatható lesz, majd téli szünetre „megy” az újpesti 
Piac-Placc, amely szombatonként az újpestiek kedvenc szemlélődő- és vásár-
lóhelye. A Duna sétányon és a városháza hátsó homlokzatánál lévő közked-
velt árusítás természetesen csak átmeneti ideig szünetel.

 Piac- és Vásár-
szezonban már 
gy növelni kel-
n kétszáz aszta-
ált holmijaikat 
hanemű, kiegé-
ccot 2015 már-
ekre január kö-
tőségről az Új-
oldalon is tájé-
renc. B. K.
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Képviselői eskü
Jánszkyné Ulman Mária, a FIDESZ-ÚE kompenzációs listáról mandátumot szerző 
önkormányzati képviselője, letette az esküt.  A mandátum átvételére és az esküté-
telre a képviselő-testület november 6-i ülésén került sor.

Jubilál a dzsessztanszak
November 16-án, vasárnap 18 órakor koncerttel emlékezik meg az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola a dzsessztanszak huszonöt évvel ezelőtti létrehozásáról. A jubileumi 
koncertre az Ifjúsági Ház földszinti színházteremben kerül sor. Fellépnek a zeneiskola volt és je-
lenlegi tanárai, növendékei. Vendég a Tátrai Trend. Az esemény fővédnöke Wintermantel Zsolt 
polgármester, támogatói: Újpest Önkormányzata, valamint az Újpesti Kulturális Központ. A be-
lépés térítésmentes. 

Egyensúly, 
stabilitás, 
folyamatos 
fejlődés
A választás eredményeként három 
régi-új alpolgármester segíti a pol-
gármester munkáját. A képviselő-tes-
tület a korábbi ciklus alpolgármeste-
reit, dr. Molnár Szabolcsot, Nagy Ist-
vánt és Rádi Attilát választotta alpol-
gármesterré. Sorozatunkban mind-
hármukat a folytatásról kérdezzük.

Dr. Molnár Szabolcs korábban a Gazdasági Intéz-
mény vezetőjeként dolgozott, 2010-ben lett elő-
ször alpolgármester. Tisztségében gazdasági, okta-
tási, kulturális- és sportügyekért felel.

– Miként fogadta az újraválasztást?
Másodszor választottak alpolgármesterré, de elő-

ször indultam önkormányzati képviselőjelöltként. 
Koronka Lajos körzetét „vettem át”, akivel mint a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság elnö-
kével dolgoztam együtt. Örülök, és kö-
szönöm, hogy ilyen szép számban tá-
mogattak a választók.

– Ezúttal öt évre tervezhet Ön is. 
Mit szeretne elérni?

Egyik fő területem a gazdasági ügyek 
felügyelete. Szeretném, ha az önkormány-
zat és az önkormányzati cégek to-
vábbra is kiegyensúlyozott gaz-
dálkodás mentén működné-
nek. Ehhez pénzügyi fegye-
lem és a bevételek ellenőr-
zése-számontartása is szük-
séges. Célunk a fenntartha-
tó és takarékos gazdálkodás, 
a felszabaduló vagy pluszfor-
rásokat pedig fejlesztésekre 

fordítjuk. A kormánnyal és a fővárossal kialakult ki-
emelkedő együttműködésnek köszönhetően a Pozso-
nyi utcai és a Király utcai rendelő épületét is térítés-
mentesen kaptuk meg az államtól, ezeket felújítjuk.

– Az előző ciklusban kiemelt fi gyelmet kapott a 
sport, gondoljunk csak az uszoda megépítésére, vagy 
a négy évszakos sípályára.

– Tervben van egy új, kézi, röplabda- és 
futsalmérkőzések lebonyolítására alkalmas sport-

csarnok létesítése a Szilágyi úti atlétikai stadi-
on közelében.

A mindennapos testneveléshez szüksé-
ges az iskolai sportinfrastruktúra fejleszté-
se. Ehhez szükséges, hogy minden évben le-
gyenek felújítások. Jövőre három iskola tor-

naterme újul meg és az óvodák rendbeté-
telét is folytatjuk. Utóbbiak közül 

a Lakkozó óvoda újul meg jö-
vőre (pályázati és egyéb le-
hetőségek kihasználásával). 
Összefoglalva elmondha-
tó, hogy az előttünk álló 
ötéves ciklusban is min-
den lehetőséget megra-
gadunk a fejlesztésre.

 M. ORBÁN ANDRÁS

Archív felvételünk a Regős
emlékkoncerten készült

Archív képünk a két évvel ezelőtti 
lakossági fórumon készült Fórum a közbiztonságról

Közbiztonsági kérdéseket feldolgozó lakossági fórumot 
szervez a Káposztási Családok Egyesülete a Megyeri Klub-
ba, november 16-án 15 órára.

A fórumon dr. Terdik Tamás alezredes, Újpest rendőrkapitánya, Cserna Sándor 
közbiztonsági referens, valamint Hafner Sándor, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület vezetője vesz részt.  
 Kép és szöveg: MOA

Jánszkyné 
önkormán
telre a kép

y rá
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A bölcsőde nemrégiben uniós forrás-
ból és önkormányzati önrészből negy-
ven férőhellyel, két épületszárnnyal 
bővült, a felújítások során a kerítést 
is kicserélték, amely ugyan szép és új, 
mégis valami hiányzott eddig.

– Interneten láttunk hasonló díszítése-
ket, onnan az ötlet – meséli Farkas Anikó, 
a bölcsőde részlegvezetője. – A megvaló-
sításban a Mosolyfestők Alapítvány volt 
segítségünkre, a festékeket pedig ön-
kormányzati támogatással vásároltuk.

A szülők is nagyon örülnek, hiszen 
bölcsibe menet a gyerekeknek már 

nincs okuk szomorkodni. Reggelente 
gondosan végig kell nézni, hogy biz-
tos minden fi gura megvan-e még, és 
mindegyik úgy néz-e ki, mint tegnap. 

– A legtöbbnek már nevet is ad-
tak a gyerekek. Az én kislányomnak a 
szemüveges kis fejek a kedvencei, mert 
apának is van szemüvege, így minden 
szemüveges arc: apa – meséli moso-
lyogva egy anyuka. 

Ha az idő is megengedi, a Mosoly-
festők még az idén tovább folytatják 
a munkát, és az egész bölcsit mesebeli 
őrök veszik majd körül.  D. V.

Szenderák Attila, az Újpesti Polgár-
őrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasz-
nú Egyesület vezetője elmondta, 
hogy az egy éve alakult Észak-pesti 
Mentőcsoport az esemény vezetés-
biztosítását kapta feladatul. Ők biz-
tosították a mentési munkálatok tel-
jes vezeték nélküli kommunikációját, 
bizonyítva, hogy a jól képzett, minő-
sített újpesti csapatnak komoly sze-
repe lehet a fővárosi mentőszerve-
zet munkájában, a mentőegységek 
együttműködésében. Mindezt saját 

infrastruktúrával, egy általuk spe-
ciálisan átalakított Iveco haszonjár-
mű „fedélzetéről” vezérlik, amelynek 
megvásárlásához korábban Újpest 
Önkormányzata is egymillió forintos 
támogatást nyújtott. Elmondása sze-
rint bátran kijelenthető, hogy kép-
zettségüknek, egyéni fejlesztéseik-
nek és átgondolt beruházásaiknak 
köszönhetően mára az ország leg-
jobban felszerelt, sokoldalú felada-
tokat ellátni képes kommunikációs 
speciális egységévé váltak. MATT

Esőben sáros, esténként sötét ösvényen kellett közlekedni, amin 
időnként még az autók is átjártak. 

– A fejlesztésnek köszönhetően kivilágított térkő burkolatú járda 
és kerékpárút is épült, amely lehetővé teszi a biztonságos és szabá-
lyos közlekedést – mondja dr. Dabous Fayez, a terület önkormány-
zati képviselője. Hozzátéve: a téli időszakban, mikor korán sötéte-
dik, a közvilágítás kiépítésének még nagyobb jelentősége van. 

A térkövezett gyalogjárda és a közvetlenül mellette futó asz-
falt bicikliút jelentősen megkönnyíti a Halassy uszodához, illetve a 
négy évszakos sípályához való eljutást. Utóbbi mellé egy új, 18 ál-
lásos parkoló is épült. A járda Ugró Gyula sori végénél taktilis ele-
meket is építettek a burkolatba és lesüllyesztették a szegélyeket, 
így akadálymentesítve a közlekedést.  D.V.

Új őrök a Homoktövis
Bölcsődében
Különleges kis alakok kerültek a Homoktövis bölcsi keríté-
sére. A Mosolyfestők Alapítvány munkájának és kreativitá-
sának jóvoltából színes arcok őrzik a gyerekek jókedvét.

Mentés – másként
Szombaton 9 és 13 óra között zajlott a Fővárosi Köz-
ponti Rendeltetésű Mentő Szervezet katasztrófavédel-
mi együttműködési gyakorlata Soroksáron. A gyakorla-
ton az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasz-
nú Egyesület tagjai is tevékenyen részt vettek.

Elkészült a járda 
és a bicikliút 
Az Izzó lakótelepen élők több éves problé-
mája oldódott meg. Elkészült az Ugró Gyula 
sort az Óceánárok utcával összekötő járda és 
kerékpárút a Szilas-pataknál.

A közvilágítással még 
biztonságosabb lett a terület

Minden reggel mosoly és vidámság várja a gyerekeket 

Az újpesti csapat

Fotó: Vean

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Újpesten is lehet vért adni Szinovál Gyulának

Irányított vérre van szükség!
Szinovál Gyula súlyos autóbalesetet szenvedett, túl van két életmentő 
műtéten, jelenleg is vért kap, de még több vérre van szükség. Szinovál 
Gyula vércsoportja 0+. 

A Magyar Vöröskereszt nyilvános véradást szervez november 17-én, hétfőn 14–18 óra között az Új-
pesti Kulturális Központ – Ifjúsági Házban (Budapest IV., István út 17–19.)
Ezen a helyszínen is lehet irányítottan vért adni Szinovál Gyulának, az Újpest Színház művészének, a 
Szép Ernő Színház vezetőjének.
A következő adatok szükségesek a véradáshoz: Szinovál Gyula, 1962. 08. 16. Taj: 024 541 251, Honvéd 
Kórház Központi Intenzív Osztály.
Természetesen minden más véradót is vár a Vöröskereszt!

EGY KÉP – EGY MONDAT

Még a rossz idő beállta előtt el-
készült a Sörétgyár utca járdá-
ja, aminek az utcában lakók és 
az arra járók is egyaránt örül-
nek, hiszen a régi, elhasználódott 
burkolat a téli időszakban rend-
kívül balesetveszélyes volt.  

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Jól halad a Tél 
utca felújítása
Szeptember végén kezdődött el Új-
pest egyik legforgalmasabb utcájá-
nak, a Tél utcának felújítása. A Fő-
városi Önkormányzat útfelújítási 
programjának részeként, a Budapes-
ti Közlekedési Központ beruházásá-
val zajló munkálatok várhatóan jövő 
év májusában fejeződnek be. 

legfőbb problémát a rossz minőségű, elhasz-
nálódott, kátyús útburkolat, valamint a biz-
tonságos gyalogátkelők hiánya jelentette. 

– A felújítás során mintegy ezer méteren lesz új 
burkolat. Az útszakasz teljes hosszában irányhe-
lyes kerékpársáv és parkolósáv is épül – magya-
rázza Renge Zsolt, a terület önkormányzati kép-

viselője. Hozzátéve: kiemelt fi gyelmet fordítanak 
a buszmegállók biztonságos és akadálymentes ki-
alakítására. 

A felújítás előnyeit jövő tavasszal már az autó-
sok és a gyalogosok is élvezhetik. Nő a parkolóhe-
lyek száma, a kevesebb forgalmi sávnak köszönhe-

tően pedig a gyalogosok biztonságosabban tudnak 
majd átkelni az úton. 

– A munka nagyon jól halad, szerencsére az idő 
is kedvez. Mindenkit kérünk, a balesetek elkerülé-
se érdekében fokozottan fi gyeljen az építkezés mi-
atti forgalomterelésekre – mondja a képviselő. D.V.

Renge Zsolt szerint gyorsan 
és precízen halad a felújítás

A



Újpest központját, a mai Árpád és 
István út csomópontját láthatjuk a 
legendás Állami Áruház (mai nevén 
az Újpest Áruház) második emele-
tének ablakából. Az 1960-ban ké-
szült kép bal oldalán éppen látszó-
dó épületsort negyedszázaddal ké-
sőbb, 1986-ban bontották le, he-
lyén ma buszvégállomás van. Jobb 
oldalon a kétemeletes ház már is-
merős lehet, a közelebbi épület ma 
gyorsétteremnek ad otthont. Mel-
lettük, hozzánk közelebb egy föld-
szintes üzletsort láthatunk, amely 
a hatvanas-hetvenes évek forduló-
ján tűnt el. Az üzletek helyén, a fő-
útvonaltól kissé beljebb ABC áru-
házat emeltek. (Az üzlet nemré-
giben újult meg.) A fotón látható 
régi épület előtt három taxi parkol, 
a metróépítés megkezdéséig itt volt 
Újpest központi részének egyik taxi-
állomása. Ennek helyén ma már a 
196-os és a 196A buszok Újpalota 
felé tartó utasaikat veszik fel.

A kép előterében a kor egy-egy 
emblematikus autóbusz- és villa-
mosjárata, a 43-as busz, illetve az 
55-ös villamos tart a főváros bel-

ső része felé. Akkoriban még javá-
ban úgy fogalmaztak az újpestiek, 
ha eme járatokra szálltak fel, hogy 
„bemegyünk Pestre”. A buszjárat a 
Szilágyi utcától haladt a Nyugati pá-
lyaudvar végpontjáig; 1950 és 1985 
között járt az Árpád úton. A met-
ró átadását követően 1990 végé-

től még öt esztendőn át kizárólag a 
Váci úton futottak eme jelzéssel au-
tóbuszok. A klasszikus motor- és két 
pótkocsiból álló 55-ös „ős-újpes-
ti” villamosjárat Rákospalotáról ér-
kezett, és szintén a Nyugatiig, majd 
1981-től csak az Árpád hídig haladt. 
1982-ben a metró építése miatt tel-

jesen megszűnt. A Bajcsy-Zsilinsz-
ky – mai István – út kereszteződése 
előtt volt a megállója, ahol egy meg-
lehetősen keskeny, mintegy egymé-
teres szélességű peron szolgálta a 
villamosokról való fel- és leszállást. 
Persze, a forgalom is más volt az Ár-
pád úton 54 évvel ezelőtt.  B. K.

Árpád út az Állami Áruházból megörökítve 

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest akkor és most LIV. rész

Tízesvillamos – különjárat 

Fémek 
és fények
A Tungsram-arcélek című könyv 
2005-ben jelent meg az Izzó legki-
válóbb szakembereiről. Százukat 
hívtuk meg a kötetbe, és a velük ké-
szült riportokból portrék születtek 
egy nagy generációról. Nekem leg-
emlékezetesebb az akkor 84 éves 
dr. Neugebauer Jenővel való talál-
kozás. Kutatási területe a szilárd-
test-kémia, elsősorban a volfrám, 
a molibdén, a rénium és vegyüle-
teiknek az előállítása volt. Felfede-
zett négy új volfrámvegyületet, el-
sők között sikerült volfrámot előál-
lítania tiszta állapotban, laborató-
riumi körülmények között. 

A fémet angol nyelvterületeken 
Tungstennek, németül Wolframnak 
nevezik. Ebből lett a Tungsram már-

kanév. Az izzólámpák „lelke”, a fény 
lelke a volfrámszál lett. Ha szóba ke-
rült a volfrámdrót, egy név „rímelt”rá: 
Neugebauer Jenő. Ő mindent tudott 
erről a titokzatos fémről, amit tudni 
lehetett. Őt idézzük: „A kémiához 13 
éves koromtól egy könyv megisme-
rése folytán kezdtem vonzódni. Arra 
jutottam, hogy a kémia olyan tudo-
mány, amely sűrítve ad ismereteket, 
átfogóbban, mint a részletező tudo-
mányok. A szerves és a szervetlen ké-
mia határterületét szerettem, a fi zikai 
módszerek alkalmazhatósága miatt.

Mint tanársegéd az Izzótól kapott 
W-anyagminták vizsgálatával kezd-
tem, és folyamatos szakmai átme-
nettel kerültem a gyárba. Nem min-
denki örült, hogy én elméleti közelí-
tésekkel foglalkozom, ugyanis a gyár-
tás egészen más. De az Izzó sokrétű 
vállalat volt, minden probléma elő-
állhatott. Amivel én foglalkoztam, az-
zal más nem, tehát ha probléma volt, 
hozzám fordultak. A volfrám a lehe-
tő legproblematikusabb fém, és még 
van megoldatlan kérdés körülötte. 

Nálunk megvoltak a tárgyi feltételek, 
és kiváló tudású, gyakorlatú szakem-
berekkel dolgozhattam együtt.

Részese voltam például a japán 
Toshiba cégtől származó W-gyártási el-
járás vásárlása előkészítésének. A ku-
tatóközpontjukba mentünk. A portás 
sorban nézte az igazolványainkat. Ami-
kor az enyémet vette a kezébe, felállt és 
meghajolt előttem. Megrendített. 

Többször vettem részt szakmai ta-
lálkozókon. A Planse Seminarokon Ti-
rolban előadásokat tartottam, de elő-

adtam a londoni Magyar Műszaki Na-
pok rendezvényén is.

Mi voltam pontosan? Nem tudom. 
Amikor nyugdíjba mentem, megkérdez-
ték, milyen munkaköröm volt az utolsó. 
Azt válaszoltam: az, mint amikor belép-
tem. De az akkori két beosztottal szem-
ben már 12 munkatársam volt. 

Az elismertség? Hááát? Dr. Molnár 
Józseffel együtt kezdtünk az Izzóban. 
Amikor műszaki igazgatóhelyettes lett, 
ő intézte el, hogy külön engedéllyel ki-
emelt fi zetést kaphassak. Utána 10 
éven keresztül nem adtak béremelést.

Széchenyi-díj! Hárman kaptuk egy 
közös témáért, viszont minden elis-
merést a Tungsramon kívülről kap-
tam. Nem tudtam jól adminisztrálni 
magam.” 

Állítólag ha bárhol a világon bár-
milyen probléma merül fel a volfrám-
mal kapcsolatban, a második mon-
dat, hogy fel kell hívni Magyarorszá-
gon Neugebauer Jenőt. 

A portré 2004 júniusában készült. 
Dr. Neugebauer Jenő 2009. július 16-
án elhunyt.  RÉTI JÁNOS
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Az Otthonom, Újpest című gyermekrajzpályázatra beérkezett művekből nyílt ki-
állítás november 10-én az Ifjúsági Házban. A megnyitón köszöntőt mondott és 
a díjakat átadta Balla Barbara, Újpest diákpolgármestere és dr. Hollósi Antal, a 
Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatója.

V

A
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Újpest gyerekszemmel 

íztorony, Tarzan Park, Halassy 
uszoda, Szilas Park, Aquaworld. A 
gyerekek rajzaiban ott van minden, 

ami Újpest és minden, amit szeretnek. 
– Nagy örömünkre szolgál, hogy az ifjú 

művészek hasonló érdeklődéssel fordultak 
Újpest régi és új nevezetességei felé – mond-
ta köszöntőjében dr. Hollósi Antal. – Ez a ki-
állítás arról szól és azt bizonyítja, hogy Új-
pest az a hely, ahol érdemes és jó élni. 
A kiállítás megtekinthető november 30-áig 
munkanapokon 9 és 18 óra között az Ifjú-
sági Házban. 
(Bővebben: www.ujpest.hu)  D. V.

A legtöbb lurkót 
a több mint 

százéves víztorony 
ihlette meg

Alkotók és munkáik

Radnóti és 
holokauszt-
emlékhét a 
Károlyiban
A költő egyik legismer-
tebb versét idézve Nem 
tudhatom címmel nyílt 
meg az újpesti iskoláknak 
meghirdetett, képzőmű-
vészeti és fotópályázatra 
beérkező munkákból álló 
kiállítás november 10-én. 
A tárlat az Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és 
Gimnázium holokauszt-
emlékhetének nyitóren-
dezvénye.

z általános és középisko-
lás diákoknak meghirde-
tett képzőművészeti és fo-

tópályázatra tizenöt iskolából há-

romszázötven munka érkezett. A 
különböző technikákkal készült al-
kotásokat Somos Zsuzsa képzőmű-
vész, míg a fotókat kollégánk, Vá-
rai Mihály fotóriporter, az Újpes-
ti Napló képszerkesztője értékelte.

A díjazottak az ujpest.hu-n ol-
vashatók. M. ORBÁN A.

Az Újpesti Károlyi István Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
többféle programmal készült a 
holokauszt-emlékhétre. Ezek kö-
zött Radnóti-versek felolvasása, 
a költő sírjának megkoszorúzása 
és egy színházi előadás is szerepel.

Kedves Gyerkőcök!
Ilyen lesz a karácsony nálunk cím-
mel az Újpesti Napló szerkesztősé-
ge rajzpályázatot hirdet a legkiseb-
beknek. 

Ha elmúltál már három-, és nem 
vagy még tizenhárom éves, képzeld el, 
rajzold le és küldd be nekünk a kará-
csonyról szóló rajzodat. Az eszköz bár-
mi lehet: ceruza, fi lctoll, zsírkréta vagy 
festék.

Beérkezési határidő: 2014. decem-
ber 10.

Címünk: Újpesti Sajtó Kft., 1043 Bu-
dapest, Tavasz utca 4.

A borítékra írjátok rá: RAJZPÁLYÁ-
ZAT – ÚJPESTI NAPLÓ.

A beérkező rajzokat kiállítjuk, a leg-
szebbeket pedig az Újpesti Napló ün-
nepi számában, december 18-án meg-
jelentetjük!
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VILÁGBAJNOK PINGPONGFENOMÉN 

TANÍTVÁNYAINK SORÁBAN

Örömmel köszöntjük ta-
nítványaink sorában a két-
szeres világbajnok ping-
pongfenomén Klampár 
Tibort, s büszkék vagyunk 
rá, hogy ő is a Kreatív 
Nyelvtanulást választotta.

– Kedves Tibor, honnan jött az ötlet? 
– Hajdanán sokat játszottam Ausztriában, 

s néha még mindig visszahívnak. Régóta meg 
akartam tanulni németül, de valami mindig 
közbejött. Amikor megláttam Ottó könyvét 
és elolvastam az előszót, mindjárt éreztem, 
hogy ez valami új és értelmes dolog. A sport-
ban is a gyors, hatékony módszerek híve vol-
tam, s ez az anyag első látásra meggyőzött. 
Nagyon tetszik, hogy lapokból áll, s nem kell 
az egész könyvet magammal vinnem, csak 
azt a leckét, melyet éppen tanulok. Remélem, 
hamarosan már németül beszélek az osztrák 
sporttársakkal!

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 
ESZPERANTÓ, HORVÁT tananyagok megtekinthetők és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

IV. kerület: 2014. november 17. (hétfő) és 24. (hétfő) 17-19 óráig: FSZEK Király utcai Könyvtára
XIII. kerület: 2014. november 18. (kedd) és 25. (kedd) 17-19 órig Kult13 (JAMK)  

Smaragd terem ill. Rubin terem (József Attila tér 4.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

EGY MÓDSZER, 

HÁROM LÁNY 

– HARMINCKÉT 

NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanulónak tartotta magát, 
27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy 
felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. Azóta ugyan-
is Virág kilenc, Blanka pedig tizen-
három nyelvből szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, negyedikes gimna-
zistaként már tíz nyelvből vizsgázott 
sikeresen, teljesítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-
got használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya miatt a végzősök fele nem ve-
heti át diplomáját!

 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 

egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővéve – 
bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

– Úgy gondoltuk, legyen egy olyan verseny, amely-
ben a hagyományok, a civilizációs kérdések és a mo-
dern kultúra egyaránt helyet kap – meséli Sebőkné 
Szabó Emőke, a verseny szervezője. – Nem gondol-
tuk, hogy ennyi jelentkező lesz. A nagy érdeklődés 
valószínűleg annak köszönhető, hogy a feladatok ál-
talános iskolás szemmel nézve igen sajátosak. 

A diákok három feladatban adtak számot nyelv-
tudásukról. Készültek egy Angliáról szóló kiselő-
adással, feladatsort töltöttek ki a Tom Sawyer című 
kisregénnyel kapcsolatban, a megmérettetések so-
rát pedig egy játékos civilizációs feladatlap zárta. 

A verseny fődíját a Budapesti Műszaki Egyetem 
nyelvvizsgaközpontja ajánlotta fel. A győztes csa-
pat mindhárom tagja egy-egy tizenötezer forint 
értékű ajándékkupont kapott, amelyet nyelvvizs-
gára vagy nyelvkönyvek vásárlására használhatnak 
fel. Az első helyen a The Sawyers nevű csapat vég-
zett, az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Álta-
lános Iskolából. Gratulálunk nekik! D. V.

Angolverseny az UMSZKI-ban
November 5-e különleges nap az angolszász vidéken. Ekkor emlékeznek 
meg az I. Jakab angol király ellen indított, füstbe ment merényletről. Eh-
hez a történelmi eseményhez kapcsolódva rendezte meg az Újpesti Két Ta-
nítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola első angol nyelvi ver-
senyét, hetedik és nyolcadik osztályosok számára. Harminchat csapatban 
több mint száz diák indult.

A nagy érdeklődésre 
való tekintettel ezentúl 

minden évben 
megrendezik a versenyt 
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Diákok írták
Ezzel a címmel indítottunk útjára rovatot az Újpesti Napló hasábjain, 
amelyben hétről hétre városunk diák írói mutatják meg tehetségüket, és 
osztják meg élményeiket olvasóinkkal. A Benkő István Református Általá-
nos Iskola és Gimnázium növendékeinek beszámolóját közöljük. 

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium hetedik év-
folyamából 21 fővel a Határtalanul! pályázat keretében, a kilencedikes di-
ákok közül pedig 22 fővel a Benkő István Lelkipásztor Emlékére Alapít-
vány fi nanszírozásával vettek részt a gyerekek egy erdélyi tanulmányi ki-
ránduláson.

A magyarság 
és a reformáció Erdélyben
Kis úti jegyzet a Benkő István Református 
Általános Iskola és Gimnázium őszi tanul-
mányi kirándulásáról. Második rész.
 

2014. szeptember 11.
A harmatos, friss levegőtől fel-
ocsúdva ébredtünk, és egy ízle-
tes reggeli után indultunk első 
programunkra, Tordára. Útköz-
ben meghallgattuk Szent Lász-
ló legendáját, és megcsodál-
tuk a tordai hasadékot. Tordán 
az ótordai református műemlék 
templomban tartottunk áhíta-
tot, egy számunkra szokatlanul 
régies, de nagyon megnyugtató 
és magával ragadó légkörű hely-
színen. Istennek ez a középkori 
eredetű hajléka végtelen békessé-

get és nyugalmat árasztott. A lelkész mesélt Petőfi ről, aki itt búcsúzott el 
feleségétől és kisfi ától, ez volt utolsó találkozásuk színhelye.

Lazításul sétáltunk egyet a Fő utcán, és elmentünk a tordai sóbányába, 
amely a maga tizenhárom emelet mélységével félelmetes, egyszersmind 
csodálatos volt. Ez a bánya már a 17. században működött, de mára csak 
turisztikai látványosság. Különleges és érdekes a gyógyászati és a kultu-
rális része is.

Nagyenyedre érve meglátogattuk a Bethlen Gábor Kollégiumot, 
amelyben megalakulásakor a képzésnek három pillére volt: teológia, fi -
lozófi a, fi lológia. Nagyon sok tehetséges, Erdély hírnevét öregbítő ember 
okosodott ezekben az iskolapadokban, többek között Apáczai Csere Já-
nos, Bolyai Farkas, Fogarasi Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Kőrösi 
Csoma Sándor, Áprily Lajos, Sütő András.

Ebéd után Gyulafehérvárra vezetett az utunk. Megnéztük az ortodox 
koronázási katedrálist, amely a 20. században épült. Ez egy óriási méretű 
építmény, amelyben hatalmas freskók láthatók. Ezután, az időben vissza-
felé haladva, a hatszáz éves római katolikus székesegyházat tekintettük 
meg. Fejet hajtottunk a Hunyadi család szarkofágjai előtt.

A hosszú és fárasztó nap után hazaérkeztünk Torockóra. Vacsora után 
még ismerkedtünk a faluval, népművészeti boltjaival, vásárolgattunk és 
sétálgattunk egyet Torockó központjában.

Őszi terepséták 
a Farkas-erdőben
Az Újpesti Kulturális Központ Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóköz-
pontja a 2014–15-ös tanévben is folytatta népszerű ingyenes programját, a 
terepsétákat a Farkas-erdőben. A szakmai vezetéssel egybekötött kirándulá-
sok során újpesti óvodások és általános iskolások ismerkedhettek az őszi erdő 
élővilágával. A terepséták résztvevői: Karinthy Frigyes Óvoda, Óceán Tagóvo-
da, Szent Anna Katolikus Óvoda, Viola Óvoda, Kertvárosi Tagóvoda, Újpes-
ti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, Homoktövis Általános Iskola, 
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Babits Mihály 
Gimnázium, Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola. (Bővebben: ujpest.hu)

„Égig érő fű” 
és a gyerekek

Megelevenedő diafi lmek
A Nagy Dianap alkalmával a Király Könyvtár is bekap-
csolódott a november 6-i közös diavetítésbe. Az ese-
ményt a Diafi lmgyártó Kft. 60. jubileumának évében 
rendezték meg, országszerte. A meséket Czető Ádám 
olvasta fel. A program népszerűségét látva a könyvtár 
a folytatáson gondolkodik.

Hatalmas érdeklődés mellett vette kezdetét csütörtökön késő délután a dia-
vetítés a Király Könyvtárban. Volt, aki óvodástársait látva „ragadt” itt a vetí-
tésen, úgy kapcsolódott be, de olyan anyuka is akadt, aki szívesen nézte vol-
na tovább a fi lmtekercseket. Tamási Júlia, a könyvtár vezetője lapunknak el-
mondta, a diavetítés most reneszánszát éli, és ezt látva az elsők között je-
lentkezett a könyvtár az programsorozathoz, amelyet a Diafi lmgyártó Kft. 
60. jubileumának évében rendeztek meg országszerte.

– A diafi lmkölcsönzés ingyenes, a tekercseket két hétre lehet elvinni – 
emelte ki a könyvtár vezetője.

Hozzátette: a nagy érdeklődést látva elképzelhető, hogy a dianapnak Új-
pesten rövidesen folytatása lesz.  MOA

Izgatottan várják a kezdést
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– 1969-ben születtem Mosonma-
gyaróváron. Don Bosco életrajzának 
hatására éreztem elhivatottságot a 
papi pálya iránt, viszont 1989 előtt a 
szalézi rend nem működhetett az or-
szágban – ismerteti életútját Hartai 
Gábor. 

1993 óta a rend tagja, 2001-ben 
Szombathelyen szentelték pappá. Leg-

többet, összesen több mint tíz évet, 
Balassagyarmaton szolgált.

– Elődöm, Szikszay Sándor atya az 
egészségi állapota miatt kérte felmen-
tését, így kerültem a helyére. Jelenleg 
ismerkedem, barátkozom a közösség-
gel, emellett minden önkormányza-
ti és kulturális eseményre nyitott va-
gyok. 

Hivatását két mottóval fogalmaz-
za meg. Az egyik szerint: „A gyerme-
kek szeméből a mennyország sugár-
zik.” A másik, a túlvilági életre, a meg-
világosodásra vezető, ekképpen szól: 

„Most még csak tükör által homályo-
san látunk, akkor majd színről színre.” 
(1Kor13,12)

 
 Kép és szöveg: M. Orbán A.

A lisztérzékenység pontos mibenlétéről Koltai 
Tünde, a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének 
Országos Egyesületének elnöke tartott elő-
adást. Elhangzott: a tüneteket egy bizonyos 
fehérjére, a gluténra való érzékenység okozza 
a genetikailag arra hajlamos embereknél. 

Az előadást követően a Lisztérzékenyek Új-
pesti Klubja tartott rövid prezentációt. Itt az 

elnök, Székelyhidi Julianna védőnő mutatta 
be a klub munkáját. A lisztérzékenység sok új-
pestit érint, a szervezet az ő életvitelüknek a 
megkönnyítésére jött létre 2001-ben. Műkö-
désüket Újpest Önkormányzata is támogatja.

Decemberben dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus tart ismertetőt Drog és prevenció cím-
mel. MOA

Don Bosco szellemében
Nemrégiben három új plébános kezdte meg szolgálatát 
Újpesten. Kosinsky Béla után ezúttal Hartai Gábort, az új-
pest-megyeri Nagyboldogasszony-plébánia új plébáno-
sát kérdeztük, aki, mint mondta, programokra, közös-
ségszervezésre is nyitott.

Előadás a lisztérzékenységről
A lisztérzékenység volt a témája a szakorvosi rendelő szervezésében útjára indított 
Egészségdélután novemberi előadásának a Polgár Centrumban. A szakrendelő ismer-
tetősorozata közérdeklődésre számot tartó egészségügyi témákról szól.

Hartai Gábor időseket 
és fiatalokat is igyekszik 

megszólítani

MEGHÍVÓ
Vona Gábor, Urbán Flórián és Pörzse 
Sándor taktikai értekezletet tart Új-

pest jövőjéről. Lakossági fórumunkra minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 1042 Buda-
pest, Árpád út 66. Időpont: november 19., szer-
da, 18 óra. Jobbik Újpesti Szervezete

TEADÉLUTÁN
Bizonyára van véleménye a körülöt-
tünk zajló eseményekről, történések-

ről, esetleg szívesen megosztaná velünk javas-
latait, észrevételeit. Szeretettel meghívom Önt 
november 19-én, (szerdán) 17.30 órakor kezdő-
dő Teadélutánunkra – egy kötetlen fogadóórá-
ra –, a Káposztásmegyeri Közösségi Házba (Ló-

verseny tér 6.). Vendégünk lesz Gőgös Zoltán or-
szággyűlési képviselő, az MSZP alelnöke. 
Várjuk Önt egy baráti beszélgetésre!
Találkozásunkig is üdvözlettel,

Horváth Imre 
önkormányzati képviselő, 

országgyűlési képviselőjelölt

P Á R T H Í R E K

Székelyhidi Julianna védőnő szerint a 
lisztérzékenység sok újpestit érint

A Megváltó élete huszonegy képen
Jézus élete címmel nyílt festménykiállítás az Éden Völ-
gye Galériában (Görgey u. 10.) november 3-án A tárlaton 
ef Zámbó István, a Kossuth-díjas Aknay János, valamint 
Tábori Csaba képeit tekinthetik meg az érdeklődők. A meg-
nyitón dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is rész vett.

A november 27-ig látható tárlat három művész huszonegy 
alkotásán keresztül Jézus életét mutatja be, kapcsolódva a még 
ott látható bibliakiállításhoz. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármes-
ter szerint a képek nyugalmat sugallnak.

– A karácsony ma már a kapkodásról szól, nem eredeti lénye-
gében éljük meg, éppen ezért időszerű a téma, amellyel átérez-
hetjük a képek, a Szentírás által közvetített nyugalmat – mondta.

A képek három kortárs művész alkotásai, akik mindenféle 
megkötöttség nélkül, saját stílusuk és formaviláguk szerint ké-
szítették el az általuk választott evangéliumi részleteket. MOA

Dr. Molnár Szabolcs kisfiával
nézi a képeket



festőművész huszonhat évesen költözött 
Újpestre, ahol halálig élt és alkotott. Mű-
veit leánya örökölte, aki a festmények egy 

részét, továbbá egy mesterhegedűt Újpest Önkor-
mányzatának ajándékozta. Pállya Celesztin csodála-
tos festményei, portréi és újpesti életképei a polgár-
mesteri hivatal tárgyalóit, irodáit díszítik.

Újpest Önkormányzata a festmények és a hegedű 
felajánlásával támogatta a Századforduló polihiszto-
ra című emlékkiállítást. A tárlat november 28-ig te-
kinthető meg, munkanapokon 10 és 18 óra között 
Dunakeszin, a VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont Magyarság Galériájában.

 D. V.

– Pállya Celesztin 1939-ben lett Újpest dísz-
polgára, emlékét és művészetét pedig büsz-
kén őrizzük – mondja Wintermantel Zsolt pol-
gármester. – Újpest egy legendás város, legen-
dás múlttal és kiemelkedő tehetségekkel. Ha 
lehetőség van bármilyen formában támogat-
ni büszkeségeinket, akkor azt Újpest Önkor-
mányzata mindig szívesen teszi. 

A századforduló polihisztora
Pállya Celesztin festőművész, Újpest díszpolgára születésének százötvene-
dik évfordulója alkalmából nyílt kiállítás november 7-én este Dunakeszin, a 
VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában. A kiállítást 
Szunyoghy András Újpestért díjas képzőművész nyitotta meg.

A megnyitón Farkasházi Anna, a dunakeszi Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola növendéke szólaltatta meg a mesterhegedűt

Vásári 
jelenetek, 
csendéletek, 
Újpestről
Ősz hajú, tömött bajszú, 
jóvágású, koros férfi  néz 
arról az önarcképről, ame-
lyet Pállya Celesztin festő-
művész hagyott ránk.

Újpest későbbi díszpolgára Geno-
vában emigráns magyar apától és 
olasz édesanyától született 150 év-
vel ezelőtt,1864-ben, majd öt évvel 
később a család visszatelepült. Pállya 

fametsző lett, később 
Bécsben, München-
ben tanult festeni. Visz-
szatérve Benczúr Gyula 
mesteriskolájának tagja, 
ahol I. Ferenc József szá-
mos képét megvásárolta. 
Lyka Károly 1900-ban a 
Budapesti Naplóban így 
méltatja: „Pállya Celesz-
tin képes volna az egész 
emberiséget nélkülöz-
ni. Egymaga készíti szer-
számait, s amellett, hogy 
fest, mintáz, farag, cso-
dás hegedűket készít, 
maga által készített ci-
pőkben jár, s ő csinálta 
a kerékpárt is, amellyel 
rendszerint közlekedik. 
Ő a magyar Leonardo da Vinci.” Kor-
társai olykor különcnek nézik: hajó-
csavarmodellt készít, a házába pedig 

az emeleteket áthidaló „telefont”. 
Az erdőben szedett virágokból teát 
főz, és a téli mínuszokban is az ud-
varon, hideg vízben mosdik.

Már újpesti lakos, amikor a 
Feszty-körképen dolgozik. A lo-
vas ábrázolásokat tulajdonítják 

neki. Egy mondása szerint: „Föld-
nek, égnek megvan a maga sa-
ját nyelve, tud nevetni, sírni, csak 
meg kell érteni.” Alkotásai tükrö-
zik: Pállya képes volt erre a megér-
tésre. Élénk színű képei vásári je-
lentek, csendéletek, legtöbbször 
Újpestről. 

Festészetéért 1929-ben Wolfner-
díjat kapott, tíz évvel később lett 
Újpest díszpolgára. Pállya Ce-
lesztinről az utókor utcát neve-
zett el, és az önkormányzat eb-
ben az évben is képzőművésze-
ti pályázatot hirdetett emléké-
re. A művész 1948-ban hunyt 

el, a Megyeri temetőben nyugszik, 
sírját az Angol Nyelvet Emelt Szin-
ten Oktató Általános Iskola diákjai 
gondozzák. B. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I .  É V F O L Y A M ,  4 1 .  S Z Á M ,  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 1 . 11 K u l t ú r aÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V I I I .  É V F O L Y A M ,  4 0 .  S Z Á M ,  2 0 1 4 .  n o v e m b e r  1 3 .
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Olvasóink mondták
Új rovatunkban hétről hétre Önöket is 
megkérdezzük a városban zajló esemé-
nyekről, ünnepekről, hétköznapokról 
vagy épp akár az időjárásról. Márton-nap 
táján adott a kérdés: mit jelent Önnek 
Márton-nap? Hisz-e a hozzá kapcsolódó 
népi hagyományokban?

– Ennek a napnak különös eredete van. A 
legismertebb hagyomány, amelyet magam 
is őrzök: aki ezen a napon libát nem eszik, 
egész évben éhezik. Sőt, ez a nap az újbor 
„bírája” is. Bár ehhez a naphoz több más 
népi megfi gyelés is kötődik, legtöbbünk szá-
mára Márton (november 11.) a libahúst és 
a lakomát jelenti – válaszolta kérdésünkre 
Molnár Noémi Marina angoltanár.  MOA

Molnár Noémi Marina

Márton-nap

Ételkóstoló a ludak társaságában
Az újpesti piac a hagyományőrzés és -ápolás egyik fellegvára. A kereskedők és a piacfelügyelőség mun-
katársai rendszeresen ételkóstolókkal elevenítik fel a jeles napokat és a népszokásokat. Az eseménynap-
tár az őszi lecsófesztivál után a Márton-napi libafalatok elkészítésére emlékeztetett. Közel ötszáz vendég-
re terítettek, óriási tálcán sorakoztak a friss kenyérre kent libazsíros-májas fi nomságok, nagy tálakból fo-
gyott a libatepertő. A kínálóteraszon két szép, gömbölyödő, karácsonyra még tovább hizlalandó libát is 
megcsodálhattunk az aprónéppel együtt.

A piaci kavalkádban dr. Molnár Szabolcs alpolgármester is feltűnt, a hosszú sor mentén érkezett a 
kínálóasztalhoz. – Nagyon sokan kíváncsiak most is a Márton-napi ételkóstolóra, ami azt jelzi, hogy a piac 
kezdeményezése egy cseppet sem veszített vonzerejéből. Az önkormányzat a jövőben is támogatni fogja a 
hagyományápolás eme módját – fűzte hozzá az ezúttal családi kíséret nélkül vásároló alpolgármester. B .K.

Utcáról utcára

Aradi utcai 
gyökerek
Újpesten közel háromszáz elneve-
zett közterületet találunk. Soroza-
tunkban arról kérdezzük az újpestie-
ket, tudják-e, kiről, miről kapta a ne-
vét az utca, ahol otthonuk található.

Az újpesti városneveket rejtő utcanévbokornak a 
Pozsonyi úton is áthajló ága az Aradi utcába vezet 
bennünket, s a városnevekből alkotott közterüle-
tekre hívja fel a fi gyelmet.

– Újpest egyik legrégebbi utcájában járunk, negy-
ven évvel a település alapítását követően volt már 
itt utca, az Ó utca – emlékeztet erre a panelházak 
között a zalacsányi születésű T. Selman Ilona, akit a 
helybéliek az Újpesti Művészek Társaságának elkö-
telezett és számos kiállításon részt vevő tagjaként 
tartanak számon, férjével, Tóth Lászlóval és fi ával, 
Tóth Péterrel együtt. A festőművészhármast kiegé-
szíti a papír- és farestaurátorként szintén aprólékos 
művészi munkát végző Zsuzsa lányuk.

Az Aradi utcáról szólva elsőként szinte mindenki 
Arad városára és az aradi vértanúkra gondol.

– Szívmelengetőbb témákról szólva, Aradon szü-
letett Tóth Árpád költő, Jávor Pál színművész vagy 
Vilhelm Károly Munkácsy-díjas festőművész – eme-
li ki Ilona asszony. – Aradi utcát sok helyütt találunk, 
az elnevezés Újpesten a Pozsonyi, a Kassai, a Temes-
vári a Nagyváradi utcákéhoz hasonlóan hajdanvolt 
magyar városok emlékét őrzi az utókornak Trianon 
óta. Történelmi tény az is, hogy a városalapítás évé-
ben, 1907-ben Temesvár, Pozsony és Budapest után 
Újpest a negyedik helyen állt az ipari termelés nagy-

ságát tekintve. Közel negyven éve, hogy a Paksi Jó-
zsef utcából (ma Perényi Zsigmond utca – a szerk.) 
az Aradi utcába költöztünk, mert így lett nagyobb 
lakásunk. A házunk előtt áll Berda József újpesti köl-
tő mellszobra. A nyolcadik emeletről szép a kilá-
tás, például a Könyves-gimnáziumra. Nagyon szere-
tek tájat, vízpartot, utcarészletet festeni, amihez Új-
pesten szerencsére találok még ihletet adó környe-
zetet. Jól érezzük magunkat az Aradi utcában – tu-
dunk meg további személyeset. – Minden közel van. 
A piac, az Újpest Galéria, a metró. Gyalog bejárha-
tó minden. Annyira gyökeret vertünk itt, hogy a lá-
nyunk a szomszéd lépcsőházban talált otthonra, a 
fi amék pedig a kőhajításnyira lévő Csányi utcában. 
Az unokák felvigyázásánál, szakmai és családi beszél-
getéseknél nincsenek távolságok, s ez nagyon jó. 

Az Aradi utcában kisgyermekével sétáló anyuka, 
Zsuzsa, kérdésünkre úgy fogalmaz: – Abban biztos 
vagyok, hogy városnévből formálódott az utcanév, de 
nem tudom, mikor. Számomra mindig Aradi volt az 
Aradi utca, itt születtem, itt tanultam a Muki-su-
liban, és a kisfi am, Márk is itt kezdi majd az ovit. 
Ezért kerestünk a szomszédos Munkásotthon utcá-
ban, a szüleim közelében lakást. B. K.

Idézzük az Újpesti utcanévlexikont: Aradi utca 
(1882 előtt az Ó utca, a Csányi utca és az Árpád út, 
Új utca a Dugonics utca és Csányi utca között, 1919, 
Lőwy utca, 1906) a Dugonics utca 16.-tól az Árpád út 
43.-ig. Arad: város Arad vármegyében. Ma Románia.

Kínálóasztal csalogatta a kóstolókat Az aprónép is kíváncsi volt a szárnyasokra



Sikerekben gazdag hónapokat tud-
hatnak maguk mögött az UTE birkó-
zói. Bajnoki aranyérmek és értékes he-
lyezések dicsérik a szakosztályban folyó 
munkát. Németh Zsanettnek, a lilák if-
júsági világbajnokának szeme előtt már 
a riói olimpián való szereplés lebeg. 

Idén igazolt Újpestre a fi atal, tehetséges birkózó, 
aki jobbnál jobb eredményekkel hálálta meg a klub 
megelőlegezett bizalmát. Zsanett nemcsak a kor-
osztályában indult a nemzetközi versenyeken, ha-
nem a felnőttek között is képviselte hazánkat és az 
UTE-t a viadalokon. Nem tagadja, akadt olyan ver-
seny, ahol jobb eredményre számított.

– Sajnos az utolsó juniorversenyemen, az idei vi-
lágbajnokságon nem úgy jött ki a lépés, ahogyan 
ezt elterveztem. Egy török lánnyal találkoztam az 

első fordulóban, úgy gondoltam, sikeresen túllépek 
majd rajta, és a többiektől sem féltem, hiszen eltö-
kélt szándékom volt, hogy aranyéremmel búcsúz-
zak a juniorversenyektől. 

– Szavaidból ítélve, kikaptál…
– Nem akarom megmagyarázni a vereséget, mert 

nincs is értelme, de az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy nem igazán sikerült a fogyasztásom. Fizikailag 
és agyban sem voltam a topon, és ezt az ellenfelem 
kíméletlenül kihasználta. 

– Jó, amikor egy sportoló elismeri, hogy hibá-
zott. Mert, gondolom hibáztál.

– Mindent úgy csináltam, ahogyan korábban, de 
végül mégsem sikerült rendesen fogynom. Ez meg-
viselt és kapkodóvá tett. Igen, hibáztam.

– Beszéljünk azért a szép emlékekről is.
– Akkor ne az edzésekről essen szó – mondta nevet-

ve. – Rengeteg élmény ért ebben az esztendőben, sokat 

utaztam, jókat versenyeztem. Jártam például Japánban, 
ami egy csoda volt, birkóztam Bulgáriában, Ukrajnában, 
és természetesen a hazai szőnyegeket sem kerültem el.

– Tényleg dicséretre méltó az, amit idén elértél. 
A junior-Európa-bajnokságon ezüstérmet akasz-
tottak a nyakadba, és a felnőttek mezőnyében is 
közel álltál a dobogós helyezéshez. 

– Kérlek, ne felejtsd el a magyar bajnokságot! Na-
gyon büszke vagyok arra, hogy tizenöt év után én 
nyertem aranyérmet felnőttbajnokságon az UTE 
birkózószakosztályának.

– Biztos helyed van a válogatott keretben. 
Abban a gárdában, amelyik már kimondva-
kimondatlanul a következő olimpiára készül. 

– A szemem előtt már sokszor megjelenik Rio de 
Janeiro. Sokat kell még dolgoznom, hogy ott lehes-
sek, de bízom benne, szurkolhatnak nekem majd az 
újpesti drukkerek. G. G.

Tizenöt év 
után szerzett 
bajnoki aranyat 
Újpestnek 
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Németh Zsanett szeme előtt a riói 
olimpián való szereplés lebeg 

Melinda
elköszönt
Eger adott otthont a Női 
Ökölvívó Magyar Bajnok-
ságnak. 45 egyesület 142 ver-
senyzője indult el a rangos 
eseményen. A Magyar Baj-
noki címet három korcso-
portban lehetett megszerez-
ni,  junior, ifjúsági és felnőtt 
elit kategóriában. A felnőtt 
versenyzők között, a 69 ki-
lósok mezőnyében indult az 
újpesti színekben verseny-
ző, Pécsiné Lázár Melinda. 

Melinda országos bajnokságon öt és 
fél év kihagyás után lépett ismét a kö-
telek közé. Korábban a Budapest Baj-
nokságon bizonyította, hogy számol-

ni kell vele, hiszen tavasszal aranyér-
met szerzett a versenyen. Dobogós 
helyezés reményében készült utolsó 
versenyére, a Magyar Bajnokságra.

– Jó formában voltam, tele önbiza-
lommal – mondta a bajnokság után.  
– Tudtam, hogy a súlycsoportomban 
több válogatott versenyző is találha-
tó, de ez cseppet sem „idegesített”.

A sorsolás szeszélye folytán Vetró 
Gabriellával kellett ringbe szállnia.

– Személyesen nem ismertem őt, 
a ringbe lépve láttam, hogy legalább 
180 cm magas, hosszú kezű ökölvívó. 
Gregárik Krisztián edző jó taktikát dol-
gozott ki, amelyet sikerült be is tarta-
nom a 4x2 perc alatt. Gabriella viszont 
jól kihasználta, hogy 17 cm-rel maga-
sabb nálam, távoltartó jobbegyenesek-
kel állított meg, és amikor kontrázni 
tudtam, sorozatütésekkel próbáltam 
fölénybe kerülni. Sajnos a szoros küz-
delem után, nem az én kezemet emel-
te fel a bíró. Szerettem volna az utolsó 
Magyar Bajnokságról érmet hazahozni, 
de sajnos a dobogóra nem fértem fel. 

Dr. Csötönyi Sándor, a Magyar Szak-
szövetség elnökétől különdíjat vehe-

tett át az UTE versenyzője. Az 
elnök úr megköszönte Melinda 
több mint tíz éves munkáját és 
reményét fejezte ki, hogy a lila-
fehérek ökölvívója nem távolo-
dik el a sportágtól. Mint mond-
ta, edzőként továbbra is számí-
tanak rá a női utánpótlás neve-
lésében.

– Szeretném megköszönni az 
Újpesti Torna Egyletnek, hogy 
támogatta a versenyeztetése-
met. Természetesen maradok 
az ökölvívás közelében, sze-
retném, ha a fi am, Pécsi Zsolt 
Magyar Bajnok lenne, már 
az Ifi k között is. A jövőben 
őt és a többi fi atalt is segí-
tem a pályafutásukban.

Melinda 2015-ben, mi-
vel betölti a negyvene-
dik életévét, már nem lép-
het szorítóba az amatő-
rök között. Nem tett le arról, 
hogy a profi k táborában is ki-
próbálja tehetségét, de ahhoz 
még szponzort kell találnia.
 (gergely)

Melinda nem tett le arról, 
hogy a profik táborában is 

kipróbálja tehetségét
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Bútor
� Jó állapotban lévő, 8 db-os tölgy ebédlőgarnitúra el-
adó, Újpest Virág utcában. Ár: 120 000 Ft, grátisz 3 db 
bárszék, tel.: 06-1 360-0230

� Szekrénysor – Harmónia –, 12 elemes, áthidalós, 
világos színű komód szép állapotban központban ol-
csón eladó, tel.: 06-1 369-7445

Ajándék, ékszer, lakásdekor 
� SWAROVSKI ékszerek Újpesten, elérhető áron! 
Szeretettel várunk mindenkit Chris.tals ajándék 
üzletünkben! Termékeinkből: Swarovski éksze-
rek antiallergén fémből, japán divatgyöngy ék-
szerek, quillingképek, dekorációk, órák, kaspók… 
Cím: 1042 Bp., Petőfi utca 16. www.facebook.com/
christalajandek, tel.: 06-30-716-5005

Szolgáltatás
� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 
368-1354

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vécék cse-
réje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089 

Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, bon-
tások megbízható szakembertől. Korrekt áron, előre 
egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfajta 
redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
Napellenző készítése, ponyvacsere, karnisszerelés, 
tel.: 370-4932

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászárók 
szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakítását 
vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss Ernő, tel.: 
06-30 447-4853

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

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

Masszázs
� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben 
(Csengery u. 25.; Vörösvári út 88–96.), az én vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől, 
tel.: 06-20 595-3057

Közös képviselő
� Aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? Válasz-
szon minket közös képviselőnek. Mi Újpesten az 
újpestiekért dolgozunk már több mint 20 éve. 
Amennyiben Önök is úgy akarják, mi máris meg-
oldjuk a problémákat, és a teljes ügyintézést vál-
laljuk. Tel.: 06-30 965-4844

Hirdetőink figyelmébe!
Értesítjük Tisztelt Hirdetőinket, hogy 2014. november 10-14. között 
az Újpest Márkaboltban a lakossági apróhirdetés felvétel szünetel. 

November 17-től ismét várjuk Önöket! A vállalkozói és méretes hirdetések felvétele folyamatos. 
Hirdetésfelvétel

In gat lan el adó
� Budapesthez közel, Fót-fürdőnél, jó közlekedési le-
hetőséggel (vasúti megálló 100 m-re) Árvácska utcá-
ban 720 m2 kert és 25 m2-es téglaépítésű garázsos la-
kóház eladó. (Felújítandó, bővíthető, a telek 10%-ig). 
Érdeklődni lehet: 06-30 265-6522 (17–20 óra között).

� Újpesten az Ambrus Zoltán utcában 160 négy-
szögöles zárt telken egy 140 m2-es és egy 84 m2-es in-
gatlan eladó. Vállalkozás céljára is kiválóan alkalmas! 
Telefon: 06-20 476-1414

� Izzó-lakótelepen eladó 51 m2-es, egyedi fűtésű, 2 
szoba összkomfortos, kis rezsijű, jól élhető, csendes 
kis társasházban tehermentes emeleti lakás. Nagyon 
jó közlekedési és parkolási lehetőség. I.á.: 11 M Ft, tel.: 
06-20 968-2448

� Eladó Újpesten 360 m2 telek, 50 m2-es házzal, 50% 
beépíthető. Ár: 10 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Eladó Újpesten 31 m2-es házrész, 50 m2-re bővíthe-
tő, 320 m2-es telekkel. Ár: 6 M Ft, tel.: 06-70 318-6359

� Gyermelyi nyaralómat eladom vagy garzonra cse-
rélem, téliesített faépület. Berendezett, 36 m2 főépü-
let, pince, padlás, +20 m2 vendégszoba, mosdó, WC, 
villany, vízakna van. Kívül-belül frissen felújítva, 10 
db termő gyümölcsfával bekerítve 1162 m2-es telken. 
Tel.: 06-1 410-7230

� Újpest-központól 10 percre, Baross u.-ban, jó álla-
potú, 40 m2-es, téglaépítésű, 1 szobás, gázkonvekto-
ros lakás tulajdonostól eladó. 7 lakásos, csendes tár-
sasházban, zárt, belső kerttel. Ár: 8,2 M Ft, tel.: 06-30 
545-8696

Ingatlant kiad
� 75 m2-es pince kiadó raktározásra vagy csendes te-
vékenységre a Perényi Zsigmond utcában. Ár: 40 000 
Ft, tel.: 06-30 688-9899 

Albérlet kiadó
� Albérlet kiadó 1-2 fő részére. 30 m2-es házrész, szo-
ba, konyha, WC és zuhanyzóval. Bérleti díj 50 ezer Ft/
hó+rezsi, 25 000 Ft/hó, 2 havi kaucióval. Újpest csa-
ládi házas, csendes övezetében Megyeren. Tel.: 06-20 
629-7468

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1/5 szo-
bás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) lakásomat el-
cserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb emelet-
re. Metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. Tel.: 
06-20 263-0086

Állást keres
� Négy órás napközbeni állást keresek sürgősen. 
Negyvenes érettségizett nő vagyok. Bejelentett főál-
lást szeretnék, nem vagyok megváltozott munkaké-
pességű. Telefonszám: 06-70 235-2410 vagy SMS.

Oktatás
� Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20 959-0134

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

� Matematikakorrepetálás 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! Bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, hangszert, könyveket, csipkét, 
bizsukat, borostyánt, ezüstöt, kitüntetést, régi pénzt, 
kerámiákat, szőrmét, írógépet, régiségeket, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Tel.: 06-20 
597-8280

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, 
jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, teljes hagya-
ték is érdekel. Régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fize-
tek. Lomtalanítást vállalok! Tel.: 06-20 924-4123

Kereskedelmi egyesület 
OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős � raktáros 

� logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

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

a IV., Szent István tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi 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

Véradás lesz hétfőn
A Magyar Vöröskereszt 

nyilvános véradást szervez 
november 17-én, hétfőn 14 és 

18 óra között az Újpesti Kulturá-
lis Központ Ifjúsági Házban. 

(Budapest IV., István út 17-19.)
Ha Ön egészséges, elmúlt már 
18 éves, de még nincs 60, 

akkor ne sajnáljon idejéből fél 
órát életmentésre szánni. 
A véradáshoz szüksége lesz 

személyi igazolványára, TAJ- és 
lakcímkártyájára, ezeket kérjük, 

ne felejtse otthon.
Segítségüket előre

 is köszönjük!
Magyar Vöröskereszt 

Budapesti Fővárosi Szervezete
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Szombaton: 
Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon no-
vember 15-én, szombaton dél-
előtt! Várjuk a vásárolni, nézelődni 
vágyókat, az érdekességeket, kü-
lönlegességeket gyűjtőket!

Akciós ajánlatok péntektől péntekig 
november 14–21. között!

Újpesti Piacnap 

– megéri! 

A Kiscsarnokban:
– az Alfa-Mozaik Kft.-nél: csirkemellfi lé 1390 
Ft/kg, csirkemáj szív nélkül 590 Ft/kg, csirkezúza 
590 Ft/kg, csirkecomb 599 Ft/kg, csirkeszárny 
499 Ft/kg, bébicsirke 599 Ft/kg, csípős lángolt 
kolbász 1290 Ft/kg;

A keresztrejtvény be-
küldendő soraiban ez-
úttal is egy bölcseletet 
rejtettünk el. A meg-
fejtéseket, kérjük, jut-
tassák el szerkesztő-
ségünkbe 2014. no-
vember 24-ig. Le-
vélcímünk: Újpes-
ti Napló szerkesztősé-
ge, 1043 Budapest, Ta-
vasz u. 4., Újpesti Kul-
turális Központ – Ady 
Endre Művelődé-
si Ház. A megfejtése-
ket a szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu e-mail 
címen is fogadjuk. Kér-
jük, postacímüket in-
ternetes levelükben is 
jelezni szíveskedjenek. 
Az Újpesti Napló 2014. 
október 28-i lapszámá-
ban megjelent rejtvé-
nyünk helyes megfejtői 
közül Cseke Lajosné,  
Sápi Zoltánné, Verner 
László és Vörösné dr. 
Kiss Mária olvasóink-
nak kedvezett a szeren-
cse. A nyertesek az Új-
pest Márkabolt utalvá-
nyait vehetik át. Nye-
reményükről levélben 
kapnak értesítést.

– a Ropogós Cseresznye Kkt.-nél: vilmos 
körte 400 Ft/kg, paradicsom 480 Ft/kg, papri-
ka 398 Ft/kg, uborka 400 Ft/kg.

A Nagycsarnokban:
– a Sárgarépa Kft.-nél: zsákos télálló burgonya 
55 Ft/kg, zsákos télálló vöröshagyma 119 Ft/kg;
– Rozvadszky Tibornál a Lipóti Pékség-
gel szemben: erdei csiperkegomba 440 Ft/kg, 
golden alma 120 Ft/kg, rubinola alma 120 Ft/kg.

Figyelje, keresse 

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

Újpesti Piac – Friss, olcsó, közeli 



zámos újpesti kisbabás család-
hoz látogatott már el az Újpesti 
Babaköszöntő Megérkeztem!-

macija. Az önkormányzat ajándék-
csomagjában csupa hasznos aján-
dék, body, kistakaró, hűtőmágnes ol-
tási naptárral, mappa, illetve pelen-
kacsomag található. A védőnők ál-
tal átadott csomagot örömmel fo-
gadják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszülő-
ket, fényképezzék le csemetéjüket új-
pesti bodyban, és a képet jpg formá-
tumban küldjék be szerkesztőségünk-
be. Örömmel tesszük közzé a kisba-

bákról készült fotókat – névvel ellát-
va – az Újpesti Naplóban, továbbá az 
ujpest.hu weboldalon és az Újpest-
Káposztásmegyer Facebook-oldalon. 
E-mail címünk: szerkesztoseg@
ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó, Újpest! 

S
Tóth-Lakos Magor 2014. jú-
nius 10-én 2800 grammal 
és 50 centivel érkezett meg 
szülei és a bátyus, Hunor, il-
letve a mamák és a dédi 
nagy örömére. Nagyon sze-
reti mindenki ezt a csupa vi-
gyor kisfi út, a bátyus rajon-
gással imádja! Köszönjük a 
meglepicsomagot, nagyon 
szép, és a takaró pihe-puha!

Nagy örömünkre 2013. de-
cember 27-én megszüle-
tett Szólás Csenge Regina, 
2500 grammal és 54 centi-
méteres hosszával, és lett 
a család gyémántja. Szü-
lei: Farkas Brigitta és Szólás 
Gábor. Köszönjük az újpes-
ti babaköszöntő csomagot!

Hahó, Újpest! Szentes At-
tila Károly vagyok, 2014. 
március 14-én érkeztem 
közétek 3600 grammal és 
60 centivel, apukám, Szen-
tes Attila, és anyukám, 
Szentesné Papp Szilvia leg-
nagyobb örömére.

16 M o z a i k

Őszi színek
Fotó: Várai Mihály

A jótékonyság hívei
Sorozatunkban olyan vállalkozásokat, szervezeteket mutatunk be, amelyek segí-
tik az Újpesti Cseriti kupakgyűjtési akcióját.

Az Aquaworld Budapest Élményfürdőben is szép számmal gyűlnek a kupakok a személyzeti részlegen, hiszen 
minden munkatárs a jótékonyság elkötelezett híve.

– Még évekkel ezelőtt az egyik kollégánk hívta fel a fi gyelmet a kupakgyűjtésre, azóta otthon és a munka-
helyünkön egyaránt ügyelünk arra, hogy ne a kukába dobjuk a PET-tetőket. Természetesnek tartjuk, hogy fo-
lyamatosan gyűjtünk, és támogatjuk az önkormányzat jótékonysági szervezetének, az Újpesti Cseritinek a ku-
pakgyűjtő akcióját, hétről hétre nagy mennyiségű műanyag tetőt adunk át – mondja Juhász Szabolcs igazgató.

Az Aquaworld Budapest Élményfürdő nem csupán a kupakgyűjtésben partnere az Újpesti Cseritinek, évek óta 
élményajándékkal, azaz fürdőzési lehetőséggel várja a jótékonysági szervezet által támogatott gyermekeket. Az él-
ményfürdő gyermeknapi tortadíszítő rendezvényének pedig, amelyre rászoruló gyermekeket hívnak, az Újpesti 
Cseriti is partnere.

Mint ismert, a kupakokkal idén Nórit, a tizenkét éves mozgáskorlátozott kislányt segíthetik az újpestiek az 
önkormányzat jótékonysági szervezetén keresztül. D.V.

Természetesnek tartjuk, hogy támogatjuk 
az önkormányzat jótékonysági szervezetét 

– mondja Juhász Szabolcs igazgató
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