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ÚJPESTI NAPLÓ

HÚSVÉT A SZERETET
GYÕZELMÉT ÜZENI
Minden kedves olvasónknak kelle-
mes húsvéti ünnepet kívánunk!
Összeállításunkban az újpesti pol-
gárokat, és az egyházak képviselõit
kérdeztük.  – 4–5. oldal

ÚJ SZAKRENDELÕT, USZODÁT
KÉRNEK AZ ÚJPESTIEK
Nagy István alpolgármester az Új-
pesti Párbeszéd kérdõíveit értékelõ
bizottság vezetõjeként nyilatkozik
a felmérés eddigi tapasztalatairól. 

– 3. oldal

KARINTHYS DIÁKOK SIKERE
A ZÖLD VILÁGVERSENYEN
A Karinthy Frigyes Általános Mû-
velõdési Központ diákjai homok-
tövist óvó projektjükkel képviselik
hazánkat a Volvo Adventures világ-
verseny döntõjében.  – 6. oldal

ÚJPESTI MAJÁLIS
ELSÕ ALKALOMMAL!
Hagyományteremtõ szándékkal
idén majálist rendez az önkormány-
zat. Sok-sok programmal, koncert-
tel, finomságokkal várják a vendége-
ket a Semsey parkban. – 7, 16. oldal

www.ujpest.hu

Ünnepi tortával is köszöntötték kicsik és nagyok a negyven éves Pozsonyi óvodát – 3. oldal

OviszülinapOviszülinap



A képviselõk négy napirendi pontot
tárgyaltak meg, kettõ intézményve-
zetõket érintett. Az Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsõdék Intézménye ve-
zetõi álláshelyére ketten nyújtottak
be pályázatot, az eddigi vezetõ Var-
ga Gyöngyi, illetve Kocsis Ildikó Edit.

A pályázókat szakmai bizottság
hallgatta meg, amely a benyújtott
pályamunkák és a meghallgatása
alapján Kocsis Ildikó Edit vezetõi
megbízását támogatta. 2010. május-
tól 2016. májusig történõ kinevezé-

sét a képviselõ-testület 14 igen sza-
vazattal hagyta jóvá.

A képviselõk ugyancsak elfogadták
Galambos Lászlóné, a Lakkozó Óvóda
vezetõjének bejelentését, miszerint
idén nyugdíjba kíván vonulni. Kérése
alapján augusztus 30-i hatállyal
mond le óvodavezetõi megbízásáról,
közalkalmazotti jogviszonya az év vé-
géig tart. Wintermantel Zsolt polgár-
mester megköszönte több évtizedes
munkáját, nyugdíjas éveihez sok si-
kert és egészséget kívánt. – U. N.

2 K ö z t é r

Rapid ülés a városházán

Új vezetõ
a bölcsõdék
élén
Személyi kérdésekrõl, ön-
kormányzati intézmények
lízingszerzõdéseinek jóvá-
hagyásáról döntött a kép-
viselõ-testület április 19-i,
rendkívüli ülésén.

A piac tulajdonában lévõ megfigye-
lõ rendszert a vagyonõrök mûköd-
tették, kis központjukban árgus sze-
mekkel figyelték a monitorokat, ter-
mészetesen az adatvédelmi szabá-
lyok betartása mellett. A piac terüle-
tét és a hozzá tartozó területet fo-
lyamatosan pásztázták az „elektro-
mos szemek”. 

Viszonylag jól mûködtek a kame-
rák, ám némi gondot jelentett, hogy
nem a kereskedelmi egységek védel-
mének megfelelõen alakították ki
azokat, és a kezelhetõség terén is
akadtak nehézségek. Ez anynyit tesz,
hogy a kamerák folyamatosan „jár-
õröztek” (forogtak), így folyamatos,
alapos figyelésrõl nem lehetett szó. 

Pár napja az Újpesti Vagyonõr Kft.
szakemberei átprogramozták a
rendszert. Elsõ lépésként átvizsgál-
ták a kamerákat, a beállítási módo-
kat, és megállapították, hogy az
egyik rögzítõ nem is mûködik. Ezt,
ahol kellett, megjavították, felújítot-
ták, és kicserélték az elavult szerke-
zeteket. Most már lehetõség nyílik
arra, hogy az õrszolgálat emberei

kövessék, kinagyítsák a gyanús ese-
ményeket, és megfigyeljék a rendsze-
ren keresztül azokat, akik erre okot
adnak. Szisztematikusan lehet követ-
ni a különféle mozgásokat, így haté-
konyabban deríthetik fel a vásárlók
illetve az árusok sérelmére elkövetett
lopásokat. Az eredmények hamar
kézzelfoghatóvá váltak. – Á.T. 

AMI MÉG HÁTRA VAN
A rendszer kezelésének, a ka-
merák mûködtetésének meg-
vannak a maga szakmai forté-
lyai és szabályai, ezért az õrök
alapos képzésen estek, illetve
esnek át. Hátra van még egy
nagy karbantartási akció, mely-
nek keretében a szakemberek
megtisztítják a kamerákat, és a
csatlakozásokat. Tisztább lesz a
kép minden tekintetben, a va-
gyonõrök is védettebbek lesz-
nek az ellen, nehogy jogszerût-
len, vagy vitára, panaszra okot
adó intézkedéseket foganato-
sítsanak. Ezzel a piac vagyonvé-
delme is erõsödött.

Új rendszerben mûködnek a kamerák a piacon

Elektromos szemek 
vigyázzák a vásárlókat
Az újpesti piaci õrszolgálat váltását követõen nem so-
kat kellett várni arra, hogy a szakemberek kiépítsék a
megfelelõ technikát; egy vagyonvédelmi kamerarend-
szert és járõrellenõrzõ rendszert is telepítettek. Ennek
ellenére, ha szórványosan is, de akadtak bûnesetek.
Most még nehezebb dolguk lesz a bûnözõknek, mert
hatékonyabbá tették a rendszert.

JÓVÁHAGYTÁK A SZERZÕDÉSEKET
Szabálytalan lízingszerzõdésekre bukkant a költségvetés ellenõrzésekor
a szakügyosztály, amelyek az államháztartási törvénybe ütköznek – je-
lentette be Molnár Szabolcs alpolgármester. Az egyik kölcsönszerzõdést
2010-ben a Szociális és Egészségügyi Intézmény kötötte egy kisbusz
megvásárlására, 60 hónapos futamidõre. A másikat a Szociális Foglal-
koztató egy Renault gépjármû megvásárlására, 24 hónapos futamidõre. 
A törvény szerint a szerzõdések megkötésére csak az önkormányzatnak
lett volna jogosultsága. Az elõterjesztõ alpolgármester azt javasolta,
ezeket utólag vegye tudomásul a képviselõ-testület, valamint biztosítsa
hozzá a pótlólagos forrásokat. A képviselõk támogatták az indítványt.

Wintermantel Zsolt polgármester
gratulál a bölcsõdék új vezetõjének,

Kocsis Ildikó Editnek

Az átprogramozott kamerák hatékonyabban ügyelnek a vásárlókra



Hogyan fogadták az emberek?
Hányan töltötték ki a kérdõ-
ívet, hányan küldték vissza?

– Vitathatatlanul sikeres a kezdemé-
nyezés, messze a várakozáson felüli az
újpestiek aktivitása. Több mint húsz
éve foglalkozom alpolgármesterként
a szociális, egészségügyi és egyéb
problémákkal. Ennek kapcsán jól is-
merem az újpestieket, de én sem gon-
doltam volna, hogy ennyire megmoz-
gatja az embereket az a lehetõség,
hogy elmondhatják a véleményüket,
javaslataikat. Pontos számot még
nem tudok mondani, de hatezernél
több kérdõívet küldtek vissza és több
százan töltötték ki az Újpest honlap-
ra kitett kutatást is. 

Tekintve, hogy minden háztartás-
ba egy kérdõívet küldtünk ki, amit a
legtöbb esetben az ott élõk nyilván
közösen töltöttek ki, biztosan el-
mondhatjuk, hogy több mint tízezer
újpesti vett részt a párbeszédben. Az,
hogy erre ilyen sokan nem sajnálták
az idõt, fáradságot a mai rohanó éle-
tünkben, szerintem óriási dolog. Egy-
értelmûen mutatja, hogy az újpestiek
felelõsséget éreznek a saját városuk
jövõjéért, részt akarnak venni közös
életünk alakításában. Régóta mon-
dom, hogy a politikának meg kell
hallgatnia az embereket, és nagyon
örülök, hogy ez most sikere-
sen megvalósult.

Hogy halad a feldolgo-
zás, mikorra várhatók
eredmények? 

– Mi úgynevezett nyitott
kérdéseket tettünk föl,
amire mindenki sa-
ját maga fogalmaz-
hatta meg a választ.
A teszt jellegû kér-
dõívek viszonylag
gyorsan összesít-
hetõk számító-
géppel, de mi
a nyitott
formát

választottuk, hogy teljesebb képet
kapjunk arról, mit is gondolnak az
emberek. Ennek a teljes feldolgozása
sok idõt vesz igénybe. Végered-
ményt június elejére ígérhetünk. De
a tapasztalatokról folyamatosan tá-
jékoztatjuk a polgármestert, és bizo-
nyos alapvetõ tanulságok már most
is levonhatók az elsõ öt-hatszáz kér-
dõív értékelése után. 

Mondana néhány konkrétu-
mot?

– Elsöprõ igény van az egészségügyi
ellátás körülményeinek javítására.

Mindenki azt akarja, hogy a kerü-
letnek korszerû és jó minõ-

ségû szakrendelõje le-
gyen. A másik, amit

szinte mindenki

megemlít, a saját uszoda. Nagyon
hiányzik az embereknek. Az új veze-
tés megígérte, hogy megoldja ezt a
problémát és ezt az újpestiek el is
várják. Ezt a két dolgot tehát minél
elõbb sínre kell tenni. 

Visszaköszönnek olyan országos
problémák, amelyeket helyi önkor-
mányzati szinten nem lehet megolda-
ni, de törekednünk kell, hogy ezeket is
enyhítsük, ahogy tudjuk. Az ilyen
problémák közül Újpesten is a mun-
kanélküliség a legnyomasztóbb. Ezek
csupán a legelsõ látható tanulságok a
visszaküldött válaszokból. Ahogy ha-
lad a feldolgozás, úgy egyre tisztább
képet kaphatunk. Amint meglesz a
végeredmény, részletesen beszámo-
lunk róla az újpestieknek.  – U. N.

Több mint hatezren küldték vissza a kérdõívet

Szakrendelõ, uszoda az Újpesti
Párbeszéd fókuszában

Az elsõ Újpesti Párbeszéd során kiküldött kérdõ-
ívek visszaküldési határideje április 15-én lejárt. Az
interneten is eddig az idõpontig lehetett válaszol-
ni a kérdésekre. A beérkezett válaszok feldolgozá-
sát végzõ bizottság elnökét, Nagy István alpolgár-
mestert kérdeztük az elsõ tapasztalatokról. 

K ö z t é rÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  1 5 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  á p r i l i s  2 1 . 3 

Mint a válaszokban olvasható, 
az uszoda és a szakrendelõ kiemelten

foglalkoztatja az újpestieket



KORA TAVASZTÓL NYÁR ELEJÉIG
Hímes, vagy különbözõ színûre fes-
tett tojásokat készítünk elõ a hétvé-
gére, asztaldísznek és a locsolóknak.
Sárga nárcisz, barka kerül a vázákba.
A húsvét elmaradhatatlan kelléke a
füstölt sonka. Húsvétkor véget ér a
Jézus sivatagi böjtjének emlékére
tartott negyvennapos nagyböjt. A
böjt után ezen a napon lehet elõször
húst enni. A böjt utolsó hetének ne-
ve: nagyhét, a húsvét utáni hét hús-
vét hete – egyes magyar vidékeken
fehérhét –, fehérvasárnapig tart. 

Az eredetileg zsidó ünnep, héber
neve „pészah”, az egyiptomi fogság-
ból való szabadulás ünnepe volt. A
szó kikerülést, elkerülést jelent, utal-
va arra, hogy a halál angyala elkerül-
te a zsidók bárány vérével megjelölt
házait. A keresztény egyházak szer-
tartásaiban a hosszú ünnepi idõszak
átfogja a kora tavaszt és a nyár eleji
hónapokat. A nagyböjtöt kisebb-na-
gyobb ünnepek követik, a húsvéti
ünnepkör a pünkösddel zárul. 

SZABAD-E LOCSOLNI?
Az ünnep hétfõi napja, amely a víz-
bevetõ hétfõ elnevezést viseli, a fia-
talság és az életöröm ünnepe, amely
a víz tisztító, és termékenységvarázs-
ló erejébe vetett hiten alapszik.
Mondai magyarázata szerint a Jézus

feltámadását felfedezõ és ujjongó
asszonyokat a katonák vízzel öntöt-
ték le, innen a vízzel öntözés szoká-
sa. Bár a friss vödör vízzel történõ
locsolkodást, elsõsorban a városok-
ban, felváltotta a szagos víz, a kölni,
egy dologban biztosak lehetnek a lo-
csolkodók: a piros színû tojás szerel-
mi üzenet is egyben, adni és kapni
egyaránt öröm, legyen szó, akár saját
kézzel festett, akár csokoládé válto-
zatról. 

MIKOR TARTASSÉK?
Bár megünneplésérõl már a harma-
dik századból is vannak fennmaradt
források, sokáig nem tartották azo-
nos idõben. A niceai zsinat Krisztus
után 325-ben, a többségben lévõ
nyugati egyházi vélemény alapján el-
határozta, hogy húsvét ünnepe a ta-
vaszi napéjegyenlõséget követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnapra es-
sen, vagyis március 22. és április 25.
közötti idõszakban tartassék meg.
De ez az idõpont csak a VIII. század
óta vált általánossá. Hazánkban
1092-ben, a szabolcsi zsinat dönté-
sét követõen a húsvét még négy na-
pig tartott, majd a zsinati döntések
nyomán, a következõ 300 évben hol
háromra, hol kettõre változott az
ünnepnapok száma. 1911. óta két-
napos az ünnep. – B. K.

Kellemes húsvéti
ünnepeket!
Húsvétra készülünk. Az elmúlt vasárnap – virágvasárna-
pon – megteltek a templomok. A nagyböjt utolsó va-
sárnapján arra emlékeznek a hívõk, hogy Jézus bevonult
Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor hagyomá-
nyosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be
a templomba. A hétvégén húsvétot, a keresztények leg-
fontosabb ünnepét várjuk. A Biblia szerint Jézus pénte-
ki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap
feltámadt, áldozatával megváltotta minden ember bû-
nét és gyõzelmet aratott a halál felett. 

Ünnepet
várva
A hétvégi húsvétra készülve ar-
ról kérdeztük a járókelõket, mi-
ként töltik majd az ünnepeket.
Összeállításunkból kiderül: a
családi szokások, hagyományok
ezúttal is meghatározzák az ün-
nep menetét.

BENCZE MIKLÓSNÉ: – Nálunk ilyen-
kor igen nagy a nyüzsgés. Megyünk a
keresztfiamékhoz, a gyerekekhez, a
sógornõmhöz, és õk is jönnek hoz-
zánk. Sütök-fõzök, úgyhogy beosztok
minden percet. Nehogy félre értse
bárki is, nagy öröm ez nekem, hiszen
szeretem a családom. Tradíció, hogy
a nagyok nagy tojást, nyulat, a kicsik
kisebbet kapnak. Amikor elmentem
nyugdíjba, elhatároztam, hogy veszek
egy kamerát és megörökítem a jele-
sebb ünnepek eseményeit. Most is

így lesz. Bevallom, római katolikusok
és istenhívõk vagyunk, de nem gya-
koroljuk a vallásunkat. A külsõségek
miatt alakult így: nem egyszer meg-
esett, hogy a körmenetben egymás-
sal foglalkoztak az emberek. Hát eb-
bõl nem kérünk, maradunk a Bibliá-
nál. Húsvétkor mindig elmegyünk a
temetõbe, most is jártunk már kinn,
virágot vittünk a szüleink sírjára. 

PARÓCZAI KÁLMÁN: – Általában
úgy alakul, hogy ünnepek idején, így
húsvétkor is a gyerekek jönnek, de
az is elõfordult már, hogy mi men-
tünk hozzájuk. Nincs elõre megírt
forgatókönyv. A locsolás hagyomá-

nyát már inkább csak vidéken gya-
korolják. Igaz, én a két lányomat és
a feleségemet meglocsolom, ám ez-
zel vége is a „szertartásnak”. Nem
csinálunk nagy felfordulást, szeré-
nyen ünneplünk. Lesznek persze fi-
nom ételek, és a sonka sem marad-
hat el. Hiszünk Istenben, de nem va-
gyunk templomba járók. Remélem,
a húsvéti ünnepek a csendrõl, a bé-
kérõl, a megbocsátásról, a családról
szólnak majd. 

POTHORSZI ZOLTÁNNÉ: – Sajnos
két éve, itthon, szûk családi körben
ünnepeljük a húsvétot. Amíg élt az
anyósom, addig vidéken töltöttük

ezeket a napokat. Most is kikövete-
lem a locsolást, nincs mese. Ha neta-
lán nem lenne vállalkozó, akkor saját
magamat locsolom meg, elmondom
a húsvéti locsolóverset és kész, nem
ijedek meg. Az biztos, hogy tojást
festek, sütök-fõzök, a sonkát már
meg is vettem. Nem vagyok nagy
konyhatündér, de a túrós rétest be-
vállalom. Anyukám töltött húst csi-
nál. Hogy mi lesz a meglepetés, nem
árulom el. Jókedvûen, de csendben,
szolid körülmények között ünnep-
lünk. Bár a férjem családjában talál-
hatók zsidók, görög katolikusok, mi
a római katolikus hagyományokat
követjük húsvétkor is. – Á. T.
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LEGEZA JÓZSEF görög katolikus lel-
kész (Görög Katolikus Plébánia)
A húsvét a feltámadás ünnepe. Jézus
feltámadásával megmutatta a mi
sorsunkat is, hogy a halál nem egy
pont az ember életében, ami után
nincs semmi. Nem is kérdõjel, ta-
lány, bizonytalanság, de semmi eset-
re sem felkiáltójel, rémisztõ, ijesztõ
valami. A halál kettõspont, mely
után következik létünk véget nem
érõ szakasza az Istennél. Az élet nem
a semmi felé, a szakadék felé halad,
hanem az örök élet, a „mennyei pá-
lyaudvar” felé. Érdemes jónak lenni,
mert nem csupán itt a Földön tesz
boldoggá, hanem ezek az értékek a
halál után is elkísérnek minket. 

SOLYMÁR PÉTER evangélikus lelkész
(Újpesti Evangélikus Egyházközség)
Húsvéti gondolataimat Szerb Antal
idézetével kezdem, amely a húsvéti
történet hajnali csodájára utal.
„Egész értelmetlen életem rejtett tit-

ka felderengett elõttem a hajnalo-
dásban, tudtam, hogy mivégre jöt-
tem a világra, és éreztem, hogy telje-
sítem rendeltetésemet. Tudtam,
hogy most már nem foghat a lelke-
men semmiféle kétségbeesés, a sá-
tán kardja kicsorbult, és áldás hull
minden órámra, ami még jönni fog.”
A hajnalodás ritka pillanata húsvéti

csoda. Soha nem tudjuk megmonda-
ni, mikor válik el a sötétségtõl a vilá-
gosság! Mikor van az a pillanat, ami-
kor már nem a sötétséget tapintjuk,
hanem már megérkezett a világosság.

Egyszerre hirtelen áramlik a fény és
minden megvilágosodik, magunk
elõtt látjuk a kontúrokat! A víztor-
nyot és az úttestet, a templomot és az
erdõt. Lakóhelyünk jól ismert jelképe-
it, amelyek ott vannak a sötétségben
is, csak nehezebben vesszük észre. A
húsvéti csoda ilyen áramló világosság,
a küldetés áldása! Ami körülöttünk
van, és amit sokszor csak sötétségben

keresgélünk, az élõ reménység él-
ménnyé, tapasztalássá teremti. Isten
áldása tegye értelmessé életünket! 

SZIGETHY JÁNOS lelkipásztor (Újpest-
Újvárosi Református Egyházközség)
Elõször is azt a személyes érintettsé-
get, amit a húsvéti énekünk így fogal-
maz meg: „Õ él, mi is élünk. A haláltól
nem félünk”: Jézus halál fölötti gyõzel-
me az én halál utáni életemnek is bi-
zonyossága. Húsvétkor mirólunk, én-
rólam van szó. Ennek a személyes
érintettségnek a feltétele a Jézus Krisz-
tusba vetett hit, melyrõl azt mondja

Lukács evangéliumában Jézus: „Én va-
gyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él”.

A második az öröm. Hiszen így
vallom, hogy földi életem az örökké-
valóság költeményében nem más,
mint egy kihagyhatatlan mondat, az
idõ zárójelébe téve. Nem kell hab-
zsolnom az életet, mint akinek az
idõ ellensége. De nem jelent ez le-
gyintést sem a földi életre. Inkább
csöndes derû, mert az örök élet fé-
nye beleragyog már ebbe a múlan-
dóba is. Ebben a fényben szebbek a
virágok, „legnagyobb” a szeretet és
Vivaldit hallgatva azt kérdezem: mi-
lyen zene szól a Mennyben, ha már
itt ilyen nagyszerût hallhatok.
Végül nem hiányozhat a felelõsség.
Pascal francia matematikus, filozó-
fus és komoly hívõ ember volt, õ
mondta: „Azért nehéz hinni, mert

nehéz engedelmeskedni”. Engedel-
meskedni még mindig azt jelenti,
hogy engedek a magam akaratából,
igazából és el tudom mondani: „Le-
gyen meg a Te akaratod”, én magam
pedig a Te parancsolataid szerint
gondolkozom, beszélek és cselek-
szem. Felelõs vagyok az életemért,
mert felelni fogok Isten elõtt, aki el-
küldött erre a földi életre és visszavár.

Így kívánok minden kedves olva-
sónak személyesen megélt húsvétot,
élet-örömöt és Isten elõtti felelõs
életet. Áldást és békességet.

DR. TOMKA FERENC plébános (Káposz-
tásmegyeri Szentháromság Plébánia)
A kereszténység központi titka – Jé-
zus, akit keresztre feszítenek, majd
feltámad. Mit jelentett a kereszten
függeni? A teljes testi összetöretést,
és emberi megsemmisülést. Sokszor
kérdezik: Ha van Isten, miért engedi
meg a halált, a betegséget, a háborút,
Auschwitzet, a szovjet halál-táboro-
kat, a mai társadalom hazugságait. A
keresztények számára a szenvedés és
bûn értelmetlenségével szemben Jé-
zus keresztje és feltámadása áll. 

Abszurd állítás, hogy Istent ke-
resztre lehessen feszíteni! Valóban:
abszurd, amilyen abszurd a remény-
telen szenvedés, a gonoszság vagy a
halál is! De Isten a Végtelen Szeretet.
S legnagyobb szeretete abban jelenik
meg, hogy lehajol az emberi szenve-
dés és bûn mélyéig. Amint egy anya
tud gyötrõdni gyermekei nyomora
miatt, hasonlóan szenvedett Jézus
az emberi bûn és szenvedés súlya
alatt, hogy nyomorúsága ellenére is
a Végtelen Szeretet és Igazság útjára
vezesse az embert.

Húsvét legnagyobb üzenete, hogy
a végsõ szó nem a halálé, nem a bû-
né. Krisztus feltámadása hirdeti, hogy
az élet végül is legyõzi a halált, a sze-
retet legyõzi a bûnt, az önzést.  A hús-
vét titkát élõ keresztény ezért is test-
vérként tekint mindazokra, akik hinni
tudnak az igazság, a szeretet gyõzel-
mében, és erre ráteszik életüket.

A közelgõ húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe,
de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ideje is. A hét-
végi ünnep alkalmából az Újpesti Napló plébános és
lelkész urakat kérdezett arról, mi számukra 2011-ben,
a húsvét üzenete.
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A húsvét a szeretet
gyõzelmét üzeni



Kerületünk egyik legpatinásabb intézmé-
nyében több ezer gyerek cseperedett, érlelõ-
dött az elmúlt négy évtizedben. Negyven év
hosszú idõ, bizonyítja ezt, hogy az egykoron
ovisként ide járó gyerkõcökbõl felnõtt em-
berek lettek, s nem ritka, hogy már az õ gye-
rekeik koptatják az óvoda padlóját, teszik
próbára az óvónõk mérhetetlen türelmét.

A dadusok, az óvó nénik és természetesen a gyerekek izga-
lommal készülõdtek a nem mindennapi ünnepre.  Az apró-
ságok varázslatos mûsorral lepték meg a vendégeket, akik
igen szép számmal jöttek el, hogy együtt ünnepeljenek a
szülinaposokkal.

– Óriási öröm volt nézni az apróságokat – mondta Hasuly
Imréné óvodavezetõ. – Már napok óta készültek, gyakoroltak
a csoportjaikban. Elmondhatom, néha még nekünk is megle-
petést okoztak a csemetéink.  Külön szeretném megköszönni
a rengeteg munkát a munkatársaimnak, óriási szeretettel ta-
nítgatták a gyerekeket.  Remélem, még hosszú évekig dolgoz-
hatunk együtt, és bízom benne, hogy az elkövetkezendõ negy-
ven év is olyan boldogan telik majd, mint az elsõ negyven telt.

Az ünneprõl természetesen a torta sem hiányozhatott.  A
gyerekek egyöntetû véleménye szerint nagyon finom volt. 

– Jó lenne, ha a jövõ héten is szülinapozhatnánk – je-
gyezték meg a gyerekek. – G. G.

Negyvenéves 
a Pozsonyi-óvoda

Több hónapos felkészülést
igénylõ, angol nyelven zajló
pályázat eredményeként a Ka-
rinthy Frigyes Általános Mû-
velõdési Központ Általános
Iskola három hetedikes diákja,
Lõrincz Zsuzsa, Hegedûs Ber-
nadett, valamint Hruska Oli-
vér nemsokára Svédországba
utazhat.

tt rendezik meg ugyanis a VOL-
VO Adventure, az ENSZ és a Vol-
vo Autógyár közös nemzetközi

környezetvédelmi versenyének döntõjét,
amelyen Magyarországot Újpest képviseli,
s ahová a Föld minden tájáról érkeznek di-
ákok. 

Az újpesti hetedikesek a budapesti
homokpuszták feltérképezésére vállalkoz-
tak, dr. Kriskáné Gánóczy Anita környezet-
védelmi elõadó, a Homoktövis Környezet-
védelmi Oktatóközpont vezetõje, és
Ocsenás Mária földrajz-angol szakos tanár
segítségével. A projekt a „Loyal to Local –
Hûség a helyi értékekhez” címet kapta, tár-
gya a Káposztásmegyer melletti természe-
tes élõhelyek védelme.

Feltérképezték a homoktövis természet-
védelmi területen a cserjéket, részt vettek
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület homoktövis  élõhelykezelési ak-

ciójában, amelyrõl lapunk is beszámolt.
Feladatuk volt a beerdõsült terület meg-
tisztítása, a homoktövis kiszabadítása.
Kéthetente terepszemlét tartottak, az ön-
kormányzat egészségnapjain szórólapokat
osztottak az érdeklõdõknek, hogy minél
több helyi lakos elkötelezetté váljon kör-
nyezetünk szebbé és tisztábbá tételében.
Kérdõíves felmérést készítettek a 11-15
éves korosztály körében, és a
Farkaserdõben fellehetõ homoktövis cser-
jét szaporítottak. 

Az április 14-i versenyen a diákok pálya-
munkáját sokoldalúnak, kreatívnak és na-
gyon szemléletesnek minõsítette a zsûri.
Ennek eredményeként Svédországban, Gö-
teborgban képviselhetik Magyarországot
az öt napos nemzetközi döntõn. A tét nem
kevés: a gyõztes csapatok támogatást kap-
hatnak a pályázatban vázolt elképzeléseik
továbbfejlesztésére. Gratulálunk! – B. K
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Nyugdíjasok figyelmébe! 
A „Vér és Arany” Ady Baráti Társaság elnöke, dr. Ady
Endréné, valamint Vadász László gasztronómiai szakértõ
meghívják Önt május 6-án, 17 órakor kezdõdõ, „A víz
misztériuma, a lúgosítás fontossága a mindennapok-
ban” címû elõadásra. Helyszín: Újpesti Polgár Centrum
(IV. Árpád út 66.). Elõadók: Varga Sándor ter-
mészetgyógyász és Vadász László gasztronómiai sza-
kértõ, akiknek a hallgatóság kérdéseket tehet fel. 

Az egészséges életvitelt felölelõ elõadások az év
folyamán folytatódnak.

Diákok 
a színpadon
Amatõr Diákszínját-
szó találkozót tartot-
tak az Újpesti Gyer-
mek és Ifjúsági Ház-
ban április 8-án. 

Az Újpesti Diáknapok rendezvényeként a Gergely Róbert, Harsányi Gábor és Krizsik
Alfonz színmûvészek alkotta zsûri döntése alapján az elsõ helyezett a Károlyi István
12 Évfolyamos Gimnázium mesefeldolgozása lett, második helyen a Testnevelés Ta-
gozatos Általános Iskola 7. a. osztályának mûsora végzett, akik egy Karinthy váloga-
tást mutattak be. Harmadik helyezett: a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 
7. b osztálya, 4. a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzõ Iskola és Gimnázium
Glock csoportja, 5. helyen a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 7. b osztálya vég-
zett. Gratulálunk a fellépõknek és a sikerhez hozzásegítõ pedagógusoknak!

Magyarországot az ÁMK hetedikesei képviselik Svédországban

Hûség a helyi értékekhez

A gyõztes csapat és felkészítõik



dén megtörik a jég, május 1-jén, a Semsey-parkban köszönthetik a ta-
vaszt az újpestiek. A programban valamennyi korosztály megtalálja a szí-
véhez legközelebb állót. Az Újpesti Majálissal folytatódik, sõt, nagyobb

fokozatba kapcsol a „Találkozzunk többször” címû helyi programsorozat. 
A május elsejei rendezvény programja:

10.00 Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola mûsora
10.30 Királykerti Óvoda bemutatkozó elõadása – anyák napi mûsor
11.00 Iskolai bemutató Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Isko-

la mûsora
11.30 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium mûsora
12.00 Harsányi Színitanoda mûsora
12.30 Táncbemutató
13.00 Ne légy felnõtt! – Zenés gyermekmûsor
14.00 Ludas Matyi! – Szép Ernõ Színház
15.00 Eszti álma – Figurina bábcsoport
16.30 Prison band
17.30 Táncbemutató
18.00 DOLLY ROLL KONCERT

A szórakozni vágyók természetesen a hagyományos majális-kínálattal is ta-
lálkozhatnak. Lesz pattogatott kukorica, vattacukor, sör, virsli, ízletes ételek
és italok, de kézmûves foglalkozással, patchworkkel, bõrdíszmûvesekkel,
gyermekjátékokkal is találkozhatnak a látogatók. A legkisebbek számára ját-
szóház, lufibohóc, ugrálóvárak gondoskodnak a felhõtlen szórakozásról.

A program természetesen mindenki számára ingyenes. 

Noha a majális, mint ünnep egyáltalán nem nevezhetõ
újdonságnak, Újpesten mégis hagyományteremtõ kez-
deményezésnek számít. Eddig ugyanis a városrészben
nem volt az önkormányzat által rendezett Majális. 

I
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Újpesti Majális 2011

Találkozzunk 
a Semsey-parkban!

Újpesti zenekarok, figyelem!
Újpest Önkormányzata úgy döntött, hogy kibõvíti az Újpesti 

Zenekarok Fesztiválját, és eltörli a nevezési feltételeket. A Sziget Kft. 
és az Önkormányzat között a napokban aláírt megállapodásnak 

köszönhetõen a tét nem kicsi. A verseny gyõztese fellépési lehetõséget 
kap az idei Sziget Fesztiválon.

Várjuk a jelentkezõket május 16-ig. Pályázati feltételek nincsenek, 
egyedüli kikötés, hogy a zenekarnak újpestinek vagy újpesti kötõdésûnek
kell lenni. 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

z elsõ csoport tagjai az újpesti általános és középiskolák helytörté-
neti vetélkedõinek rendszeres szereplõi voltak. A Fóti Károlyiak Ala-
pítvány meghívása során lehetõség nyílt a Károlyi-kastély – a Károlyi

házaspár által lakott szárnyának – megtekintésére. László gróf fogadta itt a
vendégeket, Pozderka Gábor, Fót alpolgármestere társaságában. Mint ismert,
az egykori családi kastély évtizedek óta a Károlyi István Gyermekközpont la-
kóinak otthona. Gróf Károlyi László személyes élménybeszámolóval és házi
múzeumának bemutatásával örvendeztette meg a diákokat. Megelevenedtek
a helytörténeti oktatás során és a történelem órákon tanultak, kirajzolódtak
Újpest és Fót közös múltjának, a Károlyi család életének jelentõs állomásai. 

A kastélyépülethez közeli templomban Gedei György kántor kalauzolta a
gyerekeket, aki az orgonát is megszólaltatta. Nem mindennapi élményben
volt a látogatóknak részük, amikor megtekinthették az altemplomban a
Károlyi-család tagjainak sírhelyét, a kriptát ugyanis csak kivételes alkalmak-
kor nyitják meg a látogatók elõtt. A történelmi sétát követõen a diákok a
Fáy-présházban, valamint a fóti önkormányzat által nemrégiben felújított
Vörösmarty kunyhóban vendégeskedtek. A diákcsoport eljutott a Közössé-
gi Házba, valamint a Németh Kálmán Emlékházba is.

Újpest Önkormányzata május 12-én a fóti diákokat várja újpesti kalandozásra. 

A 2011-es Károlyi emlékévben az újpesti diákok Fótra, a
fótiak Újpestre látogatnak, az újpesti önkormányzat au-
tóbuszos jutalomkirándulására április 14-én került sor. 

A

Egymáshoz látogatnak a volt Károlyi-birtokok iskolásai

Fóti kirándulás
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Program-
naptár
2011. április 22–28-ig 

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
� 11-00-18.00: Vágó Magda festmény-
kiállítása. Május 8-ig. Újpest Galéria
� 11.00-18.00: Szabadi Katalin festõmû-
vész kiállítása. Május 8-ig. Újpest Galéria
� 9.00-18.00: Fától az erdõt. Képzõ-
mûvészeti kiállítás április 24-ig tekint-
hetõ meg. Újpesti Gyermek Galéria
� Tóth László festõmûvész kiállítása az
FSZK Király Könyvtárában, nyitvatartá-
si idõben, április 23-ig.
� Mûvésztanárok kiállítása május 13-
ig a Károlyi Galériában. 

PROGRAMOK
Április 22., péntek
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 
9.00-12.00: Ringató. KFÁMK KH 

TORNA, MOZGÁS, SPORT
17.30 és 18.30: Kondicionáló torna. Ady MK
18.00-19.30: Kismama jóga. KFÁMK KH
18.00-19.00: Hahota jóga. UGYIH
20.00-02.00:Éjszakaipingpong. KFÁMK KH

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
19.30-21.00: Salsa. UGYIH

NÉPTÁNC
17.00-19.00: A Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK

Április 23., szombat
VÁSÁR, ÉTELKÓSTOLÓ
Délelõtt: Slambuc kóstoló és tavaszkö-
szöntõ Szent György-nap. Újpesti Piac
és Vásárcsarnok 

SPORT, TORNA, MOZGÁS
20.00-02.22: Éjszakai pingpong. KFÁMK KH

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

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
10.30-12.00: Jazzbalett. Ady MK

KÓRUSÉNEKLÉS
9.00-12.00: Adorate Vegyeskar próbái.
Ady MK

Április 24., vasárnap
17.00-22.00: Hétvégi randevú. Zenés,
táncos rendezvény. Ady MK

Április 25., hétfõ
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Április 26., kedd
KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH

BALETT, TÁNC, NÉPTÁNC 
15.00-19.30: Jazzbalett. Ady MK
17.00-17.45: Balett. KFÁMK KH
17.00-18.00: Rock and roll. UGYIH
19.30-21.00: 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
18.00-21.00: Kriston intim torna.
KFÁMK Fõépület

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

Április 27., szerda
TANÁCSADÁS
15.00-17.00: Pályaorientációs és pálya-
korrekciós tanácsadás. Ady MK

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, Nagyi! KFÁMK
Fõépület

KÉZMÛVESSÉG
17.00-18.30: Agyagozás. 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

TÁNC, NÉPTÁNC, HASTÁNC
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfo-
lyam. KFÁMK KH
17.00-22.00: Bem Néptáncegyüttes
foglalkozásai. Ady MK
18.00-19.00: Hastánc-középhaladó II.
UGYIH 
19.00-20.00: Hastánc-haladó. UGYIH
16.30-17.30: Rock and Roll. UGYIH
17.00-17.45: Tulipán gyermek nép-
tánc. KFÁMK KH

Április 28., csütörtök
SZÍNHÁZ, KONCERT, ZENÉS EST
19.00: Szabadság vándorai. Demjén Fe-
renc, Somló Tamás, Somogyi András
mûsora. Ady Endre Mûvelõdési Központ

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

KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK
8.30-9.30: Baba-mama torna. KFÁMK KH
9.30-10.30: Zenebölcsi. UGYIH

TANFOLYAM
9.00-11.55: Kattints rá, Nagyi! KFÁMK
Fõépület

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
18.00-19.30: Életmódprogram. Fõzõ-
tanfolyam. Pástétomok. Elõadó: Csen-
gei Károly. UGYIH

BALETT, JAZZBALETT, TÁNC
16.30-18.00: Jazzbalett. Ady MK
18.00-19.00: Rock and roll. UGYIH
18.00-19.00: Salsa, Zumba. UGYIH
19.00-20.00: Törzsi hastáncoktatás.
KFÁMK KH
19.30-21.00: Salsa. UGYIH
20.00-21.30: Flamenco. UGYIH

NYELVTANFOLYAM
17.00-19.00: Kezdõ angol nyelvtanfo-
lyam. KFÁMK Fõépület

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

TORNA, MOZGÁS, SPORT
19.00-20.30: Hatha jóga. KFÁMK Fõépület
17.00-21.00: Jóga. Ady MK
18.00-19.00: Capoeira. KFÁMK KH

VÁLTOZÁS!
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház jú-
nius 4-ére meghirdetett Babaruha- és já-
tékbörzéje, technikai okok miatt, elma-
rad. A szervezõk

ELÕZETES
MAJÁLIS
Május 1-jén egész napos program a
Semsey Aladár Parkban, az Önkor-
mányzat szervezésében!

ADYFAMILIA
Május 22-én, 10.00-22.00-ig: Egész na-
pos családi nap az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban!

A NYÁRI SZÜNET IDEJÉRE: A Karinthy
Frigyes ÁMK Fõépületében június 20
és július 1. között, heti váltással, meg-
rendezik a Kiskalandorok nyári táborát.
A foglalkozásokra 1-5. osztályos gyer-
mekeket várnak. A programokból: Lá-
togatás a Magyar Televízióban, játékos
vetélkedõ a Közlekedési Múzeumban,
kirándulás a Parlamentbe, kirándulás a
tõzegtavakhoz, internetezés, kézmûves
foglalkozások. Díja: 18 000 Ft/hét/fõ.
Testvérkedvezmény: 16 000 Ft/hét/fõ.
Az ár tartalmazza a belépõket, a napi
háromszori étkezést és az útiköltséget.
Jelentkezni június 6-ig lehet a közmû-
velõdési csoportnál, a 380-6163-as tele-
fonszámon.

TANFOLYAM
Kattints rá, Nagyi! A Budapesti Mûvelõ-
dési Központ képzése a Karinthy Fri-
gyes ÁMK Fõépületében, az UPC támo-
gatásával, május 18-június 2. között.
Díja: 1000 Ft/fõ.

VÉRADÁS
Május 12-én, 14.00-18.00 óra között
Véradó napot tart a Vöröskereszt az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban,
amelyre minden segíteni szándékozó
véradót szeretettel várnak. A regisztrá-
cióhoz fényképes igazolvány, lakcím-
kártya és TAJ-kártya szükséges! A kö-
vetkezõ véradás idõpontja: június 23,
14.00-18.00 óra!

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
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 em-
lékkiállítás
KFÁMK Közösségi Ház: Maklári Péter
fotóriporter Hollókõ c. fotókiállítása

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

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
� 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

KINEK ADJAM?
Az Újpesti Sajtó Kft, az Újpesti Nap-
lón illetve a www.ujpest.hu honlapon
keresztül segíti az újpestieket abban,
hogy a személyi jövedelemadó beval-
lásakor hogyan rendelkezzenek az
SZJA 1%-áról. Április 29-tõl két, egy-
más követõ lapszámunkban – érkezé-
si sorrendben – közöljük mindazon
újpesti alapítványok nevét, tevékeny-
égi körét, amelyek ezt kérik. 

Kérjük az alábbi formanyomtatvány
kitöltését, e-mailban érkezõ informá-
ciók esetén követését. (Postacím: Új-
pesti Napló, 1043 Bp., Tavasz u. 4. 
E-mail: intezmeny@ujpestimedia.hu)
Az alapítvány neve:
Adószáma: 
Az alapítvány tevékenységi köre:
(max. 1000 karakter).
A képviselõ neve, telefonszáma:

INTENZÍV OKJ 
TANFOLYAMOK ÚJPESTEN

fizetési kedvezménnyel
VAGYONÕR, BIZTONSÁGI ÕR 

(vagyonõr + testõr) és 
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ

tanfolyamok 18 000 Ft-tól (+ vizsgadíj)
tanfolyamszervezõ: 06-30/557-1236

NYT. sz.: 00296/2008



SZENT GYÖRGY NAPI SLAMBUC
Üstben rotyog április 23-án,
nagyszombaton, az újpesti piacon
a slambuc, amelybõl kóstolót is kí-
nálnak a szervezõk. A hagyomány
szerint a slambuc a hortobágyi
pásztorok eledele volt. A népha-
gyomány áprilist Szent György ha-
vának nevezi, 24-e pedig sárkány-
ölõ Szent György ünnepe, a népi
emlékezet e naptól számítja az iga-
zi tavasz kezdetét. A rómaiak is e
napon tartották Palilia nevû pász-
torünnepüket. Ebben az évben
húsvét és (Szent) György napja egy-
beesik. A húsvétot megelõzõ
szombati piaci forgatagba pedig a
kisgyermekeket is várják: húsvéti
bárány, egyéb meglepetés vár a vá-
sárlókra. 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
A „Sem emlék, sem varázslat” cí-
mû irodalmi összeállítás Radnóti
Miklósnak állít emléket, április
29-én, 11 órakor, az Újpesti Pol-
gár Centrumban. Közremûköd-
nek: Harsányi Gábor, kétszeres Já-
szai Mari-díjas, Érdemes Mûvész,
Nyári István elõadómûvész, vala-
mint az Újpesti Kommunikációs
Stúdió növendékei. A rendhagyó
irodalomóra során Radnóti Miklós
líráját halljuk, miközben megeleve-
nednek életének fontosabb esemé-
nyei. Jegyár: 500 Ft. 

CSODÁLATOS TÛZSZERSZÁM
Az Ovis-Sulis színház május 6-án a
Szép Ernõ Színház: Csodálatos Tûz-
szerszám c. elõadásával várja a né-
zõket az Újpesti Gyermek- és Ifjúsá-
gi Házba. Bár a színházi sorozat bér-
letes program, a délutáni elõadásra
korlátozott számban kínál még belé-
põt az intézmény. Az elõadás klasszi-
kus darabra épít: az obsitos katoná-
nak birtokába jut egy csodálatos tûz-
szerszám, melynek segítségével há-
rom varázslatos kutya siet azonnal a
segítségére, ha szüksége van rá. A vá-
ros fogadójában ugyan megpróbálják
kisemmizni, de végül gyõz az igazság.
Megtudja, hogy a királynak van egy
gyönyörû lánya, de senki nem veti rá
a szemét. Az obsitos katona azonban
nem ismer lehetetlent…

VALAHOL EURÓPÁBAN
Minden bizonnyal van abban jelképes
gesztus is, hogy egy nappal a II. világ-
háború európai befejezése után, má-
jus 9-én mutatja be a „Valahol Euró-
pában” címû musicalt a Szép Ernõ
Színház és a Homoktövis Általános Is-
kola diáksága. A történet a II. világhá-
borúban elveszett, árva gyerekekrõl
szól, akik sok hányattatás után végül
révbe érnek. Az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házban, 15 órakor bemutatás-
ra kerülõ musical Bereményi Géza
azonos címû filmje nyomán készült,
Dés László zenéjével. A darabot Újpest
Önkormányzata támogatja. Jegyek
2000 Ft-os áron rendelhetõk a 06-70-
953-6993, szinovalgyula@gmail.com
elérhetõségeken. A bevétel az elõadás
önköltségét fedezi, a fennmaradó
összeg alapítványi célokat szolgál. 

A DOKTOR ÚR 
Újpest Színház: A doktor úr. Vígjá-
ték két részben. Május 7-én, 19
órakor. Molnár Ferenc darabjait elõ-
szeretettel mutatják be újra és újra a
magyar és a nemzetközi színpadokon.
A vígjáték egy nagyravágyó ügyvéd,
dr. Sárkány lakásán játszódik, szere-
lemmel, cselszövéssel, félténységgel,
tucatnyi félreértéssel és természete-
sen nagyszerû szerepekkel. Kedvelt Já-
szai Mari-díjas színmûvészeknek
örülhetünk, többek között Márton
Andrásnak, Piros Ildikónak, Mikó Ist-
vánnak, Nemcsák Károlynak, Pásztor
Erzsinek. Rendezõ: Huszti Péter Kos-

suth-díjas, Érdemes és Kiváló Mûvész.
Jegyár: 2200 és 2500 Ft. Az Újpest
Színház bérlettulajdonosai féláron
válthatnak jegyet az elõadásra.

CSALÁDI JÁTSZÓ
Egy nappal az ENSZ által a Család
Nemzetközi Napjává kikiáltott dá-
tum elõtt, május 14-én, 10-13 óra
között a Család Napja jegyében ren-
dezi meg hagyományos foglalkozá-
sát az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház. Az intézmény a Családi Játszó-
val az egyik legfontosabb kincsünk-
re, az egészség megõrzésének fon-
tosságára hívja fel a figyelmet, mi-
közben a hagyományos babajátszó-
programok sem hiányoznak majd.
10.30-kor tipegõ torna kezdõdik.
Belépõ: gyermek: 300 Ft, felnõtt:
350 Ft, család: négy fõtõl: 300 Ft/fõ.
A belépés egyéves korig díjtalan. 

FOTÓ- ÉS VIDEÓBÖRZE
Május 8-án, 9-13 óra között fotó- és
videóbörze színhelye lesz az Újpesti

Gyermek- és Ifjúsági Ház. A szervezõk
analóg és digitális álló- és mozgókép-
rögzítésrõl szóló szakkönyvek, régi ké-
pek és egyéb, fotográfiával kapcsola-
tos eszközök, kiadványok vásárát és
cseréjét ígérik. Azok, akik portékájuk-
kal érkeznek, már élhetnek az asztal-
foglalás lehetõségével. A látogatóknak
250 Ft-os belépõdíjat kell fizetniük.

CSALÁDI MATINÉ
Nem véletlenül kapott helyet a Csalá-
di matiné és játszóház programjában
a Szép Ernõ Színház Csizmás kandúr
címû mesejátéka. A mesén több ge-
neráció nõtt fel, és vélhetõen az ápri-
lis 30-i, 10 órakor kezdõdõ zenés
elõadás is meghódítja a gyerekeket a
szülõket, és nagyszülõket. Az újpesti
színház ugyanis remek elõadásban
eleveníti fel Hans, az árva molnárle-
gény történetét, aki egy csodakan-
dúrt kap örökségül. A KFÁMK Közös-
ségi Házában színre kerülõ darabra a
belépõjegyek 800 Ft-ért kaphatók.
Két éves kor alatt a belépés ingyenes.
Az elõadás után játszóház és kézmû-
ves foglalkozás várja a nagyérdemût.

SZTÁRPORTRÉ
Egy vallomás a sok közül. Zorán dalá-
nak címét adva állította össze R. Kárpá-
ti Péter lírai, irodalmi önálló estjét,
amelyet május 9-én, 18:30-kor  mutat
be a KFÁMK Közösségi Házában. A
rendkívül sokoldalú színmûvész, aki a
Barátok közt sztárjaként országosan is
népszerû, ezúttal Sztevanovity Dusán,
Horváth Attila, Presser Gábor és
Demjén Ferenc versei nyomán összeállí-
tott mûsorával hívja személyes ta-
lálkozásra a nézõket. Belépõ: 500 Ft.

Ezt
ajánljuk
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P Á L Y Á Z AT I  F I G Y E L Õ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala (Bp., IV. Kerület István út
14.) bérbeadással történõ hasznosításra meghirde-
tett nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. A kifüg-
gesztés idõpontja: 2011. április 22. Levételének
idõpontja: 2011. május 6. Részletes pályázati felhí-
vás: www.ujpest.hu-n olvasható, továbbá az Újpes-
ti Napló 2011. április 28-i számában jelenik meg. 

LAKÁSHITEL-TÖRLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormány-
zat képviselõ-testülete, az átmenetileg nehéz
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztései-
nek támogatásáról szóló, 25/2009. (X.1.) számú
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján,
annak elõsegítése érdekében, hogy az érintettek
lakástulajdonukat megtarthassák, és fizetõképes-
ségüket helyreállítsák, pályázatot írt ki 2011. már-
cius 24-i keltezéssel. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. áp-
rilis 27., 15 óra. A részletes pályázati kiírás megta-
lálható az Újpesti Napló 2011. március 24-i lapszá-
mában, továbbá a www.ujpest.hu weboldalon, a
pályázatok menüpont alatt. A pályázattal kapcso-
latos részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal
Lakásügyi Osztályán kérhetõ: IV. István út 14., fsz/4.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. Kerület, Újpest Önkormány-
zata a 6/1996. (III.01.) számú rendelete alapján
pályázatot hirdet újpesti civil szervezetek támo-
gatására. Pályázni csak az erre a célra rendszeresí-
tett adatlapon lehet. A pályázat benyújtása és el-
bírálása folyamatosan történik. A benyújtás he-
lye: Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály, 1041 Budapest, István út 14. I.34.

A pályázati dokumentáció beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (IV.
István út 15., illetve Hajló u. 42-44.), vagy letölthe-
tõ az önkormányzat honlapjáról: www.ujpest.hu.

Felvilágosítás kérhetõ a Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály munkatársaitól, tel.: 231-3177.

SPORTSZERVEZTEK TEVÉKENYSÉGÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata a 6/1996. (III.1.) számú rendelete alap-
ján pályázatot hirdet az újpesti sportszervezetek
tevékenységének támogatására. A pályázat be-
nyújtási határideje: 2011. április 29. Benyújtás
helye: Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály, IV. István út 14. I. 34.

Pályázni csak erre a célra rendszeresített adat-
lapon lehet. A pályázati dokumentáció beszerez-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáiban (Bp. IV. István út 15., illetve IV. Hajló u. 42-
44.), vagy letölthetõ az önkormányzat honlapjá-
ról: www.ujpest.hu.

Felvilágosítás kérhetõ: a Gyermek, Ifjúsági és
Sport Osztály munkatársaitól, tel.: 231-3176.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁMOGATÁSÁRA
Bp., Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
pályázatot hirdet a 2010. október 3-i kisebbségi
önkormányzati választásokon Újpest közigazga-
tási területén megalakult kisebbségi önkormány-
zatok számára. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. május 1. 

Pályázni kizárólagosan az erre a célra rendsze-
resített pályázati adatlapon lehet. Az adatlap be-
szerezhetõ dr. Tahon Róbert aljegyzõnél (Bp. IV.
István út 14. II. emelet 55.)

A kitöltött pályázatokat dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester titkárságára kell eljuttatni (Bp., IV.
István út 14. II. emelet 59.) 

A FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG ÚJPESTI
SZERVEZETE KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁN MINDEN KEDVES ÚJPESTINEK!

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva; Hladony Sándor Gyula önkormányzati
képviselõk május 2-án, hétfõn, 17-18-óráig tartanak fogadó-
órát. Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula képviselõk
május 2-án, hétfõn, 18-19 óráig tartanak fogadóórát. Hely-
szín:  Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05.
Nagy István önkormányzati képviselõ május 3-án, kedden,
16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal
II./68. Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányzati képviselõk
május 9-én, hétfõn, 17-18 óráig; Bartók Béla önkormányzati
képviselõ május 10-én, kedden, 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselõ május 2-án, hét-
fõn, 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpád út 56.). Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel meghívja Önt
és kedves családját ifj. Tompó László irodalomtörté-

nész rendezvénysorozatának következõ elõadására: Szabó De-
zsõ életmûve. Helyszín: Andretti Üzletház, 1047 Bp., Váci út 13.
Idõpont: április 29., 18 óra

Pajor Tibor önkormányzati képviselõ fogadóórája: minden hó-
nap elsõ hétfõjén, 18-19 óra között, a Szent László tér 7. alatt.

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

Perneczky László önkormányzati képviselõ (LMP),
Fenntartható Fejlõdés tanácsnok fogadóórája: elõ-

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

VÁROSLIGETI SÉTA
Megalakult a Természetjáró Szakosztályunk. Minden
természetkedvelõt várunk sétáinkra! Következõ tava-

szi kirándulásunk a Városligetben lesz, április 29-én, pénteken.
Gyülekezõ 10.00-10.15 között a Hõsök terén a Szépmûvészeti
Múzeum elõtt. Ez a túra is kb. 1,5- 2 órát vesz majd igénybe.
Vállalkozó kedvû „idegenvezetõk” jelentkezését várjuk (441-
5555-ös számon), akik sétánk elsõ állomásán néhány mondat-

tal bemutatnák a Hõsök terén a Millenniumi emlékmûvet. A
rendezvénysorozat fõvédnöke: Kiss Péter országgyûlési képvise-
lõ. Azokat is várjuk, akik nem tudtak eljönni az elõzõ sétára! 

TEADÉLUTÁN
Ezúton tisztelettel meghívom Önt és kedves családját a május
3-án 17.30-kor  kezdõdõ Teadélutánra – egy kötetlen fogadó-
órára – Káposztásmegyerre, a Közösségi Házba (Lóverseny tér
6.). Házigazda: Horváth Imre, önkormányzati képviselõ. 

Baráti üdvözlettel: Kiss Péter országgyûlési képviselõ

INGYENES ADÓSSÁGRENDEZÕ TANÁCSADÁS 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Ná-
dor u. 1.). A DHK (Díjhátralék kezelõ) ügyfeleinek távhõdíj illet-
ve közüzemi díjtartozásokra a tanácsadás mellett lehetõséget
biztosítunk azonnali részletfizetési megállapodás megkötésére!
Dr. Hortoványi Izabella Ügyvédi Iroda részérõl Ambrus Tibor Gé-
za ügyintézõ –  elõzetes bejelentkezés alapján – várja önöket két-
hetente, hétfõn. Információ: 369-4205, hétköznap 14-17 óráig.

MSZP KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselõ: elõzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06 20 518 7830-as telefonszámon –
bármikor. Belán Beatrix önkormányzati képviselõ minden hó-
nap elsõ péntekén 17 órától, Szabó Gábor önkormányzati kép-
viselõ minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óráig az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak
fogadóórát. Horváth Imre önkormányzati képviselõ minden hó-
nap elsõ szerdáján 17 órától tart fogadóórát a Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban (1046 Bp., Bõrfestõ u. 5-9.). 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését – kezdõket, haladó-
kat, érdeklõdõket –, akik szívesen vennének részt egy zenei kö-
zösség munkájában. Hozd magaddal: tudásodat, jókedvedet,
kíváncsiságodat, kottás füzetedet, gitáriskoládat, zeneszerete-
tedet. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság
ingyenes. Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as telefonszámon le-
het H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu

Az Újpestért Egyesület önkormányzati képviselõinek
fogadóórái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) önkormányza-
ti képviselõ, a Káposztásmegyeri Településrészi Ön-
kormányzat 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.
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RIPORTOK FOLYTATÁSA
Riport rovatunkban közölt,
„A víztornyon túl kezdõdik
a hazád” illetve „Bozóthar-
cos a Tél utcában” címû so-
rozatunk következõ részeit
anyagtorlódás miatt lapunk
április 28-i számában olvas-
hatják. Megértésüket kö-
szönjük. (a szerk.)

TISZTELT SZÜLÕK! Újpest Önkormányzata felhívja szí-
ves figyelmüket, hogy, azon leánygyermekek, akik 2011.
február 14-18-a között – illetve betegség esetén néhány
nappal késõbb – részesültek a HPV elleni védõoltás II. rész-
oltásában, szíveskedjenek felkeresni házi gyermekorvosu-
kat vagy a területileg illetékes gyermekrendelõt a HPV elle-
ni védõoltás III. részoltás beadásának idõpont egyeztetése
céljából. Az oltási program III. részoltás tervezett idõpont-
ja: 2011. május 16-20. Nagy István alpolgármester

Újpestért
Egyesület

MI IS AZ A HALPEDIKÛR? Nem más, mint ahol a termé-

szet a pedikûr és a bõrápolás találkozik!

KIK VÉGZIK A KEZELÉST? A pontyfélék családjába tartozó

Garra Rufa halak, akiknek tisztességes nevük: piros szívoga-

tó márna. Munkájuk miatt hívják õket doktor halnak, vagy

kangalhalnak is. A pontyfélék családjába tartozó „úszó bõr-

gyógyászok” a Közel-Kelet édesvízeiben õshonosak. Test-

méretük maximum 12 cm. Egyes tévhitekkel szemben nin-

csenek fogak és pedikûr alatt nem harapnak. A meleg vizet

(32-36 C) kedvelõ uszonyosok segítik a bõrproblémák csök-

kentését, tünetmentesítését.

MIT TÖRTÉNIK A KEZELÉS ALKALMÁVAL? Ez egy olyan

bio kezelés, amely egyben: frissít, puhít, ápol, gyógyít. Fris-

sít, mert a halak a kezelés ideje alatt alaposan megtisztítják

a bõrt, felgyorsítják a vérkeringést. Puhít, mert a halak a ke-

zelés során a sarkon és a lábfejen lévõ bõrkeményedéseket

eltávolítják, puha tapintásúvá változtatják a bõrt. Ápol,
mert már az elsõ kezelés alkalmával megtisztítják a bõrt, fel-

gyorsítják a vérkeringést, feloldják a görcsös izomcsomókat,

segítenek a stresszoldásban. Gyógyít, mert a pikkelysömör,

vagy az ekcéma kezelése már 8-10 kezelés alkalmával látha-

tó javulást eredményez.

HOL ÉRHETÕ EL? A halszépészet minden pozitív tulajdon-

ságát élvezi a garra rufa halak által végzett tevékenység-

nek. Jótékony hatással van a szervezetre és lelki állapotra

valamint a bõrre egyaránt. Halpedikûrre is ezen pozitív tu-

lajdonságok elérhetõek üzletünkben: Mangó Thai Masz-
százs és Halpedikûr 1042 Bp., Árpád út 90-92. Bejelentke-

zés: 06-70-220-30-40



Zana Anita boldogan és
kissé megilletõdötten be-
szélt könyvérõl. Nem fe-
lejtett el köszönetet
mondani a riportalanyai-
nak, a sportvezetõknek

és nem utolsó sorban a fõiskolának, hogy anyagi-
lag is segítette a kötet megszületését.

– Külön köszönet az újpesti önkormányzatnak,
mert nélkülük valóban nem forgathatnánk a
könyvet. Nagy segítséget kaptam, amit soha sem
fogok elfelejteni.

Anita elmondta, rengeteg biztatást kapott a
szeretteitõl, s akkor sem adta fel a küzdelmet, ha
egyszer-egyszer akadályba ütközött.

– Olyan ember vagyok, aki tudja, mit akar.
Vannak céljaim, amelyekért képes vagyok küzde-
ni, a munkámban pedig a maximumra törek-
szem. Bár sok akadállyal kell megbirkóznom –
már csak mozgássérült voltom miatt is – szeren-
csére ez sem a szakmai, sem a privát életemet
nem befolyásolja – mondta. Ha esetleg lendüle-
tem alábbhagyna, egy idézet mindig erõt ad a
folytatásra.

„Soha ne add fel, ha valamit igazán akarsz. Sok-
kal erõsebb az, akinek nagy álmai vannak, mint
az, akinek a tények jutnak.” (H. Jackson Brown: Kis
útmutató az élethez)

– Ez a könyv is egy álom megvalósulása – foly-
tatta Anita –, amellyel remélem öregbítettem a
fõiskola hírnevét is. – GERGELY

Toborzó!
Az Újpest Futsal Club NB I-es futsal csapata toborzót hirdet 16-19 éves (1992-
1995-ös születésû) fiatalok számára. A toborzó helyszíne: Vízmûvek sportte-
lep, Bp., IV., Váci út 102. Idõpontja: 2011.04.24., vasárnap, 10.00-14.00 óra.

Program: a futsalhoz szükséges dinamikai, technikai, taktikai felkészült-
ség, készség felmérése. Jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal lehet 2011.
04. 22-ig azujpest.futsal@gmail.com e-mail címen. A jelentkezési lap le-
tölthetõ a www.ujpestfutsal.hu/sites/default/files/jelentkezesilap.doc

Jelmondat: Futsal nélkül nincs modern labdarúgás!
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Élsportolókról és a tanulásról írt könyvet az újpesti bajnoknõ

Zana Anita nem adja fel
A „KJF élsportolói” címmel látott napvilágot és került már a boltokba Zana Ani-
ta könyve, amely a Kodolányi János Fõiskolát végzett, illetve még ma is ott ta-
nuló élsportolókat mutatja be. A szerzõ maga is a KJF-en szerezte diplomáját
kommunikáció- és médiatudomány szakon. Anita Újpesten él, és az újságírás a
szenvedélye. Az egykori bajnoknõ, mert Anita fantasztikus úszó volt,  jelenleg a
Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesülete Újpesti Szervezetének a vezetõje. 

Egy héttel a tavaszi szünet
rajtja elõtt katasztrófavédel-
mi ifjúsági versenyen adtak
számot egészségügyi, tûzvé-
delmi elméleti és gyakorlati
felkészültségükrõl az újpesti
általános és középiskolások.
A helyszín ezúttal is a Tábor
utcai napközis tábor volt,

ahol több állomás várta az általános iskolák mezõnyében rajtoló 11, és a
középiskolás korosztályban benevezõ 5 csapatot.
HELYEZÉSEK: 
Általános Iskolások: I. helyezett: Erzsébet Utcai Általános Iskola csapata, II.
helyezett: Angol Tagozatos Általános Iskola csapata, III. helyezett: Csokonai Vitéz
Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium csapata. Középiskolások: I. helyezett: Babits
Mihály Gimnázium „C” csapat, II. helyezett: Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium csapata,  III. helyezett: Babits Mihály Gimnázium „A” csapat.

A két, elsõ helyezett csapat április 28-án, az Orczy kertben, a Fõvárosi ifjúsá-
gi versenyen képviseli majd kerületünket. Ebben az évben a versenyt szervezõ
Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság IV. kerületi Kirendeltsége a feladatok vég-
rehajtásának idejét is mérte. A leggyorsabb csapatnak járó különdíjat az Újpes-
ti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium fiú csapata nyer-
te. Az idei verseny fõ támogatója ezúttal is Újpest Önkormányzata, és a Sanofi-
Aventis/Chinoin volt. Az ünnepélyes díjátadón a résztvevõknek Pinkóczi József,
Újpest rendõrkapitánya, valamint Cserna Sándor (képünkök), az Újpesti Va-
gyonõr Kft. vezetõje gratulált. (un)

Jutalmazták a leggyorsabbakat is

Katasztrófa, de csak vetélkedõn

Online elérhetõségeink: w w w . u j p e s t . h u

T o v á b b i  f o t ó k :
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

A budapesti divízió I-es világbajnokság megnyitója
elõtt adták át elsõ ízben a magyar hoki 11 legendás
alakjának a sportág legrangosabb hazai elismerését:
a plakettet, amely tanúsítja, hogy tulajdonosát a
Magyar Jégkorong Szövetség a „Hírességek Csarno-
ka” tagjainak sorába választotta. A díjazottak sorá-
ban három újpesti játékost is találunk: Ancsin Já-
nost, id. Kovács Csabát és Zsitva Viktort.

névsorba 11 köztünk élõ legenda – játékos, edzõ, sportvezetõ,
játékvezetõ – került be, s a múlt elõtt tisztelegve a Magyar Jég-
korong Szövetség Történeti Bizottsága összeállította a néhai

hokicsillagok álom-tizenegyét is.
A díjazottak: Ancsin János, Jakabházy László, id. Kovács Csaba,

Kovalcsik Péter, Mészöly András, id. Ocskay Gábor, Palla Antal, Pásztor
György, Raffa György, Schell László, Zsitva Viktor

Ancsin János: – Óriási megtisztelte-
tés, hogy bekerülhettem a fantasztikus
névsorba – mondta az UTE vezetõ-
edzõje. – Életem a hoki, eddig is érte és
vele éltem, ezután sem lesz ez másként.
A kitüntetés, mert én annak tekintem,
újabb erõt ad a munkám folytatásához,
a csapat vezetéséhez és a hoki megsze-
rettetéséhez. – G. G.

A

Ancsinékat a hazai hoki halhatatlanjai között 

Soha nem felejtett
újpesti jégkorongozók
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Ingatlan eladó

� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es sa-
roktelken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, klíma, riasztó) jó állapotú családi
ház, szépen gondozott kerttel, 2 beállós garázzsal
46,9 MFt-ért eladó. A Nagyváradi-ligeti lakópark-
ban cserét beszámítunk. Tel.: 06-1-233-0849, 06-
20-525-0216

� Újpesti SZTK-nál, 2 szobás, bõvíthetõ családi
ház, 150 négyszögöles telken, családi okból eladó.
I. á.: 38 MFt, tel.: 8-18 óra között 06-1-389-6201

� Tulajdonostól eladó Újpesten, a Sporttelep ut-
cában, II. emeleti, 54 m2-es, szépen felújított, er-
kélyes, tehermentes lakás. Kellemes környezet, jó
közlekedés. Ingatlanosok ne hívjanak! I. á.: 12,5
MFt, tel.: 06-20-971-9437

� Tulajdonostól eladó, Bárdos Artúr utcai, V.
emeleti, panorámás, vízórás, frissen festett, par-
kettázott, napfényes, világos konyhás, 54 m2-es, 2
szobás, jó elosztású lakás. I. á.: 8,5 MFt, tel.: 06-1-
201-9475, 06-70-237-9030

� Nagymaroson gyönyörû, Dunakanyarra, viseg-
rádi várra nézõ, örökpanorámás telek eladó. A
telken Jitka faház, 10% beépíthetõ, villany és víz
van, gáz, telefon az utcában. 555 m2, Nagymaros
Nefelejcs köz, belterület. Ár.: 4 MFt, tel.: 06-70-
266-2104  

� Eladó vagy elcserélendõ, Káposztásmegyeren
az Orgona közben egy 2+3 félszobás, 110 m2-es,
sorházi lakás. I. á.: 32 MFt, érdeklõdni: tavaszit@
t-online.hu vagy tel.: 06-70-944-5456

� Szõdliget frekventált részén, 362 m2-es telken,
1990-ben épült 71 m2-es alapterületû,
összközmûves, teljesen alápincézett, tetõtér-
beépítéses, szinteltolásos ikerház, garázzsal, áron
alul sürgõsen eladó. Fûtés: gázkazán + vegyes ka-
zán. I. á.: 19 MFt, tel.: 06-30-406-0040

� Újpesten, az Attila utcában, téglaház II. emele-
tén, 38 m2-es, 1 szobás, egyedi fûtésû-gáz lakás el-
adó, a lakás jól alakítható, kamra, pince, zuhany-
kabin, külön wc, erkély, pince, tároló is van, vilá-
gos. Ár: 8,3 MFt, tel.: 06-20-456-9236

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

� Fóton, Budapesttõl 8 km-re, 400 négyszögöles,
rendezett telek, 20 m2-es szerény faházzal, gyü-
mölcsfákkal családi okok miatt áron alul sürgõ-
sen eladó.  Víz és villany van. Tel.: 06-20-325-2854

� Nagyváradi-ligeti lakóparkban eladó egy 79+7
m2-es, 3+1 szobás, klimatizált, cirkófûtéses lakás.
I. á.: 26,7 MFt. A lakáshoz 20 m2-es garázs is tarto-
zik (2,5 MFt). Tel.: 06-20-953-8951

� Újpesten, a Fóti úton, 2 szoba összkomfortos,
galériázott, fél családi ház sürgõsen eladó. Tel.:
06-20-954-0970

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

� Eladó Szentendre Szarvashegyen, a buszmegál-
lónál, 720 m2-es telek, 24 m2-es téglaépülettel,
amely 72 m2-esre bõvíthetõ. Villany a házban, víz
a kertben. I. á.: 12 MFt, tel.: 06-1-230-6366

� Eladó/csere ikerház 65 m2-es, parketta, járólap,
2 bejárat. A pince 40 m2-es, új tetõ beépíthetõ, 2
kocsibejáró, a házban 5*5 szoba, kis szoba, nagy
fürdõ, szoba, konyha, étkezõ, elõl-hátul 2 kert. I.
á.: 11,9 MFt, tel.: 06-70-458-9439

� Újpesten, a Fóti úton eladó vagy kiadó 392 m2

alapterületû családi házas ingatlan, 70 m2-es la-
kóterülettel. Összkomfortos, gázfûtéses, mellék-
épülettel. Ár.: 22 MFt, tel.: 06-20-994-5830

� Zöldövezeti, Erdõsor utcai, 65 m2-es, II. emele-
ti, 2 szobás, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazános,
igényesen felújított, öröklakásom eladom. I. á.:
13,9 MFt, tel.: 06-70-647-7378

� Káposztásmegyer II-n, 37 m2-es, 1 szobás, vilá-
gos, franciaerkélyes lakás, cseréptetõs ház X.
emeletén eladó. Házközponti fûtés, alacsony re-
zsi. I. á.: 6,8 MFt, tel.: 06-30-279-0770

� Újpesten a Szilas-lakóparkban, 5 éves, 2 emele-
tes téglaépületben, földszinti, 90 m2-es, még nem
lakott igényesen kialakított öröklakás, teremga-
rázzsal eladó. Tel.: 06-1-230-4494, 06-20-476-1414

� Szõdön, Pesthez 22 km-re lévõ, 300 négyszög-
öl telken, összkomfortos 120 m2-es családi ház,
csöndes nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-1-
230-4494, 06-20-476-1414

� Eladó, tulajdonostól, III. emeleti, 37 m2-es, tég-
laépítésû, konvektoros, vízórás, felújított lakás,
lift nincs. Vagy elcserélném 1,5 szobás panelra.
I.á.: 7,5 MFt, tel.: 06-20-431-9724, érdeklõdni kizá-
rólag 8-18 óra között

� Eladó Újpesten, 1+2 fél szobás, 65 m2-es ház-
rész, alápincézve, elõkerttel, terasszal, gépkocsi
beállóval, cirkófûtéssel, klímával, mosókonyhá-
val, igényesen felújítva, telekmegosztási szerzõ-
déssel. I. á.: 16,1 MFt, tel.: 06-20-924-7800

� Eladó erdõkertesi telek, 32 m2-es téliesített fa-
házzal, 2 szoba, konyha, elõszoba, WC, zuhanyzó,
közmûves gáz bevezethetõ. Újpesti garzonlakás-
csere érdekel, egyszobás önkormányzati lakást
csereként tudok adni. Tel.: 06-30-841-3605

� Eladó IV. kerület, Ugró Gyula soron, IX. emele-
ten, 49 m2-es, 1,5 szobás tetõtérben saját fûtéses,
rendkívül alacsony rezsijû, erkélyes öröklakás.
Tel.: 06-30-354-1056

� Magánszemélynek eladó, az Izzó lakótelepen,
csendes övezetben nem panel, 19 lakásos társas-
ház IV. emeletén, 56 m2-es, 2 szobás lakás, a na-
gyobb összegû felújítások megtörténtek. I. á.:
12,5 MFt, tel.: 06-30-211-5575

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ IV. Szigeti József ut-
cában, négyemeletes ház II. emeletén, 67 m2-es, jó
állapotú, 2+1 félszobás, erkélyes, redõnyõs, víz-
órás és tehermentes panellakás. Garázsbérleti jog
átruházható! Irányár: 11,9 MFt. Közvetítõk ne
hívjanak! Tel.: 06-20-374-6759

Ingatlant kiad

� Újpest központban 1 szobás, új, 34 m2-es lakás
kiadó, igény szerint gépkocsi beállóval, fogyasz-
tókhoz mérõk tartoznak, bérleti díj berendezés
és létszám függõ. Tel.: 06-30-306-3334

� Újpest-központban új építésû társasházban,
cirkófûtéses, 47 m2 + 12 m2 terasz alapterületû,
egyszobás lakás bérbeadó. Tel.: 06-30-966-3039

� Újpesten, a Károlyi Egyetemmel szemben, 1,5
szobás, II. emeleti lakásomat kiadnám, hosszú
távra is. 40 000 Ft + rezsiért. Tel.: 06-1-387-3993

� Újpesten a Szentimre utcában kiadó egyszo-
bás, 45 m2-es, bútorozott, vízórás, 3 emeletes
téglaház III. emeletén. Gázkonvektor, erkély, jó
közlekedés, 12 lakásos ház. Ár.: 50 000 Ft/hó, tel.:
06-30-482-0165

� Újpest-központban, jó közlekedéssel, téglaépí-
tésû társasházban, 54 m2-es, minõségi lakás, búto-
rozottan, tulajdonostól kiadó, esetleg reális áron
eladó. Havidíj: berendezés és létszámfüggõ. Terem-
garázs beálló külsõ/belsõ is. Tel.: 06-30-322-7583

Ingatlant cserél

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
Tápióbicskei házamat. 3 szobás, összközmûves,
konvektoros, melléképülettel, 6426 m2-es telek,
rendezett környezet, 48 km-re Budapesttõl. Plusz
készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-6359

� Újpesti öröktulajdonú lakásra cserélném
gyomaendrõdi házamat. 2 szobás, fürdõszobás, víz,
villany a házban, gáz az utcában, 1100 m2-es telek.
Plusz készpénzt ráfizetek. Tel.: 06-70-318-6359

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minõségi
munka, bútormozgatással, fóliatakarással, kor-
rekt árak. Akár azonnali kezdéssel. Bodnár László,
tel.: 06-1-369-6674, 06-20-442-9570

� Szõnyegtisztítógép kölcsönzés, házhozszál-
lítással, helyszíni kárpit és szõnyegtisztítást
vállalunk. Tel.: 06-1-370-7861, 06-30-346-
4383 Molnár Ferenc Enimol Kft.

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971 TEL.: 06-1-780-3732, 06-70-774-3621

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal.
Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje.
Tel.: 06-1-306-2023, 06-70-234-7759

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

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

Oktatás

� Matematika (pótvizsgára felkészítés is), sakk,
eszperantó nyel oktatását vállalja egyetemi hall-
gató. Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-
7416

Állást kínál

� Pénzügyi területre keresek érettségizett mun-
katársakat. E-mail: derczejudit@freemail.hu 

Állást keres

� Igazságügyi szakértõ, peres és peren kívüli
ügyekben, gazdasági szakvéleményt készít. Tár-
sasház közös költségeit, díjait felülvizsgálja. Cég
és ingatlan értékelést készít. Tel.: 06-70-589-5179,
e-mail: freycor@freemail.hu 

� Tanítónõ, egészséges életmóddal kapcsolatos,
rendezvényszervezõi, irodavezetõi, szerkesztõségi
fõállású munkát keres a környéken. MLM, ügynö-
ki munka, hálózatépítés kizárva! Rész- illetve dél-
utános állás is érdekel. Tel.: 06-20-396-9480

Régiség

� Veszek! Készpénzért bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, bizsukat, kitûntetéseket,
hangszereket, kerámiát, játékokat, szódásüvege-
ket, teljes hagyatékokat, díjtalan kiszállással. Tel.:
06-70-357-4951

Vegyes

� Concord Lift biztonsági ülés 36 kg-ig, emeletes
ágy 90*200-as minõségi fenyõbõl készült, matrac
nélkül, megkímélt állapotban eladók. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20-332-1077

� Üdülési jogot vásárolna másodkézbõl kor-
rekt áron vagy bérelne? Eladó üdülési jogokat
tulajdonostól korlátozott számban befogad-
hatunk. www.udulesijog.net Tel.: 06-70-328-
1900, 06-70-637-1900, 06-1-769-0614

Társkeresés

� Kitartóan keresem annak a kulturált 50-60 év
közötti férfinak az ismeretségét, aki barátja, társa
lenne egy 55 éves pedagógusnõnek. Tel.: 06-30-
432-5932, e-mail: ka_kati@freemail.hu  

Bútor

� Sürgõs! Költözés miatt eladó, újszerû, nagyon
szép szekrény, komód, íróasztal 3 éves bükkfából.
Valamint 3 éves újszerû Indesit elöltöltõs mosó-
gép. Együtt olcsóbb! Képeket tudok küldeni
(helyszín: Újpest). Tel.: 06-20-396-9480

Utazás

� Május 7. Bécs -Schönbrunn: 7200 Ft; május
15. Veszprém-Zirc-Pannonhalma: 6200 Ft;
május 15. Máriazell: 8900 Ft; május 6. Arany
Prága: 39 900 Ft; június 16. Kalandozás Erdély-
ben: 68 900 Ft; május 23. Zarándokut
Lourdesben: 110 000 Ft; május 24. Izraeli kõru-
tazás: 198 900 Ft; 06-1-780-1269. BBTOURS
1043 Bp., Munkásotthon u 18. Tel.: 06-1-780-
1269, www.bbtours.hu,  utazas@bbtours.hu

Zene

� Énekoktatást vállal rutinos, gyakorló énekes-
nõ, több stílusban a könnyûzenén belül. Igényes
repertoárból összeállított tananyag, több ezer ze-
nei alappal. Élõ zenekari gyakorlat, stúdiógyakor-
lat. Rendszeres fellépések! www.nagygaby.hu, tel.:
06-20-568-1293

Születésnap 

� Gál Anna Alexandra 20. szüli-
napodon szeretettel köszön-
tünk! Rózsák nyíljanak utadon,
ne legyen gond válladon, szeren-
csecsillagod fényesen ragyogjon,
minden terved valóra váljon! 

Apa, Anya, Andi, Attilák

Budapest, IV. Kerület, Újpesti 
Városgondnokság Kft. önállóan 

dolgozni tudó, kertész szakmunkás 
végzettséggel rendelkezõ kollégákat 
keres. Elõny a szakmai tapasztalat. 

Azonnali munkakezdéssel. 
Jelentkezni a 06-30/592-5554 
telefonszámon, vagy e-mailen 

a fejervg@gmail.com címen lehet. 
Telefonon Fejér Jánost kell keresni.

A vállalkozói és méretes hirdetések
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 órá-
ig vesszük fel. Díja bruttó 1000 Ft/25
szó. Csak személyesen az Ady Endre
Mûvelõdési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet) várjuk hirdetõinket. Tel.: 06-1-
785-0366.
Részletes információt a www.ujpest.hu

weboldalon olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben
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Az Újpesti
Piac- és
Vásárcsarnok
heti árai

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár

Tojás 24 Ft-tól 30 Ft-tól
Burgonya 190 Ft-tól 200 Ft-tól
Vöröshagyma 200 Ft-tól 250 Ft-tól
Fejessaláta 100 Ft-tól 100 Ft-tól
Retek 80 Ft-tól 100 Ft-tól
Újhagyma 100 Ft-tól 100 Ft-tól
Alma 250 Ft-tól 280 Ft-tól
Spenót, sóska 500 Ft-tól     –
Paradicsom 550 Ft-tól 800 Ft-tól
Koktélparadicsom 800 Ft-tól 1200 Ft-tól
Paprika 900 Ft-tól 900 Ft-tól
Erõspaprika 150 Ft/db-tól 100 Ft/db-tól
Medvehagyma 150 Ft-tól 250 Ft-tól
Brokkoli 500 Ft-tól 900 Ft-tól
Új karalábé 150 Ft-tól 100 Ft-tól
Új zeller 200 Ft-tól 300 Ft-tól

Termék Kereskedõi ár Õstermelõi ár

Import eper 580 Ft-tól –
Paraszt sonka    1400 Ft-tól 1500 Ft-tól
Füstölt lapocka      1200 Ft-tól 1700 Ft-tól

Friss cserepes fûszernövények
Kakukkfû 300 Ft-tól     300 Ft-tól
Rozmaring 300 Ft-tól     300 Ft-tól
Csombor 300 Ft-tól     300 Ft-tól
Citromfû 300 Ft-tól     300 Ft-tól

Dísznövény, virág
Muskátli 300 Ft-tól     450 Ft-tól
Büdöske 120 Ft-tól     150 Ft-tól
Petúnia 120 Ft-tól     120 Ft-tól
Árvácska 100 Ft-tól     120 Ft-tól
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Ú J P E S T I  N A P L Ó

KLÍMA TELEPÍTÉS, 
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

GARANCIÁVAL 
Ingyenes helyszíni felmérés! 

Tel.: 06-30-864-5544,

www.annauklima.hu

DR. PALKÓ ÉVA
ügyvéd

Cím: 1042 Budapest, 

Szent István tér 5. I/10.

Előzetes időpont egyeztetés: 

370-8733, 06-20-549-9007

Tanfolyamok, képzések
A Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti
Kirendeltségének (1042 Bp., Árpád út
56.) folyamatosan induló tanfolyamai
– Közbeszerzési referens
– Biztonsági õr (vagyonõr, testõr)
– 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
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Kívánságmûsor lesz az újpesti
rock&roll party is 

Gondolsz-e majd rám?
Dollyval és a Dolly Roll zenekar gitáros-énekesével
Kékes Zoltán Sziszivel többek között arról nosztalgi-
ázunk, hogy a nyolcvanas évek szenzációs rekordot
döntõ lemezei, a Vakáció-ó-ó, az Eldoradoll és a
Happy Coctail több mint egymillió példányban kel-
tek el. Írd és mondd, minden tizedik embernek van
otthon legalább egy Dolly Roll lemeze. 

– A fekete koronggal együtt a számok is apáról fiúra,
anyáról leányra szállnak. Már nem nosztalgia, hanem
ámulatba ejtõ valóság – mondja Dolly, hogy a tizen-  és
huszonévesek szöveggel együtt éneklik az „õsök” kedven-
ceit. Az önkormányzat majálisán, a Semsey parkban, 18
órakor a Dolly Roll együttes hatvanperces házibuli fellé-
pésre készül. Dolly és Sziszi az idei
szabadtéri szezon nyitányát azért is
várja, mert a néhány évvel ezelõtti
káposztásmegyeri házibuli-kon-
certjük sikerét juttatja eszükbe. 

– Egyáltalán van olyan fellépésük, amikor nem szedi
szét a zenekart a közönség?

– Óriási élmény minden koncertünk, megható a kö-
zönség szeretete, s az, hogy ahol már megfordultunk,
visszavárnak bennünket, legyen szó itthoni, határon túli,
sõt éppen egy másik földrészen szervezett koncertrõl –
mondja Sziszi. A ‘80-as évek a rockzene különleges arany-
korát jelentették. Már a hivatalos politika is segítette az
együttesek létrejöttét, sõt turnéit. Mi „sláger-”, azaz arany-,
sõt platinalemez gyárosok lettünk. Ma, a retro korszakban
már a második generáció is jár a fellépéseinkre. 

– Mivel készülnek Újpestre? 
– A mûsort a közönség állítja össze akaratlanul is, mert

várja valamennyi lemezünk legismertebb számait –
mondja nevetõ szemekkel Dolly. Ha nem adnánk elõ pél-
dául egy-egy fellépés során az Ábrándos szép napok címû,
1989-es albumunk címadó dalát, biztosan tüntetne érte
a közönség. Újpesten kivételezett helyzetben leszünk, 60
perces fellépésünk lesz, a rock and roll tempóból nem kell
visszavennünk, és új lemezeinkrõl is idézünk.

– Több mint három évtized után hogyan lehet a rock
and roll tempót tartani, a kortalanságot sugallni? 

– Nagy rajongója lettem az egészséges életmódnak, a re-
form-táplálkozásnak. Annyira hasznosnak látom például a
búzafû-lé jótékony hatását, hogy még a zenekar weboldalán
is ajánlom. Hiszem, hogy ez segít – mondja Dolly.

– Jómagam azt vallom – folytatja a menedzserként is
helytálló Sziszi, hogy a hétvégi fellépések után, hétköz-
ben fel kell töltõdnünk. Az évek múlásával már tudato-
san tervezzük úgy turnéinkat, hogy a fellépéses, átbuli-
zott éjszakát pihenõnap kövesse. – B. K
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