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ÚJPESTI NAPLÓ

MAGAS ELISMERÉSEK
A NEMZETI ÜNNEPEN
Újpesti kötõdésû mûvészek közül
Földes Hobó László Kossuth-díjat,
Dózsa László és Harsányi Gábor Ér-
demes Mûvész Díjat vehetett át a
nemzeti ünnepen. – 5. oldal

DIÁKOK TISZTELEGTEK
A SZABADSÁGHARC ELÕTT
Lebstück Mária honvéd fõhadnagy
sírjánál emlékeztek diákok, civil
szervezetek, a Fidesz képviselõi az
1848–49-es forradalomra és sza-
badságharcra. – 4. oldal

ESTERHÁZY JÁNOSRÓL 
PARKOT NEVEZNEK EL
A polgármester kezdeményezésére
a mártírhalált halt felvidéki poli-
tikus, Esterházy János nevét veheti
fel hamarosan egy újpesti köztér. 

– 6. oldal

ÚJPEST FEJLÕDÉSE
FONTOS A LAKÓKNAK
A Újpesti Párbeszéd igen népszerû
az újpestiek körében, a kerület fej-
lõdésérõl szóló kérdõíveket nagy
számban töltik ki és küldik vissza a
városházára. – 6. oldal

www.ujpest.hu

Hinni, mint '48 hõseiHinni, mint '48 hõsei
A márciusi forradalom azt üzeni, ha hiszünk benne, képesek vagyunk változtatni a világon 
– fogalmazott Wintermantel Zsolt polgármester az önkormányzat ünnepségén. – 2–4. oldal
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Ünnepi mûsorral emlékezett már-
cius 15-én az újpesti önkormányzat
1848-1849 hõseire. Wintermantel
Zsolt polgármester az egyén és a
helyi közösség saját hitére alapo-
zott megújulását emelte ki.

agyarország csak úgy fog megújulni, hogy
mindenütt helyben megújítjuk. Számom-
ra ma, 2011. március 15-én, ez a 48-as for-

radalom fõ üzenete – hangsúlyozta Wintermantel
Zsolt polgármester az újpesti önkormányzat
1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepsé-
gén rendezett megemlékezésen, a Petõfi-szobornál.

Aláhúzta: ha mindenki hisz a változásban, be fog-
juk bizonyítani, nincs válság, amit le ne gyõzhet-
nénk, nincs változtatás, amit véghez ne tudnánk
vinni. Ahogy a ‘48-asok, mi is képesek leszünk vál-
toztatni, jobbítani az életünkön. „Én hiszek a ma-
gyarokban, és hiszek az újpestiekben. Ha mi itt

helyben hinni tudunk a kö-
zös céljainkban, és ab-

ban, hogy meg tudjuk
valósítani õket, akkor
mindez sikerülni is fog”

– fogalmazott. 

A polgármester több száz ünneplõ elõtt idézte
fel a forradalom emlékét, a jelenkorra vonatkozó
emberi, szellemi, erkölcsi örökségét.

1848. március 15-e történéseit a Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium 8. b osztályos diákjai korhû
öltözékben adták elõ, felkészítõ tanáruk Deák Krisz-
tina volt. Elõadásukat a gimnázium énekkara egészí-
tette ki Aranyosi Lóránt vezetésével, az ünnepi mû-
sorból kivette részét a Tungsram Kodály Zoltán Fér-
fikar Pálinkás Péter vezényletével.

Wintermantel Zsolt, beszéde után, Vitáris Edit
jegyzõvel az újpesti önkormányzat nevében helye-
zett el koszorút a Petõfi-szobornál, majd a politikai
pártok és a társadalmi szervezetek, végül az ünnep-
lõk követték, akik a polgármester kérésére egy-egy
szál virággal emlékeztek 1848 hõseire.

Az ünnepség végéhez közeledve az egyik diáksze-
replõ, nem sokkal késõbb egy idõsebb úr rosszul
lett a tûzõ napon. A kiérkezõ mentõsök mindkette-

jüket ellátták, ennek köszönhetõen, perceken be-
lül jobban érezték magukat.

Az ünnepség a koszo-
rúzást követõen a Szó-
zattal zárult.

Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármesterének ünnepi 
beszéde, 2011. március 15-én

Van egy kérdés, amit általában nem szoktunk nyíl-
tan föltenni, amikor összegyûlünk megemlékezni a
48-as magyar forradalomról, de mégis minden szó-
noklatban, ünnepi beszédben és megemlékezésben
ott rejlik, próbáljuk körüljárni, kerülgetni.

Gyõzelmet ünneplünk ma, vagy vereséget sira-
tunk? Szomorkodnunk kell, vagy örülni és büszkének
lenni?

A szónokok általában olyasmivel szokták áthidalni
ezt a kérdést, hogy bár a forradalmat végül leverték
és a magyar szabadság ügye elbukott, de az eszme és
a hõsök emléke mégis gyõzedelmeskedett. Ez egy két-
ségkívül szép gondolat, csak szerintem nem igaz. Én
szeretnék egyértelmû és világos választ adni. Ma egy
világra szóló, és a világot megváltoztató gyõzelmet
ünnepelünk, a magyarság egyik legnagyobb sikerét,
amire bármely nemzet méltán lehetne büszke.

Mert nem pusztán az eszme és nem csak a hõsök
emléke gyõzedelmeskedett, hanem maguk a hõsök,
a forradalmárok gyõztek, és igenis elérték a céljukat.

A forradalmat nem verték le, csak megbosszulták,
ami nagyon nagy különbség. És a szabadság ügye se
bukott el, legfeljebb a katonák tették le a fegyvert és
a fegyveres harc ért véget. De Magyarország szaba-
dabb és erõsebb országként állt talpra a megtorlás
évei után, mint amilyen a forradalom elõtt volt.

Azért, mert a magyar forradalom gyõzött. Elérte
követeléseit, és megvalósította legfõbb célját: egyszer
és mindenkorra lebontotta a feudalizmust, és ezzel
örökre kiszabadította Magyarországot középkorias
kalodájából.

Az új világot azonban a katonai csapás sem tar-
tóztatta már föl. Hiába a régi világ képviselõinek res-
taurációs kísérlete, Magyarország fejlõdését, az új vi-
lág kibontakozását nem tudták megakadályozni.

Hogyan történhetett mindez? Miért tudtak ekko-
ra változást véghezvinni a 48-as hõsök? Ez a nagy
titok, amelynek nyitját keressük azóta is minden
március 15-én. Nem tudunk arról, hogy különle-
ges tudományuk vagy éppen csodafegyverük lett

Nincs olyan válság, amit le ne gyõzhetnénk

Ha hiszünk, megvalósítjuk céljainkat

M

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer
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Pártok fõhajtása
Az 1848. március 15-i ünnepségen az újpesti képviselõ-testület
frakciói közösen koszorúztak a Petõfi-szobornál. Az MSZP-tõl
Trippon Norbert frakcióvezetõ, Farkas István, illetve Juhász László, az
LMP részérõl Perneczky László frakcióvezetõ, az Újpestért Egyesület ne-
vében dr. Dabous Fayez frakcióvezetõ és dr. Kató Balázs, a Fidesztõl Bartók
Béla frakcióvezetõ és Balázs Erzsébet, a Jobbiktól Pajor Tibor frakcióvezetõ.

volna. Nem volt varázspálcájuk, nem
voltak birtokában mágikus földöntú-
li módszereknek és képességeknek
sem. Minden arra vall, hogy Kossuth-
tól Petõfiig, Bem tábornoktól az egy-
szerû gyalogos honvédig ugyanolyan
földi halandók voltak, mint mi, mai
magyarok vagyunk.

De õk tudtak valamit, amire ma
legalább akkora szüksége van a mai
magyarságnak, mint nekik volt akkor.
Tudtak hinni. Nemcsak a Gondvise-
lésben, nemcsak a jövõben. Tudtak
hinni abban, hogy az õ akaratuk vál-
toztatni fog a világon. Hittek abban,
hogy változtatni tudnak, akár a ha-
talmas Habsburg birodalom ellenére
is. Ez talán nem tûnik soknak, a dön-
tõ pillanatban azonban kiderül: még-
is ez a legtöbb. Az ember korszakos
változásokat vihet végbe, ha hisz sa-
ját szabad akaratában. Ha ezt a hitet
másoknak is át tudja adni, ha má-
sokkal együtt meg tudja sokszorozni.

Hinni nem egyszerû dolog. Nem
olyan, mint elképzelni valamit, és az-
tán vágyakozni utána. A hitért meg
kell küzdeni. Elsõsorban saját ma-
gunkkal.

Ugyanis az ember legnehezebb el-
lenfele mindig önmaga, vagyis saját
hitetlensége; és aki azt legyõzi, min-
dent le tud gyõzni.

Márpedig ezen fog múlni minden
ma is, ugyanúgy, ahogy 1848-ban: hi-
szünk-e abban, hogy a mi akaratunk
igenis képes változtatni a világon, de
legalábbis a mi magyar világunkon.
Az a világ, ami a XX. században lét-
rejött, és mûködött, mostanra össze-
omlott.

Ha a hazánk határain túli hori-
zontra emeljük tekintetünket, látha-
tó: a világban zajló válság csupán
ijesztõ és fájdalmas kísérõjelensége
egy sokkal mélyebb és sokkal lenyû-
gözõbb folyamatnak, egy világméretû
változásnak, a világ újjászületésének.

Igen, új világ van újjászületõben
ugyanúgy, ahogy a XIX. században
volt. A világ hétmérföldes lépésekkel
új irányba indult. Magyarországnak
is teljes megújulásra van szüksége.
Együtt kell haladni az önmagát most
megújító európai világgal.

Én hiszek abban, hogy erre most is
képesek vagyunk, ugyanúgy, ahogy
képesek voltunk rá 1848-ban, vagy
1956-ban.

Hiszek abban, hogy az ország le
tudja gyõzni az elõzõ kormányok által
ránk hagyott irgalmatlan államadós-

ságot, ami a legnagyobb ellensége a
fölemelkedésünknek, a közös jövõnk-
nek e pillanatban. Hiszek benne, hogy
sikerülhet, bár verítékes munkával, de
végre valóban alapvetõen újjászervez-
ni az országot, az államot úgy, hogy
korszerû módon mûködjön és megáll-
ja a helyét az átalakuló világban.

És hiszek abban is, hogy mi itt Új-
pesten hozzá tudjuk tenni a magunk
részét az ország megújulásához. Hi-
szek abban, hogy meg fogjuk valósí-
tani közös céljainkat: építünk saját
uszodát, felújítjuk a szakrendelõnket
vagy akár újat építünk a régi helyett,
megnyitjuk a Duna-partot az újpesti-
ek számára, a városgondnokság ré-
vén tisztábbá, rendezettebbé tesszük
a városunkat.

Szép sorjában, okos és józan építke-
zéssel megújítjuk a magunk környeze-
tét, a magunk életét, és elérjük, hogy
egyre jobb legyen újpestinek lenni.

Én hiszek a magyarokban, és hi-
szek az újpestiekben. És úgy gondo-
lom, hogyha mi itt helyben hinni tu-
dunk a közös céljainkban, és abban,
hogy meg tudjuk valósítani õket, ak-
kor mindez sikerülni is fog. És azzal
nem csak magunknak, hanem az
egész országnak javát szolgáljuk.

Magyarország csak úgy fog megújul-
ni, hogy mindenütt helyben megújít-
juk. Számomra ma, 2011. március 15-
én ez a 48-as forradalom fõ üzenete.

Be fogjuk bizonyítani, hogyha
mindegyikünk hisz a változtatásban,
akkor nincs válság, amit le ne gyõz-
hetnénk, nincs változtatás, amit vég-
hez ne tudnánk vinni. Akkor mi is,
ahogy a ‘48-asok, képesek leszünk
változtatni, jobbítani az életünkön.

Azért kell összefognunk, azért kell
közös erõfeszítésekkel országosan és
helyben is megújítanunk a hazánkat,
hogy végre azoknak legyen jó benne
élni, akik eddig is dolgoztak, küzdöt-
tek, és áldozatokat hoztak érte.

Azoknak, akik szeretik ezt az or-
szágot, a népét, a nyelvét, a földjét, a
levegõjét, a múltját, a jelenét és a jö-
võjét. Azoknak, akik akkor is szere-
tik, amikor éppen nem könnyû sze-
retni. Azoknak, akik akkor is marad-
nak, amikor nehéz itt maradni.
Azoknak, akik akkor is kitartanak
mellette, amikor ezt nem tudja meg-
hálálni. Azoknak, akik nagynak lát-
ják akkor is, amikor kicsi.

Azoknak, akik hisznek benne úgy,
ahogy 48 hõsei hittek.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

1848 hõseire emlékeztek a Megyeri úti temetõben

Nemzedékek sora 
bizonyította bátorságát
Igazi tavaszias idõben gyülekeztek március 12-én, szom-
baton délelõtt a Fidesz meghívására azok az újpestiek,
akik a Megyeri temetõben emlékeztek az 1848–49-es
forradalomra és szabadságharcra.

Fidesz Újpesti Szervezete és a Polgári Újpestért Alapítvány által szervezett
séta során a résztvevõk felkeresték, és megkoszorúzták Lebstück Mária,
Éber Nándor és Mészáros Gábor sírját. Lebstück Mária sírjánál Bartók Béla

mondott ünnepi beszédet. A Fidesz újpesti elnöke emlékeztetett arra, hogy 163
esztendeje, 1848-ban egy bátor nép elhatározta, hogy kivívja szabadságát, kiharcol-
ja az önrendelkezés jogát. Pontokba szedték, konkrétan mit szeretnének elérni,
majd fegyvert fogtak a szabadságra éhes emberek. Felidézte: történelmünk során
számtalanszor kerültünk válaszút elé, és nemzedékek sora bizonyította bátorságát.
1956-ban is felkelt a nép az elnyomó rendszer ellen, ám ezt a forradalmat is vérbe
fojtották. Sokat kellett várni arra, míg méltóképpen ünnepelhettük március 15-ét.

– Most, akik itt vagyunk, feltûztük a kokárdánkat, és végigjárjuk az emlékhe-
lyeinket, tudjuk, másfajta kihívásokkal kell szembenéznünk – folytatta. – Nehéz
gazdasági helyzetben van az ország, az adósságcsapdával meg kell birkóznunk.
Le kell gyûrni az adóssághegyet, amivel kivívhatjuk pénzügyi szabadságunkat is. 

A megemlékezés után Lebstück Mária sírján koszorút helyezett el Balázs Er-
zsébet és Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselõ, Gál Istvánné, a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Ezt követõen Hladony Sándor önkormány-
zati képviselõ Éber Nándor sírjánál elevenítette fel a kiváló tollforgató alakját,
aki a Times újságírójaként tudósított a forradalmról. Késõbb Garibaldi ezrede-
seként harcolt, a kiegyezés után tért haza, országgyûlési képviselõ lett.

A 109 évet élt Mészáros Gábor honvéd sírjánál is fejet hajtottak a megem-
lékezõk, akiket a helyszínen a leszármazottak várták. 

Még egy kerek évforduló is ezekre az Újpesti napokra esik: a volt válogatott
labdarúgó, az öt éve elhunyt Bene Ferenc sírját is megkoszorúzták. Mint
Hladony Sándor elmondta, egykoron izgatottan hallgatta a tokiói olimpiáról
szóló rádiótudósítást, a bemondó lelkes hangja ma is a fülébe cseng, Magyar-
ország–Marokkó 6:0, góllövõ: Bene. Hiába várta a többi góllövõ nevét, mindet
Bene Ferenc rúgta. A nagy játékos sírján koszorút helyezett el Cserna Sándor,
az önkormányzat közbiztonsági referense. – Á. T.

A



rendezvényen a hagyományokhoz híven
részt vettek a Leiningen utcai Óvoda cseme-
téi, akiknek mondókáival vette kezdetét a

mûsor. Ezt követõen, a forradalmi hangulatot felidéz-
vén, a Szigeti József Utcai Általános Iskola két nö-
vendéke szavalta el Petõfi Sándor Föltámadott a ten-
ger, illetve Csatadal címû alkotásait. Az UMSZKI nö-
vendékeinek 1848-ra emlékezõ összeállításával zárult
a mûsor. (Az Újpesti Mûszaki Szakközépiskola diákja-
inak fotói az ujpest.hu weboldalon tölthetõk le.)

A megemlékezésen részt vett Wintermantel
Zsolt polgármester is, aki a diákok mûsorát köve-
tõen elhelyezte Újpest Önkormányzatának koszo-
rúját a szobor talapzatánál. Õt követték az Újpes-
ti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és
Gimnázium, a Bajza József Általános Iskola és a

Szigeti József Utcai Általános Iskola diákjai is,
megkoszorúzván Görgey emlékmûvét.

Az újpesti önkormányzat idén is a Megyeri úti te-
metõben emlékezett Lebstück Mária huszárfõhad-
nagyra. Az ünnepélyen az iskolák közül a Megyeri Úti
Általános Iskola, az Angol Tagozatos Általános Iskola
és a Könyves Kálmán Gimnázium diákjai vettek részt.

Dóka Andrea színmûvész Lebstück Mária napló-
jából idézett, aki Lebstück Károlyként csatlakozott
az egyetemi légióhoz, miután haját rövidre nyírat-
ta, és férfiruhát szerzett magának. A megemléke-
zõk – köztük Wintermantel Zsolt polgármester,
Gál Istvánné, az Újpesti Horvát Kisebbségi Önkor-

mányzat elnöke és a résztvevõ iskolák diákjai a
mûsort követõen elhelyezték koszorúikat a sírnál,
majd felcsendült a Szózat.

A jelenlévõk végül átsétáltak Éber Nándor hadi-
tudósító sírjához, aki 1848 márciusában – állását
otthagyva – elõször az Országos Honvédelmi Bi-
zottmány mellett nyert alkalmazást. Késõbb Deb-
recenben a Szemere-kormány 1849. április 14. utá-
ni megalakulásakor a magyar külügyminisztérium
szervezésében mint elnöki tit-
kár vett részt gróf Batthyány
Kázmér külügyminisztersége
alatt. – ANTOS

Diákok a tisztelegtek
forradalom elõtt
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium
diákjai szerveztek ünnepélyt március 11-én a Görgey-szobornál.A

Az újpesti
városvédõk
Ozorán 
koszorúztak
Az Újpesti Városvédõ Egyesület
minden évben más-más csata
helyszínét választja a március 15-i
megemlékezéshez. Idén az ozorai
csata színhelyén ünnepeltünk. Az
Egyesület tagjai egy nagyobb és
egy kisebb busszal indultak a Tol-
na megyei Ozorára. A település a
Sió és a Cinca patak között terül
el, nevezetessége a reneszánsz vár.

Mikor megérkeztünk, Schranz
Istvánné fogadott minket, aki 21 éve
a falu polgármestere. Az iskola igaz-
gatója és a képviselõ-testület néhány
tagja várt még bennünket. Elhelyez-

kedtünk a fûtött színházteremben,
ahol a polgármester megismertetett
minket a falu életével. Megtudtuk,
hogy a lakosság mezõgazdaságból él,
nagy egyetértésben és békességben
az ott élõ cigánysággal (itt így nevezik
õket, senki nem sértõdik meg). A fa-
lu eddig adósság nélkül vészelte át a
szûkös esztendõket. Napi ötszöri ét-
kezést biztosítanak a gyermekeknek
és az idõs rászorultaknak. Igaz, min-
dent igyekeznek maguk megtermel-

ni. A pályázati lehetõségeket keresik,
kihasználják. A régebben nyaranta
mûködtetett fafaragó táborok tár-
gyai a falut díszítik, a rengeteg virágot
pedig a cigányasszonyok gondozzák
közmunka program keretében, amire
az egész falu büszke, munkájukat
megbecsülik. Sajnos, még nem volt
itt a virágosítás ideje, ezért csak a
gondozott teret, parkot láttuk. 

A Himnusz elhangzása után a helyi
iskola tanulói verses, zenés mûsort ad-

tak elõ, felidézve az 1848. március 15-
én történteket. Megköszöntük szép
mûsorukat és megígértük nekik, hogy
szereplésük hírét elhozzuk Újpestre.

Dr. Nyárs Csaba történész, egyesü-
letünk tagja, rövid elõadást tartott
az 1848–49-es szabadságharc Ozora
és Simontornya környéki eseményei-
nek részleteirõl, jelentõségérõl.

Közösen átsétáltunk a Szabadság
térre, ahol a polgármester asszony rö-
vid beszéde után az emléktáblánál
több helyi, hivatalos és civil szervezet
koszorúi mellé az Újpesti Városvédõ
Egyesület koszorúját is elhelyeztük

Ebéd után megtekintettük a ba-
rokk templomot és a várat, ahol
több csoportra osztva idegenveze-
tõkkel jártuk be a gyönyörû rene-
szánsz épületet. Tartalmas nap után,
langyos, tavaszias idõben eltöltött
kirándulást követõen, szép élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza.

– SOMORJAI EDÉNÉ
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A megemlékezés helyszíne
a Megyeri temetõ volt

További képek
az interneten:

ujpest.kaposztasmegyer
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lyan mûvek fûzõdnek Dózsa
László nevéhez, mint Fábri
Zoltán „Gyertek el a névna-

pomra!” címû filmje, vagy éppen a Sá-
ra Sándor rendezte „80 huszár”. Utób-
bi filmbeli alakításáért Cannes-ban
megkapta a filmkritikusok nagydíját,
Marcello Mastroiannival együtt. Az
Újpest Színház rendezõ-színésze ed-

dig egyetlen kitüntetés birtokosa
volt, évekkel ezelõtt átvehette a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjét. 

– Miért, hogy eddig kellett várni e
szép díjra? 

– Nézze, világéletemben nagy volt a
szám, soha nem haraptam el a mon-
datok végét, s ez valószínûleg sokak-

nak nem tetszhetett. Politikai nézete-
im, és az 1956-os forradalomban való
szerepvállalásaim ismertek voltak.
Ezek tükrében egyáltalán nem megle-
põ, hogy mindig kimaradtam a kitün-
tetettek közül. Felsõbb szintig el sem
jutottak az ajánlások, a nomenklatúra
eldöntötte: Dózsa nem kaphat kitün-
tetést! Hiába ajánlott például Ádám
Ottó, Vámos László vagy Szirtes Ta-
más, reménytelen vállalkozás volt.
Kárpótolt viszont, hogy a közönség
szeretett és a kritika az egekbe emelt.

– Keserûséget is érzek a szavaiban.
– Meglehet, de nem akarok foglal-

kozni ezzel, fõ, hogy végre elismerték
a munkámat. Ha úgy tetszik: rehabili-
tálták az elmúlt harminc évet.

– Tulajdonképpen mindegy lett
volna, hogy kitõl kapja a díjat?

– Egyáltalán nem. Örülök annak,
mi több, büszke vagyok rá, hogy ettõl
a kormánytól kaptam a kitüntetést.  

– A siker több összetevõbõl áll.
Tévedek, ha azt mondom, ez az elis-
merés nehezebben jött volna, ha
nincs az Újpest Színház?

– Ez száz százalékig igaz, miként az
is, hogy a színház elismerése is ez a díj.
Mi Harsányi Gabival és másokkal
együtt mindent beleadtunk, hogy jó
színházat csináljunk. Nívós darabo-
kon keresztül vezetett az út, s ma már
úgy emlegetik a teátrumot az ország-
ban, mint a magyar dráma színháza. 

– Adottak a feltételek?
– Talán émelygõsnek hangzik pont

az én számból, de tény, a színház nem
mûködhetne az önkormányzat támo-
gatása nélkül. A vezetõk felismerték
az ügy jelentõségét, és mellénk álltak. 

– Most már hátradõlhet, nosztal-
giázhat, nézegetheti a díjat.

– Ezt nyilván viccnek szánta. Folyta-
tódik a kemény munka. Szeretnénk
színre vinni Gyurkovics Tibor „Nagyvi-
zitjét”, és Harsányi Gabi írt egy fan-
tasztikus 1956-os darabot. Mivel részt
vettem a harcokban, jól ismerem azt a
hangulatot, ami elõnyt jelenthet a
rendezésnél. Az a baj a történelem-
mel, hogy egy idõ után az emberek
szoborrá merevednek. Hát én nem
akarok szobor lenni, élõ, lüktetõ elõ-
adást szeretnék csinálni. Remélem, az
anyagi háttere is megteremtõdik a be-
mutatónak. – Á. T.

Újpest méltán lehet büszke kiválóságaira, március 15-én
három, a kerülethez kapcsolódó mûvész magas elisme-
résben részesült. Az Újpesten született Földes Hobó Lász-
ló elõadómûvész, zeneszerzõ Kossuth-díjat kapott, Dó-
zsa László és Harsányi Gábor színészeket Érdemes Mû-
vész-díjjal tüntették ki. Hobóval március 3-i lapszá-
munkban olvashattak interjút, az Újpest Színházban
rendezõ és fellépõ érdemes mûvészekkel a rangos elis-
merés alkalmából beszélgettünk.

Dózsa László:

Rehabilitálták 
az elmúlt 30 évet

O

Újpesti mûvészek
kimagasló díjai

Harsányi Gábor:

Újpest 
a második
otthonom
Oldalakon keresztül sorolhatnánk
csak azon filmeket, szerepeket,
amelyek átütõ sikert hoztak szá-
mára itthon és külföldön. Ki ne
emlékezne Láng Vincére vagy a „Jó
estét nyár, jó estét szerelem” címû
filmre. Kétszer jutalmazták Jászai
Mari-díjjal, de fajsúlyosabb elis-
merést nem kapott, jóllehet ren-
dezõként és íróként is maradan-
dót alkotott. A „Börtönszínház”
címû darabját New Yorkban is be-
mutatták. Szívügye az Újpest
Színház, na meg az ifjúság. 

– Hogy fogadta a kitüntetést?
– Nagy boldogság ez számomra,

mert sem a múlt rendszerben, sem
ebben az érában érdemleges díjat
nem kaptam.  

– Azért a neve után ott szerepelt
eddig is: kétszeres Jászai Mari-díjas.

– Igen, és az is jól esett, de két Já-
szai-díj mindig gyanús. Miért éppen
kettõ? A második azért jön, mert az
illetõnek nem akarnak adni más díjat.
Ezt az elismerést a fiatal, kezdõ mûvé-
szeknek adják általában. Úgy tudom,
a pályán én vagyok az egyetlen, aki
duplázott. 

– Mindenesetre a közönség már
régtõl érdemes mûvésznek tartja
Harsányi Gábort.

– Én is úgy érzem, a publikum sze-
ret engem. Ez egyértelmûen kiderül a
tapsból és a visszajelzésekbõl. 

– Gyakran látom fiatalok között.
– Végtére is felnõttek a gyerekeim,

két csodálatos unokám van, úgyhogy

napi kapcsolatban állok az ifjúsággal.
Arról nem is beszélve, hogy nagy si-
kerrel mûködtetek egy kommuniká-
ciós iskolát.

– Soha nem fogom megérteni, mi-
ként fér bele az idejébe a színmûvé-
szet, a film, a színpad, a rendezés, a
tévé, az írás, a tanítás, a sport, a csa-
lád. 

– Elég tartalmasan és értelmesen
osztom be az idõmet, bár néha tény-
leg nem egyszerû. A hivatásom mel-
lett marad még bennem annyi gon-
dolat-fölösleg és annyi energia, amit
másokra tudok áldozni. Megjegyzem,
a hatás kölcsönös. A fiatalok energiá-
ja átragad rám, az enyém meg rájuk.
Feltöltõdöm közöttük. 

– Beszéljünk a színházról! Arról a
teátrumról, ahol mûvészeti vezetõ,
ahol fellép, rendez. 

– Ez egy roppant izgalmas dolog.
Mi a nemzeti drámát próbáljuk az
Újpest Színházban megteremte-

ni, újra feléleszteni. Németh Lászlót,
Sarkadit játszunk, és próbáljuk meg-
találni azokat a szerzõket, akik érde-
mesek arra, hogy újra központi fi-
gyelembe kerüljenek. Különleges kis
mûhely alakult ki, és úgy érzem, ezt
értékelik is, egyre többen odafigyel-
nek ránk. 

– Már hazajár Újpestre. 
– Így igaz, hosszú

évek óta dolgo-
zom és taní-
tok itt. Új-
pest a má-
sodik ott-
honom.   
– Á D Á M
TAMÁS



A mártírhalált halt felvidéki magyar
képviselõ, Esterházy János nevét ha-
marosan felveheti egy újpesti park.
Errõl már három éve döntött a kép-
viselõ-testület, azonban azt nem to-
vábbította jóváhagyásra a fõváros-
nak a szocialista városvezetés. Az
ötletgazda, Wintermantel Zsolt, a
fõvárosnál ismét kezdeményezte a
névváltozást, ami a vonatkozó ren-
delet módosítása után végre meg-
valósulhat. 

Gróf Esterházy János emléknapot tartott Kassán a
Magyar Köztársaság Nagykövetsége és Kulturális
Intézete március 14-én, melynek keretében fel-
avatták mellszobrát. A 110 éve született Esterházy
Jánosról a magyar parlamentben múlt héten tar-
tottak emlékülést. A Kárpát-medencei Magyar
Képviselõk Fórumának rendezvényén Kövér Lász-
ló rámutatott, Esterházy János rehabilitációját tá-
mogatják szlovákok, lengyelek és csehek is, ennek

jegyében nyáron, Varsóban együtt avatják fel a
szobrát. Esterházy János szlovákiai mártír magyar
parlamenti képviselõ rehabilitációja nem pusztán
magyar ügy, hanem európai önbecsülésünk közös
ügye – jelentette ki az Országgyûlés elnöke. 

Mint ismert, Újpest képviselõ-testülete
Wintermantel Zsolt javaslatára 2008 nyarán ellen-
szavazat nélkül határozott arról, hogy a németba-
rát, szlovák csatlósállamban a zsidók elhurcolása
ellen bátran kiálló magyar honatya nevét vegye
fel a Nádor utca és Vécsey utca keresztezõdésénél
található park.

Bár az elvi döntés megszületett, végrehajtására
nem került sor, mivel a szocialista városvezetés nem
jutatta el azt a fõvárosi önkormányzathoz. Közterü-
let elnevezéséhez a kerületeknek ugyanis ki kell kér-
niük a Fõvárosi Közgyûlés jóváhagyását. „Az önkor-
mányzati választás után egyik elsõ intézkedésem volt
a döntésnek érvényt szerezni, benyújtottam Újpest
errõl szóló határozatát a fõvárosnak” – idézte fel a
történteket Wintermantel Zsolt. A polgármester az
Újpesti Naplónak elmondta, idõközben a fõváros Es-
terházy Jánosról nevezte el az egyik rakpartot, és
érvényben lévõ rendelete szerint egy személyrõl
csak egy közterületet lehet elnevezni Budapesten.
„Újpest továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Es-
terházy János emberi nagysága elõtt ekképpen is
tisztelegjen. Bár mulasztásban vagyunk, köteles-
ségünk végrehajtani a képviselõ-testület dönté-
sét, ennek érdekében tettem is lépéseket. A Fõvá-
rosi Közgyûlés várhatóan március végén határoz
arról, hogy a névadási korlátozás csupán egy ke-
rületen belüli közterekre vonatkozzon. Amint
módosul a fõvárosi rendelet, nem lesz akadálya,
hogy Újpesten egy park õrizze Esterházy János
emlékét” – fogalmazott a polgármester. – UN
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Esterházy János nevét
hamarosan park viselheti

ÉLETPÁLYA
Az 1901-ben Nyitraújlakon szüle-
tett Esterházy János a trianoni bé-
kediktátum után a felvidéki ma-
gyarok politikai vezetõje, a kisebb-
ségek jogainak mindenkori védel-
mezõje volt, Esterházy volt a szlo-
vák parlament egyetlen képviselõ-
je, aki 1942. május 15-én, a
68/1942-es alkotmányi törvény el-
len szavazott, ami a zsidóság kite-
lepítésérõl szólt.

1944-ben Magyarországon a nyi-
las hatalomátvétel után börtönöz-
ték be. A II. világháborút követõen
Gustáv Husák utasítására letartóz-
tatták és átadták a szovjet titkos-
szolgálatnak. Egy évig a moszkvai
Ljubljankában tartották fogva. Ko-
holt vádak alapján tíz év kényszer-
munkára ítélték és Szibériába de-
portálták. A szlovák Nemzeti Bíró-
ság 1947. szeptember 16-án, egyet-
len ülésen, Pozsonyban halálra ítél-

te a fasizmussal való együttmûkö-
dése miatt. A szovjet hatóságok
1949-ben kiadták a csehszlovák ha-
tóságoknak, elnöki kegyelemben
részesült és életfogytiglant kapott.
Csehszlovákia majdnem minden
börtönében raboskodott, míg
1957. március 8-án a morvaországi
Mírov börtönben meghalt. A bör-
tönparancsnok nem adta ki a ham-
vait a családnak. Sírhelyét csak ha-
lála után ötven évvel sikerült felfe-

dezni, Karel Schwarzenberg herceg
kutatta fel. Esterházy János földi
maradványai Prágában, egy tö-
megsírban nyugszanak, a kommu-
nizmus több más áldozatával
együtt.

A mélyen hívõ, a kisebbségek
ügyét mindenkor szolgáló, zsidó-
kat mentõ politikus hitvallása, ké-
sõbb szállóigévé vált mondata az
volt, hogy „a mi jelvényünk a ke-
reszt, és nem a horogkereszt”.

Nagy számban érkeznek vissza az Új-
pesti Párbeszéd kitöltött kérdõívei –
tudtuk meg a polgármesteri hivatal-
ban. Az újpestiek többsége az ingyenes
válaszlevélben juttatja el véleményét a
kerület jövõjét érintõ kérdésekben, so-
kan személyesen hozzák el az íveket a
városháza új épületének bejáratánál el-
helyezett gyûjtõládába. Az internetes
elérhetõség ugyancsak népszerû, a

www.ujpestiparbeszed.hu oldalra
kattintva egymás után érkeznek fel-
dolgozásra az elektronikus kérdõívek. 

Wintermantel Zsolt polgármester
arra kéri az újpestieket, minél többen
éljenek a lehetõséggel, legyenek kez-
deményezõi, részesei Újpest fejlõdését
segítõ ügyeknek.

„Újpesten is sok, régóta húzódó,
örökölt problémával, nehézséggel
kell szembenéznünk, és jelenleg szû-
kösek a lehetõségeink. Ahhoz, hogy
városunk biztonságban mûködjön, és
mielõbb sikereket tudjunk felmutat-
ni, mindenkire szükség van. Problé-
máinkat leküzdeni csak összefogással

lehetséges. Csak olyan programot va-
lósíthatunk meg sikeresen, amelyet
mindenki, de legalábbis az itt élõk je-
lentõs többsége támogat, magáénak
érez. Ehhez pedig párbeszédre és
megegyezésre van szükség. Ezért ké-
rem Önöket, szóljanak hozzá minél
többen, vegyenek részt az Újpesti
Párbeszédben” – írja Wintermantel
Zsolt a kérdéssort kísérõ levélben.

A polgármesteri hivatal az alábbi
címre várja a kitöltött kérdõíveket:
„Újpesti Párbeszéd” 1439 Bp., Pf: 669.
Személyesen a 1042 Budapest, István
út 15. sz. alatt, a földszinti okmányiro-
dánál adhatók le a nyomtatványok.

Sokan küldik vissza a kitöltött kérdõíveket

Népszerû az Újpesti
Párbeszéd



Ha volt is valami, ami miatt vendég
elégedetlenül távozott, az amiatt
volt, hogy csupán  egy napon át tar-
tott  az Öreghalász étteremben a
torkos csütörtök. Több vendég
ugyanis azzal érvelt, van olyan
étterem, igaz nem Újpesten, ahol a
hétvégéig meghosszabbították a
„csütörtöki” akciót.

Mint ismeretes, a Magyar Turizmus Zrt. évekkel
ezelõtt javasolta, hogy a néphagyományok
felélesztését szolgálja a hamvazószerda idejéhez
köthetõ lakoma, s egyfajta reklámfogásként a
számla mindössze 50 százalékát kérjék el a fizetõ
vendégtõl.  Ezzel a vendég is „visszaszoktatható” az
éttermekbe, s azok, akik ritkán engedhetik meg ezt
a „luxust”,  rászánják a kívánt összeget. 

Az Öreghalász étteremben már egy héttel a már-
cius 10-i idõpont elõtt nem volt üres asztal, tele-
fonon érkeztek a foglalások. Közel négyszáz
vendéget fogadtak, szigorú menetrend szerint 12

órától 21 óráig, négy turnusban, 2,5 óránkénti
idõzítéssel. Így minden asztaltársaságnak volt ideje
arra, hogy az étlap teljes választékát nyugodtan
végigtekintse és a számára legjobban tetszõ ételt,
italt megrendelje, elfogyassza. Nagy meglepetésre
inkább a szárnyas ételeket részesítették elõnyben,
az étterem specialitása, a híresen ízletes újpesti
halászlé ezúttal kissé háttérbe szorult. 

A tradicionális magyar konyha ízeit kínáló
Csülök Vendéglõben szinten hetekkel elõre
megkezdõdött a torkos csütörtöki asztalfoglalás –
tájékoztat Pirisi Attila üzletvezetõ. Sajnálattal
nyugtázzuk ilyenkor, a késõbb észbe kapó és asztal-
foglalási szándékkal az utolsó percben jelentkezõ
törzsvendégeinket nem láthatjuk vendégül. Több
mint százan étkeztek nálunk, óriási volt a forgalom.
Nagyon sok új vendéggel találkoztunk, reméljük,
jól érezték magukat, és visszatérõként köszön-
thetjük egyszer õket. A hagyományos ételeink
fogytak, a csülök és a bélszín, az étel és itallap tel-
jes választékát nyújtottuk a vendégeknek. A
korában már bevált turnusrendszert alkalmaztuk,
3 óránként cseréltünk terítéket. – B. K.  

Ha a vendégen múlna, több napon
át torkoskodna

Torkos
csütörtök

Átadták az
Európa Center 
3. ütemét
Ünnepélyes keretek között mutat-
ták be az Európa Center Üzleti és
Logisztikai Park fejlesztésének 3.
ütemében megépül létesítménye-
ket.  Az eseményen részt vett dr.
Molnár Szabolcs, Újpest alpolgár-
mestere is. 

négy lépcsõben készülõ beruházás most
átadott ütemében mintegy 12 ezer
négyzetméternyi raktár, iroda és üzemi

terület létesült. Ezzel, az egyébként tavaly a leg-
jobb logisztikai park címet elnyert projekt teljes
kapacitása, 80 ezer négyzetméterre bõvült. 

Wicha József beruházó szerint, a negyedik ütem
befejezésével, 100 ezer négyzetméternyi terület áll
majd a bérlõ cégek rendelkezésére. Bár az önkor-
mányzat nem vett részt a fejlesztésben, a projekt
mégis ezer szállal kötõdik a kerülethez. A jelenle-
gi fejlesztés 1,6 milliárd forintos költséggel készült
el, amelybõl 400 millió forintot uniós forrásokból
nyertek el az építõk.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester a megnyi-
tón elmondta: bár a beruházás teljes egészében
magántõkébõl, illetve uniós forrásból jön létre, az
önkormányzat számára örömteli, hogy ekkora
volumenû projektek telepednek le Újpesten, hi-
szen az ide költözõ cégek növelik a kerület adó-
bevételeit, és többek között munkahelyeket is te-
remtenek. – U. N.

A
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár
Tojás 24 Ft-tól 33 Ft-tól
Burgonya 200 Ft-tól 200 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól 200 Ft-tól
Fejessaláta 240 Ft-tól 230 Ft-tól
Retek 180 Ft-tól 200 Ft-tól
Újhagyma 160 Ft-tól 200 Ft-tól
Alma 250 Ft-tól 320 Ft-tól
Spenót, sóska 1000 Ft-tól 1000 Ft-tól
Paradicsom 760 Ft-tól 800 Ft-tól
Koktélparadicsom 1200 Ft-tól –
Paprika 680 Ft-tól –
Kelbimbó 800 Ft-tól 800 Ft-tól
Brokkoli 600 Ft-tól 700 Ft-tól

Forrás: Piacfelügyelõség



Program-
naptár
2011. március 11–17-ig 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
11.00-18.00, szombaton 9.00-18.00:
Finta Edit festõmûvész kiállítása. Márci-
us 27-ig. Újpest Galéria
11.00-18.00, szombaton 9.00-18.00:
Magyar népmûvészet diákrajzokon. Új-
pesti iskolások munkái. Március 27-ig.
Újpest Galéria
10.00-18.00: Urbán Tibor: Víztornyok
címû fotókiállítása, április 4-ig. FÁMK
Fõépület, Galéria
10.00-17.00: LEGO kiállítás. Március 18-
20-ig. KFÁMK KH

Március 18., péntek
SZÍNHÁZ – GYERMEKEKNEK
14.30: Hányszor mondjam még?! – A
Görbe Tükör Színház elõadása. UGYIH

NYELVTANULÁS 
17.00-18.30: Kezdõ angol tanfolyam.
KFÁMK Fõépület 

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
15.00-16.30: Jazzbalett. Ady MK
16.30-18.00:Társastánc-gyermek. KFÁMK KH
14.30-18.15: Hip-hop. UGYIH
16.30-21.00: Földházi Péter társastánc
tanfolyama UGYIH

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
9.00, 9.45., 10.30, 11.15: Ringató.
KFÁMK KH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Március 19., szombat
STÚDIÓ
9.00-14.00: Harsányi Gábor tehetség-
kutató és kommunikációs készségfej-
lesztõ stúdió. Újpesti Polgár Centrum

TUDOMÁNY
10.00-20.00: Tudással a magyar szemléle-
tért. XII. Bioenergetikai kongresszus. Ady MK

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK
Kóruséneklés
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

ZENÉS EST
18.00: HAKME Születésnapi-buli. Zárt-
körû rendezvény. Belépés meghívóval.
HAKME Klub

Március 20., vasárnap 
VERSPÓDIUM
16.00: „Emlékeim versben, dalban” –
Hûvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi mû-
sora. Újpesti Polgár Centrum 

ZENÉS ISTENTISZTELET
17.00: Újpesti Zenés esték: istentiszte-
let Liszt Ferenc orgona- és kórusmûvei-
vel. Igét hirdet Mészáros Kornél, orgo-
nál Tóka Ágoston, énekel az Újpesti
Baptista Kórus. Újpesti Baptista Temp-
lom (IV., Kassai u. 26.)

ZENE, TÁNC
17.00-22.00: Vasárnapi Randevú. A
‘60-as, ‘70-es évek zenéjét játsza a
Szilver zenekar. Ady MK

TÁNCHÁZ
10.00-12.00: Gyermek táncház, tavasz-
váró bál az Ady MK és a Bem Néptánc-
együttes szervezésében. Ady MK

Március 21., hétfõ
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

INTERNET
17.00: Az internet árnyoldalai. Hogyan
védjük meg gyermekeinket az internet
káros hatásaitól? – Beszélgetés Schiroky
Vilmossal, a Biztonságos Böngészés
Program koordinátorával. FSZEK Király
utcai könyvtára

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna. Ady MK
9.30-10.15: Manó torna. KFÁMK KH
18.30-19.45: Hatha jóga. KFÁMK KH

KÉZMÛVESSÉG
17.00-20.00: Kerámia stúdió. Ady MK
9.00-12.00: Foltvarró kör. KFÁMK KH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai
19.00-20.00: Zumba fitnesz. Ady MK
16.00-17.00: Ovi néptánc. KFÁMK Fõ-
épület
14.30-18.15: HIP-HOP. UGYIH
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

Március 22., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-11.00: Babajátszó. UGYIH

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

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
15.00-19.30: Jazzbalett. Ady MK
17.00-18.00: Rock and roll UGYIH
18.00-21.00: Társastánc. Földházi
Tánciskola. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

FOTÓZÁS
18.30-22.00: Digitális fotó. UGYIH

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-21.00: Jóga tanfolyam. Ady MK
14.00-20.00: Jóga Vanillyával. UGYIH

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol. KFÁMK Fõ-
épület

TORNA, MOZGÁS, HARCMÛVÉSZET
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

Március 23., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

KLUB
10.00-18.00: Hancurka Baba-mama
Klub. KFÁMK KH
17.00: Szülõ klub és készségfejlesztõ
játszóház sajátos nevelési igényû
gyermekek és szülei részére. Téma:
Az Újpesten fellelhetõ lehetõségek
feltérképezése. Újpesti Polgár Cent-
rum

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. KFÁMK Fõ-
épület
18.00: Tiffany síküveg, hobby tanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.00-18.00: Gyógytorna. Gyermekek-
nek. KFÁMK Fõépület
17.00 és 18.00: Kondicionáló torna.
Ady MK
16.00: Bikfic torna kicsiknek. Melicher
Cecíliával. UGYIH
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak.
Melicher Cecíliával. UGYIH
17.30: Bikfic torna ovisoknak. Melicher
Cecíliával. UGYIH 
18.00-19.00: Kondicionáló és gerinc-
torna. KFÁMK Fõépület
18.15-19.45: Csí Kung-Tai Csi. KFÁMK
KH

NÉPTÁNC, HASTÁNC
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
19.00-19.00: Zumba fitnesz. Ady MK
17.00-18.00: Hastánc kezdõknek.
Fakhr Eldin-Balogh Cecíla. UGYIH
18.00-19.00: Hastánc középhaladók-
nak. Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH
19.00-20.00: Hastánc haladóknak:
Fakhr Eldin-Balogh Cecília. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH
16.30-17.30: Rock and roll. UGYIH

Március 24., csütörtök
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK
15.00-18.00: Felnõttképzési Tájékozta-
tó Szolgálat-konzultáció. Ady MK

ZENE– KICSIKNEK
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Az op-
timális testi-lelki egészség alapelvei c.
elõadás. Elõadó: Csengei Károly. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance. 14-20
éveseknek. KFÁMK KH
17.30-19.00: Társastánc tanfolyam 
(iskolás kortól) KFÁMK Fõépület
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, zumba. UGYIH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

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

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

TANÁCSADÁS
16.00-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó
Szolgálat. KFÁMK KH

VÉRADÁS
Március 28-án, 14-18 óra között véradó
napot tart a Vöröskereszt az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban, amelyre
minden segíteni szándékozó véradót
szeretettel várnak. A regisztrációhoz
fényképes igazolvány, lakcímkártya és
TAJ-kártya szükséges! A következõ vér-
adás idõpontja: április 18-án, 14-18 óra!

Olvasóink figyelmébe! Összeállításunk nem
tartalmazza a teljes kínálatot. Kérjük, ér-
deklõdjön a mûvelõdési intézményeknél! 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
Fejezetek Újpest történetébõl. A kiállí-
tás megtekinthetõ – vasárnap és hétfõ
kivételével – naponta 10-17 óráig,
szombaton 10-14 óráig.
KFÁMK Fõépület: Karinthy Frigyes
emlékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter: Hollókõ címû fotókiállítása

MIT HOL TALÁL? 
� Ady Endre Mûvelõdési Központ:

1043 Bp., Tavasz u. 4. Tel.: 231-6000
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp.,

Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út

66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület:

1048 Bp., Hajló u. 2-8. Tel.: 380-6188,
380-6163

� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi
Ház: 1048 Bp., Lóverseny tér 6. Tel:
380-6760

� UGYIH: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház, 1042 Bp., István út 17-19. Tel.:
231-7070

� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény:
1043 Bp., Berda J. u. 48. Tel.: 370-0652
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CSAK SEMMI SZEXET!
Újpest Színház: Az Újpest Színház
bérlet 4. elõadása – egy mûsorválto-
zás okán – április 9-én, 19 órakor
Marriott-Foot: Csak semmi szexet, ké-
rem, angolok vagyunk címû komédia
lesz. A Turay Ida Színház biztos siker-
re számíthat, a történet vígjátéki alap-
mû, amelyet az azonos címû, még
1973-ban forgatott, máig emlékezetes
angol vígjáték tett azzá. A színpadra
kerülõ történet szerint minden adott
lenne, hogy egy ifjú pár konszolidál-
tan és nyugodtan kezdje közös életét,
de véletlenül kereskedelmi mennyisé-
gû pornókazetta kerül a lakásukba,
amit már a rendõrség is keres. Barát-
juk, aki a pornográf cuccok eltünteté-
sében segít nekik, történetesen balfá-
cán… Anyósok, bankigazgatók, revi-
zorok és örömlányok felvonulása segí-
ti elõ a teljes káosz kialakulását. Fõbb
szerepekben: Boros Zoltán, Rárósi Ani-
ta, Hûvösvölgyi Ildikó, Gyõri Péter, to-
vábbá két Jászai Mari-díjas színmû-
vész: Mikó István – aki a darab rende-
zõje is – és Benkõ Péter. Az elõadás a
The Sharland Organisation Ltd. és
Prekop Gabriella engedélyével, a Hofra
Kft. közvetítésével jön létre. Jegyek
bérleten kívül is válthatók: 2200 és
2500 Ft-os árban.

EGÉSZSÉGNAP
az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház-
ban március 26-án, 10-17 óra kö-
zött. Ízelítõ a Tavaszi megújulás cí-
mû programból: ingyenes állapotfel-
mérés (10-14 óráig), vérnyomásmé-
rés, testzsírszázalék mérés, vércukor-
és összkoleszterinszint meghatáro-
zás. Életmód tanácsadás (10-16 órá-
ig), vérnyomásmérés, testtömegin-
dex mérés, húgysavszint mérés,
EKG- és érszûkület vizsgálat. Látás-
vizsgálat, ortopédiai lábvizsgálat.

Elõadások 13 órától: Tavaszi nagyta-
karítás kívül és belül (dr. Nemes Ka-
talin). A mindennapi böjt csodája
(Csengei Károly). Egyéb szolgáltatá-
sok, például: hajdiagnosztika, kerin-
gésjavító lágy lézer terápia, asztroló-
giai tanácsadás, aurafotózás, grafo-
lógia, szépségápolás. A rendezvényre
a belépés díjtalan, egyes szolgáltatá-
sok térítés ellenében vehetõk igény-
be. Részletes info: szórólapokon és a
www.ugyih.hu honlapon. Együttmû-
ködõ partnerek: BFKH Budapest IV-
XV. Kerületi Népegészségügyi Inté-
zet, Újpest Önkormányzatának Szo-
ciális és Egészségügyi Intézménye,
Újpesti Lisztérzékenyek Klubja.

BIZTONSÁGOS BÖNGÉSZÉS 
Az internet árnyoldalai címmel
Schiroky Vilmossal, a Biztonságos
Böngészés Program koordinátorával
beszélgethetünk március 21-én, 17
órai kezdettel a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Király utcai könyvtárá-
ban. A BBP rövidítéssel is közismert-
té vált programot magyar szakem-
berek hozták létre, és a világon egy-
re többen használják. Szenzációja:
felismeri azokat a tartalmakat az
interneten, amelyek ártalmasak a
gyermekkorú felhasználó számára.
Megalkotója Schiroky Vilmos és csa-
pata. A háromgyermekes apuka sa-
ját tapasztalatából is tudja: az inter-
netezõ gyermekek védelmét garan-
tálni kell, mert egyre több lelkiisme-
retlen, olykor deviáns személy bom-
bázza õket nem nekik való tarta-
lommal. A Király könyvtár által kez-
deményezett beszélgetés abban se-
gíthet, hogy a világhálón segítsük a
gyermekek biztonságos böngészését. 

MAGYARNÓTA GÁLA
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban március 25-én, 15 órakor. Tíz
éve rendez László Mária, az Ady End-
re Mûvelõdési Központtal és az Új-
pesti Roma Kisebbségi Önkormány-
zattal karöltve magyarnóta mûsoro-
kat. Ehhez Újpest Önkormányzatát

és több magánszemélyt, céget nyert
meg támogatóként. A jubileumi mû-
sor egyfajta összegzés is: a neves éne-
kesek – például Gránát Zsuzsa, Kere-
kes Katalin, Miklós Szilvia, Tolnai
András, Koltai László – mellett ma-
rosvásárhelyi vendégmûvészek, az Új-
pesti Zenebarát Társaskör tagjai, és a
Romhányi Dalárda is fellép. A zenei
kíséretet az „Újpest” cigányzenekar
adja. Jegyár: 1000 Ft. 

FOTÓ TANFOLYAM
Március 21. és 22-én (18.30-22.00
óra között) az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házban. A kurzus, melynek
vezetésére Török György fotómû-
vészt kérték fel a szervezõk, a digitá-
lis fotózás lehetõségeivel ismertet
meg bennünket, valamint lehetõsé-
get nyújt a tapasztalatcserére. Mai,
digitális világunkban fontos szerepet
kapott a kortárs fotográfia és a ter-
mészetfényképezés is. Minden pilla-
nat megörökíthetõ már egy mobil-
telefon kamerája segítségével is. De,
hogy mindezt miként tegyük, hogy
ne csak látványt, hanem élményt is
kapjunk, nem árt tanulnunk. Bõ-
vebb info: www.ugyih.hu

JORDÁN TAMÁS ESTJE 
Április 10-én, 18 órakor az Újpesti
Kamaraszínházban Jordán Tamás Jó-
zsef Attila-estje. Egy nappal a költé-
szet napjává vált József Attila-szüle-
tésnap elõtt, Jordán Tamás Újpesten
teremt alkalmat arra, hogy bepillant-
sunk egy alkotó belsõ világába, elénk
tárt lelkébe. Jordán Tamás elõadóest-
jével több mint másfél évtizede járja
az országot. Az elõadás 1936. májusát

idézi. A pszichológus kezelése alatt
álló költõ ekkor írott életrajzi szöve-
gével, zavarba ejtõ pszichoanalitikus
önvallomásával szemben a mai napig
tanácstalan az irodalomtudomány.
A mû bizonyos részei nyilvánosságra
kerülhettek, a közönség számára
hozzáférhetõek voltak, míg más ré-
szei az intim szférába utalódtak. Jor-
dán Tamás utánozhatatlanul szemé-
lyes értelmezésével mindjárt két al-
kotó ember vívódásait láttatja egy-
szerre. A tõle megszokott drámai
erõvel éli, gondolkodja át aköltõi so-
rokat. Jegyár: 900 Ft.

A HÁROM KISMALAC
A Karinthy Frigyes Általános Mûve-
lõdési Központ Közösségi Házának
március 26-i programjára 10-12
óráig várják a kicsiket. A hagyomá-
nyos és népszerû programban a Me-
serét Bábszínházat, várják, amelyet
egykoron az Állami Bábszínház báb-
színész képzõjén végzett mûvészek
alapítottak. Azóta folyamatosan jár-
ják az országot elõadásaikkal. A fõ-
ként állatokról szóló meséket a 3-10
éves korosztálynak készítik, mert hi-
tük szerint az ilyen korú gyermekek
leginkább az állatmesékkel tudnak
azonosulni, hiszen minden figura
magában hordoz egy-egy emberi jel-
lemet. Ebbe a sorozatba illeszkedik
A három kismalac története, amely
generációk óta kihagyhatatlan mese.
A Közösségi Házban az elõadás után
játszóházat, kézmûves foglalkozást
tartanak. Belépõ az elõadásra 800
Ft/fõ, kétéves kor alatt ingyenes. 

ÚJPESTI DIÁKNAPOK
Április 4-8. Mozgalmas diákélet, ha-
gyományok, szórakozás, vetélkedés
motiválta az Újpesti Gyermek- és If-
júsági Ház szervezõit, hogy egy héten
át tartó találkozóra hívják a diákokat.
Sportnap, tematikus napok, mûvelt-
ségi vetélkedõ, amatõr diákszínjátszó
találkozó színesíti a programot.
Félmaratoni versmondás, firkafal, iro-
dalmi pályázat a mûvészetek iránt el-
hivatottságot érzõket ösztönözheti
alkotásra, részvételre. Általános és
középiskolás diákoktól a kommunális
hulladék és a már elavult használati
tárgyak újraértelmezésével egyéni,
vagy csapatversenyben készített, kre-
atív alkotásokat várnak. A diákna-
pokkal kapcsolatos információk a
titkarsag@ugyih.hu címen, illetve a
369-1283-as számon kérhetõk.

Ezt
ajánljuk



ra hívunk benneteket. Amatõr színjátszó csopor-
tok mutatkozhatnak be, kalandtúra, szórakoztató
vetélkedõ várja a játszani szeretõ diákokat. Az
egyéni versenyzõk és csapatok legjobbjain túl, a
„legaktívabb iskolát” keressük, amelynek tanulói
jutalomból, kiránduláson vehetnek részt. Minden
egyes megmérettetést külön díjazunk. 

Nem kell elindulni minden kategóriában, de azt
szeretnénk, ha minél többen eljönnétek, nemcsak
versenyzõnek, hanem nézõnek is. A jelentkezési
lap letölthetõ a www.ugyih.hu/diak internetcím-
rõl. Jelentkezési határidõ minden pályázatra és
versenyre: 2011. március 25.

PROGRAMOK:
Április 4. 14-18 óra: Sportnap
– Középiskolák közötti labdarúgó torna. 5 + 1 fõs

csapatok jelentkezését várjuk. (Egy középiskola
maximum két csapatot indíthat.)

– Ügyességi váltó verseny általános iskolások részé-
re, melyre 8 fõs csapatok jelentkezését várjuk.

Április 5. 14-18 óra: Tematikus séta a Margit-
szigeten
Gyere velünk, fedezd fel a Margitszigetet és érezd
magad jól a természetben! Minden középiskolás
csapatot 2 lánynak és 2 fiúnak kell alkotnia. Ettõl
eltérni nem szabad. Általános iskolások esetében
ez 2 lány + 2 fiú és egy kísérõ felnõtt, aki termé-
szetesen segíthet a feladatok megoldásában.

Április 6. 14-18 óra: Mûveltségi vetélkedõ
Általános mûveltségi és közismereti vetélkedõ
kreatív és vidám feladatokkal, két korcsoportban.
I. általános iskola 5-8. osztály; II. középiskolások.
Iskolánként 4 fõs csapatok jelentkezését várjuk!

Április 8., 9 órától: Amatõr Diákszínjátszó Ta-
lálkozó – ADT
Maximum 40 perces, humoros jeleneteket, elõ-
adásrészleteket, bohózatokat várunk már mûkö-

dõ, vagy a rendezvényre összeálló csoportoktól. A
stílus lehet lazább és kísérletezõ jellegû, de töre-
kedjetek a minõségre. Iskolánként egy csoport je-
lentkezhet! Az elõadásokat szakmai zsûri értékeli. 

Április 8., 9-21 óra: „Félmaratoni” versmondás
9 órától 12 órás „félmaratoni” versmondás a Köl-
tészet Napja alkalmából, közben Firkafal: „Miénk
itt a tér” – az elhangzott versek asszociációjának
szabad megjelenítése. 16 órától a pályázatok és a
versenyek eredményhirdetése

IRODALMI PÁLYÁZAT
Kedves Diákok (kicsik és nagyok)! Az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház 2011. április 4. és ápri-
lis 8. között rendezi meg az Újpesti Diáknapokat.
Ez alkalomból irodalmi pályázatot hirdetünk. Az
idei évet az ENSZ az Erdõk Nemzetközi Évének nyil-
vánította. Az irodalmi pályázatunk is ehhez kap-
csolódik, melyre alsó- és felsõ tagozatos, valamint
középiskolás diákok egyaránt pályázhatnak!
A pályamunkákat több mûfajban is elkészíthetitek. 
Általános iskola 1-4. osztályosok számára:
Téma: Ébred az erdõ. Mûfaj: vers vagy mese
Általános iskolások 5-8. osztályosok számára:
Téma: Az erdõ szépségei. Mûfaj: novella vagy vers
Középiskolás tanulók számára:
Téma: Az erdõ szépségei. Mûfaj: novella vagy vers
Beadási határidõ: 2011. március 25.
Formai követelmények: A pályázatokat gépelve,
12-es betûmérettel, 1,5-es sorközzel kérjük elké-
szíteni. Az elektronikusan elküldött pályamûve-
ket doc vagy pdf formátumban tudjuk elfogadni.

A pályázatokon kérjük feltüntetni a pályázó
pontos nevét, elérhetõségeit (e-mail cím, tele-
fonszám) iskoláját, osztályát. Az elkészült munká-
kat az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház portájára
(1042 Budapest, István út 17-19.), vagy a
titkarsag@ugyih.hu e-mail címre várjuk.

„GONDOLD ÚJRA…”
„Szeretem a földgolyót két kézzel és két oldalról
átfogni!” (Friedensreich Hundertwasser)

Pályázatot hirdetünk, melyre kommunális hul-
ladék és már elavult használati tárgyak újraértel-
mezésével egyéni és/vagy csapatban készített kre-
atív alkotásokat várunk, általános és középiskolás
diákoktól. Az alkotások mûvészi és felhasználha-
tósági célokat egyaránt szolgálhatnak. Arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy mennyire tudtok szaba-
don, ugyanakkor praktikusan és környezettuda-
tosan gondolkodni. Kérjük, egy rövid kísérõ levél-
ben  írjatok néhány mondatot az elkészített alko-
tásról. 

A pályamunkákat csak a jelentkezési lappal
együtt tudjuk elfogadni. (A jelentkezési lap letölt-
hetõ a www.ugyih.hu/diak honlapról is.)
A legszínvonalasabb munkák kiállításra kerülnek
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban, készítõik
pedig tárgyjutalomban részesülnek.
Beadási határidõ: március 25.
Alkotások leadása: Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsá-
gi Ház portáján (1042 Budapest, István út 17–19.)
Bõvebb információ a titkarsag@ugyih.hu e-mail
címen vagy a 369-1283-as telefonszámon kérhetõ.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Hollósi Antal országgyûlési képviselõ március
31-én 16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz

Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: 369-09-05. 
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ március 28-án
18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,, Árpád
út 56. Tel.: 369-09-05.) Németh Edit Éva, Hladony Sándor
Gyula önkormányzati képviselõk április 4-én17-18-óráig
tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán
Gyula képviselõk április 4-én 18-19 óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-
09-05.) Nagy István önkormányzati képviselõ április 5-én
16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal
II/68. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képvise-
lõk április 11-én 17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati
képviselõ április 12-én 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: (1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 369-09-05.)

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Rádi Attila alpolgármester márciusi fogadóórája 21-én,
hétfõn lesz,  tekintettel arra, hogy a hónap második hét-
fõje ezúttal munkaszüneti nap. Alpolgármesteri fogadó-
óra: 14-15 óra. Képviselõi fogadóóra: 15-16 óra

SPORTOLÓK A KÖZÉLETBEN
2011. március 23-án szerdán 17 órakor az újpesti Fidesz;
Fidelitas vendégei: Balogh Gábor, a miniszterelnök sport-
ügyekért felelõs tanácsadója, világ- és Európa-bajnok öttu-
sázó, valamint Gécsek Tibor Európa-bajnok kalapácsvetõ.
Helyszín: Polgár Centrum tükörterme (1042 Bp., Árpád út
66.) Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

www.ujpestifidesz.hu

Szalma Botond (KDNP) minden hónap elsõ hétfõjén
18 órától tart fogadóórát a Templom u. 4. szám alatt.

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ fogadó-
órája: minden hónap elsõ hétfõjén, 18-19 óra kö-
zött, a Szent László tér 7. alatt.

Perneczky László önkormányzati képviselõ
(LMP), Fenntartható Fejlõdés tanácsnok foga-

dóórája: elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: +36-20-390-
0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Nõtagozata
GYÛJTÉST SZERVEZ a rászorulók javára. Kérjük fe-
lesleges ruhanemûjét, gyerekjátékot március 28.–

április 1. között, 14-tõl 17 óráig hozza el a Nádor utca 1-be. 

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselõ elõzetes telefonon
történt egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as telefonszá-
mon – bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képviselõ
április 1-én 17 órától, Szabó Gábor önkormányzati képvi-
selõ április 4-én 17-18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tar-
tanak fogadóórát, Horváth Imre önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ szerdáján 17 órától tart fogadóórát a
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnáziumban (1046 Bp.,
Bõrfestõ u. 5-9.), következõ fogadóórája április 6-án lesz.

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõinek
fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkormány-
zati képviselõ, a Káposztásmegyeri Településrészi
Önkormányzat elöljárója, minden hónap 2. hétfõjén,

17-18-ig tartja fogadóóráját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-44., a
TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) önkormányzati kép-
viselõ, minden hónap 2. hétfõjén 17-18-ig tartja fogadóórá-
ját. Helyszín: IV. Hajló u. 42-44., a TRÖK helyisége.

Újpestért
Egyesület
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Újpesti
Diáknapok
Április 4-8.
Mozgalmas diákélet, hagyományok, szórakozás,
vetélkedés. Ez jellemezte a régmúlt idõkben az
„iskolavárosok” életét. Ezt a hangulatot szeret-
nénk megidézni egy hétre. Rendhagyó találkozó-
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IFJÚ MÛVÉSZEK '48-RÓL
Köszönjük az újpesti óvodásoknak és általános iskolásoknak, hogy kéré-
sünkre rajzokat készítettek 1848. március 15. ünnepére. A számtalan szebb-
nél szebb alkotás közlésére terjedelmi okokból nincs lehetõségünk, de vala-
mennyi megtekinthetõ az ujpest.hu és az ujpest-kaposztasmegyer facebook
oldalon. Az Újpesti Naplóban a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, a Vi-
ola Óvoda, a Leiningen utcai Óvoda és a Lakkozó utcai Óvoda ifjú mûvésze-
inek munkáiból adunk válogatást. Újpesti Sajtó Kft. munkatársai
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K u n g - F u  Ú j p e s t e n
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan õsi
kínai harcmûvészet, melyet egy apáca ho-
zott létre 300 évvel ezelõtt. Nem igényel kü-
lönösebb fizikai erõt, akrobatikus hajlékony-
ságot, bárki bármikor elkezdheti, mert kön-
nyen és gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy
titkos stílus volt, emiatt megmaradt a tradí-
ció, így azokat a technikákat is tartalmazza,
melyek más stílusból a versenysporttá tör-
ténõ átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az ér-
zékeny, gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca figyelembe vette az emberi anatómiát és a
puszta fizikai erõ helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre he-
lyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nõknek és a gyengébb fiziku-
mú férfiaknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett,
apáról-fiúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester el-
kezdte nyilvánosan is tanítani. Az õ tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírûvé tette ezt
a stílust. Az öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong
Kong elsõszámú akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az át-
lagnál mind fizikai, mind mentális tekintetben. Belsõ erõs (Chi Kung) gyakorlatai
meghosszabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyi-
ségfejlõdésére is. (A gyerekek külön csoportban, külön mester figyelme mellett edz-
hetnek.) 

A Wing Tsun kung-fu magas szintû önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr ki-
képzési anyagában is szerepel. Mivel lehetõség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több
elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust. Mindezeket alátámasztja,
hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és
vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb kung-fu egyesület – már 25 éve – Si-Fu Máday Nor-
bert 8. mesterfokozatú fõinstruktor vezetésével. Tréningek hétfõn, pénteken a Pécsi Se-
bestyén Általános Iskolában (Lõrinc u. 35-37.).
Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 4. mesterfokozat, Tel.: 30/9-83-83-73 vagy WWW.WINGTSUN.HU

BÉRELHETŐ ÉS ELADÓ
Ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése

a IV. és XV. kerületben.

Tel.: 06 30 9491835, 06 70 317 0777

www.medaille.hu

Mérlegképes, könyvelési
végzettséggel

rendelkezõ munkatársat 
keresek hosszú távra. 
Tel.: 06-30-864-0017

MUNKAVÁLLALÁSRA is alkalmas 

3 nyelvű OKLEVELET adó MASSZŐR-

TANFOLYAM indul Újpesten 

ápr. 13-án és Gazdagréten ápr. 9-én

Ára: 45 000 Ft (részlet fizetéssel)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487;

(Cégj.szám: 02-09-07-5471)  

Hasak a napra
Mindennap átélünk ehhez hasonló szituációkat. Teljesítenünk kell. Gyerme-
keinknek meg kell ütni a mércét már az óvodában is, kisiskolásaink pedig
majdnem olyan elfoglaltak, mint a belváros rohanó menedzserei. Csak más
oldalról, koruknak megfelelõ módon. Meg kell felelni a házastárs, a lakókö-
zösség, a hivatalok, összességében a társadalom elvárásainak. Ki tud ennyi
felé figyelni? Még ennél is tovább megyek. Talán van bennünk olyan gondo-
lat: Meg kell felelni Istennek! Istennek?! Hogyan? Mi tetszik neki? Havi egy is-
tentisztelet, évente néhány úrvacsora, adakozás, vagy elég, ha egyszerûen
csak jó ember vagyok? Merthogy én az vagyok… 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására serkenti nézõközönség-
ét a Jákim Stúdió Színházi Társulás Hasak a napra (Avagy a mérce léce az ég-
be kerül) címû elõadása. A darab ingyenesen megtekinthetõ 2011. március
25-én 19 órakor az Újpesti Baptista Imaházban (1043 Bp., Kassai u. 26.).  

Szólláth Imre Rudolf lelkészi munkatárs

ÉLETMENTÕ PONTOK ÚJPESTEN
Életmentõ pontok – automata defibrillátor készülékek Újpesten: 

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

Polgármesteri Hivatal káposztásmegyeri kirendeltség 
(1048 Budapest, Hajló utca 42-44.) 

Újpesti Szent István téri piac, Piacfelügyelõség.

Amatõr zenekarok figyelmébe!
Újpest Önkormányzata elsõ alkalommal rendezi meg az Amatõr Zenekarok

Fesztiválját! Várjuk a jelentkezõket március 24-ig. Pályázati feltétel, 
hogy a zenekarnak jelentkezési határidõig kereskedelmi forgalomba nem
került hanghordozója, illetve nem elérhetõ web alapú zenei tartalmakat
értékesítõ felületeken, legidõsebb tagja pedig maximum 28 éves lehet. 

Pályázathoz demo-CD-t vagy bemutatkozó 
web-linket kérünk, legalább 3 önálló dallal.

Elérhetõségeink: Újpesti Sajtó Kft., Bp., IV. kerület, Tavasz utca 4. I. emelet, 
E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Köszönjük a jelentkezést!
Néhány nap alatt megtelt a parlamenti látogatásra rendelkezésre álló 50 fõs keret, ezért az Újpesti Sajtó Kft. arra kéri
az újpestieket, többen ne jelentkezzenek a 2011. április 21-i alkalomra. Wintermantel Zsolt polgármester, országgyûlé-
si képviselõ legközelebb júniusban várja a kerületi lakosokat az Országgyûlés épületében tett látogatásra.



Apróságok a röplabda pályán
Az Újpesti Csokonai DSE röplabda szakosztálya az elmúlt hét végén
rendezte meg az elsõ Csokonai Mini Kupát.  A szervezõk nem titkolt
szándéka szerint elsõsorban azokat a gyerekeket várták a bajnok-
ságra, akik olyan csapatokban játszanak, amelyek nem járnak or-
szágos, illetve budapesti versenyekre. Amint azt Tóth Jutka, az
ÚCSDSE elnöke elmondta, a saját egyesületükbõl is az „amatõrök”
kaptak lehetõséget. Õk tavaly szeptemberben kezdtek röplabdázni,
illetve a sorozatversenyeken alig jutottak szóhoz.
A kupában – ezzel együtt – óriási küzdelem folyt a pontokért.  Az apró röpisek cseppet sem kímélték magukat és
a hangszálaikat, legalább úgy örültek egy-egy szép pont megnyerése után, mint a legnagyobb profi röplabdások.
Senkit sem zavart, hogy néhányukon látszott, hogy egyelõre csak ismerkednek ezzel a gyönyörû játékkal. Persze a
csapatokban feltûnt pár olyan is, aki már nagyon jó barátságban volt a labdával.

– Nagy örömünkre szolgál, – mondta Tóth Jutka – hogy tizenkét csapat is eljött hozzánk, és megküzdjön a végsõ
gyõzelemért. Bízom benne, hogy legközelebb még többen leszünk, legalább annyian, mint a hetekkel ezelõtt
megrendezett tornánkon, ahol közel százötven apróság ütögette a labdát.

– Mióta mûködik a szakosztály, és ki lehet a tagja?
– Egyévesek vagyunk.  és mindenkit várunk, aki röplabdázni szeretne. Természetesen a gyerekekre gondolok, de

azt sem bánjuk, ha a felnõttek is eljönnek hozzánk. 
– Hány edzést tartnak egy héten?
– Legalább három alkalommal összejövünk, és természetesen a versenyeken is részt veszünk. Külön köszönet az

edzõ kollegáknak, Horváth Kristófnak, Mihály Lászlónak, akik szakértelmükkel, munkájukkal nagyban hozzájárul-
nak az egyesületünk sikeres mûködéséhez.

– Van kapcsolatuk, igazi nagy egyesülettel?
– Nem régen tárgyaltunk az UTE Volley vezetõivel, remélem gyümölcsözõ együttmûködés is lehet a terveinkbõl.

Az I. Csokonai Kupa végeredménye: 1. Gödöllõi Sasok, edzõ: Wirnhardt Oszkár; 2. Gödi DSE „B”, edzõ: Oláhné
Szûcs Katalin; 3. Gödi DSE „A”, edzõ: Oláhné Szûcs Katalin; 4. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola „A”, edzõ:
Huszka Tamás; 5. ÚCSDSE „B”, edzõ: Mihály László, Nagy Lászlóné; 6. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola „B”,
edzõ: Huszka Tamás; 7. ÚCSDSE „A”, edzõ: Mihály László, Horváth Kristóf; 8. ÚCSDSE fiú, edzõ: Horváth Kristóf;
9. Gödi DSE „C”, edzõ: Oláhné Szûcs Katalin; 10. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola „C”, edzõ: Huszka Tamás;
11. Röptörpök (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium), edzõ: Sárkány Anna; 12. ÚCSDSE „C”, edzõ: Mihály
László, Horváth Kristóf. (gergely)
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Kiesett a kupából az Újpest FC
Az Újpest FC labdarúgó csapata 2-2-es döntetlent játszott Kaposvárott a Magyar
Kupa negyeddöntõjének visszavágóján. Sajnos a döntetlen kevés volt a boldog-
sághoz, ugyanis a kaposvári gárda, a Megyeri úti gyõzelmének köszönhetõen, 
5-4-es összesített eredménnyel lépett tovább. Mészöly Géza vezetõedzõ a csapat
második félidei játékával és a küzdõszellemmel elégedett volt.

– Igazi kupacsatát játszottunk a Ka-
posvárral – mondta. – Gratulálok az
ellenfelünknek a továbbjutáshoz. A
második félidõben sokkal jobb telje-
sítményt nyújtottunk, pedig az elsõt
sem kezdtük rosszul. De aztán, mint-
egy tíz perc elteltével, az eladott lab-
dák miatt, magunkat hoztuk nehéz
helyzetbe. Egy ilyen helyzetbõl jutha-
tott szöglethez a Kaposvár, amelybõl
meg is szerezte a vezetést. A szünet-
ben sikerült rendeznünk a sorokat, és
tíz emberrel is visszajöttünk a meccs-
be. A fordulópontot Balajti lövése je-
lentette volna, ha Kovács nem véd

bravúrral, akkor nagyon nagy problé-
mát okozunk a Kaposvárnak. Össze-
gezve, a második félidei játékunknak
és küzdõszellemnek örülök, erre le-
het építeni a továbbiakban.

Mészöly Géza a két kiállítással
kapcsolatban újságírói kérdésre vá-
laszolva elmondta: Rajczi Péter va-
lóban szabálytalan volt Zsókkal
szemben, de kispadról látva az ese-
tet, úgy ítélte meg, hogy túlzott
büntetés az azonnali piros lap.
Mitrovics esetérõl vezetõedzõnk úgy
vélte, a sárga lap ilyen esetekben egy-
értelmûen jár a játékosnak. (g)

Karatesikerek
Aquincumban
Az Aquincum WKF Kara-
te Utánpótlás versenyt
immár 15. alkalommal
rendezték meg. Közel 80
versenyzõ vett részt rajta,
hat egyesület színeiben,
Kata (formagyakorlat) és
Kumite (küzdelem) ver-
senyszámokban.

Az Angol Tagozatos Általános Is-
kolában mûködõ Peregrinus
Harcmûvészeti Egyesület hat ver-
senyzõt indított a március 6-i ver-
senyen. Név szerint: Kállay Zoltán
(1. b osztály), Bezdek Szilárd (2. a
osztály), Szabó Bálint (2. c osz-
tály), Dzurek Dániel (2. c osztály),
Tóbel Levente (2. c osztály) és
Czinege Patrik (2. osztály) – edzõ-
jük Farkas Norbert 2. Dan kara-
temester.

Az újpesti fiúk az erõs mezõny-
ben a következõ eredményeket ér-
ték el: Kállay Zoltán, Gyermek Ka-
tegória (6-7 év): Kata I. hely,
Bezdek Szilárd, Gyermek Kategória
(6-7 év): Kata II. hely, Tóbel Leven-
te, Gyermek Kategória (8-9 év):
Kata III. hely.

A következõ megmérettetés a
Magyar Shotokan Karate Szövet-
ség Országos Bajnoksága lesz. 

Hajrá fiúk!
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Ingatlan eladó

� Újpesten, Attila u. 38 m2-es lakás eladó. II.
em. erkély, pince, kamra, külön wc, elõszoba,
zuhanykabin. A ház rendezett, csendes, parkosí-
tott. Ára: 8,5 MFt. Ingatlanos ne hívjon. Tel.: 06-
20-456-9236

� Kulcs biztonságos részén, 230 négyszögöles
telken, 2006-ban épült 80+25 m2-es, könnyû-
szerkezetes ház, külön faházzal, tulajdonostól
eladó. I. á.: 24,3 MFt. Tel.: 06-30-400-2251

� 31 m2-es téglaépítésû, felújított, vízórás, gáz-
konvektoros, belsõ kertes lakás, a Chinoin utcá-
ban, azonnal költözhetõ állapotban eladó. 
I. á.: 7,49 MFt. Tel.: 06-30-921-0838

� Eladó Újpest, megyeri részén, a Nagyváradi
lakóparkban, 3+1 szobás társasházi, II. emeleti
lakás + garázs, tárolóval eladó. Érdeklõdni az es-
ti órákban. Ár.: 27,5 MFt. Tel.: 06-1-787-7541

� Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel,
csendes környezetben, 2 szobás, összkomfortos
családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület). Tel.: 06-30-392-4030

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

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

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

� Újpesten, Megyer lakóparkban, 5 éves, téglá-
ból épült, összkomfortos, parkettás, erkélyes,
garzonlakás, tárolóval, zárható kocsi beállóval,
magánszemélytõl eladó. Csendes környezet jó
közlekedés. Tel.: 06-1-233-1876, 06-30-426-8860,
06-30-441-6038

� Izzó utcában, 2 szobás, 53 m2-es, II. emeleti, er-
kélyes, egyedi fûtésû, alacsony rezsi költségû la-
kás, klímával, beépített mosogatógéppel, riasztó-
val, tulajdonostól eladó. Metró 10 perc, zöld kör-
nyezet. I.á.: 12,4 MFt. Tel.: 06-30-210-3568

� Eladó Újpesten egyszobás, téglaépítésû, gar-
zon, III. emeleti öröklakás. 37 m2-es, gázfûtéses,
új nyílászárós, pincés. Vagy elcserélném 1,5 szo-
bás panelre. I.á.: 7,05 MFt. Tel.: 06-20-295-7440

� Tulajdonostól eladó, Újpest frekventált ré-
szén, téglaépítésû, magas földszinti, 80 m2-es, 3
szobás, polgári lakás, kertkapcsolattal. I.á.: 18
MFt. Elérhetõség egész nap. Tel.: 06-30-378-7341

� Eladó Pestújhelyen, a Szerencs utca legszebb
részén, egy 559 m2-es telek. A telken lévõ ház
erõsen felújítandó vagy bontandó. Víz, villany a
házban, gáz az utcában. Közvetítõk kíméljenek!
I.á.: 21 MFt. Tel.: 06-30-301-4533

� Eladó Újpesten tulajdonostól, Katalin parkra né-
zõ, világos konyhás, 53 m2-es, tehermentes panel.
Átalakított: nappali+háló+hall. Járólap, parketta,
padlószõnyeg, vízóra, megkímélt állapot, emeleti,
keleti. Irányár: 9,15 MFt. Tel.: 06-20-518-7907

Ingatlant kiad

� Újpesten a Víztoronynál másfél szobás, 35 nm-
es, bútorozott, vízórás panellakás hosszú távra,
maximum 2 fõ részére 45 000 Ft/hó + rezsiért ki-
adó. Kaukció 2 hónap. Tel.: 06-70-272-2360

Garázs

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

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka. Bútormozgatással, fóliatakarással. Kor-
rekt árak akár azonnali kezdéssel. Bodnár László
Tel.: 06-20-442-9570; 06-1-369-6674

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

�� ÚJ ÜZLETNYITÁS! ÚJPEST ÁRUHÁZ FÖLD-
SZINTJÉN. RUHAJAVÍTÁS, RUHATISZTÍTÁS,
KEDVEZÕ ÁRAKKAL. NYITVA TARTÁS: hétfõ-
tõl-péntek 9-18-ig szombaton 9-13-ig tel.:
06-20-206-5088

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, er-
kélybeépítés és felújítás, elõtetõk, kerítések
gyártását és javítását vállalom. Tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

�� Dugulás elhárítás, víz, gáz, központi fûtés-
szerelés, mosdók, wc-tartályok cseréje, vízórák
cseréje. Tel.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089

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

� Villanyszerelési munkák, kapcsolók, dugaljak,
csillárok, biztosíték táblák és egyéb más villany-
szerelési munkálatok. Gyors és megbízható,
akár hétvégén is. 20 éve a lakosság szolgálatá-
ban. Tel.: 06-20-959-7581

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

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

�� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vál-
lal. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseré-
je. Tel: 06-1-306-2023, 06-70-234-7759

�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk
készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 06-1-370-
4932

Oktatás

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

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

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

Vegyes

Eladó egy Bendorf Krupp alpakka, kb. 100 éves,
6 személyes evõeszközkészlet, 6 db evõeszköz-
tartóval. Ár: 25 000 Ft. Tel.: 06-30-226-6889

Utazás

Április 16. Seegrotte: 7500 Ft; április 22-25.
Húsvét Erdélyben: 58 900 Ft; május
06.Száztornyu Prága: 39 900 Ft; május 15.
Máriazell: 8900 Ft; május 15.Veszprém-Zirc-
Pannonhalma: 6200 Ft; június 16. Kalando-
zás Erdélyben: 68 900 Ft; április 05. Izraeli
körút: 198 600 Ft+ill. Akciós nyaralások gö-
rög, olasz, horvát spanyol apartmanok, szál-
lodák, belföldi utak. Üdülési csekket bevál-
tunk. BBTOURS 1043.Bp.Munkásotthon u
18.  Tel.: 06-1-780-1269,  www.bbtours.hu

Budapest, IV. kerületi Újpesti Város-
gondnoksági Kft. Park fenntartó cég,

önállóan dolgozni tudó kertész szak-
munkás végzettséggel

rendelkezõ kollégákat keres. 
Elõny a szakmai tapasztalat. 

Munkakezdés várható idõpontja:
2011. március. Jelentkezni a 70/454-

9711 telefonszámon, vagy e-mail-ben 
a bonczvg@gmail.com címen lehet.
Telefonon Boncz Beátát kell keresni.

Halálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

B o b c s o k  J á n o s
ny. cipészmester 

2011. március 5-én, életének 
89. évében elhunyt. 

Drága halottunktól végsõ búcsút 
veszünk: 2011. március 17-én, 

13.30 órakor a Megyeri úti temetõben. 
Gyászolják: lánya, veje, unokái, 

testvérei és utolsó társa!

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai
– Jogi asszisztens
– Biztonsági õr (vagyonõr, testõr)
– Parkoló õr
– Közterület-felügyelõ
– Tûzvédelmi elõadó

Tanfolyamszervezõ: 06-30-552-3938
Kereskedelmi képzések: 8 általános is-
kolát végezettek számára:
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Vendéglátó eladó
Szakmunkások részére:
– Boltvezetõ
Érettségizettek részére:
– Kereskedelmi ügyintézõ
Tanfolyamszervezõ: 06-20-951-3357

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 9-16, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. 
Hirdetésüket a hirdetes@ujpesti-
media.hu címen is feladhatják. Tel.:
06-30-233-6357.

A lakossági hirdetéseket hétfõn
9-16, szerdán 9-15, csütörtökön
9-14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. Csak személyesen az
Ady Endre Mûvelõdési Központban
(Tavasz u. 4., I. emelet) várjuk hirde-
tõinket. Tel.: 06-1-785-0366.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

FOTÓPÁLYÁZAT!

Újpesti élet képekben
Az Újpesti Napló fotópályázatot
hirdet amatõr és profi fotósok
számára. Három kategóriában le-
het pályázni: hírek és események,
emberportrék, közterek és hely-
színek bemutatásával. A pálya-
mûveket július végéig kell elkészí-
teni. A pályázati felhívás részleteit
bõvebben a www.ujpest.hu
weboldalon közöljük. Eredmény-
hirdetés: 2011. augusztus 29-én.

ESZTI NÉNI 102!
„A nap ma olyan fényesen ragyog,

ma mindenki azt suttogja: boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,

még sok ilyen szép napot kívánnak neked!” 
Mimike, Zsóka, Sanyi, Marcsi, Andris, Kamill, Kriszta és Zoli

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

F A R K A S T E A H Á Z
Ajándékozzon teát, hogy kedvese 

a gőzölgő tea fölött Önről álmodozzon!

Cím: IV. ker., Szent István tér 3.

www.farkasteahaz.hu 

Tel.: 369-2737

Dr. Rákó Sándornénak, Margó néninek 
születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot 

és Jó egészséget kíván egy újpesti barátnõje.
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Ú J P E S T I  N A P L Ó

Parktisztítás 
a Népszigeten
(Szúnyog sziget)
2011. április 16-án a MAGYAROR-
SZÁGI FÖLD EGYESÜLET  szervezé-
sében. Gyülekezés: reggel 9 órakor a
sziget déli részén KSI csónakháznál
vagy az északi részén a Kutyaiskolá-
nál. Bõvebb információ: www.folde-
gyesulet.hu weboldalon. 

SEGÍTSE MUNKÁNKAT ADÓJA 1%-
ÁVAL! Adószámunk: 18126288-1-42

Az egyesület

ZENÉS ISTENTISZTELET
2011. március 20-án, vasárnap délután 5 órakor,
zenés Istentiszteletet tartunk az Újpesti Baptista
Templomban (Budapest, IV. Kassai u. 26.) Liszt Fe-
renc orgona- és kórusmûveivel.

Igét hirdet Mészáros Kornél, orgonál Tóka Ágos-
ton, énekel az Újpesti Baptista Kórus. Minden ked-
ves érdeklõdõt szeretettel várunk.

Újpesti Baptista Gyülekezet

HELYSZÍNVÁLTOZÁS
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör
értesíti tagjait és vendégeit, hogy a következõ,
április 5-én esedékes találkozójukra új helyszínen,
az Újpesti Polgár Centrumban kerül sor (IV., Árpád
út 66. ). Az idõpont változatlan: 15 óra.

László Mária körvezetõ



Újpest helytállt 
az Elvis-szavazáson

Nemes küzdelem volt, Újpest helyt-
állt. Ez egy kedves, jó játék volt, úgy
gondoltuk, Újpest sokat adott a vá-
rosnak, így méltó helyen lett volna
az Elvis Presley tér – összegezte véle-
ményét Wintermantel Zsolt, miután
kiderült, nem a Külsõ Szilágyi út–
Megyeri út határolta teret nevezi el
a fõváros a rock and roll királyáról. 

Mint ismert, Újpest polgármestere személyesen is kampányolt azért, hogy
a gyõztes helyszín a IV. kerületben legyen. A Fõvárosi Önkormányzat márci-
us 16-án közleményben tudatta az Elvisrõl elnevezendõ közterület helyszíné-
re kiírt internetes szavazás eredményét. A szavazás elsõ helyén a Margit híd
budai hídfõje végzett, amit ugyanakkor a fõváros annak lengyel kötõdése
miatt nem tart alkalmasnak erre. Helyette a Fõpolgármesteri Hivatal a szin-
tén dobogóra került, VIII.–IX. kerület határán levõ, Ferenc körút–Üllõi út ke-
resztezõdését javasolja a Fõvárosi Közgyûlésnek Elvis Presley-rõl elnevezni.

Wintermantel Zsolt köszöni mindenki szavazatát, amivel az újpesti
helyszín gyõzelmi esélyeit növelte. – U. N.

– Miként választ költõt s mûsort? 
– Szeretem a Sándorokat! Reményik Sándor, Pe-

tõfi Sándor, Weöres Sándor verseit. A Kaleidosz-
kóp címû, magyar költõk verseit felsorakoztató
mûsorommal járom az országot. Tettem egy má-
sik utazást is, éppen egy hete mutatta be a Du-

na Televízió Szerelmes földrajz címû sorozatában
a rólam készített portrémûsort, amelynek segít-
ségével a kamerával is bejártuk azokat a helyszí-
neket, ahol születésem óta megfordultam, s
amelyek hatottak, s most is hatnak rám. A ba-
rangolások, az emlékek hatására verseket mond-
tam, énekeltem. A televíziós mûsor azzal is
szembesített, lehet, hogy itt van az ideje az ösz-
szegzésnek? Bizonyos értelemben, talán, igen.
Nos, az Emlékeim versben, dalban mûsorom,
amellyel Újpestre készülök, ennek jegyében fo-
gant. Nagyon szeretem, izgalmas is, mert nagyon
új mûsor. A bemutatót követõ harmadik elõadás
színhelye lesz Újpest.  

– A közönségnek is kihívás a verses est. 
– A költészet befogadása koncentrációt igényel

a hallgatóságtól is. Ezért közben mesélek a közön-

ségnek. Önmagamról, mûvész kollégáimról, a Ma-
dách Színházban eltöltött évekrõl, például Tolnai
Kláriról. A verseket dal, sanzon színesíti, olykor a
nosztalgia jegyében is. A zongoránál Neumark
Zoltán lesz segítségemre.

– Milyen a kapcsolata Újpesttel?
– Korábban a Száguldó Orfeummal léptem fel,

ebben az évadban a Turay Ida Színházzal szerepe-
lek Újpesten. Néhány hete az Osztrigás Miciben
játszottam, nézõként a múlt szombati Vértestvé-
rek musical „hívott” Újpestre. Emlékezetes szá-
momra, hogy a Kamaraszínház megnyitását köve-
tõen Cseke Péterrel a Kétszemélyes bolondságok-
ban játszottam. Azóta nem jártam a Kamaraszín-
házban, amely kis ékszerdobozként maradt meg
emlékeimben. Március 20-i fellépésemet ezért is
várom. 

– Az Újpest Színház egy mûsorváltozás okán is
várja Önt, a Csak semmi szexet, kérem, angolok
vagyunk! – áprilisi, bérletes elõadás lesz…

– Többet tud mint én. Igen, abban a darabban
is játszom. Tessék, egy váratlan találkozás, ráadás-
ként.

– Amikor nem Újpestre vezet az útja, hol ját-
szik? 

– A Madách Színházban a Diploma elõttben és a
soproni anyaszínházban folyamatosan fellépek. So-
kat utazom, de élvezem, hogy ennyiféle mûfajban
dolgozom. Szerencsére elkerül a skatulya. – B. K.

S z í n e s

Itt az ideje az összegzésnek?
– találkozás Hûvösvölgyi Ildikóval  
Emlékeim versben, dalban címmel Hûvösvölgyi Ildikó lesz a Verspódium
legközelebbi vendége március 20-án. A mûvésznõ az Újpest Színház gyako-
ri vendége fellépõként, sõt nézõként is. Számára az Újpesti Kamaraszínház
ékszerdoboz, ahol most lép fel másodszor.  
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