
BALLAGÁS ‘07

Szép, színes ballagási melléklet

tablókkal, képekkel, névsorok-

kal. És ez még csak az első rész.

Két hét múlva ugyan-

itt, ugyanígy. 13

VÁROSHÁZI HÍREK

Vizitdíj-visszaigénylés, Challange

Day, a Szociális Foglalkoztató igaz-

gatói pályázata,  egyszerűsödő in-

tézeti közbeszerzések.

ÉLELMES ÉS TISZTELETLEN

Két jellemző bűnözőről szól 

két írásunk a rendőroldalon. Az 

egyik fajta kamerákat cselez ki, a

másik temetői látogató-

kat. Egyikhez sem kell

sok ész.

ÁGH ISTVÁN
Az Adytórium legutóbbi vendége

a Kossuth-díjas költő volt. 

A rendezvény nemsokára nyári

pihenőt kezd. – 10. OLDAL

REJTŐ ILDIKÓ 70
Az Újpestnek eddig legtöbb

olimpiai érmet szerzett sportolót

köszöntötte a MOB.

– 30. OLDAL

KERÉKPÁROS FESZTIVÁL
Május 19-én érdemes biciklire

pattanni. Lehet járni az erdőt,

versenyezni, nyerni jó dolgokat.

– 5. OLDAL
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Újpest Önkormányzatának

hivatalos lapja

4 29

NÖVÉNYI NORBERT 50
Az UTE színeiben 1980-ban olim-

piai aranyat nyert Növényi Norbert

félszázados lett. Gondolta volna

bárki is? – 22. OLDAL

CENTENÁRIUM

Megint új sorozat, ezúttal a híres új-

pesti cigányokról. Lányi György

professzor a készülő Újpest 1907–

2007. A százéves város kö-

tetben megjelenő Chinoin-

tanulmányból ad ízelítőt. 11
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SZŰKÖS ANYAGI FORRÁSOK

Újpest Önkormányzata 21 óvoda működ-

tetéséről gondoskodik. A gyermeklét-

szám – az októberi statisztika alapján –

98 %-os feltöltöttséget mutat, amely év

közben kis mértékben változhat. Nem

volt ez mindig így, hiszen 1999 óta ösz-

szesen 12 csoport működését függesz-

tette fel (illetve a tagóvodák esetén

megszüntette) az Önkormányzat a gyer-

meklétszám csökkenése miatt. Ezen cso-

portszobákat a jogszabályoknak megfe-

lelően átalakították: orvosi szoba, neve-

lői szoba, tornaszoba lett a helyükön.

Az óvodások száma a 2006/2007-es

nevelési évben – hosszú évek után óta

először – növekedett, bár a kerületi de-

mográfiai mutatók folyamatosan csök-

kennek. Ennek magyarázata abban rejlik,

hogy a kerületen kívülről érkezők közül

sokan választják az újpesti intézménye-

ket. Az ő elhelyezésükről is – érthető mó-

don korlátozott mértékben – gondoskod-

nak az óvodák.

Az óvodai beiratkozás után az óvoda-

vezetők értekezleten egyeztetnek arról,

hogy a több helyre jelentkező gyermekek

melyik óvodában nyernek elhelyezést.

Természetesen az Önkormányzat is segít-

séget nyújt azon szülőknek, akik az

adottnál megfelelőbb megoldást keres-

nek gyermekeik számára.

Mivel Újpesten nem csak önkormány-

zati, hanem egyéb (egy egyházi és két

alapítványi) fenntartású óvodák is mű-

ködnek, a kicsinyek elhelyezése ki-

egyenlített. A gyermeklétszám egyelőre

nem olyan mértékű, hogy az önkormány-

zat új intézmény(ek) létrehozását ter-

vezné.

Az óvodai nevelés állami támogatott-

sága eddig a valódi ellátás 60 %-át fe-

dezte, a hiányzó 40 %-ot az Önkormány-

zat volt kénytelen pótolni. A jövőre törté-

nő tervezés során kiderült, hogy az állami

normatíva – sajnos – nem nő, így az

anyagi források szűkösek.

TELÍTŐDÖTT CSOPORTLÉTSZÁM

Ezzel a feladattal birkózhat meg az elkö-

vetkező „tanévben” a káposztásmegyeri

Homoktövis utcai óvoda is:

– Közel kétszáz férőhelyünkön lénye-

gében száz százalékos a betöltöttség –

nyilatkozta az Újpesti Naplónak Erdősi

Jánosné, az óvoda vezetője. – Ennek ter-

mészetesen a speciális helyzetünk is oka,

hiszen az itteni lakótelepen mi látjuk el

egyedül a gyermekek gondozását.

Igyekszünk saját programunkkal a kör-

nyezet szeretetére is nevelni a gyereke-

ket, akkreditált pedagógiai munkánk is

ilyen szellemben készült el A környező

világ megismerése játékkal, mesével

címmel. Mint eddig, az idei beiratkozási

időszak is növekvő számú jelentkezőket

jelent. Ez egyrészt örvendetes, hiszen nő

a gyerekek száma, de nem tudunk több

óvodást fogadni, mint amennyit a lét-

szám megenged. Így is talán nálunk a

legnagyobb a csoportlétszám a kerületi

óvodákat tekintve: egy-egy csoportban

26 gyermekkel foglalkoznak a változatlan

létszámú kollégák.  

Minden évben majd’ minden óvoda

pályázatokon való résztvétellel is igyek-

szik szakmai munkája színvonalának

emeléséről, anyagi forrásainak pótlásá-

ról gondoskodni – szerencsére általában

sikerrel.

A kerület óvodáiban sok helyütt dol-

goznak komplex munkaközösségek a

szakmai színvonal további emelésének

lehetőségein. Az Országos alapprogram
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Minden a kezdeteken múlik. Egy jól megválasztott óvoda, egy

meleg hangú óvónő hosszú évekre (évtizedekre) meghatározhat-

ja egy kisgyermek felnőttvilághoz fűződő kapcsolatát. A szülők

ezekben a napokban, hetekben igyekeznek a legjobb helyet meg-

találni gyermekeik számára a szervezett oktatási közösségek első

állomásánál.
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Játszani is engeddJátszani is engedd

Ismerősöm kislánya három és fél éves. Kisfia három és fél hónapos.

A házaspár mindkét tagja vidéki, a feleség súlyosbítottan vidéki:

Erdélyből települt át. Használható nagyszülő kétszáz kilométeren

belül nincsen. A családalapítás óta alig voltak valahol kettesben. Egy éve, éppen a gyermekek egészségének (stb.)

érdekében az agglomerációba költöztek. A leánykát múlt ősszel helyhiány okán nem vették föl az óvodába, de a logika

szabályai ezt még megbírják: néhány héttel a szeptemberi csoportindulás után töltötte be a három évet. 

Most megszületett a kisfiú, és ismerősöm, aki Pesten dolgozik, méghozzá sokat dolgozik, alig látja a kiegészült csalá-

dot. Gondolták, a feleség őszig kibírja a nappali terhelést: a nagyobbik gyerek úgyis megy óvodába. Jött a beiratkozás

napja. A feleség sírva hívta föl a férjét: azt mondták, nem biztos a szeptemberi indulás, hiszen az anyuka amúgy is otthon

lógatja a lábát a másik gyerekkel. Ne lógassa. Fizetik érte. Mellesleg a férj, a munka miatt, még mindig nem ért rá, hogy

sorbaálljon, és beadja a családi pótlékra és az ilyenkor járó támogatásokra vonatkozó igényléseket. Tehát mégse fizetik.

Helyhiány van az óvodában, mérlegelnünk kell, mondja az óvónő. Közben helytöbblet, gyerekhiány címszó alatt

iskolákat robbantanak föl, és a helyüket behintik sóval. De valahogy azonnal helyhiány lesz a jelszó, ha a legnehezebb

szakaszt átélőkről van szó. Érthetetlen. Amúgy életerős értelmiségi család, úgymond középréteg. Vállán az ország. A

településen még nincsenek családi barátok, játszótársak. A gyerek kinőtte az anyját, társadalmi kapcsolata nulla. Múlt

ősszel még tizenöt betűt le tudott rajzolni. Ma már csak egyet ismer, az apa- és az anya-betűt. Lehet, hogy ötéves

korában lesz kiscsoportos. Rohadtul megéri egyszerre gyereket csinálni és adózni. Pénzt és vért ajándékozni a sajátból

ennek az éhes, cinikus, hálátlan és szemtelen Cetnek, amit államnak hívunk. – SZÁLINGER BALÁZS

Rohadtul megéri



irányelvei mellett, azt kiegészítendő,

speciális, kísérleti (azóta már az Országos

Közoktatási Intézet által akkreditált)

programokat dolgoztak ki. Például az Ara-

di Óvoda nevelőtestülete 1986 óta mun-

kálkodott a „Komplex Prevenciós Prog-

ram” kidolgozásán; a Játék-Mozgás-

Kommunikáció" nevű programot a Nyár

utcai JMK Óvoda alkalmazza 1989 óta; a

Királykerti Óvoda Montessori szellemében

nevelő csoportokat működtet; a Deák Ovi

1989 óta foglalkozik mozgássérült gyer-

mekekkel a „Mozgássérültek Óvodai In-

tegrációja” (MÓI) program keretében.

EGYÉNI KERÜLETI TEVÉKENYSÉGEK

Az egyik legegyénibb arculattal rendelke-

zik a városközponti JMK Óvoda. Erről kér-

deztük az óvoda vezetőjét:

– A nevünkből adódóan három megha-

tározó fejlesztés köré csoportosítottuk a

foglalkozásainkat – jellemezte a tevé-

kenységüket Pintér Éva. – A „Játék” speci-

ális fejlesztési lehetőségként is jelen van

a gyerekek mindennapjaiban. Csoport-

szobák, galériára kiépített kicsi kuckók,

különleges eszközök, tornaszoba, mese-

szoba szolgálja nem csak a hagyományos

játékigény, de az önállósulás és kreativi-

tás lehetőségeit is. Lehetőséget adunk a

gyerekeknek, hogy eldönthessék egy kis

táblára elhelyezve a jelüket, hogy melyik

helyszínt választják aznap. Ezzel szélese-

dik a szocializációs terük, nincsenek hely-

színhez kötve, mód nyílik az életkori ve-

gyességre, az egymás iránti figyelem in-

tenzitására is. A „Mozgás” lehetőségeinek

megteremtésére bújó-mászó játékok, a

már említett kuckós-galériás játékszobák

mellett olyan lehetőségeket is biztosí-

tunk, mint például akár a görkorcsolyázás,

rendszeres úszásoktatás. Mindez a moz-

gásigény kialakítása mellett önfegyelme-

zésre is tanítja a kicsiket. A „Kommuniká-

ció” pedig főként a pedagógusok minta-

adó viselkedésével kap kiemelt hangsúlyt

a munkánkban. Az alapvető hétköznapi vi-

selkedés, udvarias megnyilvánulások ta-

nítása mellett igyekszünk kerülni a direkt

tiltást, inkább a pozitívumok erősítésével

próbáljuk a helyes értékrendet kialakítani

a gyerekekben. Ez az össze-

tett pedagógiai munka

természetesen csak

szoros szülői együtt-

működéssel válhat

eredményessé.

A speciális programok

és a komplex mun-

k a k ö z ö s s é g e k

mellett szülői

igény alapján

folyamatosan

biztosítják az

óvodák a gyer-

mekek számá-

ra a szakkörök

k e r e t é b e n

szervezett fog-

lalkozások le-

h e t ő s é g e i t :

é n e k - z e n e ,

korcsolya, tor-

na, balett, tartásjavító torna, néptánc, fu-

rulya, tenisz, karate és játékos nyelvi fog-

lalkozások. Mindezen foglalkozásokat a

szülők munkaidejének növekedése, s az

együtt eltölthető szabadidő rohamos

csökkenése indokolja.

A kerületi óvodák szakmai munkájához

nyújtanak elméleti és gyakorlati segítsé-

get az Újpesti Pedagógiai Szakmai Szol-

gáltató Központ (PSZK) óvodai szakta-

nácsadói, harmonikus együttműködésben

a különböző munkaközösségekkel. Nagy

gondot fordítanak a – mára hagyománnyá

vált – Újpesti Pedagógiai Napok megszer-

vezésére, amit szakmai előadásokkal,

óvodai bemutatókkal színesítenek. Ezen a

rendezvényen rendszeres szakmai fóru-

mokon egyeztetik az óvodai munkaközös-

ségek a tapasztalataikat. 

NÖVEKVŐ GYERMEKLÉTSZÁM, 

SIKERES ELHELYEZÉS

– Túlzás nélkül állítható, hogy kiemelke-

dő szakmai színvonalon működik az új-

pesti óvoda-pedagógiai munka – tudtuk

meg Dikácz Attilánétól, a PSZK munkatár-

sától. – Az 1999-ben kidolgozott egyé-

ni programok közül többet átvettek a

fővárosi, illetve vidéki óvodák is. Ilyen

például a Porkolábné dr.

Balogh Katalin ál-

tal kidolgozott

pedagógiai

program,

amely az

i s k o l a i

visszajel-

zések ta-

pasztala-

t a i r a

é p í t v e

fejlesztett ki egy óvodai prevenciós szak-

mai tevékenységet, ugyanis növekvő ten-

denciát mutat a sajátos nevelési körülmé-

nyeket igénylő gyermekek száma Ez a

program a mai napig eredményesen mű-

ködik az ország más óvodáiban is.

– Az anyagi lehetőségek természete-

sen korlátot szabnak az óvodai tevékeny-

ségek bővítésének – egészítette ki Szűcs

Judit, a PSZK másik óvodai szakreferense

–, ezért igyekszünk a minőség szinten-

tartásával segíteni a kollégák munkáját.

Sajnos egyelőre az anyagi lehetőségek

nem engedik meg a pedagógusi létszám

növelését, ami kényelmesebben szolgál-

hatná a gyerekek létszámának emelkedé-

sét és enyhíthetné a csoportlétszámot is.

Körültekintő és aprólékosan kidolgozott

napi munkával teljesítik a feladatukat az

óvónők. A szabad óvodaválasztás joga

minden szülőt megillet, de azt figyelembe

kell vennie a szülőknek, hogy a körzet

szerint jelentkezőket illeti meg a férőhe-

lyek elsősége. Szerencsére magas szak-

mai színvonal, nyitottság és rugalmas

hozzáállás jellemzi a kerületi óvodaveze-

tőket, akikkel napi kapcsolatban állunk.

Velük főként a jelenlegi beiratkozási idő-

szakban állandó egyeztetések mellett

próbáljuk a legmegfelelőbb elhelyezést

megtalálni a gyerekek számára. Minden

esetben sikerül megoldást találnunk az

örvendetesen növekvő gyermekszám

mellett is.

Ugyancsak az eredményes nevelőmun-

kát segítik az Újpesti Nevelési Tanácsadó

munkatársai (logopédusok, pszichológu-

sok), akik hetente több órát töltenek az

intézményekben, s foglalkoznak a rászo-

ruló gyermekekkel. Külön kérésre azon-

ban a pedagógusoknak is rendelkezésük-

re állnak. Előadásokkal, továbbképzések-

kel segítenek a szülőknek, pedagógusok-

nak egyaránt.

Összességében elmondható, hogy Új-

pest nevelési intézményeinek szakmai

munkája a sokszínűséget, a hozzáértést

tükrözi, s a gazdaságos, hatékony műkö-

dést tartja szem előtt. Nemsokára pedig

gyereknap. – HP

FókuszbanFókuszban
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A jövőre történő tervezés során 

kiderült, hogy az állami normatíva 

– sajnos – nem nő, így az anyagi 

források szűkösek
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Január 11-től törvény-

módosítás biztosítja an-

nak lehetőségét, hogy

minden önkormányzati

fenntartásban működő

intézet közbeszerzési

pályázatát – melyek be-

adási határideje a napokban telik le –

összevontan kezelhesse a képviselő-

testület. Székesfehérvár után az elsők

között vette át ezt a gyakorlatot Újpest is.

Mit jelent mindez? 

– Egyszerű példával élve, nem kell kü-

lön-külön minden intézménynek egyen-

ként beszerzési brosúrákat töltögetnie a

szükséges tisztítószerek beszerzésére,

elegendő mindezt egyszer megigényelni

– egyszerűsítette le a hétköznapi gya-

korlatra a módosító javaslatot előter-

jesztő Gazdasági Bizottság elnöke, dr.

Trippon Norbert. – Ez a változás kiterjed

minden, az intézményi működést bizto-

sító összes tételre. A fehérvári gyakorlat

azt bizonyítja, komoly költségmegtaka-

rítás érhető el az eddigi, anyagilag szét-

aprózódó és nehezebben átlátható gya-

korlattal szemben.

Székesfehérvár alpolgármestere szerint

gyökeres változásokat jelent a törvény-

módosításnak köszönhető lehetőség.

– A központosított intézkedési lehe-

tőség nem csak a beszerzési tételeket

érinti, csökkentve az adminisztrációs ap-

parátust – nyilatkozta az Újpesti Napló-

nak Pénzes Mihály  –, de az irodabútortól

a számítástechnikai eszközökön keresz-

tül akár a nagyfogyasztói közüzemi szol-

gáltatásokig az önkormányzati intézmé-

nyek szinte minden pontjára, elemére és

tárgyára kihat. Mindez versenyhelyzetet

teremt a beszállítók, szolgáltatók számá-

ra is, aminek egyetlen valódi nyertese,

az önkormányzatok adófizető állampol-

gára lesz. – HP

KÉPVISELŐK KÖZELKÉPEN – 4. VÁLASZTÓKÖRZETPénz áll a házhoz 

– Milyen elkötelezettség irányította a

politikai hétköznapok erőviszonyai közé?

– Némi túlzással azt mondhatom,

hogy már gyerekkoromban eldőlt min-

den. Szüleim kétkezi munkásokként él-

ték meg a hétköznapok minden nyűgét

és örömét, s ez közel hozta a számomra

a kisemberek világát, hiszen ebben él-

tem magam is. A szociális érzékenység

akkor még a gyerekkor mindennapi ré-

sze volt. Amint az életkorom megen-

gedte, igyekeztem főként közéleti fel-

adatokból is kivenni a részem. Még a

Fiatal Baloldal elődszervezetével indí-

tottuk útjára a Kulcsos Gyerekek Házát,

amivel a nyári szünetekben kényszerű-

en „otthonragadt” iskolásoknak igye-

keztünk értelmes programokat szervez-

ni a Nádor utcai központban. Ezt,

amennyiben a körülmények megenge-

dik, szeretnénk újjáéleszteni.

– Ma milyen problémákkal szembe-

sül a leggyakrabban a saját választó-

körzetében?

– A közvetlen környezet tisztasága, a

szemét ügye a leggyakoribb panasz a

Virág utca és Nyár utca területén. S be

kell látnunk egy nagy sétát téve, hogy

mindez igaz. Képviselőként megkere-

sett a Klubnext szervezet újpesti tago-

zata, hogy a lakótelep közterületeit, ki-

emelt figyelemmel a játszóterekre, kö-

zös együttműködésben megtisztíthas-

sák. A játszóterekkel kapcsolatosan

egyébként is régi elképzelésem, hogy

igyekezzünk a kutyatartókat rábírni, ne

arrafelé sétáltassák házi kedvenceiket.

Minderre megoldást jelentene egy el-

kerített kutyafuttató kialakítása, mind-

annyiunk komfortérzetén javítana.      

A második képviselői ciklusom távlati

tervei közt szerepel továbbá új támoga-

tási formák bevezetése a panelházak

felújítását segítve. A játszótereink,

parkjaink rendbetételének biztonságos

megvalósítása nem képzelhető el a

közrend és a közbiztonság feltételeinek

önkormányzati támogatása nélkül.

– Lakótelepi lakosként milyen rálátá-

sa van a kerület szociális helyzetére? 

– A mindennapi tapasztalatok mel-

lett a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

vezetőjeként többek között a szociális

segélyek fejében elvégezhető közhasz-

nú munkákat is értékeljük. Ezekből

annyi megállapítható, hogy egyre szű-

kül a foglalkoztathatók száma, viszont

egyre bővül a rászorulók köre. Az ön-

kormányzat komoly és felelős erőfeszí-

téseket igyekszik tenni annak érdeké-

ben, hogy minél több segítséget nyújt-

son, de ez nem megy a főváros egyet-

értése nélkül. Sajnos a tapasztalat az,

hogy az adósságkezelő kérvények egy-

re szaporodnak. Az emberek közt élve

tapasztalhatjuk meg a problémáikat, s

ezeket látva egy biztos: kemény mun-

kát igénylő évek állnak még előttünk.  

– H. P.

A lakótelepen élők problémáit személyesen átéli a mindennapok so-

rán. Nem csak képviselőként, de itt lakó kisgyermekes édesanyaként

is fontos neki, hogy milyen környezetben él a családjával. 

Kövecses Janka Teréz (MSZP)

Az emberek közt élve

HIRDETÉS

Gyorshitelek magánszemélyeknek 

akár 1 nap alatt!
Szabad felhasználásra, 

vásárlásra, építésre.

Adósságrendezés, 

végrehajtások kiváltása, 

BAR listásoknak is!

Ingatlanfedezet szükséges.

CÉGES HITELEK 
FEDEZET NÉLKÜL IS!

HITELCENTRUM
30/203-2854, 30/670-0343,

06-1/457-0084

HIRDETÉS
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– Milyen újdonságokkal jelentkezik idén

a népszerű Káposztásmegyeri Nap?

– Idén egyszerre érvényesül a rendez-

vény hagyományainak megőrzése és új-

ragondolása. Ilyen például a helyszín, a

nagyszínpad, a program szerkezeti ösz-

szetétele és természetesen a Futó és Ke-

rékpáros Fesztivál, amiken nem változta-

tunk. Délelőtt a sporté a főszerep: a ki-

csiket és a nagyokat egyaránt várjuk,

lesz ovis és felnőtt futás, kerékpáros

verseny. A futás helyszíne is a régi, a

4200 méteres távon a futók idén is bir-

tokba vehetik a Farkaserdőt. Ugyanakkor

határozott elképzelésünk volt arról, hogy

a rendezvényen komolyabb bemutatko-

zási lehetőséget biztosítunk a

Káposztásmegyeren jelenlévő, valóban

aktív civil szervezeteknek, illetve, a be-

fogadóképesség mértékéig, a kisebbsé-

gi önkormányzatoknak. Fontosnak tar-

tottuk továbbá, hogy a rendezvénynek

egységesebb arculatot teremtsünk.

– Elárulna konkrétumokat a régi-új

koncepció tartalmáról?

– A programot úgy állítottuk össze,

hogy egy időben minden korosztály szá-

mára legyen szórakozási lehetőség. 

A program talán a gyermekek számára

lesz a legváltozatosabb: a káposztásm-

egyeri központú Zabhegyező Gyermek-

animátorok Egyesülete egész napos in-

gyenes játszóparkkal gondoskodik arról,

hogy a kicsik ne unatkozzanak. A nagy-

színpadon pedig az idén 15 éves Rex Ala-

pítvány állatvédelmi kvízműsora és a

Mesekocsi Színház előadása várja őket. A

képet ingyenes programjaink, légvár,

3D-karika, arcfestés, az ÁMK kézműves

foglalkozásai és egy lufibohóc teszik tel-

jessé.

– De azért gondoltak az idősebb kor-

osztályra is.

– Természetesen. A gyermekműso-

rokkal párhuzamosan a nagyobbakat és a

szülőket rendőrbemutató, a Diamonds

Sport Klub floorball bemutatója, később

a nagyszínpadon Jiu-Jitsu bemutató és

az Éva funky hip-hopp fitness S.E. pro-

fesszionális táncelőadása szórakoztatja.

Ezután a Defekt Duó humoristái, majd

popzenei fellépések következnek. Idén

is ingyenes lövészetet szervez az Újpesti

Technikai és Tömegsport Egyesület, de a

rendezvény része lesz az évek óta siker-

rel zajló főzőverseny is. Kuriózumnak

számít viszont az Újpesti Roma Kisebb-

ségi Önkormányzat és az Ando Drom ze-

nei előadása, valamint a Görög Kisebb-

ségi Önkormányzat felkérésére a Mythos

zenekar táncháza. A Magyar Vöröskereszt

a rendezvény keretében véradást szervez

az ÁMK épületében, és az idén 15 éves

Drog Stop Budapest Egyesület is külön

standot állít.

– Várható-e valami különlegesség?

– Odafigyeltünk arra, hogy a rendez-

vény záróakkordjaként nemzetközi szin-

ten elismert magyar zenekart hívjunk

meg. A Besh o'Drom külföldön is folya-

matosan turnézó tízfős zenekara ad más-

fél órás világzene-koncertet.

– Mik a részönkormányzat tervei a jö-

vőre nézve?

– Már megkezdtük a szeptemberi

Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap

előkészületeit. Azt tervezzük, hogy a ha-

gyományos egészség-megőrzési prog-

ramok, szűrővizsgálatok stb. mellett

nagy szerepet kap a sport különböző for-

máinak népszerűsítése. Fontos, hogy az

esemény keretein belül felhívjuk az itt

élők és főként a gyermekek figyelmét a

környezettudatos életre és lakóhelyünk

környezetének megóvására. Egyúttal

köszönetet mondunk az ÉPIT Zrt-nek,

hogy támogatást nyújt a rendezvényeink

létrejöttéhez. Mindenkit nagy szeretettel

várunk! – HP

Május 19-én a hagyományoknak megfelelően a Káposztásmegyeri Te-

lepülésrészi Önkormányzat szervezésében és a Karinthy Frigyes ÁMK

közreműködésével kerül megrendezésre a Káposztásmegyeri Nap. Az

évről-évre változatos programokat felvonultató rendezvény a Cente-

náriumi Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivállal együtt valósul meg. A

részletekről Boruzs Andrást, a Részönkormányzat elöljáróját kérdeztük.

Hirdessen az Újpesti Naplóban!

Méret Ár
1/32 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 Ft

1/16 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 Ft

1/8 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 Ft

1/4 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 Ft

1/3 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 Ft

1/2 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 000 Ft

3/4 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 Ft

1/1 színes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 Ft

Felárak: Hátsó borító: +100%, Elhelyezett hirdetés: +50%

Jánka Ildikó, hirdetésszervező 

Tel.: 06-70/370-6979, e-mail: opeion@hotmail.com

AKCIÓ!

www.ujpest .hu

Családi nap
Káposztásmegyeren 

Helyszín: IV. ker Kósa Pál sétány

(Karinthy Frigyes ÁMK melletti füves

terület) 

8.00-12.00 Újpesti Futó- és

Kerékpáros Fesztivál

Füves terület, kosárlabda-pálya

14.00-14.45 BRFK közlekedésbiztonsá-

gi és bűnmegelőzési bemutató

15.00-16.00 A Diamonds Sport Klub

floorball bemutató

8.30-14.00 Főzőverseny

Nagyszínpad

12.30-13.00 A REX Állatsziget

állatvédelmi kvízműsora 

13.15-13.45 Jui-Jitsu bemutató, hip-

hop fitness táncelőadás

14.15-15.15 Mesekocsi Színház

15.30-16.00 Az újpesti Roma

Kisebbségi Önkormányzat és az Ando

Drom zenei bemutatója

16.10-16.50 Defekt Duó

17.00-18.00 Az újpesti Görög

Kisebbségi Önkormányzat és a Mythos

zenekar táncháza

18.15-18.45 Groovehouse

19.00-19.30 Hevesi Tamás

20.00- Besh o'drom (élő koncert)

Folyamatos programok, létesítmények

Ingyenes programok

– ÁMK kézműves foglalkozásai,

arcfestés, lufihajtogató bohóc, 

3D-karika, légvár

– A Zabhegyező Gyermekanimátorok

Egyesületének játszóháza

– A Rex Állatsziget standja

– A Drog Stop Egyesület standja

– Újpesti Technikai és Tömegsport

Egyesület – lövészet

– A Magyar Vöröskereszt véradóál-

lomása az ÁMK-ban

További programok

– A Magyar Posta standja

– AVON stand

– Vidámpark

Mindenkit szeretettel várunk!

Káposztásmegyeri Településrészi

Önkormányzat 

Boruzs András elöljáró

Az esemény a Karinthy Frigyes ÁMK

közreműködésével kerül megrendezésre.

Támogatónk 

az ÉPIT Zrt. 

PROGRAM
2007. MÁJUS 19.

HIRDETÉS
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2007.  május  11.

Tájékoztatjuk az olvasó-

kat, hogy a  nem emelt

összegű vizitdíj vissza-

térítése iránti kérelmet a lakóhely, ennek

hiányában a tartózkodási hely szerint il-

letékes települési önkormányzat, a fővá-

rosban a fővárosi kerületi önkormányzat

jegyzőjénél terjeszthetik elő legkésőbb a

tárgyévet követő 60 napon belül.

A kérelmezőnek a nyugtát, illetve a

számlát össze kell gyűjtenie, az szolgál

igazolásként a visszatérítésnél. 

A 21. alkalomtól fizetett vizitdíj ösz-

szege igényelhető vissza. A 20 alkal-

mat a háziorvosi ellátások (ideértve a

fogászati alapellátást is) és járóbeteg-

szakellátások (ideértve a fogászati

szakellátást is) tekintetében külön-

külön kell figyelembe venni. 

A kérelmek elbírálásának határideje 15

nap. Ez alól kivételt képez minden hó-

nap második keddje, amikor a jegyző

ügyfélfogadási időben a biztosított ál-

tal személyesen, vagy törvétnyes kép-

viselője, illetve meghatalmazottja út-

ján előterjesztett, a vizitdíj visszatérí-

tése iránti kérelmek tárgyában – ha az

ügyfél kérelmének teljes egészében

helyt ad – azonnal dönt és gondosko-

dik a visszaigényelt összeg készpénz-

ben történő azonnali kifizetéséről,

amennyiben az ügyfél (törvényes kép-

viselő, meghatalmazott) a fellebbezési

jogról lemondott. A vizitdíj visszatérí-

tése iránti kérelmeket a Budapest Fő-

város IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztá-

lyánál (1042 Budapest, Király u.

12–14.) ügyfélfogadási időben lehet

benyújtani.

DR. VITÁRIS EDIT, jegyző

NAGY ISTVÁN, alpolgármester

Esély az egészségért

Közeledik a Kihívás Napja. Az egésznapos

rendezvényen kívül az önkormányzat pá-

lyázat kiírásával is biztosítja az egészsé-

ges testmozgás lehetőségét. A részletek-

ről Belán Beatrix alpolgármester tájékoz-

tatta az Újpesti Napló olvasóit. 

– A szakterület felelőseként és ma-

gánemberként is fontos nekem a sport,

ennek mindannyiunk számára az egyik

legfontosabb egészségmegőrző tevé-

kenység kellene lennie. Sajnos keve-

sebb idő jut mozgásra, mint szeretnénk.

A sportnak a mai világban nem csak az

egészség megőrzésben, hanem a közös-

ség építésben is fontos szerepe van.

Fontosnak tartom, hogy minél több

sportolási lehetőség közül választhas-

sanak az újpestiek, a lehetőségekhez

mérten évek óta kiemelten támogatjuk a

sporteseményeket és a sportszerveze-

teket.

A kerület, eddigi hagyományainak

megfelelően, ebben az évben is meg-

hirdeti a Sport pályázatot. A pályázaton

diáksport egyesületek, iskolai sportkö-

rök, újpesti székhelyű vagy működési

területű bejegyzett sportegyesületek

vehetnek részt. Beadási határidő május

31., adatlap beszerezhető a Polgármes-

teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.

– Hogyan készül a város a Challange

Day-re?

– Felkészültünk a kihívásra. A Kihívás

Napja alkalmából május 23-án megren-

dezésre kerülő egész napos rendez-

vénysorozat rengeteg meglepetéssel

szolgál a kerület lakói számára. Biztos

vagyok benne, hogy a reggeltől késő

estig tartó, az úszástól a labdajátékokon

át a sportlövészetig szinte minden

sportágat átfogó esemény gyerekektől

a szülőkig mindenkinek lehetőséget

biztosít egy kis mozgásra. Ez az alkalom

sokaknak egész életre szólóan megha-

tározhatja a sporthoz, a rendszeres test-

mozgáshoz való kötődést. 

Program 

1. Helyszín: Halassy Olivér Sportközpont

00.00-07.00 Kerületi középiskolások

sportvetélkedése labdarúgás, kosárlab-

da, röplabda, asztalitenisz, 7-es rúgó

verseny, darts, fekvenyomás, ügyessé-

gi váltóverseny.

7.00–10.00 Lakossági sport (többpróba

gyakorlatok, asztalitenisz)

10.00-12.00 Környező óvodák sportver-

senye 

12.00-14.00 Lakossági sport (többpró-

ba gyakorlatok, asztalitenisz)

14.00-16.00 Kerületi Diákolimpia I-VI.

helyezett iskoláknak kihívásos sportve-

télkedése és az éves Diáksport Kupa díj-

átadása

16.00-21.00 Lakossági sport (többpró-

ba gyakorlatok, asztalitenisz)

2.Helyszín: Újpesti Uszoda

9.00-12.00 Általános iskolások részére

úszó és vizi ügyességi versenyek

3.Helyszín: Újpesti Önkormányzat Ifjú-

sági Sporttelep, Tábor u. 24.

9.00-13.00 Általános iskolások vetélke-

dői: kispályás labdarúgás, kézilabda,

röplabda

9.00-19.00 Lakossági sport: fekveny-

omás, lövészet, ügyességi játékok 

15.00-19.00 Sportiskolások gyerekek-

szülők sportvetélkedése 

4. Helyszín: Újpesti óvodák

8.00-16.00 21 óvoda saját sportprog-

ramja gyerekek-szülők közös sportve-

télkedése

5. Helyszín: Újpesti általános és közép-

iskolák

7.00-17.00 30 helyszínen a testnevelés

órák, óraközi szünetek, délutáni tömeg-

sport foglalkozások keretében, esetleg

szülők, meghívottak részvételével.

6. Helyszín: Újpesti sportegyesületek

7.00-21.00 Az újpesti sportegyesületek

szakosztályaiban ezen a napon folyó

edzések 15-15 perces sportaktivitásai

is regisztrálásra kerülnek

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Ön-

kormányzata (1041 Budapest, István

út 14. Tel.: 231-3101)

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Ön-

kormányzata Szociális Foglalkoztatója

igazgatói állására.

Feltételek:

– legalább 5 év felsőfokú végzettsé-

get vagy felsőfokú szakmai képesí-

tést igénylő, a szociális ellátás terü-

letén végzett szakmai gyakorlat

– büntetlen előélet.

Besorolási illetmény: az 1992. évi

XXXIII. törvényben foglaltak alapján.

A pályázathoz kérjük csatolni:

– a részletes szakmai önéletrajzot

– erkölcsi bizonyítványt

– a Budapest Főváros IV. ker. Újpest

Önkormányzat Szociális Foglalkozta-

tója működtetésére vonatkozó el-

képzeléseket, a vezetésre vonatkozó

szakmai programot

– a végzettséget igazoló okiratokat, il-

letve azok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a

Szociális Közlönyben és/vagy a Hiva-

talos Értesítőben történő megjelenés-

től számított 30 nap.

Helye: Budapest Főváros IV. ker. Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Személy- és Munkaügyi Iroda (1041

Bp., István út 14.)

A pályázatok elbírálásának határideje:

a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend.

szerint. A pályázatok elbírálása a vo-

natkozó kormányzrendeletben foglal-

tak szerint történik.

Az állás betölthető: az elbírálás után azon-

nal. 

A kinevezés időtartama: 5 év.

Érdeklődni lehet: Nagy István alpolgár-

mester titkárságán (Bp. IV. István út

14. II/59. szoba, tel.:231-3155)

Centenáriumi
Újpest- és
Kerékpáros
fesztivál 2007
VERSENYKIÍRÁS

Rendező: Újpest Önkormányzata 

Szervező: Polgármesteri Hivatal Sportiroda

Időpontok: 2007. május 19.

2007. szeptember 29.

Helyszín: Újpest, Káposztásmegyer

Gyülekezés és nevezés: Karinthy Fri-

gyes ÁMK és Babits Mihály Gimnázium 

közötti füves terület 

Távok: Mini futás: 1300 m, Kerékpáros

futam: 7000 m, Maxi futás: 4200 m  

Rajt-cél: Farkaserdő utca, Babits Gim-

názium mellett.

Rajtidőpont: Mini futás:  9.00, Kerék-

pározás: kb. 9.45, Maxi futás 10.30 

Útvonal: mini futás: Farkaserdő – Óce-

ánárok – Farkaserdő u., kerékpározás:

Farkaserdő – Óceánárok – Megyeri út -

Homoktövis – Farkaserdő u. (Két kör az

erdő körül), maxi futás: Farkaserdő –

Óceánárok – Megyeri út – Homoktövis

u. – Farkaserdő. Rossz idő esetén a

fenti  útvonalon az erdő körül.

A sportnapon mindazok részt vehet-

nek, akik határidőig jelentkeznek, a

kiírási szabályokat elfogadják, egész-

ségi állapotuk, valamint kerékpárjuk

állapota lehetővé teszi az indulást. A

fesztiválon mindenki saját felelőssé-

gére vesz részt.  A helyszínen orvosi

vizsgálat nincs, a rendezők a rendez-

vényen egészségügyi ügyeletet bizto-

sítanak. Előzetesen lehet nevezni a

Polgármesteri Hivatal Sportirodájában

(István út 15. fszt. 2.) A csoportok

csoportos nevezési lapon nevezhet-

KIHÍVÁS NAPJA 2007. MÁJUS 23.

HIRDETMÉNY
a vizitdíj 

visszaigényléséről
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VárosházaVárosháza

Újpesten, a Megyeri út–Váci út közötti területen,
A „Nagyváradi-liget” lakóparkban

bérbe adunk 1.000,-Ft/nm/hó áron egy 
94 nm-es 2 plusz 2 fél szobás tetőtéri lakást,
eladásra kínálunk egy új építésű 111 nm-es 

nagyságú 3 plusz 2 fél szobás tetőtéri lakást,
valamint egy 62 nm-es 2 szobás használt 

lakást a Megyeri úton.

ÚJPESTI VAGYONKEZELŐ ZRT

Értékesítési osztály
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66–68

Telefon: 369-8155

HIRDETÉS

nek. Előzetes nevezés  határideje: má-

jus 11. és szeptember 21. A verseny

napján a helyszínen 8 órától az indulá-

sig lehet nevezni.

Nevezési díj (versenyszámonként):

Előzetes nevezés: 500 Ft/fő

Helyszíni nevezés a verseny napján:

1000 Ft/fő

Minden benevezett résztvevő emblé-

mázott pólót kap. A pólók átvehetők a

nevezéskor, azokat kérjük a futás és

kerékpározás ideje alatt viselni. A távot

teljesítő résztvevők frissítőt kapnak.

Díjazás: a benevezettek között értékes

tárgyjutalmakat sorsolunk. A mini fu-

táson résztvevők tombolasorsolása

9.30-kor, a kerékpározáson és a maxi

futáson résztvevők tombolasorsolása

11.15 órakor lesz. Ha a kisorsolt sze-

mély nem jelentkezik, ugyanarra a

tárgyra új nevet sorsolunk ki.

Fődíj: kategóriánként 1db MTB kerékpár 

2000 Ft értékű ajándékutalványt kap-

nak a szervezők minden 30, a verse-

nyen résztvevő személy után.   

A 2006. évi két eseményen a teljes lét-

számhoz mérten legnagyobb arányban

részt vevő újpesti oktatási intézmé-

nyek külön díjazásban (sportszervá-

sárlási utalvány) részesülnek a szep-

temberi program után:

I. II. III. IV.

100000 90000 80000 70000

V. VI. VII. VIII.

60000 50000 40000 30000

A résztvevők létszámába csak az előze-

tesen benevezett személyeket számít-

juk bele. Az eseményről helyszíni ri-

portban beszámol az Újpest TV és az Új-

pesti Napló is. További információ a

Sportiroda telefonszámán : 231-3176.

Budapest, 2007. március 28.

Versenyrendezőség
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A Károlyi István Városközpont
feladatköre jóval túlmutat saját
lakóinak kiszolgálásán. „Újpest
kapuja” a jó megközelíthetőség
és a sokrétű szolgáltatások miatt
lesz kedvelt úticélja a 110 ezres
IV. kerület, a 80 ezres Angyalföld
és a majd 150 ezres észak-pesti
agglomeráció lakóinak is. A fél-
milliós populáció számára a stan-
dard szolgáltatásokon kívül sport
és kulturális intézmények kezdik
meg működésüket. Németh Kris-
tóf vezetésével jön létre a Károlyi
Kulturális Központ, az Újpesten
egyébként sem hagyomány nél-
küli képzőművészeti élet megtar-
tásáért és támogatásáért.

z ingatlan-befektetői csoport

200 millió eurós beruházással

valósítja meg a projektet,

amely új életformát kínál

majdani lakóinak, mindenekelőtt az ún.

urbánus fiatalságnak.

Tény, hogy az utóbbi egy évtizedben

a főváros lakossága 200 ezer fővel

csökkent; főként a fiatal házasok köl-

töztek az elővárosokba, nyugalmas la-

kókörnyezetet keresve.

A fiatalabb generáció azonban már

más nézeteket vall az életstílust illetően:

sem a kerti partik, sem a hétvégi madár-

csicsergésre ébredés nem helyettesít-

hetik a város által nyújtott kulturális,

szociális és gazdasági előnyöket.

A beruházó csoport vezetője – Járosi

Tamás – szerint a tudományos alapos-

sággal megtervezett városnegyed meg-

építésével ezt az újfajta igényt fogják

kielégíteni. Az elsődleges célcsoport

konkrét elvárásaiból készített számve-

tés alapján az otthon, a szolgáltatások, a

munka, és a rekreáció fogalomkörökhöz

rendelhető praktikus funkciók megvaló-

sítását tűzték ki célul, esztétikus formá-

ban, a környezet minél nagyobb fokú

megkímélésével.

A városközpont tervezése során az

alapvető követelményeken túl – rende-

zett, tiszta közterületek, jó közlekedési

lehetőség, igényesen kialakított, mo-

dern, gondozott játszóterek – a KIV ele-

mei szerves egységben vannak kigon-

dolva, ahol minden összefüggésben áll

egymással, a napsütés és a széljárás ha-

tásaitól, a közösségi területek illeszke-

désén és funkcióin keresztül, a terüle-

ten belül elérhető szolgáltatásokig.

Komplex struktúrában alakítják ki a

városközpont életterét, ahol a funkciók

és az azokat használók szervesen épül-

nek egymásra. A városnegyed magas

színvonalú kulturális intézményekkel és

programokkal látja majd el a lakókat és

az ide látogatókat egyaránt, felkínálva a

szűkebb pátriában is fellelhető tárlato-

kat; lehetőséget kínálva egy-egy kiállí-

tás utáni kávézásra a barátokkal a tágas

teraszokkal rendelkező vendéglátó egy-

ségek egyikében. 

Ez az eseménysor azonban – a domi-

nóelvet tekintve – azt is feltételezi,

hogy a kávézó tulajdonosa megtermeli

azt a bérleti díjat, melyet üzemeltet a

lakótömb földszintjén, és a bevételből

gyarapodó közös költség fedezi majd a

gondnok munkabérét, aki – egyebek

mellett – azon őrködik, hogy a házak fa-

lát ne csúfítsák falfirkák.

A koncepció tervezői nagy figyelemet

fordítanak a 21. századi látványvilággal

és térstrukturálással szemben támasz-

tott elvárások megvalósítására: a város-

központ első ütemében megépülő négy

társasház különleges homlokzati kiala-

kítást kap: a régi bontott pecsétes tég-

la-burkolatot hozzák összhangba az

üveg és fém portálszerkezettel.

Mivel a következő ütemek architek-

turális kialakítása, az épületek formavi-

lágának megteremtése és a közel 10

ezer négyzetméter park és sétálóutca

kitalálása, összehangolása igen össze-

tett és izgalmas feladatnak mutatkozik,

ezért az építésztársadalom széles réte-

geit segítségül hívják és egy nemzet-

közi építészeti ötletpályázaton díjazzák

a beérkező terveket. 

A friss gondolatok, formabontó ötle-

tek hozzájárulnak ahhoz, hogy a város-

központ történelmi perspektívából te-

kintve is maradandó vállalkozás legyen.

A

Egy új
életforma
helyszíne
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DUSAN KOVAÈEVIÆ, AZ ÍRÓ

Dusan Kovaceviæ, a híres Underground cí-

mű Kusturica film írója és sok egyéb, ma

már világhírű alkotás szerzője 1948. jú-

liusában született. Az itthon is játszott A

maratonfutók tiszteletkört futnak című

darabot negyedéves dramaturghallga-

tóként írta 1972-ben. És egy kiejtésbe-

li hibát ki kell javítanom, nem Kusturica,

Kuszturica. Emir Kuszturicának hívják a

rendezőt. Az ő nagysikerű filmjét, az

Undergroundot 1994-ben írta Dušan

Kovacevic, tehát egy nagymester nyúlt

egy világhírű, fiatalabb filmrendező-

höz, így került munkakapcsolatba ez a

két ember. Így nem Kovaceviæ kusz-

turicás, hanem Kuszturica kovaceviæes. 

A profi című szomorú komédiájában is

a tragikus sorsú kis embereket mutatja

be, a körülmények, a rendszer csapdájá-

ban. Azon a ponton, amikor utoléri egy-

mást az üldöző és az üldözött. 

Szerbiában 2003. áprilisában mutat-

ták be Dusan Kovaceviæ A profi

(Profesionalac) c. játékfilmjét, amit a

belgrádi Oscar-díjra jelölt.

A most bemutatott darab még mindig

nyomasztóan időszerű. Ami a műfaját

illeti, én inkább exszocialista abszurd-

nak nevezném. Mindenesetre katartikus

élmény volt! A szomorú komédia, ahogy

maga a szerző besorolta, ma is a kortárs

irodalom átütő darabja.

MAGYARORSZÁGI SZERB SZÍNHÁZ

A Magyarországi Szerb Színház Milan Rusz

vezetésével alakult. Tizenöt éve működik

folyamatosan társulatuk. Más és más né-

ven, de ugyanazokkal a célokkal és ugyan-

azzal a lelkesedéssel magas színvonalú,

professzionális előadásokat játszanak

szerb nyelven. Elviszik mindenhová, ahol

igénylik a színházat és az anyanyelven

megszólaló színészt. Jelentős részt vállal-

nak a magyarországi szerb kisebbség nyel-

vet és identitást megőrző programjában.

Néhány színpadi műfajt egyedül ők szólal-

tattak meg szerb nyelven. A történelmi vi-

szontagságok és a folklórhagyomány, kul-

turális különbözőség, területi megosztott-

ság lehet az oka annak, hogy a passiójáték,

az operett, a zenés vígjáték vagy a rock-

opera nem honosodott meg szerb nyelvte-

rületen, sőt nem is íródott a Magyarországi

Szerb Színház megalapításásig. 

AZ V. ARCUS NEMZETISÉGI 

SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ

Az első magyarországi nemzetiségi szín-

házi találkozót 1992-ben rendezték, négy

nemzetiség (horvátok, németek, romák és

szerbek) színházi műhelyeinek részvéte-

lével. Tíz év eltelte után Lásztity Péró, a

Szerb Országos Önkormányzat akkori el-

nöke és az azóta elhunyt Blazsetin Sztipán,

horvát kurátor kitartó kezdeményezésére

került sor 2003-ban a második találkozó-

ra, ezúttal már nyolc nemzetiség tíz pro-

dukciójának részvételével. A találkozók

azóta a műhelyek, produkciók számának

növekedéséről, és jelentős szakmai fejlő-

déséről is tanúskodnak.

Az Arcuson bemutatott a produkciók ki-

teljesítő részei a magyarországi színházi

életnek. A 11 nemzetiség 15 alkotóműhe-

lyének 16 előadása követésre, támogatás-

ra méltó. Az V. ARCUS Nemzetiségi Színhá-

zi Találkozón a legjobb rendezésért járó dí-

jat Radoslav Zlatan Doriæ, a legjobb férfi

szereplőnek járó díjat Rusz Milán kapta.

– URBÁN BEATRICE

A múlt hónap közepén az újpesti Pódiumszínházban Dusan Kovacevic A
profi című szomorú-komédiáját mutatták be. A Radoslav Zlatan Doric
irányításával díjnyertes rendezés vendégszereplése a Közművelődési
Kör közönsége előtt sikert aratott. Mi most nem is a darabról beszél-
nénk – hanem az íróról és a társulatról.

Profi darab után

iába a nagy név, hiába a hosszú

évek termékeny írói munkássá-

ga, mégsem sikerült megtölte-

nie a közönségnek a Polgár

Centrum nagytermét. Pedig bánhatja,

aki kihagyta, hiszen egy nagyszerű em-

ber életét ismerhettük meg, aki kilépve

bátyja, Nagy László árnyékából, elké-

pesztő mennyiségű és változatos írást

jelentetett meg, és mai napig meghatá-

rozó alakja az irodalmi életnek. Irigy-

kedhetünk rá, hisz legfőbb tanítómes-

terei Illyés Gyula, Krúdy Gyula, Sütő

András voltak. 

Az író 1938-ban Felsőiszkázon szüle-

tett. Korán találkozott a költészettel,

hisz bátyja, a 13 évvel idősebb Nagy

László bármihez nyúlt, mindenben sike-

reket ért el. Ő az örök példakép, mindig

rá akart hasonlítani, de mivel szerinte

neki nem volt érzéke se a festészethez,

se a rajzoláshoz, a költészetet válasz-

totta. Persze nem volt könnyű a népsze-

rű testvér árnyékából kibújni, hisz so-

kan – az irigyek – úgy vélték, hogy test-

vére nyomta őt előre. Azt sem szerette,

ha összehasonlították vele, hisz a nagy

korkülönbség miatt teljesen másként

látták a világot.

9 éves volt, amikor megkapta első

Ady-kötetét, ez volt az első meghatáro-

zó találkozása a költészettel, és akkor

már biztosan tudta, hogy író lesz. Ám

odáig eljutni nem volt könnyű. A Ráko-

si-, majd a Kádár-rendszer az ő életét is

megkeserítette. A saját bőrén tapasz-

talhatta meg, hogyan teszi tönkre a

rendszer a kisparaszti gazdaságot a tée-

szesítés. A középiskolás évek sem hoz-

tak számára sok örömöt, mivel az egy-

házi iskolákat bezárták, nem járhatott

Pápára, ahol testvérei is érettségiztek.

Így került Tapolcára, amit szívből utált.

Nem találta a helyét abban a közegben,

viszont a balatoni táj megihlette. Azóta

is hűen kötődik a Balatonhoz, és mint

elárulja, nem tudna meglenni Szigliget

varázsa nélkül. 1956-ban részt vett egy

békés tüntetésen, amelyet az ávósok

fegyverrel támadtak meg, és a mellette

álló diákot agyonlőtték. Ezek az emlé-

kek nagyon empatikussá tették, és ké-

sőbbi írásaira is nagy hatást gyakorol-

tak. 

Az érettségi után az ELTE magyar-

könyvtár szakára járt, és 20 éves volt,

amikor megjelent első verse.

Azért lett költő, mert érezte, hogy va-

lami fontosat akar elmondani, és más-

képpen nem tudta szavakba önteni,

csak lírában. „Nem menekülhetsz” –

vallotta Illyés Gyula, az író is megértet-

te később ezeket a sorokat, hisz az írás

egy hivatás, életforma.

Versei mellett megjelentek prózái,

esszéi. A verseim nem házi szórakozta-

tásra valók – mondja, hiszen minden,

ami nem fér bele költészetébe, azt pró-

zájában mondja el. Szerinte sem az aktu-

ális dolgok, sem a leírás nem tartozik a

lírába, ezért keresett olyan műfajt, ahol

leírhatja véleményét. A gyermekkor él-

ményei is hozzájárultak ahhoz, hogy

foglalkozzon a társadalmi problémákkal,

a falusi élet rendbetételét mindig is szí-

vén viselte. Így kezdett el a prózai kriti-

kák mellett szociográfiákat írni.

Publikált az ÉS-ben, az Új Írásban,

később a Magyar Nemzetben, majd a

rádióban olvasott fel tárcákat. 1997 óta

a Hitel képzőművészeti rovatainak szer-

kesztője. Most esszékötetet készít Ba-

lassiról, Adyról, Szabó Lőrincről, Csoko-

nairól. De már régen nem írt verset, nem

is hiányzik neki. 

„Lehet, hogy az öregség nem a líra

kora” – mondta az est végén. 

– KUBÁT JÚLIA

Ágh István Kossuth-díjas költő, próza- és esszéíróval beszélgetett
Szakonyi Károly a mostani Adytóriumban. A szerző műveiből Incze Il-
dikó olvasott fel. 
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„Nem menekülhetsz”

KONCERT A VÁROSHÁZÁN
Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Ön-

kormányzat tartott április 28-án

koncertet a Városháza dísztermében

a Római szerződés aláírásának 50.

évfordulója alkalmából. Az előadás,

melyen Nincz Erzsébet és Borscs

Ljubomir zongoraművészek Chopin-

és Szymanowski-darabokat mutattak

be, Újpest Önkormányzatának anyagi

támogatásával jött létre

Az Újpesti Lengyel Kisebbségi Ön-

kormányzat 1996-os megalakulása

óta komoly szerepet vállal az itt élő

lengyelek közösségi életében: misét,

beszélgető-, és kulturális esteket

szerveznek. Következő rendezvényük

témájául, ami egy magyar-lengyel

konferencia lesz, Mindszenty bíbo-

ros életét választották. 

H

Magyarországi Szerb Színház

Dusan Kovaceviæ: A profi (szomorú komédia)

Rendező: Radoslav Zlatan Doric

Díszlet: Vesna Radovicæ

Színpadmester: Krsztovics Sándor

Szereplők: Én, király Teodor – Ember Tibor,

Lábán, Lukács, a profi – Rusz Milán, Márta a

titkárnő – Jurkovits Zorica, Egy teljesen normális

őrült – Mezei Lajos



cég 1912-től tevékenykedik itt. A

Chinoin nevet a vállalat 1913.

november 21-e óta viseli. A

nevet állítólag Kóbor Tamás író

találta ki, aki a vállalat első éveiben igaz-

gatósági tag volt. Eredetileg egy kinin-

tartalmú gyógyszer nevének szánták, de

jó hangzása és könnyű megje-

gyezhetősége miatt inkább a vállalati ter-

mékek márka-jelzésére és a vállalat eln-

evezésére használták, illetve használják.z

alapító Wolf Emil a gyár vezetésén kívül

aktívan bekapcsolódott a kutatásba is. A

kolozsvári magántanárral, Issekutz Bélá-

val közösen kifejlesztették 1913 és 1916

között a görcsoldó hatású eredeti gyógy-

szert, a Novatropint, amelyet magában és

kombinációban ma is használnak. Napja-

inkban is több helyen állítják elő – az

USA-ban három cég –, és mintegy 30 ál-

lamban közel 200 cég termékeként több

száz márkanévvel van forgalomban. Ezt a

gyógyszerkészítményt tekintjük a leg-

öregebb eredeti, szintetikus úton előállí-

tott és ma is forgalomban lévőnek – a

Novatropin több mint 90 éves!

A gyógyszergyártás fejlődésének jel-

legzetes példája az Istopyrin (Aspirin). A

Bayer-cég 1904-ben hozta forgalomba

az Aspirint, melyet a Chinoin már régóta

licenc-készítményként, vásárolt szalicil-

savból állított elő és forgalmazott. A

megnőtt Istopyrin iránti igény és az egy-

re drágább import szalicilsav miatt fel-

merült a saját szalicilsav-előállítás gon-

dolata. 1916 és 1918 között a német

Wegelin és Hübner cégtől 120 ezer koro-

náért egy komplett szalicilsavgyártó

üzemsort vettek meg. Ez volt az első

nyomás alatti gyógyszergyártás Ma-

gyarországon. Ezzel a megoldással több

célt tudtak egyidejűleg megoldani: a

felfutó Istopyrin-gyártáshoz használt

szalicilsavat biztosították, emellett az

élelmiszer-tartósításhoz szükséges Sza-

licil (szalicilsav) iránti igényt is kielégí-

tették. Továbbá az eredeti, szabadalom-

mal védett szalicilsav-származékot, a

lázcsillapító Alint is előállították és for-

galmazták.

A vállalatnak már az alapítástól kezdve

fontos profilja volt az állatgyógyászati

termékek előállítása. A cég életében na-

gyon fontos szerepet játszott az 1917 óta

forgalmazott Distol. A szert Marek József,

az Állatorvosi Egyetem professzora ta-

lálta fel, mely a juhok májmételykórjá-

nak volt első időben a gyógyszere, de

később – többszöri fejlesztés után – a

hatást kiterjesztették a szarvasmarhák,

sőt az indiai elefántok gyógyítására is.

Különösen nagy sikert ért el 1927-

1928-ban Németországban a nagy szar-

vasmarhamájmétely-járvány legyőzésé-

vel, a szarvasmarha-állomány megmen-

tésével. A sikeres alkalmazások nagy ex-

portforgalmat indítottak el, mely öt vi-

lágrészen alapított részvénytársaság-

okon és fiókokon keresztül bonyolódott

le. Az organoterápiás – állati szervekből

előállított – gyógyszerhatóanyagok kö-

zül az egyik legfontosabbat, a cukorbe-

tegek fontos gyógyszerét, az Insulint

1928-ben kezdték forgalmazni.

Wolf Emil és munkatársai a

Novatropinból és a vásárolt Papaverinből

egy kombinációt, a Troparint készítették

el, melynek előnyösebb hatása volt. A

siker miatt megnőtt keresletet a drága és

nehezen beszerezhető mákgubóból elő-

állított Papaverinnel már nem lehetett

kielégíteni. Felmerült a Papaverin szin-

tetikus előállításának szükségessége. Az

1930-as években kidolgozták a szaba-

dalmaztatott gazdaságos szintézist,

mellyel a saját megnövekedett igény ki-

elégítése mellett az olcsó, kanárisárga

anyaggal a Chinoin biztosította világ-

szükséglet közel 70%-át. A gazdaságos

előállítás mellett egy új származékot, a

Perparint is kifejlesztették, melynek

görcsoldó hatása jobb volt a Papaverin-

nél. A hazai sikerek mellett a nemzetközi

elismerés sem maradt el: sok országban,

többek között az Amerikai Egyesült Álla-

mokban, több eredeti gyógyszert enge-

délyeztettek, azaz törzskönyveztettek.

Ilyen volt a görcsoldó Novatropin és a

Perparin, illetve a vízhajtó Novurit.

A vitaminokkal kapcsolatos munkák a

D-, a C- és a B-vitaminra terjedtek ki. Az

egyik legjelentősebb a későbbi Nobel-

díjas Szent-Györgyi Alberttel közösen

végzett munka volt, mely során a gyár-

ban valósították meg Magyarországon,

sőt az egész világon először a C-vitamin

üzemi előállítását, kinyerését 150 kg

zöld paprikából kiindulva. Az 1932-ből

származó szabadalmunk még a skorbut

ellen ható, akkor még hexuronsavnak

nevezett vegyület előállításáról szólt,

mely vegyület a később elnevezett C-vi-

taminnal volt azonos.

A szulfonamidok az 1930-as évek

egyik fontos baktériumölő gyógyszer-

családja. A kutatás során a vállalat több

származékot állított elő, melyek közül a

legnagyobb sikere az 1939-ben forga-

lomba hozott eredeti Ultraseptylnek

volt. A második világháborúban nemcsak

a német és szövetséges csapatoknál

használták nagy mennyiségben, hanem

eljutott a semleges Törökországon ke-

resztül az amerikai, az angol, sőt az orosz

katonákhoz is. 1945-ben, amikor az oro-

szok bejöttek a Chinoinba, itt is az

Ultraseptylt keresték.

A cégvezetés gondoskodott a dolgo-

zóiról. 1934-ben alakult meg Chinoin

Sport Club, melynek keretében létrejött

a labdarugó és a teniszszakosztály,

1935-ben a turista-, 1938-ban a sakk-

és 1939-ben a tekeszakosztály. 1934-

ben dalkör alakítottak. 1939-ben 3000

kötetes munkáskönyvtár állt a dolgozók

rendelkezésére. 1936–1937-ben cse-

csemő- és gyermek-napköziotthon

épült. 1936-tól a munkások gyermekeit

rendszeres karácsonyi ruha- és cipőse-

gélyben részesítették. Gyermek-nyaral-

tatási akciókat szerveztek. A tehetséges

munkásszármazású gyerekek továbbta-

nulását segítették.

A Chinoin 1991-től új, megreformált

szervezettel, a francia Sanofi cég tagja-

ként folytatta a működését. Az elmúlt 16

év alatt a vállalat nagymértékben átala-

kult. A több mint 500 millió eurós (közel

130 milliárd forintos) beruházás ered-

ményeként a kémiai és biológiai kutatás,

a folyamatfejlesztés és az alapanyag-

termelés új épületekbe került, ahol mo-

dern, világszínvonalú gépek, műszerek

segítségével folynak a munkák. A javí-

tott infrastruktúra kielégíti az egyre szi-

gorúbb környezetvédelmi előírásokat.

Csanyikvölgyben az injekció-gyártás

mellett az új aszeptikus fecskendők

gyártása és csomagolása folyik. A 2002-

ben megvásárolt egykori Pharmavitben,

Veresegyházon az összes tabletta-, film-

tabletta-, drazsé- és kapszulagyártást

végzik, és ott folyik az Istvántelekről ki-

költözött csomagolás is. 

A jövőről Jean-Francois Dehecq, a

sanofi-aventis vállalatcsoport vezérigaz-

gatója a következőket mondja: "Pár év

múlva mindössze négy vagy öt ország lesz

Európában, amely képes az alapkutatástól

a kémiai gyártáson át a tabletta és az in-

jekció előállításáig minden tevékenysé-

get egyetlen helyen végezni. Magyaror-

szág ezek között lesz, illetve már van."
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A Chinoin Zrt. közel 100 éves fennállása szorosan kapcsolódik a cen-

tenáriumát ünneplő Újpest történetéhez. 

Lányi György

A Chinoin, a szintetikus
magyar gyógyszergyártás
megteremtője

11

Lányi György (1936, Budapest) ve-

gyészmérnök, gyógyszer-szakmér-

nök, egyetemi doktor. Az általános

iskoláit Újpesten, a középiskoláját a

Petrik Lajos Vegyipari Technikum-

ban, majd az egyetemi tanulmányait

a Budapesti Műszaki Egyetem Ve-

gyészmérnöki Karán végezte.  1959-

től az egyetemi tanulmányai után

1996-ig nyugdíjba vonulásig a

Chinoinban dolgozott. Az első és

egyetlen munkahelyén a fejlesztés-

ben laboratóriumi munkát végzett

különböző beosztásban az osztály-

vezetőségig bezárólag. A fejlesztési

munka mellett kutatást is végzett a

gyógyszer és növényvédőszerek te-

rületén. Munkásságát több szaba-

dalmi bejelentés jelzi. 1996-tól

rész-munkaidőben a Kommunikáci-

ónál a Chinoin Gyűjtemény kezelője.

A gyári emlékek gyűjtésével, feldol-

gozásával és rendezésével foglalko-

zik. A Chinoin Gyűjtemény bemuta-

tására készül.  

A
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A határok és térképek kutatója
Dr. Sallai János kutató, egyetemi oktató, szakkönyvek szerzője,
és mindemellett az Újpesti Helytörténeti Alapítvány elnöke. A
centenáriumi év kapcsán a városhoz való kötődéséről és az
alapítvány működéséről kérdeztük.   

– RITKA AZ OLYAN HELYTÖRTÉNET-KUTATÓ, AKI LAKÓHELYÉN MAGA ERESZTETT

GYÖKERET, MÉGIS OLYAN LELKESEDÉSSEL DOLGOZIK, MINTHA ŐSEI FÖLDJÉT

VIZSGÁLNÁ. ÖN MIKOR, ÉS HOGYAN KERÜLT ÚJPESTRE?

– 1989-ben – mint akkor oly sokan – én is Káposztásmegyeren kaptam

lakást. Térkép- és államhatár-történettel foglalkoztam, és érdekelt Újpest

településtörténete is. Esténként, amikor a gyerekek már lefeküdtek,

kerékpárral bejártam a város utcáit. Amikor helytörténeti vetélkedőt

szerveztek a diákok számára, elmentem nézőnek. Ott ismerkedtem meg

Kadlecovits Gézával, aki a város orális történetének legnagyobb ismerője.

Később, amikor a doktori disszertációmhoz gyűjtöttem levéltári anyagot,

sokszor utánanéztem, hogy szülőfalumról, Jászalsószentgyörgyről, illetve

Újpestről miket őriznek. A helytörténet azóta meghatározó része az életem-

nek.

– TALÁLT-E KINCSET KUTATÁSAI KÖZBEN?

– Megdobbant a szívem, amikor a debreceni egyetemen megtaláltam dr.

Kádár László Újpest földrajzi leírása című tanulmányát. Ebből mindössze két

példány létezik, ezért nagyon boldog voltam, hogy a tudományos dolgoza-

tot, és a szerző pályaképét publikálhattam az Újpesti Helytörténeti

Értesítőben.

– MIKOR KAPCSOLÓDOTT BE AZ ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁBA?

– Megtiszteltetés volt számomra, amikor három évvel ezelőtt az Aschner

Lipót Alapítvány kuratóriuma felkért a Helytörténeti Alapítvány vezetésére.

Igyekszünk minden akcióban, rendezvényen részt venni, ami Újpest

kultúrájával, történetével összefügg. Bevallom, a munka kezdetén nem gon-

doltam, hogy egyszerre kell jogásznak, közgazdásznak és pályázatírónak

lennem.

– MILYEN LÉPÉSEKET TETT A MEGÚJULÁS ÉRDEKÉBEN?

- A fiatalokat kívántuk megszólítani. Ezért van a helytörténeti vetélkedő, de

ez kevés. Több mint egy évtizede gondoskodunk az Újpesti Helytörténeti

Értesítő szellemi hátteréről. Az önkormányzat segítségével megjelenő

Értesítő – ami minden újpesti iskolába eljut – jelentős információs forrás.

Sokakat érdekel a város múltja, az Újpest digitális archívuma című cédénk is

teljesen elfogyott. Idén DVD-n jelentetjük meg az anyagokat. A korábbiakat

most mozgófilmek is kiegészítik. A közelmúltban alapítványunk lapot nyi-

tott az iwiw-en. Nagyon sokan bejelölték. 

– MILYEN TERVEKKEL KÉSZÜLNEK ÚJPEST CENTENÁRIUMÁRA?

– Az idei vetélkedő lebonyolítására elnyertük a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium támogatását. A diákok a jutalomkönyvek mellé pólót és

meglepetést is kapnak. Emellett ismét kiírjuk az Újpesttel kapcsolatos di-

gitális fotópályázatot, és várjuk a fiatalok diplomamunkáit. 

Szeretnénk kiadni a Megyeri temetőről készült információs térképet. Aki a

kiadvány segítségével sétát tesz a temetőben, megismeri a város

történetét. A kiadáshoz jelenleg keressük az anyagi forrásokat. A másik ter-

vünk egy újpesti képeslapsorozat kiadása. A 20. század első felében számos

fényképfelvétel jelent meg a városról. Ezúttal mai képeslapokkal pályáz-

tunk. Jelenleg várjuk a Nemzeti Civil Alapítvány döntését.

– A PÁLYÁZATOKON KÍVÜL MILYEN BEVÉTELI FORRÁSOKBÓL GAZDÁLKOD-

NAK?

– Az alapítványban mindenki ingyen dolgozik, de pénz nélkül nem mennek

a dolgok. Munkánk során érezzük a város támogatását, de fájdalom, hogy

az újpesti cégek nem tartják fontosnak a helyi értékeket. Az Újpesti

Helytörténeti Alapítvány adószámán – 18040609101 – köszönettel fogad-

juk az újpesti magánszemélyek adójának 1%-át is, hiszen sok kicsi sokra

megy.

– R. A.

Bertalan Tivadar képzőművész,

látványtervező, író. 1930-ban,

Budapesten született. Újpesten

él. Talán egy reneszánszkori, kó-

bor művészember reinkarnációja

vagyok, egyszerűen nem tudok

csinálni mást, csak mindig mást

– mondja, ha magáról beszél. 

arát nélkül barátságtalan a vi-

lág – adta mottójául a Lipi

című könyvnek Berci, és igaz,

nélküle tényleg kietlen hely

lenne ez az egész. Egyre ritkábban ta-

lálkozni igazi baráttal. Generációnyi

különbséggel sem merül fel távolság a

gondolatok, cinkos tréfák, félelmek, a

segítség kérdésében. Valaki közelé-

ben azonnal tudható, megmarad-e ne-

künk, vagy soha az életben nem fogja

érteni egy szavunkat sem.

Így vagyok Bercivel, akit senki nem

hívott soha Tivadarnak. Így van Berci is

a baráttal, aki megmaradt a gyerekkor

távolából. Lipi, akiről egyszemélyes

könyvét címezte.

A vakációk, a háborús időszak a

nagyszülőknél telt Erdőkertesen. Túl-

oldalon, a kusza ágbogak között titok

lakott. No, meg Lipi az apjával. A nyo-

morú viskó rejtette az antik szoborar-

cú, kétpúpú törpét és beteg kisfiát.

Suttogták a gyerek közelgő halálát, de

a gyerekkor távol tartja magától a ha-

lált. Jelekből, a bozót nyiladékain át

szövődött a néma kapcsolat. Szavak

nélkül ivódott egymásba lényük. Titok

és varázslat. A titokmányban vegetáló

Lipi olyan venyige volt, alig különbö-

zött a kóróktól, és egyik vakáció kez-

detére eltűnt az udvarból. Telt az idő,

görögtűznek látszott onnan az ostrom-

ban égő főváros.

Azután híre jött Lipinek. Azokban az

időkben, amikor ártatlan emberek el-

tüntetése mindennapos gyakorlat volt

a „csengőfrászos” éjszakákon. Ott volt

a kistarcsai gyűjtőtáborban a sérthe-

tetlenre erősödött Lipi. 

Berci sosem volt szocreál. A főisko-

lán a szanálón és a négy év alatt több-

ször kirúgták és megkegyelmeztek a

rebellis fiúnak. Értésére adták, diplo-

mára ne számítson. A dac szorításában

magának írt forgatókönyvvel, a bará-

tok konspirációjával lépett színre a

nyilvános diploma-védésen. Az áradó

együttérzés erőt adott, ő volt az

egyetlen illegálisan diplomázó. A ce-

remónia végén valaki megkérte, ke-

resse fel, ha diplomázott, ha nem. 

A Budapest Filmstúdió igazgatója volt,

Révész Miklós. 

Az Andrássy (Népközt.) 112-ben

‘59-60-ban zajlott az élet. Szegények

voltak és boldogok. Barátok, világ-

megváltó nagy beszélgetések, de-

mokratikus evések – zsíroskenyér és

olcsó bor-sör. Berci már itt rájött a vö-

rösbor gyógyerejére, az orvoslás azóta

is csak kullog utána. A Fiatal Művészek

Klubjában ott volt mindenki, aki szá-

mít, mára legendás nevek. Pezsgett az

élet, minden napra jutott jó kiállítás.

Párizsias korszak volt, századelő-ér-

zéssel. Nem voltak politikai ellenté-

tek. Akolmeleg volt, nagy vitatkozá-

sok, termékeny gondolatok. Voltak

ugyan téglák is, de nem törődtek ve-

lük. 

Személyesség, humor, a gyerekkor

csínytevései, fricskák fogják füzérbe

műveit. Minden művészet egy kalapba

való, csak a titkot kell tudni.

Üdvözöl valaki – mondta megtérve

New York-i kiállításáról Szász Bandi

Bercinek. – Felhőkarcolókat épít, szép

nagydarab ember. Szóval megkért, ha

hazajövök, adjam át, szeretettel üdvö-

zöl Lipi! – URBÁN BEATRICE

B

2.ÚJPESTI MŰVÉSZEK – Bertalan Tivadar  

A Fiatal Művészek

Klubjában ott volt 

mindenki, aki számít, 

mára legendás nevek.
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Ballagás! Minden diák életében elérkezik az az időszak, amikor egyik napról a másikra, hirtelen véndiákká változik. „Életetek egy fontos szakaszát hagyjátok

most magatok mögött” – szól az ismert szöveg az ünnepségen, amely mindenki számára mást jelent. A szülők és nagyszülők számára ez az ünnepély büszkeség-

gel teli esemény, hiszen csemetéjük ekkor lépi át azt a bizonyos kaput, amely elválasztja egymástól a gyermek- és felnőttkort. A diákoknak most, hogy egy

újabb, az utolsó tanév végére értek, és hamarosan megkezdődnek az érettségi vizsgák, talán az is megfordul a fejükben, hogy jó lett volna többet készülni rá év

közben. Ugyan! Mindennek úgy kell lennie, ahogy lesz. Mi a szerkesztőségben mindenesetre lélekben veletek vagyunk. – FELLNER TIBOR

Ballagás ‘07
Hazánkban ebben az esztendőben közel 100.000 fiatal készül az érettségi letételére. Büszkén mondhatjuk, hogy Újpesten több mint ezer az ilyen tanulók száma. Úgy vé-

lem, hogy oktatási intézményhálózatunk nagysága és az előbb említett diáklétszám feljogosíthat minket, hogy akár iskola-kerületnek is nevezzük magunkat.

Ez kötelezettséggel és felelősséggel is jár. Önkormányzatunk tudatában van ezzel. Biztosítottuk és a jövőben is biztosítani kívánjuk, költségvetésünk szorítása ellené-

re a mindenki számára elérhető nyugodt tanulási körülményeket, az oktatási intézmények működési feltételeit, a nevelő, oktató munka továbbra is kiemelkedő színvo-

nalát. Ezt igazolja vissza, hogy két intézményünk, a Könyves Kálmán és a Babits Mihály gimnáziumunk is részt vesz az emeltszintű érettségik lebonyolításában.

Köszönet illeti mindezekért az oktatási intézmények nevelőtestületeit, dolgozóit.

Belán Beatrix, oktatási és kulturális ügyekért felelős alpolgármester

Éljenek a véndiákok!Éljenek a véndiákok!
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12. A Osztályfőnök: Csontos Miklósné

Alapi József, Berki Ferenc, Budafai Gergő Rodrigó, Csóka Ildikó, Farkas Ádám, Gál

Tamara, Horváth Máté Attila, Huta Ádám Roland, Juhász Dalma, Kállay Nikolett,

Katona Petronella, Kenessey Márk, Kovács Kristóf Martin, Láng Zsolt, Makra

Viktória, Miklecz Katalin, Mislai Ferenc, Nagy László Zoltán, Német Dávid, Orosz

Gergő, Papp Dávid, Pollák Viktor, Pósán Gergő, Szántó Bernadett, Szemenyei Rita,

Szigeti Adrienn, Tóth Bálint Soma, Valkó Dániel, Vaszita Lóránd, Venyercsán Ágnes

12. B Osztályfőnök: Csaba Lászlóné

Dávid Tímea, Farkas Klarissza, Gresz Zsanett, Gróf Ágnes, Gróf Lilla, Grosz Eszter,

Hanka Nóra, Holló Eszter, Hónig Kinga, Ivacska Enikő, Januska Ramóna, Juhász

Enikő, Karlik Anett, Karlik Beáta, Keszericze Ákos, Kiss Gabriella, Kotilla Brigitta,

Köböl Dániel, Kőszegi Renáta, Lülök Norbert, Malik Ádám, Nguyen Viet Viktória,

Papp Zsombor, Pirisi Zsolt, Pomizs Fanni, Rácz Olga, Szabó Gergely, Szabó Olivér,

Szloboda Réka, Tóth Judit, Vajda Viktória, Váradi Ábel, Varga Noémi, Zsámbok Máté

12. C Osztályfőnök: Berecz Andrea

Anda Árpád, Arató Emese, Balázs István, Balikó Péter, Bayer Eszter, Bíró Gábor,

Csányi Zita, Deák Norbert, Farkas Gábor, Fehér Gáspár, Gyimesi Erika, Hódi Péter,

Jámbor Renáta, Jármai Dorottya, Kiss Mónika, Kószó Andrea, Kőrössy Balázs, Kun

Zsuzsanna Klára, Malovecz Adrienn, Márkus Csaba, Nyári Beatrix, Orosz Enikő, Salga

Nóra, Schuszter Nándor, Sörös Boglárka, Székely Veronika Csilla, Szentmiklósy

Zoltán, Tóth Ádám, Tóth Adrienn, Váraljai Gergely, Vincze István, Winkler László

12. D Osztályfőnök: Bori Márta

Balázs Károly, Baróti Dániel, Birksteiner Bettina, Bolyki Dalma, Czech Tamás, De

Toni Szilvia, Erdős Attila Ádám, Galla Gábor, Iloncai Zita, Irambo Mireille Blanche,

Jánosi Eszter, Kádár Tibor, Kőrössy Tamás, László Zsuzsanna, Mátraházi András,

Mihareva Jekatyerina Viktorovna, Nagy László, Neubrandt Dóra, Raikovich Barbara,

Seres Dániel, Smahulya Ádám, Szabó Éva, Szabó Zsófia, Szedi Róbert, Szunyogh

Sándor, Tolnai Balázs, Tóth Zoltán, Vásárhelyi Gergely, Winkler Tamás

K Ö N Y V E S  K Á L M Á N  G I M N Á Z I U M
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12. A
osztályfőnök: Bogdán János

(9.-10.)

osztályfőnök: Repcsényi

Zoltánné (11.-12.)

Elektronikai alapozású sza-

kközépiskolai osztály

Bakos József, Berki Balázs,

Dán Norbert, Fanfuri Sándor,

Jakab Gergő Bence, Kazány

Krisztián, Kiss András,

Kovács Gábor, Mikó Lajos,

Nagy Norbert Tibor, Sarlós

Endre Zsolt, Schőn György,

Szabó Ferenc, Szabó Tamás,

Szente Tamás János,

Szentmiklósy Tamás,

Törincsi András, Tősér Tamás

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  2007.  május  11.
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12. D
osztályfőnök: Benczik

Gabriella

Gépészeti alapozású 

szakközépiskolai osztály

Balázs Gábor, Flautner

Dávid, Galló Gábor

János, Győri Attila

Zoltán, Harasztos

Frigyes, Horváth Kincső

Beáta, Kalla Sándor

Levente, Karácsony

Gábor Lajos, Kovács

Barna Máté, Nagy

Tamás, Orosz István,

Szabó László Zoltán,

Száraz Zoltán Norbert

Ú J P E S T I  K É T  T A N Í T Á S I  N Y E L V Ű  M Ű S Z A K I  S Z A K K Ö Z É P I S K O L A
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10. S
osztályfőnök: Szula
József
Fémforgácsoló osztály:
Benedek Dániel,
Csizmadia Zsolt, Deák
Gábor, Molnár József,
Nagy Tibor, Varga
Attila

12. T
osztályfőnök: Szula József

Mechanikai műszerész osztály

Barkóczi Károly, Bisicz Roland,

Borsodi Zsolt, Erdész Tamás,

Jancsó Mátyás, Kövi Béla,

Mórocza Dávid, Nagy György,

Papp Zsolt, Rákosi Balázs, Sütő

Tamás, Szolnoki Zsolt, Turi Ádám
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12. P
osztályfőnök:

Dévay Gyula

Informatikai

alapozású 

szakközépiskolai

osztály

Bartus Anita Barbara,

Bíró Miklós, Bisicz

Norbert, Dombi Edina,

Fekete Máté, Fürtös

Gergely, Gál Gábor,

Girhiny Gábor

Krisztián, Horváth

Zsolt, Kajos Gergely,

Kovács Richárd,

Menhard Tamás,

Molnár Balázs László,

Orosz Máté,

Szkadányi András,

Tóth János

E. 12. A
osztályfőnök: Gaálné

Juhász Annamária

Balogh József, Balogh

Julianna, Szalisznyó

Andrea, Barbola

Viktor, Bazsó Bálint,

Bercse Mónika, Blau

Bence, Borsi Tímea,

Bánkúti Zsolt, Béres

Balázs, Bőr Péter,

Cservák Katalin,

Debreceni Lajos

László, Fazekas

Krisztián, Frank

Krisztián, Gulyás

Norbert László,

Gyuricza László, Kiss

Ákos, Kocsis László

János, Koppány

Tamás, Kovács Zsolt,

Léhárt Gergely

Zoltán, Léhártné

Garay Ágnes, Micskó

Richárd Gábor, Novák

Zoltán, Preszter Irina,

Skultéti Ákos,

Stumperger István,

Sulyok Szilvia

Andrea, Szalisznyó

Andrea
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12. G osztályfőnök: Szever László Gimnáziumi osztály

Bencsik Alexandra, Bot Nikolett Adrienn, Bíró István László, Eperjes Dávid, Fülöp Ale-

xandra, Fülöp Róbert, Gulás Anna, Gyulai Edit, Kaló Eszter, Kerezsi Viktor, Kollár And-

rás, Kovács Zsuzsa, Kovács Ádám Máté, Lax Nelli, Mecseki Ildikó, Menyhért Eszter,

Márkó Edina, Nagy Kornélia, Pchimaf Éva Nóra, Péter Zoltán, Scheemann Éva, Soós

Dániel, Suha Zsófia, Szénási Máté, Sára Erika Katalin, Sárdi Julianna, Tavaszi Dóra,

Török Nikolett, Varanka Zoltán, Völgyi Georgina Ildikó, Zimmermann Zita Zsuzsanna

13. H osztályfőnök: Hackné Nyerges Rita Elektronikai alapozású két tanítási nyelvű szakközépiskolai osztály 

Angeli Balázs, Bálint Tibor, Balla Dániel, Ceglédi Ádám, Ceglédi László Mihály, Eiben István, Elmer Zsolt, Encsi Balázs, Fejes Larion Péter, Gerhát Szabolcs, Greznevics András,

Honffy Mátyás Márk, Horváth János István, Kicsi Zoltán, Kiss Attila, Kovács Noémi, Kovács Zsófia, Kulcsár Gergely, Nováky Csaba, Pataji Éva, Paulik Tamás László, Pinkóczi Krisztián

Dániel, Sintár Márton, Szabó Attila
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12. R
osztályfőnök: Schuller

Éva

Elektronikai alapozású 

szakközépiskolai osztály

Aranyi Richárd, Bacsó

Péter, Borsos Norbert,

Gallits Gábor Csaba,

Janetka Péter Ákos, Joó

Gábor, Kékesi László,

Makádi Balázs, Mészáros

Balázs, Pazsitni Dávid,

Reszler Dávid János,

Stefanidesz Attila, Szabó

János Ferenc, Sós János,

Takács Tamás László,

Terék Zsolt, Tili Zoltán,

Trabalka Tamás

13. M osztályfőnök: Molnár Imréné Gépészeti alapozású két tanítási nyelvű szakközépiskolai osztály

Csák Balázs, Karczub Márton, Kecskeméti Csaba, Keményvári Bálint Tamás, Kiss Zoltán, Kolozsvári Alexandra, Komáromi Balázs, Kovács Dávid, Lakatos Dalma Laura, Lengyel

Gábor, Marczis Attila, Mészáros Dániel, Mészáros Gábor, Molnár Dávid, Ozsváth Ádám, Péter Tamás, Ruska Ákos, Szabó Dávid László, Szabó Zoltán, Szalai Krisztián, Szimler András,

Torzsa Gábor, Tóth Attila Ádám, Varga Zsolt István, Vranek Ferenc

18
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12. B Osztályfőnök: Antal István

Arnold Fanni, Bányay Gábor, Bővíz Marina, Dörnyei Kristóf, Fellner Zita, Fischer Andrea,

Horváth Janka, Kapi András, Knotz Anikó, Kopacz Dániel, Merics Attila, Mester Tamás,

Mészáros Bence, Mike József, Miskolczy Zoltán, Molnár Ágnes, Montero Viktória,

Naszádos Anna, Oszetzky Dániel, Ráczkevi Csilla, Rátkai Bálint, Rossu Renáta, Santora

Ádám, Soós Nikolett, Sóstói Tamás, Szabó Dávid, Tábori Viktor, Telek Noémi, Tomori Cintia,

Varga Péter, Varga Zsuzsanna, Wágner Tímea

12. A Osztályfőnök: Ferenczfi Magdolna

Barta Nikolett, Bojtos István Péter, Csikó Georgina, Csurgó Tamás, Eötvös Csilla,

Fenyvesi Ádám, Győrvári Ferenc, Homolya Ádám, Janicsek Zsófia, Jenei András,

Kelevitz Krisztina, Kocsis Alexandra,  Majercsik Zsuzsa, Marosvári Kitti, Montero

Antonia, Nagy Dániel,  Pelbárt Nagy Enikő, Ruff Dalma, Saliga Dalma,

Sárospataki Barnabás, Szalay Szabolcs, Szalontai Beáta, Szelei Nikolett, Szilva

István, Szilva Tamás, Turcsányi Tamás, Vígh Dorottya, Vingender Szonja

12. C Osztályfőnök: Burgermeisterné Barina Johanna

Andrejszki Tamás, Baki Szabina, Bányai Kristóf, Baranyai György, Farmosi István, Galambos

Péter, Gyalókay Johanna, Kézi Arnold, Kis Alexandra, Kocsis Norbert, Kovács Anikó, Major

Nóra, Marczisovszky Márk, Paroda Anita, Petruska Emil, Pintér Zsuzsanna, Popovics Nikolett,

Tóth Marcell, Vas Judit

Tanáraink: Antal István, Dr. Kövesdi István, Sóstói Gáborné, Ferenczfi

Magdolna, Burgermeisterné Barina Johanna, Kis Tamás 

B A B I T S  M I H Á L Y  G I M N Á Z I U M

Vízvezeték és központifűtés-

szerelő, valamint gázvezeték és

készülékszerelő szakmában.

Álló sor: Székely Márton, Losonczi

Péter, Tóth Zsolt, Hábel Gergely,

Kristóf Krisztián.

Ülő sor: Bíró András, Varga Géza

osztályfőnök, Bíró Gábor

PÁLI SZENT

VINCE

KATOLIKUS

SZAKISKOLA
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Szőnyegszövő: Balázs Pál István, Csurár Ivett, Csordás Mária, Darusa Renáta, Garamvölgyi Klaudia, Nagy Andrea Bőrtárgykészítő: Egedi Zsuzsanna, Mátyás Tibor, Szórádi Viktória,

Varga Benedek Fazekas: Dobi Gabriella Virágkötő: Filyó Ádám, Tóth Ágnes, Góra Erzsébet

K O R N I S  K L Á R A  S Z A K I S K O L A

12. A osztály
Tatár Gabriella Katalin 

osztályfőnök, Jósa Erzsébet

osztályfőnök helyettes

Béres Attila, Bolgár 

Tamás, Görög Tamás,

Halmágyi Viktor, Kovács

Alexandra, Kovács Gabri-

ella, Kovács Iván József,

Krétai Dániel, Major Atti-

la, Petrányi Adrienn,Pépin

Margit Ágnes, Puskás Vi-

oletta, Remetei Miklós,

Sárközy Rita, Simko Tün-

de, Tiegelmann Ádám,

Ubrankovics Dóra, Zsolnai

Attila, Zsolnai Gábor

CSOKONAI

VITÉZ 

MIHÁLY

GIMNÁZIUM

Felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a második tablómellékletünk anyagleadási határideje május 18-a. A képeket elektronikus formában, mellékelt névsorral várjuk az almaandi@freemail.hu címre.
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Csóka József, alias Csunkó 1925. au-

gusztus 25-én született az újpesti Ba-

rakkban. Muzsikus családban, kilenc

testvérből harmadikként látta meg a

napvilágot. Édesapja, Csóka István hí-

res brácsásként különböző zenekarok-

ban, többek között a Lakatos Gyula prí-

más által vezetett bandában muzsikált,

így bejárta a második világháború előt-

ti Európát. A kis Csunkót apja kezdi el

tanítani. Tanítani, bár azt mondják,

hogy kitűnő hallása volt, így mindent

el tudott játszani hallás után. E képes-

sége jó érzékkel párosult, ami azt je-

lentette, hogy pontosan érezte a zenét,

bele tudta adni azt a pluszt, amit tehet-

ségnek hívunk. Később sajátos stílust

is kialakít, amelyre még a riválisok is

azt mondták, hogy százévente ha egy-

nek, kettőnek sikerül. Az esztamot úgy

ütötte meg a bőgőn, hogy az üzlettől

távolabb is lehetett tudni, hogy ki bő-

gőzik. Megfelelő fizikuma is a nagybő-

gőre teremtette.

Az Újpesti Zeneiskolában Sellei Gyu-

la tanítványa lett. Együtt nevelkedik

több kiváló muzsikus ifjúval, bátyával

Csóka Gyula prímással, ki a háborúban

fiatalon meghalt, valamint Bátvai Gyu-

la „Krajcár Gyuszi” tercprímással, Sza-

bó Sándor gitárművésszel és Rigó János

brácsással. Eme fiatalokból lesz később

az újpesti cigánymuzsikusok legkifor-

rottabb, legtehetségesebb nemzedéke

az ötvenes, hetvenes évekre. Ki-ki a

saját hangszerén mesterré vált. 

Neves pesti prímások sora versen-

gett érte. Rangnak számított az, melyik

bandába bőgőzött, de ettől függetlenül

nem a név dominált választásában.

Nemrég találkoztam egy fiatalabb ge-

nerációba tartozó cimbalmossal, ő me-

sélte, hogy tanuló zenekarukhoz bejött

a csárdába, ahol éppen muzsikáltak.

Remegett a kezük, ahogy felismerték a

híres bőgőst. Aki viszont rájuk mosoly-

gott és beszállt bőgőzni. Vállára vette

az egész bandát, megemelve őket a ze-

nében, aminek óriási taps lett az ered-

ménye! A fiatal zenészeknek életre

szóló élmény maradt. Legtöbbet gyer-

mekkori barátjával „kis Dudus” Buga

Gyula prímással muzsikált. Buga amel-

lett, hogy prímás volt nótákat énekelt.

Aki hallotta őt Újpesten a Három Dió-

ban, vagy a Nyugatinál a Víg Matróz-

ban, nem feledi.

Csóka bármerre járt a világban, a

magyarság hírét vitte, a magyar zenei

kultúrát tapsolták művészetében.

Mindig hazajött, ama lehetőséget is

visszautasítva, hogy családjával

együtt nyugaton maradjon. Azt mond-

ta: soha nem tudná elképzelni, hogy

nem Újpesten lakik. Példás családi

életet élt. Felesége három fiúgyer-

mekkel ajándékozta meg. Akikből ket-

tő szintén tanult bőgőzni, egy pedig

híres újpesti vállalkozó lett. Rokonsá-

ga a legszövevényesebb újpesti csa-

ládfa, így unokatestvérből is több tu-

cat él a városban. 

Halála után négy évvel Posztumusz Lí-

ra-díjjal ismerték el munkásságát. Ez

azért is volt fontos, mert zenésztársai

becsülték meg tehetségét, szorgalmát! 

1991. március 19-én hunyt el. Sírja a

Megyeri Temetőben található. 

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

CentenáriumCentenárium

Híres újpesti cigányok 1 Csunkó, a nagybőgős 

Újpest várossá nyilvánításának 100. évfordulójára Újpest Önkormányzata,

a Kossuth Kiadó gondozásában megjelenteti „Újpest 1907-2007. A százéves
város” c. reprezentatív, jubileumi albumát. A 400 oldalas, mintegy 200 képet

tartalmazó könyv, melyet Bangha Ferenc Érdemes művész tervez és dr. Estók Já-

nos történész (ELTE) szerkeszt, 43 szerző munkája.

Az idei Újpesti Városnapokra megjelenő könyv bolti ára 4.000.-Ft.

Azoknak a nevét, akik 2007. június 30-ig 2000 Ft-os előfizetéssel támogatják a

jubileumi kötet kiadását, a könyv végén feltüntetjük, és a kiadványhoz ezen a

kedvezményes áron jutnak.

A befizetések az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáin történnek (Bp., IV. ker. 

István út 15. illetve Hajló utca 42-44.), a mellékelt adatlap leadásával egyidejűleg.

Adatlap az „Újpest 1907-2007. A százéves város”
c. kiadvány támogatásához.

Kérjük, szíveskedjen olvashatóan kitölteni!

A befizetési nyugta sorszáma

A befizetés időpontja

A befizető neve

A könyvben megjelentetni kívánt név

HIRDETÉS

Csóka József

Pintér Sándor festménye 
Csóka Józsefről

Lakatos Gyula zenekara a húszas években. Jobbról a második Csóka István 
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Nagy buli lesz?

– Dehogy. Nem szoktam a születésnap-

jaimnak nagy feneket keríteni, ám

most a programom is olyan sűrű, hogy

május vége előtt biztos nem érek rá az

elmúlt félévszázadomon elmélkedni.

Május 19-én ugyanis első K1-es mér-

kőzésemre kerül majd sor, és addig

nem szabad kiesnem a ritmusból. 

Meddig lehet egy sportolónak
edzésben maradnia?

– Hogy általában meddig, az igénytől

és vérmérséklettől, no meg persze a

sérülésektől is függ. Arra már jobban

tudok felelni, hogy én meddig tudok

edzésben maradni. Addig, amíg a szer-

vezetem bírja és igényli a rendszeres

munkát. És egyelőre igényli. Ezért

minden szabadidőmet mozgással töl-

töm. Sokat edzem a Megyeri úti birkó-

zócsarnokban, de lejárok a Spari birkó-

zótermébe is. Hetente 2-3 alkalommal

biztos mozgásban vagyok.

2004-ben még versenyen is elindult.
Azóta nem érzi hiányát a versenyek-
nek?

– Nem. 2004-ben két versenyen is sző-

nyegre léptem. A Ganz-kupán (felnőtt

válogatón) második lettem, aztán a ma-

gyar bajnokságon megsérültem, és visz-

szaléptem. A helyzetet, a kort tudomásul

kell venni. Masters szinten pedig nem

akarok birkózni. De ahogy mondtam, így

sem hiányzik a versenyhelyzet az életem-

ből, hiszen nemsokára K1-es mérkőzésen

kell majd a szorítóba lépnem.

A sportpályafutása sikerekkel volt
teli, hisz birkózásban olimpiát nyert
(Moszkva, 1980), míg második
sportágában, kick-boxban 1987-
ben Európa-bajnokságot, egy évvel
később pedig világbajnokságot
nyert. De nem kerülték el a kudar-
cok sem…

– A kudarc épp úgy hozzátartozik egy

sportoló pályafutásához, mint a siker.

Ez alól én sem vagyok kivétel. 1976-

ban – már újpesti birkózóként – junior

világbajnokságot nyertem Las Vegas-

ban, majd egy évvel később Kievben a

Belügyi Szpartakiádon is nyertem. Ezek

után tagja lettem a bombaerős magyar

birkózóválogatottnak, és 1979-ben ki-

jutottam a San Diego-i világbajnok-

ságra, ahol viszont a döntőben a svéd

Anderssontól egyetlen apró pontocs-

kával kikaptam. Egy mindig győzni

akaró sportoló számára mi ez, ha nem

kudarc. Az 1980-as olimpia tényleg

pályafutásom csúcsa volt, de nem biz-

tos, hogy egyetlen csúcsa lett volna.

Ám, az ismert politikai döntésnek kö-

szönhetően nem volt lehetőségem Los

Angelesben (1984) ismételni. Az olim-

piai bojkott akkora kudarc volt, hogy

abbahagytam a pályafutásomat. Még

két héttel az utazásunk előtt úgy volt,

hogy menni fogunk. Az az év erről szólt.

11 hónapból tizet edzőtáborban töltöt-

tünk. Nekem akkor született a kislá-

nyom, aki amikor hazamentem, nem is-

mert meg, és sírt, ha föléhajoltam. Csa-

lódás volt a számomra az is, hogy a

moszkvai diadal után Újpestről a

Spariba igazoltam. A lila-fehér klub

ugyanis nem tudott fizetést adni. Mint

később kiderült, az édesapám által ala-

pított Kőér utcai birkózószakosztály

sem tudott támogatást biztosítani. 

De Barcelonában ismét szőnyegre
lépett?

– A nyolcvanas évek második felében

kick-boxoltam, majd 90-ben egy litván

edző segítségével belekóstoltam a

pankrációba. A mozgás meg olyan jól

ment, hogy úgy gondoltam, néhány

birkózóversenyen is elindulok. Elkezd-

tem edzeni, majd sorra nyertem a válo-

gatókat, melynek eredményeképpen

35 évesen ismét az olimpiai küldöttség

tagja lettem. Sajnos a barcelonai sze-

replésemet sok minden befolyásolta:

nem volt itthon a súlycsoportomnak

megfelelő edzőpartner, a mérkőzések

előtt véletlenül néhány versenyzővel

bezártak engem egy légkondícionáló

nélküli autóbuszba, a lényeg, hogy vé-

gül 7. lettem. Nem tagadom, számomra

ez a szereplés is csalódás volt.

Az élsportban gyakori, hogy a ver-
senyzői pályafutást követően a film-
vásznon kamatoztatják képességei-
ket. Johnny Weissmüller, Bud
Spencer, Dennis Rodman után itthon
ön és Kokó erre a legjobb példa.

– Köszönöm, hogy az említett úriembe-

rekkel egy lapon említ. Mint ahogy az is

megtisztelő, ha a rendezők rám osztanak

egy szerepet. A debütálásom a Szeszé-

lyes évszakokban volt 1983-ban. Azóta

számos filmben – Vörös Zsaru Arnold

Schwarzeneggerrel 1988-ban, Az alki-

mista és a szűz, a Zimmer Feri, a Magyar

Vándor, az Üvegtigris és a Taxidermia cí-

mű filmekben – szerepet kaptam, és ma

is rendszeresen játszom a Jóban rossz-

ban című sorozatban, de legbüszkébb

mindenképpen a színházi szerepeimre

vagyok. A Gór Nagy Mária Színitanoda

növendékeként játszottam a nagysikerű

Hair-ben és Greese-ben, később pedig

Gorkij Éjjeli menedékhelyében, Strind-

berg Az apa című drámájában, vagy leg-

utóbb az Új Színházban A vadászgörény

című darabban. A tervek között szerepel

egy igazi színpadi kihívás, a Pilisi pas-

siójátékban ugyanis én alakítanám az

egyik tanítvány szerepét. És alakulóban

van egy másik terv is, egy igazi újpesti

történet. Farkas József, a klub ökölvívó-

szakosztályának vezetőedzője közismer-

ten kiváló írói, költői vénával rendelke-

zik. Az ő legújabb színdarabjában is jut-

hat rám egy szerep. Egyszóval, nem

unatkozom, s arra kérdésére, hogy mi-

ként emlékszem vissza a mögöttem levő

öt évtizedre, röviden így tudok felelni:

nagyon gyorsan elszállt.

– RIERSCH TAMÁS

CentenáriumCentenárium

Növényi Norbert az Újpesti Dózsa színeiben szerezte olimpiai elsősé-

gét. A kiváló birkózó 1975 és 1980 között volt a IV. kerületi klub spor-

tolója. A Dózsával, illetve későbbi klubjával, a Bp. Spartacusszal hét

bajnoki címet, illetve az olimpiai elsőség mellett 1979-ben világ- és

Európa-bajnoki ezüst-, 1983-ban pedig világbajnoki bronzérmet szer-

zett birkózó május 15-én az ötvenedik születésnapját ünnepli.

A ringben ünnepel 
az olimpiai bajnok
Növényi Norbert ötvenéves

1980. augusztusában a 145 olimpiai

bizottság közül 81 küldte el csapatát

Moszkvába, a XXII. nyári olimpiai já-

tékokra. Közülük tiltakozásul többen

nem saját nemzeti lobogójukkal, ha-

nem a NOB zászlajával vonultak a

nyitóünnepségen. Magyarország,

mint a szocialista blokk tagja, ter-

mészetesen ott volt a szovjet fővá-

rosban, és hét arany-, tíz ezüst-, va-

lamint tizenöt bronzérmet szereztek

a versenyzőink. Kötöttfogású birkó-

zóinknak két arany is termett. Előbb

a fiatal, mindössze 21 éves Növényi

Norbert ért a csúcsra. Az egész soro-

zatban nehéz dolga volt, az elődön-

tőben várta az igazi nagy ellenfél a

verhetetlennek tartott szovjet Kani-

gin. A magyar már az első menetben

5-2-re vezetett, a második után 7-4

volt az állás. Az utolsó harmadban

okosan fékezte Kanigint, és követ-

kezhetett a döntőben a román Dicu.

Bár már a pontozásos vereség is elég

lett volna a végső sikerhez, Növényi

erről hallani sem akart. Lerohanásos

támadásokkal őrölte fel ellenfelét,

kilenc perc elteltével az ő kezét

emelték a magasba. Örömtánca

mindenkinek feledhetetlen marad. A

bíró a kötöttfogás olimpiai bajnoka-

ként emelte magasba Norbi karját,

aki előbb térdre rogyott, majd a ma-

gasba ugrott. Megcsókolta ellenfe-

lét, a bírót, az ellenfél edzőjét, a

pontozóbírót, azután rohant – egye-

nesen dr. Hegedűs kapitány felé.

Nyakába ugrott és sírva-nevetve ki-

abálta: „Én vagyok a bajnok, Csaba!

Olimpiai bajnok vagyok? Igen! Érted

ezt?”
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Újpest-Árpád Lions Club támogatásával
Szeretettel meghívjuk Önt Novák Gizella előadóművész

Lélekemelő - Erdély harangoz című előadóestjére.

Ady Endre, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Wass Albert

emlékére. Időpont: 2007. május 11.  19 óra. Helyszín: Újpesti

Polgári Centrum, Budapest, IV. Árpád út 66. (a 3-as/kék

metró végállomásától 2 perc gyalog)

„Mint Atlantisz, a rég elsüllyedt ország,

Halljátok? Erdély harangoz a mélyben. 

Elmerült székely faluk hangja szól

Halkan, halkan a tengerfenéken. 

Magyar hajósok, hallgatózzatok,

Ha jártok ott fenn förgeteges éjben:

Erdély harangoz, harangoz a mélyben.”

(Reményik S.)

Újpest Színház

Bányai Alfonz 
szoborkiállítása

2007. május 3-20.

Mexikói grafika kiállítás
2007. május 8-20.

(Újpesti Polgár Centrum

Budapest IV., Árpád út 66.)

ÚÚjjppeesstt    GGaalléérriiaa  kkiiáállllííttáássaaii::

Georges Feydeau:

FEL IS ÚT, LE IS ÚT!
– bohózat két részben –

Május Bérlet 4. előadás

2007. május 26.

Fernand Bois-D'Enghien, a szívtipró Kautzky Armand / Sárközi József

Irrigua tábornok Bács Ferenc / Koncz Gábor,

Lucette Gautier, énekesnő Nyertes Zsuzsa,

Marceline, Lucette nénikéje Csala Zsuzsa,

Firmin, Lucette inasa Éless Béla,

Bouzin, költő és közjegyző Straub Dezső,

Jeanpaul, Lucette volt férje Harmath Imre,

Fontanet, hírlapíró Kertész Imre,

Duverger báróné Felföldi Anikó,

Viviane, a lánya Kökényessy Ági / Ábel Anita,

Camille, a báróné szobalánya Valler Gabriella

Zene: Zsolnai Péter, díszlet-jelmez: Húros Annamária, a rendező munkatársa:

Ullmann Krisztina és Straub Péter, rendező: Straub Dezső

A „bájgúnár” szépfiú több nőnek is csapja a szelet. A nők után

futkosás persze még nem lenne baj. A baj akkor kezdődik,

amikor utol is érjük őket! Mert a női praktikákkal egy férfi

agya soha sem veheti fel a versenyt. És az üldözőből könnyen

üldözött lehet! Így jár főhősünk is Feydeau („Az úr vadászni

jár” százas siker szériája után lassan már a Budaörsi Játékszín

házi szerzője!) talán legmulatságosabb komédiájában. A „Fel

is út, le is út” a kacagtató helyzetek sorozatán túl, roppant

pontos és szórakoztató korrajz. Száztíz éve írta a szerző, de a

laza életvitelű, csélcsap szereplők kalandjai tökéletesen meg-

felelnének a mai kor erkölcsi állapotának is. Az elvált szépasz-

szony szeretője a volt férjtől kér tanácsot, hogyan szabadul-

hatna meg végre e hölgytől, miközben az újdonsült, erőszakos

és féltékeny udvarló, egy katonatiszt már állandóan a nyomá-

ban van. Csak éppen nem tudja ki a szerető! Az Ön számára is

csak akkor derül ki minden, ha végig kacagta velünk ezt a mu-

latságos, zenés két felvonást. – STRAUB DEZSŐ rendező

Május 23., 19:00 

Adytórium

Az Ady Endre Művelődési Központ

irodalmi klubjának következő elő-

adása: 

Szakonyi-Gyurkovics: Szeretőkről

– vallomás a szerelemről – 

Incze Ildikó önálló estje, 

Bevezeti: Szakonyi Károly

Lehet-e meghátrálni a fellobbanó

szerelem elől? Nem végzetszerű-e

a találkozás egy nyári estén vala-

mely társaságban nő és férfi kö-

zött? A férjes asszony maga sem

érti, miféle erőnek enged, noha

érzi a veszélyt, mégis kockáztat a

szenvedélyes szerelemért. A férfit

azonban hivatástudata elrabolja

tőle. Véget ér-e ezzel a szerelem?

Mindkettőjükben? Vagy csak a fér-

fiban? És a nőben tovább izzik a

fájdalmas, szép emlék? Egy asz-

szonyi sorsot követhetünk végig az

előadásban. A belépés ingyenes!

Az Adytórium létrejöttét a Nem-

zeti Kulturális Alapprogram, és a

Fővárosi Közgyűlés Kulturális bi-

zottsága támogatta. Helyszín: Új-

pesti Polgár Centrum (IV. Bp., Ár-

pád ú. 66.)

1043 Budapest, Tavasz u. 4.

Telefon: 231-6000, 

e-mail: ady@adymk.hu

Görgey Gábor: 

BULVÁR
című darabja most először Budapesten!!!!

– retro komédia –

2007. május 18.

Bakonyi Géza, drámaíró Moravetz Levente,

Ibolya, a felesége Incze Ildikó, 

Stella Aurora, világsztár Szőlőskei Timea, 

Tata, a nagyapja Harsányi Gábor, 

Zebegény Béla, színigazgató Lőte Attila, 

Csík Dóra, újságíró Dévényi Ildikó,

Alkonyi Glória, díva Iván Ildikó,

Matuska Ödön, slágerszerző Törköly Levente, 

Mr. Szabó, producer Dózsa László, 

Mrs. Brown, várományos özvegy Dózsa Erzsébet,

Duke Brown, a fia Tar Zoltán / Kollárik Rezső,

1. díszletező Kozma Gábor / Czető Roland,

2. díszletező Orbán Gergely / Kati Gábor

Zene: Fényes Szabolcs, díszlet: Kővári Magdolna, jelmez: Molnár Emma, zenei

vezető: Ullmann Krisztina, hangszerelő: Zsoldos Béla, hangmérnök: Rozsgonyi

Péter. A felvételeket a Mastering Stúdió „R” 27 készítette. Asszisztens: Berki

Zita, rendező: Görgey Gábor

Bakonyi Géza drámaíró gőgösen elutasítja, hogy könnyű, szóra-

koztató bulvárdarabot írjon, de magánélete egyetlen váratlan

fordulattal olcsó bulvártörténetté alakul. Beleszeret a fiatal, csi-

nos, butuska, de rafináltan céltudatos Stellába, akiből színésznőt

farag. Végül Stella hollywoodi világsztár lesz, faképnél hagyva

fölfedezőjét. Ennyi 1980-ban bemutatott színdarabom váza. De a

vázat megraktam akkori életünk jellemző elemeivel, humorba

ágyazva. Únt házasság, férfibolondító kaland, állami megrende-

lés egy kis sztriptízre az áremeléseket enyhítendő, kulisszatitkok,

színházi intrikák, pártközpont, besúgók, polgárosodott ávósok:

csupa idill. A darab a hetvenes években játszódik, tehát ma már

kissé történelem, akár történelmi bohózatnak nézhetjük. Nekem

a napi politika mindig a holnapi történelem. És én szeretem ezt a

nem mindig kellemes történelmet görcsoldó humorral ábrázolni. 

A felejthetetlen Fényes Szabolcs jó barátom volt, sokszor dol-

goztunk együtt. 1980-ban a „Bulvár”-hoz is ő komponált zenét.

Meghalt, és mindmáig azt hittük, elveszett ez a munkája. Most a

darab ősbemutatójának helyszínén, a Kecskeméti Katona József

Színházban barátaimnak sikerült előbányászniok az eredeti parti-

túrát. Boldog vagyok, hogy itt, az Újpest Színház bemutatóján, is-

mét felcsendülhetnek Fényes Szabolcs dallamai. – GÖRGEY GÁBOR

Újabb bemutató az Újpest Színházban
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Ingyenes nappali tagozatos szakkép-

zésre várjuk fiatalok jelentkezést 16-

tól 20 éves korig. Szakmák: gázveze-

ték- és készülékszerelő, vízvezeték- és

központifűtés-szerelő. Páli Szent Vince

Katolikus Szakiskola 1043 Budapest

Kassai u. 24. Tel: (1) 370-84-23, mo-

bil: 06/208-231440, ingyenes zöld-

szám (munkanap 8-12-ig) 06/802-

03938. www.pszv.sulinet.hu

ájus 13-án (vasárnap) fél 11

órai kezdettel, a Thália szín-

házban tartja 50 éves jubile-

umi hangversenyét a Pécsi

Sebestyén Általános és Zenetagozatos

Iskola. A rendezvény fővédnöke Derce

Tamás, Újpest polgármestere, védnöke

Belán Beatrix alpolgármester. 

E jeles ünnep alkalmából az iskola Ze-

nél a ház címmel egy CD-t állított össze,

aminek köszönhetően betekintést nyer-

hetünk az iskola mindennapjaiba. A

Sárközy Fanni és Kovács István rendezte

filmet az iskola hozzájárulásával nemso-

kára az Újpest Televízió is bemutatja.

Ezzel a címmel jelenik meg Kutas József, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium magyar-történelem szakos tanárának legújabb regénye. A másfél évti-

zede a gimnáziumban dolgozó tanár műve a könyvhéten kerül a boltok polcaira az

Anonymus Kiadó gondozásában, az Újpesti Önkormányzat támogatásával. A szerző

első, 2005-ben napvilágot látott könyve A bagoly árnyéka címet viselte. A tanár úr

regényeken kívül novellákat is ír. Ezek ismert irodalmi folyóiratokban, többek kö-

zött az Ezredvégi holmiban, a Magyar Naplóban és a Tekintetben jelentek meg, va-

lamint szerepelt már írása a 2005 év termését bemutató Az év novellái című anto-

lógiában is. A szerzővel a belvárosi Írók Boltjában terveznek a könyvhét körül be-

szélgetést – de nyilván nem maradhat el az újpesti bemutatkozás sem. 

Szokatlan vendég kereste föl a Föld Napján a Munkásotthon

utcai Testnevelés tagozatos Általános Iskolát. Az iskola meg-

hívására Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert szóvivője látoga-

tott el ide egy-két órácskára – de, bár mondott érdekes dol-

gokat, a legérdekesebb mégis a társaságában érkező király-

piton volt. Ahogy a képek is mutatják, nem voltunk nagyon

megijedve a szokatlanul hűvös vendégtől, aki viszont jól

érezhette magát a terráriumon kívül. A Föld Napján számos

más programot is szerveztünk: az Öt nap alatt a Föld körül

rendezvénysorozat részeként vers-, próza- és képzőművé-

szeti pályázatot hirdettek – a dicséretet kapott munkák isko-

lánk folyosóját díszítik. Délután előadásokat hallhattunk:

Hanga Zoltán mellett dr. Főzy István, a Természettudományi

Múzeum munkatársa is nálunk járt, és Pappné Berendi Judit

tanárnőnk is érdekes előadást tartott a környezetvédelemről.

Apró csepp a tengerben, de gyűjtőmunkánk figyelemreméltó

eredménye. 18400 kg papír, több mint 65 kg elem és kb. 18

ezer pillepalack kerül majd újrahasznosításra. A legeredmé-

nyesebb osztályok az Állatkertbe mehetnek, vagy üzemláto-

gatás keretében megnézhetik, hogy hogyan kerül feldolgo-

zásra a pillepalack. – A 7.B OSZTÁLY TANULÓI

FelhívásJubileum

Különleges vendégek

M

Dicséretre méltó sikereket hoztak év első

hónapjai a Bródy Imre Gimnázium két ta-

nulója, Halász Rita és Mucsi Julianna szá-

mára. Februárban újpesti kerületi fordu-

lót nyerték meg. A győzelem feljogosí-

totta őket, hogy képviseljék a „Bródyt” a

fővárosi, a német nemzetiségi iskolák

szavalóversenyén. Itt is az első helyen

végeztek kisjelenet kategóriában. Ezután

megkapták még azt a lehetőséget, hogy

bemutassák a darabot az idén XIII. alka-

lommal megrendezett német középisko-

lai színjátszó fesztiválon is. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt

a tényt, hogy diákjaim az idei tanévben

kezdtek el tanulni németül! Ez még job-

ban arra sarkall, hogy ehelyütt is megdi-

csérjem őket. Csak így tovább, kedves di-

ákjaim! – BOGDÁNFFY RITA, némettanár

Bródys diákok sikerei

Ez elment vadászni

Május 5-én az Erkel Gyula Újpesti Ze-

neiskola szervezésében tartották a

ZENEDE-Napot a Katolikus Kör Kultúr-

házban. A program 14 órától vette kez-

detét Fanfár hangszerbemutatóval. 15

órakor „Játszóház” indult kézműves

foglakozással, 16 órától pedig kicsik-

nek is, nagyoknak is egyaránt szórako-

zást nyújtott a Ki Mit Tud vetélkedő, ami

Tombolával zárult. 17 órakor „Muzsiká-

ló zeneiskolák és Jazz” elnevezésű

program vette kezdetét, majd 18 órától

Táncház várta a látogatókat.

A rendezvény záróeseményére, a

díszhangversenyre az Egek Királynéja

Főplébánián került sor, ahol az ünnepi

köszöntőt a város polgármestere, Derce

Tamás mondta el.

ZENEDE-Nap

Köszönet az 1%-ért
„Az Alapítvány a Lakkozó Utcai Iskola Diákjaiért” kuratórium elnöke, Gubáné

Csánki Ágnes, ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik befize-

tett adójuk 1%-át 2006-ban az alapítvány javára ajánlották fel. 

A befolyt összeg 283.959 Ft, melyet jutalomkirándulásra, táboroztatásra és a

Szőnyi István Általános Iskola  fennállásának 20. évfordulója alkalmából meg-

rendezendő Szőnyi Hét megünneplésére, valamint a gyermekek jutalmazására

költenek. Megtisztelő felajánlásukat továbbra is várják.

AZ OLDALT ALMÁSI ANDREA ÁLLÍTOTTA ÖSSZE

Április 14-én Kis Péter, Rákospalota és

Újpest képviselője látogatott a Viola

Óvodába. A Demokratikus Ifjúságért

Alapítvány „KÖZÖD” Önkéntes Fiatalok

Napja programja keretében és egy aktív

szülőpár, Máté Viktória és Máté Attila

szervezésében közel száz önkéntes: a

szomszéd Árpád Fejedelem Általános

Iskola pedagógusai, diákjai, az óvodába

járó gyermekek szülei, illetve a környéken lakó segíteni akaró személyek pihe-

nőnapjukat feláldozva körbefestették az óvoda kb. 180 m hosszú kerítését.

A szervezők számos támogatót találtak a legnagyobb kereskedő cégektől a leg-

kisebb sütőipari egységekig, akik biztosították a munkához feltétlenül szükséges

kellékeket, illetve hozzájárultak a dolgozók vendégül látásához. 

Támogatóink: FEBA 2000 Kereskedelmi Kft., Györgyi Mama Papír Boltja,

Ébenfa Parketta és Festék Kereskedés, 100-as Bolt, McDonald’s Étterem Újpes-

ti Stop Shop, Kézimunka Birodalom, Pohárfutár Kft., Puffancs 76’ Kft., Kupola

Plusz Kft., Pogácsás. Köszönjük a szervezőknek,  támogatóknak és  az önkénte-

seknek! – A VIOLA ÓVODA DOLGOZÓI ÉS A GYEREKEK

Ovis kerítésfestés

IskolákIskolák
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CSALÁDI NAP AZ ADY ENDRE MŰVELŐ-

DÉSI KÖZPONTBAN (Együttműködő

partnerünk az Újpesti Gyermek- és If-

júsági Ház)

2007. MÁJUS 20-ÁN, 9.30-22.00 ÓRÁIG

9.30-10.00 Jelmezes felvonulás a Vá-

rosháza épületétől az Ady Endre Mű-

velődési Központ udvaráig az István

úton, a következő sorrend szerint:

Fúvószenekar, majorettek, lovas hu-

szárok, íjászok, BEM Néptánc Együt-

tes.

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADTÉRI

SZÍNPADÁN:

10.00-10.30 FÚVÓSZENEKARI ÖSSZE-

ÁLLÍTÁS A MAJORETTEK LÁTVÁNYGYA-

KORLATÁVAL KÖZÖSEN

10.45-11.15 NYITÓTÁNC (Bem Nép-

táncegyüttes ifj. csoportja)

11.30-13.00 GYERMEKMŰSOROK A

színpadon: a Babits Mihály Gimnázium

és a Károlyi István 12 évfolyamos Gim-

názium csoportjai, A moziteremben:

BÁBELŐADÁS 

9.30-13.00 GYERMEKFOGLALKOZÁSOK,

Az udvarban több helyszínen: KACSKA-

RINGÓK virtustársulat, JÁTSZÓHÁZ

13.00-14.00 EBÉD! megvendégeljük

VENDÉGEINKET! A MENÜ: MARHAPÖR-

KÖLT LÁGY KENYÉRREL, köret, sava-

nyúság

15.00-15.30 TÁRSASTÁNC BEMUTATÓ

(Újpesti Társastáncosok Egyesülete)

15.45-17.15 KABARÉTÓL A MUSICALIG

(Harsányi Gábor Színitanoda)

17.30-18.00 NÉPTÁNC BEMUTATÓ

(Bem Néptáncegyüttes felnőtt cso-

port)

18.00-19.00 MÁV SZIMFONIKUS ZENE-

KAR HANGVERSENYE Műsoron: Men-

delssohn: HEBRIDÁK–nyitány, Csaj-

kovszkij: V. SZIMFÓNIA Vezényel: Gál

Tamás

19.15-22.00 UTCABÁL, RETRO DISCO,

DJ.: DOMINIQUE

EGÉSZ NAP: KIÁLLÍTÁS AZ ÚJPESTI KÉP-

ZŐMŰVÉSZEK TÁRSASÁGA ALKOTÁSAI-

BÓL, Népművészeti Kirakodóvásár,

KIÁLLÍTÁS AZ Ady MK. kerámia stúdió

munkáiból, agyagozás, TITANIC óriás

csúszda, büfé, vattacukor, kürtőska-

lács. Sakkszimultán, KRESZ vetélke-

dő, vérnyomás- és vércukormérés,

egészségügyi tanácsadás

DÉLELŐTT: Gyermeklovagoltatás hu-

szárlovakon, játék játék hátán, progra-

mok megállás nélkül…! Válassza ki a

sajátját!

A BELÉPÉS INGYENES!

Kenutanfolyam
Gyerekeket és felnőttek részére meg-

tanítjuk a túrakenuban való evezés és

a csónakvezetés elméleti, valamint

gyakorlati ismereteit. Legközelebbi

oktató, gyakorló vízitúránk június 3-

án vasárnap lesz, a programon való

részvétel ingyenes. Találkozó 8 óra 30

kor a Budapest IV. ker. Üdülő sor 7/a

alatti csónakháznál. Június 8-10 kö-

zött Esztergom-Dömös-Újpest vízi tú-

rát rendezünk. További információkat

Varga Jánostól a 06-30/327-0990 te-

lefonon kérjenek. 

Tekintsék meg a www.hajosklub.hu

és a www.dunatura.hu honlapunkat.

Komplex vetélkedő
a Szűcsben
Több mint másfél évtizede rendezi meg

Újpest az iskolák közötti kerületi komplex

műveltségi vetélkedőt, melynek mostani

főtémája a reformkor volt. Ebben az évben

május 4-én, pénteken, az előző év nyer-

tese, a Szűcs Sándor Általános Iskola látta

vendégül a versenyzőket. 12 iskola felső

osztályos hallgatói háromfős csapatokban

mérték össze tudásukat, történelem, mű-

vészettörténet és ének-zene tantárgyak-

ból. A megnyitón beszédet mondott az

igazgató, Lévai András, valamint Belán

Beatrix alpolgármester is köszöntötte a

diákokat. Ezt követően az alsós szűcsösök

produkcióját tekinthették meg a verseny-

zők, majd közös ének következett. A ve-

télkedőn megjelentek a felkészítő taná-

rok is, akik csupán szemlélői voltak, ho-

gyan mérettetnek meg diákjaik.

Az első hat helyezett: I. Pécsi Sebes-

tyén Általános Iskola II. Karinthy Frigyes

ÁMK III. Árpád Fejedelem Általános Iskola

IV. Babits Mihály Gimnázium V. Csokonai

Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

VI. Homoktövis Általános Iskola. Rajtuk

kívül részt vettek még: az Angol Tagozatos

Általános Iskola, a Könyves Kálmán Gim-

názium, a Német Tagozatos Általános Is-

kola, a Szigeti József Utcai Általános Isko-

la és a Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola növendékei is. – KUBÁT JÚLIA

Kiállítás és búcsúzás 
Alma mater címmel rendezte meg kiál-

lítását a huszadik jubileumát ünneplő

Babits Mihály Gimnázium volt és jelen-

legi növendékeinek műveiből az Újpest

Galériában. Így búcsúztak Bányai Al-

fonz rajztanártól, aki 35 év tanítás után

vonul nyugdíjba. Az ő szoborkiállítása

nyílt az Újpest Galériában tekinthetik

meg május 20-áig az érdeklődök.

Az ünnepélyes megnyitón a gimnázi-

um reneszánsz zenekara vett részt. A ze-

nei előadás után az igazgató, dr. Kövesdi

István köszöntötte az egybegyűlteket,

majd a Balázs Béla-díjas Tényi István

nyitotta meg a kiállítást. Beszédében

tisztelettel adózott előtte, és méltatta a

babitsos növendékek munkáját, akik

közül nem egy a tanár úr tanítványa volt.

Fecske Orsolya festőművész 1996-ban

vehette kézbe rajztanári diplomáját, rajta

kívül Bertha Tamás, Szunyoghy Viktória,

ifj. Szunyoghy András a Magyar Képző-

művészeti Egyetem diákjai, illetve Varga

Zsuzsanna 12. évfolyamos és Lacsik Anna

10. évfolyamos tanulók képei láthatók a

kiállításon. – KUBÁT JÚLIA

Székesdűlői Napok
A Székesdűlőért Egyesület szeretettel

meghív minden kedves érdeklődőt és

szórakozni vágyót a 2007 június 2-án

12 órától megrendezésre kerülő Szé-

kesdűlői Napokra. A rendezvény he-

lye: Székesdűlő, a Pihenő köz – Alsó

utca sarkán lévő üres terület. A  főző-

versennyel egybekötött műsorban

fellépnek zenekarok és szólóéneke-

sek. Tombola, játékos vetélkedők

várnak felnőtteket és gyerekeket

egyaránt. A főzőverseny első három

helyezettje értékes jutalomban ré-

szesül.

Reméljük, az előző évekhez hason-

lóan most is sok szórakozni vágyó ke-

resi fel rendezvényünket.

– SZÉKESDŰLŐÉRT EGYESÜLET

Újpest kulturális élete ismét gazdago-

dik egy újabb, a remények szerint ha-

gyománnyá váló rendezvénnyel. Az

Adyfamília mellékelt programjából is

kitűnik, hogy nem lesz éppen egynyári

rendezvény. Az ötletgazda alpolgár-

mester, Belán Beatrix véleménye sze-

rint elérkezett a közösségteremtő tra-

díciók ideje: 

– Az Ady Endre Művelődési Ház és

a Gyermek- és Ifjúsági Ház közös

szervezésében egésznapos rendez-

vény lesz május 20-án. Kicsiknek és

nagyoknak egyaránt tartogatnak

meglepetéseket, lehetőséget te-

remtve a családi szórakozásra. Terve-

im szerint a hagyományos rendezvé-

nyek mellett lesz még egy-két ha-

sonló újdonság a kulturális életben,

remélem ezeket is megkedvelik az

Újpestiek. – HP A Kultúra Napja
Újpesten –
Adyfamília…

Hagyományteremtő 
családi nap

A Polgári Újpestért Alapítvány

szeretettel meghív minden ked-

ves Érdeklődőt Lévai Anikó A

Konyhaablakból című könyvé-

nek bemutatójára. A szerző be-

szélgetőtársa Szőcs Géza költő

lesz. A beszélgetés után lehető-

ség lesz a könyvek megvásárlá-

sára és dedikálásra. A könyvbe-

mutató beszélgetésre 2007.

május 22-én 18 órakor kerül sor

az Ady Endre Művelődési Köz-

pont színháztermében (1043

Budapest, Tavasz u. 4.)

Lévai Anikó 

újpesti 

könyvbemutatója
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INGATLANT ELAD

� Homoktövis lakókert családias övezetében 4 szintes

családi ház önálló fele eladó. Min. 240 nm. Pince, ga-

rázs+tároló, Fszt.: amerikaikonyhás nappali, wc+terasz.

I. emelet: 3 hálószoba, gardrób, fürdő-wc. II. em: 3 háló-

szoba, zuhanyzó-wc, 16 nm terasz. Beépíthető padlástér

25 nm lépcsővel. Külön kert 160 nm. Burkolatok nélkül

47 MFt. Esetleg kisebb téglaingatlant, építési telket be-

számítok. Telefon: 06-70-256-8716; 

� Újpest központban eladó kertes udvarban 37 nm-es,

galériázható gázfűtéses lakás, 27 nm-es, szerelőaknás

garázzsal. Azonnal beköltözhető! Irányár: 12,5 MFt Tele-

fon: 06-70-318-4884

� Újpesten a Zrínyi utcában, 6 lakásos rendezett udvar-

ban lévő 60 nm-es 1+1/2 szobás, cirkófűtéses, 4 éve

felújított házrész tulajdonostól eladó. Azonnal beköltöz-

hető! Telefon: 06-20-520-6690

� Újpest - Központ, Deák F. utca díszburkolt részén 73

nm-es 2 és félszobás földszinti, téglaépítésű,

cirkófűtéses, fenyőkertre nyíló udvari lakás, 2 wc-vel,

vízórával, négylakásos társasházban, lakás felett beépít-

hető tetőtérrel + 10 nm-es különbejáratú helyiséggel,

mellyel a lakás közvetlenül bővíthető. Eladó tulajdonos-

tól. Ár: 18,5 MFt  Telefon: 06-20-334-4628

� Újpest kertvárosban, földszintes, 2005-ben épült 2

lakásos családi ház egyben eladó. 80 nm 1+2 félszobás

és 54 nm 1+félszobás, 460 nm-es telken. Irányár: 55 MFt

Telefon: 06-20-520-6690 16 óra után

� XV. Sződliget utcában 58 nm-es lakás 3 lakásos tár-

sasházban eladó. A telek mérete 1641 nm, ebből az

enyém 620 nm. Kocsibeálló, 22 nm-es pince, összkom-

fortos, gázfűtéses, felújításra szorul. Osztott közös telek

Irnyár: 16,7 MFt Telefon: 06-70-235-9119

� Eladom vagy kisebbre cserélem 82 nm-es 2+2-es

Káposztásmegyeri IV. emeleti, négyszintes házban lévő

étkezős, felújítandó lakásom. Ár: 14,5 MFt Telefon: 230-

0126 Garázsbérlet átadó!

� Mogyoródi, panorámás építési telek, óriási fenyők-

kel, gyümölcsfákkal eladó! Villany bent van, többi köz-

mű a kapu előtt Telefon: 230-0126 

� XV. kerületben 180 nm-es rendezett telken eladó egy

2 generációs tégla családi ház. Emeletes ház 89 nm-es,

és pince nagy tárolóval. Két kocsi beállási lehetőség.

Irányár: 43 MFt Telefon: 06-20-335-9009

� Azonnal beköltözhetően eladó tulajdonostól a

Semsey parkra néző erkélyes, V. emeleti 1+2 félszobás

lakás. Irányár: 9,7 MFt Telefon: 06-20-4245-111

� IV. ker, Pöltenberg utcában 92 nnm-es, rendkívül igé-

nyesen felújított tetőtéri lakás eladó. Konyha és fürdő-

szoba bútorokkal, cirkófűtéssel, hydrokáddal. Irányár:

19,7 MFt Telefon: 06-20-366-3047; 06-30-955-9373

� Eladó Gödön 363 nm-es telken, teljesen felújított 55

nm-es családi ház. Szép környezet, jó közlekedés. Fő út-

Duna között. Irányár: 19,9 MFt Telefon: 06-30-228-

6261

� Eladó lakás Újpesten. A Szigeti József utcában 71 nm-

es, parkra néző I. emeleti lakás 12 MFt-ért eladó. A lakás

azonnal költözhető. Telefon: 379-0482; 06-30-315-

1802

� Újpesten az Arany János utcában 10 lakásos téglaház-

ban 68 nm-es erkélyes (6 nm), napfényes lakás zárt

kocsibeállóval eladó. Irányár: 18,6 MFt Telefon: 06-30-

228-6261

� IV. Erdősor utcában V. emeleten 68 nm-es nagy erké-

lyes, 2 szobás, étkező konyhás tömbfűtéses öröklakás

tulajdonostól eladó keleti fekvésű Irányár: 12,3 MFt

vagy cserélhető Telefon: 06-30-482-6591; 06-30-973-

4862; 06-20-976-5644

� Garázsok eladók! Külső Szilágyi úton a Játműtelep

utcánál 2 garázs 13 és 16 nm eladó. Irányár: 2,6 és 2,9

MFt Telefon: 06-70-317-6229

� Megyeren, csendes utcában, kétszintes családi ház,

garázzsal, összkomfortos melléképülettel tulajdonostól

eladó. Irányár: 57 MFt Telefon: 230-4479 este

� Újpesten az Izzó lakótelepen zöldövezetben, 4 emele-

tes téglaépület I. emeletén 53 nm-es, 2 szobás, erké-

lyes, egyedi gázfűtéses, felújított, tehermentes örökla-

kás tulajdonostól eladó. Irányár: 13,5 MFt Telefon: dél-

után vagy hétvégén 06-30-327-4740

� Homoktövis lakókert családi házas övezetében 4 szin-

tes családi ház önálló fele min. 230 nm eladó. Pinceszint:

gépkocsitároló+tároló,fszt.:fürdő wc-vel, spejz, konyha,

nappali, terasz. I. em. 3 hálószoba, fürdő wc-vel, II. 2 há-

lószoba, cirkóhelység, nagyobb közlekedő helység, 16

nm tetőterasz. 260 nm kert. Saroképület. Burkolatok

nélkül 47 MFt. Esetleg kisebb téglaingatlant, építési tel-

ket beszámítok. Telefon: 06-70-256-8716; 

� Homoktövis lakókert családi házas övezetében 3 la-

kásos villaházban 2 db újépítésű I. emeleti lakások két

külön házban eladók. Egyik 100 nm, 30 MFt, másik 111

nm+garázs 33,5 MFt. A lakások 3 szobás, amerikai kony-

hás nappali, duplakomfortos, egyedi fűtésű, közös költ-

ségmentes stb. most átadott lakások. Szocpol, hitel,

egyéb kedvezmények. Régi, nem panellakást vagy más

ingatlant esetleg beszámítok. Telefon: 06-70-256-

8716; 

� Fóti, panorámás, 200 nöl telek kis házzal, vízzel, vil-

lannyal 6,5 MFt-ért eladó Telefon: 06-70-504-3693

� Újpest-Központban, metróhoz közel, piachoz közel,

14 éves tégla társasházban, II. emeleti 80 nm-es 2,5

szobás, étkezős, gázcirkós, duplakomfortos, tágas, szép

lakás, zöld udvarral, kocsibeállóval eladó. Irányár: 22,9

MFt Telefon: 06-30-210-5623

� Nyár utcában eladó, 54 nm-es kétszobás, erkélyes la-

kás Irányár: 9,8 MFt Telefon: 06-20-335-9009

� XV. kerületben kétgenerációs családi ház eladó. Ren-

dezett kert, két garázzsal. Telefon: 06-20-374-9174

� Újpest Megyeren eladó háromlakásos részben felújí-

tott ház 512 nm-es telken. Irányár: 43 MFt Telefon: 788-

1824

� Megyeren 64 nm-es családi ház eladó. Kettő kicsi,

nem panellakásra cserélhető Telefon: 06-30-244-8978

� Újpest kertvárosi saroktelkes családi ház eladó! Vál-

lalkozók! Ár: 31 MFt Telefon: 230-4492; 06-20-471-

0775

� Erdőkertesen 300 n.öles, komfortos, közműves telek

stb. 8 MFt-ért eladó. Telefon: 789-0546

� IV. kerület, Ugró Gyula soron található 67 m2-es, két

és fél szobás, II. emeleti lakás eladó. A ház tetőkazános,

rendezett, csendes. Irányár: 14,3 MFt. Érdeklődni a 06

20-4948-797-es számon, késődélutáni órákban lehet.

� Telek eladó Pátyon. 1500 nm, faházzal, villany,fúrt

kút, pince, bekerítve. Irányár: 4,2 MFt Telefon: 369-

1877; 06-30-563-2908

� Újpesttől 15 percre Csörögön  801 nm-es közművesí-

tett építési telek faházzal, pincével, fészerrel, termő gyü-

mölcsfákkal eladó. Telefon: 369-6795; 06-20-258-2857

� Parkosított telken 3 emeletes családi ház fszt-n 100

nm-es 2+1/2 szobás teraszos lakás garázzsal eladó Tele-

fon: 06-20-263-1820

� Budapesttől 35 km-re Hévízgyörkön 611 nm-es, új

parcellázású belterületi összközműves építési telek épí-

tési engedéllyel tulajdonostól eladó. Utca csendes, for-

galom nincs. Irányár: 3,1 MFt Telefon: 06-20-596-5086

� Kordován téren 1 szobás 36 nm-es lakás eladó Irány-

ár: 8,5 MFt Telefon: 06-30-376-1050

� Báthory utcában 1 szoba komfortos, galériázott 24

nm-es alacsony rezsijű lakás eladó Ár: 6,5 MFt Telefon:

06-20-263-1820

� Újpest Központban III. emeleti belső, kétszintes

115nm-es 2+2 félszobás, extrákkal felszerelt lakás eladó

Ára: 31,5 MFt Telefon: 06-20-263-1820

� Újpesten 74 nm-es földszintes, kertes, konvektoros,

kocsibeállásos lakás 15 MFt-ért eladó Telefon: 06-20-

215-2718

� Szent László téren eladó 55 nm-es, 3. emeleti, erké-

lyes, 1 szobás, egyedi fűtésű társasházi öröklakás.

Irányár: 12,2 MFt Telefon: 06-20-9423-988

� Etyeken nagy telek, két különálló házzal eladó Tele-

fon: 06-20-9325-127

� Újpesten a Lebstück Mária utcában teremgarázs tulaj-

donjoga eladó Ár: 1,7 MFt Telefon: 06-20-263-1820

� Újpesten az Aradi utcában metróközeli 2 és fél szobás,

étkezős, VII. emeleti panellakás gyönyörű kilátással el-

adó Irányár: 11,4 MFt Telefon: napközben és este 465-

2298,369-4466

� Káposztásmegyeren a Böröndős utcában 3. emeleti

69 nm-es, 2,5 szobás étkezős,járólapos,parkettás,víz-

órás, nagy erkélyes felújított öröklakás eladó tulajdo-

nostól. Irányár: 12,5 MFt Telefon: 06-30-508-5663

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Újpesten a Károlyi Kórház

közelében 2 és félszoba + étkezős (71 nm), beépített er-

kélyes, vízórás, részben parkettázott, szépen karbantar-

tott lakás 12,5 millióért. Garázs megoldható.

� Békásmegyeren (Dunai oldal) kétszobás (50 nm),

beépített erkélyes, vízórás, riasztós, szépen karbantar-

tott lakás 9,5 MFt. Telefon: 06-30-975-4873

Újpest - Megyeren, a kertes övezet legszebb részén, két-

szobás, világos, légkondicionált ház beépített gardrób,

konyha- és előszobabútorral, 110 négyszögöles parko-

sított telken, kis melléképülettel eladó. Irányár: 31 MFt,

Telefon: 06-30-2100-822

� Újpesten négyemeletes házban, 1+2 félszobás, erké-

lyes, étkezős, garázsos öröklakás eladó Ár: 12,5 MFt Te-

lefon: 06-30-310-5491

� Vörösmarty utcában 24 nm-es teljesen felújított lakás

eladó csendes zárt udvarban Telefon: 06-30-6857-864

� Újpesten az Attila utca kertvárosi részén kétszobás la-

kás (70 nm-es házrész) tetőtér beépítés és hagyományos

fűtésre való visszatérés lehetőségével, nagy kerttel

(280nm) eladó. Irányár: 18 MFt Telefon: 06-70-210-0283

� Újpest Központban 4 emeletes téglából épült társas-

házban 1+1/2 szobás lakás III. emeleten eladó.Metró-

hoz, piachoz közel. Zárt udvar, kocsibeállóval 11,5 MFt

Telefon: 06-20-936-8457

� Fóton 400 nöles telek kis faházzal minden kerti fel-

szereléssel, víz-villany van, családi okok miatt eladó! Ár:

3,5 MFt Telefon: 06-20-3252-854

� LAKÁS ELADÓ! 55 nm-es 1+2 félszobás jó állapotú (új

nyílászárók, redőny, parketta, járólap Pozsonyi úti lakó-

telepi, rendezett házban levő földszinti panellakás-

parkra néző, tulajdonostól eladó. Irányár: 10,7 MFt Tele-

fon: 06-30-691-4832

� Újpesten az Ugró Gyula sor kertvárosi részén, föld-

szinti, 45 nm-es szép, napos lakás eladó Irányár: 11,7

MFt Telefon: 230-6347

� Újpest kertvárosi részén családi ház 190 nm lakóterü-

lettel + 50nm melléképülettel 633nm telken eladó. Ár:

36 MFt Telefon: 335-5172

� Megyeren részben felújított 2 szobás családi ház,

dupla garázzsal 430nm összközműves telken eladó.

Irányár: 26,8 MFt Telefon: 06-70-384-0399

� Káposztásmegyer II-n 87 nm-es 2+2 félszobás felújí-

tott lakás cseréptetős négyemeletes ház második eme-

letén eladó. Telefon: 380-80-30, 06-30-565-2177

� Vállalkozók! Újpest kertvárosi részén 230 nm-es sa-

rokház tulajdonostól eladó Telefon: 06-20-953-0428

� Pozsonyi utcai 1+2 félszobás lakás eladó az alábbi

előnyös adottságokkal: kamra, tölgyfaparketta, pince,

panoráma, parkos környezet, csendes szomszédok. Nyá-

ri közepi költözés. Irányár: 10,1 MFt Telefon: 06-30-

972-4798

� Az Izzó lakótelepen 4 emeletes ház földszintjén,

egyedi fűtésű 68 nm 2+félszoba, étkezős lakás eladó. Ér-

deklődni lehet a 06-70-200-79-28-as telefonszámon

egész nap

� Tóra néző 1 szobás, rendezett, X. emeleti lakás eladó

a 14-es villamos-végállomásánál. Ár: 6,7 MFt Telefon:

06-20-383-1376

� Fót legszebb részén, jó közlekedésnél, szép családi

ház, nappali+4 szoba sürgősen eladó. Telefon: 06-30-

2410-765; 06-30-9614-951

� Központnál egyszobás lakás felújítva, akár bútorozot-

tan is eladó virágoskerttel. Telefon: 06-20-383-1798

� Sürgősen eladó Újpest Központjában, 5 éves

táglaházban, 3 szobás, 70 nm-es, cirkófűtéses lakás, 10

nm-es terasszal, közös használatú kerttel. Teremgarázs-

ban hely bérelhető vagy vásárolható. Telefon: 06-70-

3896-558

� Másfélszobás, klímás lakás kertkapcsolattal eladó.

Telefon: 06-20-373-3638

� Újpesten, Izzón, 51 nm-es 1,5 szobás étkezős, nagy-

erkélyes, gázfűtéses, vízórás, körbenapozott, 3. emeleti

felújított lakás kis rezsivel, 4 emeletes cseréptetős ház-

ban (nem panel), tulajdonostól 12,8 MFt-ért eladó. Te-

lefon: 06-20-8071-600 

� Újpest Központjában, csendes helyen, felújítandó 67

nm-es, 2+2 félszobás, nagykonyhás, világos, földszinti,

panellakás kisebbre is cserélhető a környéken. Irányár:

11,8 MFt Ügynökök kíméljenek! Telefon: 390-6076; 06-

20-808-2850

� Káposztásmegyer II-n, 2 éve épült 20 lakásos tég-

laházban, II. emeleti 44 nm-es, beépített konyhabútor-

ral, szép terasszal, tárolóval, alacsony rezsivel, parkos,

rendezett helyen eladó. Irányár: 13,3 MFt Telefon: 06-

30-419-1220

� Budapest, IV. kerületben egy 58 nm-es panellakás.

Déli fekvésú, kiváló állapotban lévő. Parkettás, redőny-

nyel ellátott, biztonsági ráccsal felszerelt, plusz pince-

rész, 1+2 félszobás saját lakás, kedvező áron eladó! Ér-

deklődni: 16-19h-ig Telefon: 370-8568; 6-20-916-

6613 Irányár: 10,8 MFt

� Újpesten a Vasvári Pál utcában, felújításra szoruló

családi ház, 512 nm-es telekkel eladó. Irányár: 24 MFt

Telefon: 06-30-907-4824

� Újpest, Kassai utcai 53 nm-es lakás eladó. Felújított,

redőnyös, erkélyes, vízórás, új konyhabútoros, új nyílás-

záró ablakok. Telefon: 370-2422

� Eladó a Virág utcában egy 71 nm-es 2 és fél szobás, ét-

kezős, erkélyes, duplaklímás, nagyon jó állapotú lakás.

Ára: 11,5 MFt Telefon: 06-30-914-2477 vagy 06-30-

492-2996 http://web.interware.hu/shome/virag19.htm 

� Dunakeszin új építésű, nagyszerű elosztású 1+3 szo-

bás, napfényes, alápincézett ikerház eladó! Irányár: 26

MFt Telefon: 06-30-633-4674

� Káposztásmegyeren az erdő közelében eladó 84 nm-

es 2+2 félszobás, erkélyes, dupla komfortos lakás!

Irányár: 14,4 MFt Telefon: 06-20-393-4298

� Káposztásmegyer II-n, 70 nm-es, 3 szobás, erkélyes,

parkettás, tehermentes, II. emeleti öröklakás eladó!

Irányár: 12,7 MFt Telefon: 06-30-633-4676

� Újpest Központban II. emeleti 2 szobás, étkezős lakás

modern társasházban eladó. Telefon: 06-30-9440-435

� Klauzál utcában 38 nm-es házrész mozgássérülteknek

kiválóan alkalmas. Azonnal beköltözhető. Irányár: 8,9

MFt Telefon: 06-30-941-5587

� Pintér József utcában családi ház eladó. 4 szoba össz-

komfort+ külön bejáratú szoba-konyha. Ár: 26 MFt Tele-

fon: 06-20-234-276

� Azonnal költözhető 46 nm-es, keleti fekvésű, vízórás

panellakás eladó Újpesten. 1+1 fél szoba +gardróbszoba.

A metróvégállomástól 5 percre. Irányár: 8,6 MFt Telefon:

06-20-4544-057

� Eladó Újpesten a Szigeti József utca 15.sz-ban egy 54

nm-es II. emeleti 2 szobás tehermentes panellakás víz-

órával, biztonsági ajtóráccsal, tárolóval. Irányár: 10,3

MFt Telefon: 06-20-993-4472

� Újpest új központjában, a STOP-SHOP-nál 53 nm-es,

2 szobás, erkélyes, gardróbos, 4. emeleti, üres, azonnal

költözhető, vízórás, tehermentes panellakás eladó.

Irányár: 9350 000FT Telefon: 20/ 314-8510

� Újpesten a Víztoronynál négyemeletes, tömbfűtéses

panelház 2. emeletén, erkélyes, 1+2 fél szobás , frissen

felújított, vízórás, napos déli fekvésű , zöldre néző lakás

eladó. Irányár: 12 500 000FT Telefon:20/ 314-8510

� Káposztásmegyeren cseréptetős négyemeletes pa-

nelházban 61nm-es  2,5 szobás, járólapos, nagy étkező-

konyhás, zöldövezetben lévő lakás eladó.Irányár: 11 200

000FT Telefon:20/ 417-1375

� Rákospalotán 5 éve épült, 5 szobás, 3 fürdőszobás,

gázcirkó-fűtésű  tetőtérbeépítéses családi ház ameri-

kaikonyhás nappalival, pincével, mosókonyhával,

mélygarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 31 000 000FT

Telefon: 20/ 417-1375

� Újpesten metróhoz közel a Kassai utcában, 35 nm-es

1,5 szobás, jó állapotú , világoskonyhás  panellakás  liftes

házban eladó. Irányár: 8 500 000FT Telefon: 20/374-9174

� Újpest központban  közvetlenül a metró végállomá-

sánál tégla, egyedi gázfűtéses, 37 nm-es, üre azonnal

költözhető parkettás 1 nagy szobás lakás zöld udvarral

eladó. Irányár: 9 100 000FT Telefon: 20/ 335-9009

GARÁZS ELADÓ

� Teremgarázs eladó Káposztásmegyeren közvetlenül a

Jégcsarnok mellett. Irányár: 2 MFt Telefon: 06-30-652-

8255 (tulajdonos)

INGATLANT VESZ

� Újpest kertvárosi részen eladó téglalakást keresek

1+1/2 szobást, felújításra szorulót is, max. II. emeletig,

készpénzért. Telefon: 06-20-520-6690

� Keresek Újpesten, Rákospalotán bontásra ítélt csalá-

di házat telekkel, vagy üres építési telket. Magánsze-

mély. Telefon: 06-70-256-8716

� Keresek ügyfeleim részére Újpesten eladó ingatlanokat

www.ujpestingatlan.hu Telefon: 06-20-958-2957
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INGATLAN CSERE

� A Jókai vagy Kassai utcában téglaépítésű liftes tár-

sasházban keresek II. vagy III. emeleti 60-70 nm-es la-

kást garázzsal. Cserelakást tudok ajánlani liftes tégla-

építésű belsőudvaros társasházban garázzsal Újpest Köz-

pontban Telefon: 06-30-605-7038

INGATLANT KIAD

� 37 nm-es előkertes, bútorozott lakásom hosszú távra

kiadó. Telefon: 230-3293; 06-20-214-6626

� Káposztásmegyer I-en, 3 emeletes ház I. emeletén 36

nm-es 1 szoba összkomfortos lakás hosszútávon reális

áron kiadó. Telefon: 06-20-985-3663

� Újpest - Megyeren tetőtérbeépítéses családi ház (2

nappali + 3 hálószoba) 120. 000 Ft/hó + rezsi hosszútáv-

ra kiadó. A kert 110 nöl, az udvarhoz fedett kocsibeálló is

tartozik. Érdeklődni lehet: 06-20-475-68-66 

� Újpesten 2 szobás lakás kiadó lányoknak. 2 hónap ka-

uciót kérek. Telefon: 06-70-234-9693

� Kiadó Lőrinc utcában 2 szobás lakás garázzsal, igé-

nyesnek! Telefon: 06-20-426-6652

� Pozsonyi út 6/b I . emelet 1,5 szobás lakás kiadó. Bér-

leti díj: 50.000Ft Hosszú távra Telefon: 369-4597

� Keletinél szobás, komfortos, galériás, gázfűtéses la-

kás kiadó 05. 22-től. Ár: 40.000,-Ft. Kaució szükséges

Telefon: 06-20-577-6170

� Káposztásmegyer I-en, 36 nm-es, I. emeleti bútoro-

zott lakás kiadó. Telefon: 06-30-602-9025

� 17 nm-es garázs bérbe adó az Istvántelki út 1. sz.

alatt. Telefon: 06-30-213-1329; 201-4573

� Hosszú távra tulajdonostól kiadó három szintes ház-

ban egy 61 nm-es 2 szoba+nappalis panellakás a Lakko-

zó utcában 60 EFt/hó + rezsiért, igényesnek. Telefon: 06-

30-423-1432

INGATLANT CSERÉL

� 72 nm-es VI. emeleti öröklakást cserélnék kertes ingat-

lanra vagy eladó Ár: 12,5 MFt Telefon: 06-70-524-2520

� Tokaj melletti 2+1/2 szobás lakásom elcserélném

1+1/2 szobás öröklakásra Telefon: 06-30-339-0187

OKTATÁS

� NÉMET-ANGOL nyelvtanítást vállal gyakorlott nyelv-

tanár. Korrepetálást és nyelvvizsgákra való felkészítést is

vállalok. Telefon: 233-0455

� Angol, orosz, történelem oktatása Újpesti tanárnőnél

gyerekeknek, felnőtteknek minden nap Telefon: 06-20-

5957-138

� Matematikából középszintű érettségire való felkészí-

tést, valamint korrepetálást vállalok (egyéneknek, illet-

ve csoportoknak is). Minden korosztály számára. Tele-

fon: 06-20-328-4464

� Matematika, fizikaoktatást, kétszintű érettségire,

pótvizsgára felkészítés Telefon: 06-30-854-8315

� Főiskolás lány angoltanítást vállal 1500 Ft/60perc.

Házhoz megyek. Telefon: 06-20-371-3877

� Tanítói és német nyelvtanári diplomával általános is-

kolások korrepetálását, nyelvoktatást vállalok. Telefon:

369-9233

� Gyakorlott pedagógus angol korrepetálást vállal álta-

lános iskolások részére reális áron Telefon: 435-0710;

06-30-690-0602

� Németből korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést

vállal fiatal tanár az Árpád-hídnál 1800Ft/60 perc Tele-

fon: 06-30-651-0060

� Főiskolás lány vállal angoloktatást. Házhoz megyek.

1500/óra Telefon: 06-20-478-5331

� Angol nyelvoktatás Írországban élt főiskolás fiútól.

Alap-közép-felsőfok. Ádám. Telefon: 06-70-607-8425

� Francianyelv-oktatás minden szinten tapasztalt ta-

nárnőnél. Telefon: 379-0656, 06-30-265-4291

� Németből, magyar nyelvtanból általános és középis-

kolások korrepetálását, pótérettségire, nyelvvizsgára

felkészítést vállalok. 1100/60 perc Telefon: 370-3169

� Államilag elismert dajka, pedagógiai- és gyógypeda-

gógiai asszisztensképzés Csepelen. Kasza Szakképző Tele-

fon: 276-5918 Nyt: 01-0064-04 

� Sakkoktatás az Ady Endre Művelődési Központban

www.uksesakk.uw Telefon: 06-30-572-7416

� Matematika, fizikatanítást általános és középiskolás-

ok részére szaktanártól! Házhoz megyek! Telefon: 06-

20-9-590-134

� NÉMET-ANGOL nyelvoktatást, vizsgára történő felké-

szítést vállalok. Telefon: 06-20-238-5301

� Matematika-korrepetálást vállalok 8. osztályig, 20

éves gyakorlattal. Telefon: 06-20-418-2240

� Gyermekének tanulási nehézsége, lemaradása van?

Alsótagozatosok felzárkoztatását vállalom. IV., XIII., XV.

kerület, nyáron is! Telefon: 06-70-232-6988

� Volt középiskolai tanár németoktatást vállal. Telefon:

06-20-914-7956

� Angol nyelvet tanítok, nyelvvizsgára felkészítek,

nagy gyakorlattal. Telefon: 370-4012; 06-30-463-6694

SZOLGÁLTATÁS

� Mágus és mesterjós jövendöl. Tenyér, kártya, ron-

táslevétel, szerelmi kötés. Telefon: 06-70-214-9230

� Vasalást vállalok Telefon: 06-70-266-7264

� Könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat, gyakor-

lattal,  anyagi felelőséggel visszamenőleg is a Görgey

utcában. Telefon : 06- 70-338-1613

� Karosszériamunkák! Karambolos, korrodált gépkocsik

javítását vállalom! Tel: 06-30-932-8305

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések,

előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel.:

360-0035; 06-30-975-2315

�� Társasházi közös képviselet, könyvelés, jogi-műszaki

háttérrel, referenciával 24 órás gyorsszolgálattal. Telefon:

06-20-944-0094; 306-3382

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN (Orion, Videoton,

ITT- Nokia, Normende, Dual, Schneider, Vestel) Telefon:

06-20-471-8871

�� Víz-gáz-fűtésszerelést vállalunk! Gázkészülékek és al-

katrészek forgalmazása, szervíz. Készülékjavítás, csere, új

és felújított készülékek árusítása Nyitva: H-P: 8-17-ig

Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-0422; 06-30-960-

1138, szervíz: 230-7669

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítá-

sa. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út

45. Telefon: 370-4932

�� Vízszerelés-gyorsszolgálat, csőrepedések javítása,

duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-keresés hétvégén

is. Telefon: 06-30-914-3588

�� MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával. Energomat, NDK,

Whirpool stb. INGYENES hibamegállaptás, árajánlat.

Debreczi Péter Telefon: 06-30-966-7568; 359-1512

�� BT, társasház üzemeltetését, könyvelést, közös képvi-

seletet vállal. Tájékoztatót küldünk. Telefon: 06-20-334-

9252

�� 4 m3-es konténerekkel sittszállítás lakosságnak, közü-

letnek. Korrekt áron. Telefon: 06-20-9194-534

�� Lakásfelújítást, átalakítást vállalunk. Telefon: 06-30-

2137-926

JÁRMŰ

� Yamaha licenc 0 km-es, szalon állapotú robogó eladó.

Ár: 350.000,Ft Telefon: 06-30-296-1512

� Suzuki Swift ezüst, 2002-es, 5 ajtós, 1000-es,

20.880km. Ár: 850.000EFt Telefon: 06-20-234-2746

ÁLLÁST KÍNÁL

� Frissnyugdíjas kisebb családnál (kutya nélkül) takarí-

tást, vasalást vállal Újpesten. Telefon: 06-20-915-7995

�� Meglévő vendégkörhöz fiatal, gyakorlott fodrászt kere-

sek vállalkozóként. Telefon: 06-20-460-60608

�� Fodrászok, kozmetikusok figyelem! Kertvárosi szép-

ségszalonba fodrász- és kozmetikusműszak kiadó! Telefon:

06-70-593-9099

ÁLLÁST KERES

� Megbízható, gyakorlatias 58 éves nyugdíjas nő 6 órás

irodai munkát vállalna Telefon: 06-30-925-3247

VEGYES

� Párkapcsolati, pályaválasztási, pályamódosítási ta-

nácsadás grafológiai elemzéssel, okleveles grafoló-

gusnál. Telefon: 06-30-690-0602

� Kutyariasztó eladó Ár: 1000,-Ft Telefon: 06-20-224-

9832

� Sporttársak! Áprilistól ismét lesz kártya- és csocsók-

lub a Böröndös utca 10. szám alatti presszóban Telefon:

06-30-335-5855

� Életjáradékot fizetnék, szimpátia esetén eltartást

kötnék családi házas ingatlanra (kerületben) Telefon:

06-70-524-2520

� Főnix Pszichológiai tanácsadó. Lelki tanácsadás felnőt-

teknek és gyermekeknek. Nevelési problémák, kríziskeze-

lés,hangulati zavarok, kapcsolati zavarok, alkalmazkodási

nehézség, másság elfogadása, szorongás- és félelemol-

dás, gyászreakció-kezelés, szenvedélybetegség, grafoló-

giai elemzés Időpontegyeztetés: 06-20-203-3573

� Még nem használt Bioptronlámpa, minden tartozéká-

val 160e Ft-ért eladó. Telefon: 370-7506

� Oklevéllel rendelkező újpesti nyugdíjas vagyok. Idős
néni vagy bácsi gondozását vagy a házimunkában való
segítését vállalom. Telefon: 379-5919; 06-20-254-
0321

�� Masszázs jakuzzival, szaunával, fogyasztás, alakformá-
lás, mellnövelés, gerinc-derék torna csak hölgyeknek. Te-
lefon: 06-30-294-1945

� Régi pénzt, kitüntetést, katonai tárgyakat vásárolnék
1956-ig. Telefon: 06-20-264-0116

� Múlt század elejéről pianínó eladó Telefon: 230-0126

� 50 ÉVES HÖLGY GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLAL. Gép-
kocsi van. Telefon: 06-70-556-1809

� Hölgyet, középkorút keresek élettársnak kis né-
mettudással. Telefon: 06-70-540-8826

� Eladó varrógépek: 1 db Textima ipari simatűző, 1 db
Textima interlock háromszálas, 1 db ipari fedőzőgép.
Mindegyik asztallal és motorral. Lehetőleg együtt elvi-
hető összesen 110.000 Ft irányáron. Érdeklődni: 06-30-
550-24-87 vagy este 370-76-48

� Jó állapotú komplett WINDSURF olcsón eladó. Érdek-
lődni: 06-30-9-514-679-es telefonszámon lehet.

�� Mókus-torna óvodásoknak. Gyermekkorban jelentkező
lúdtalpat és rossz tartást megelőző gyakorlatok játékos
formában. Helyszín: IV. Árpád út 77. Időpont: péntek
17.00-tól Érdeklődni: Kristóf Károly 06-20-382-89-42

� Osztálytalálkozó Újpest Viola utca 1985/8.b. 2007.
05. 11-én du. 5 órától a Városligeti Sörsátorban (XIV. Vá-
rosligeti krt. 1.) Szeretettel várunk benneteket. Cserna
Tímea Telefon: 06-30-550-2487

� Méregtelenítés felső fokon SPA-készülékkel. Május-
ban váltott bérletre 5.000,-Ft kedvezmény. Telefon: 06-
30-328-3506

� Meglévő vendégkörhöz fiatal, gyakorlott fodrászt
keresek vállalkozóként. Tel.: 06/20-460-6068

� Pünkösd Csíksomlyón 05. 28. 48.900,- Száztornyú
Prága 06. 29. 30.990,- Bécs 06. 02. 6.900,- Ópusztaszer
05. 27. 4.500,- Pozsony 05. 19. 6.200,- Veszprém-Zirc
05. 26. 4.800,- Soma Tours Telefon: 370-0712

RÉGISÉG

GYÁSZJELENTÉS
� Férjem temetése 2007.04.05-én volt. Köszönöm
mindazoknak akik nagy fájdalmamban együtt éreznek,
és részt vettek férjem temetésén.
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ApróhirdetésekApróhirdetések

Hirdetésfelvétel: 785-0366, 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Magánszemély ingyenesen adhat
fel hirdetést az Adyban 

elhelyezett postaládában.

Bérelhető és eladó ipari 
telephelyek, raktárak, műhelyek, irodák 

közvetítése a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 06-70-317-0777

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, 1950 előtti képes-
lapokat, cserkész emléktárgyakat, levélborí-
tékokat vásárolunk. Bp., VIII. ker. Szentkirályi

utca 6. (Rákóczi útnál). Tel.: 485-5060

SOMA TOURS 
06/1-370-0712

Pünkösd Csíksomlyón 05. 28. 48.900,-
Száztornyú Prága 06. 29. 30.990,-

Bécs 06. 02. 6.900,-
Ópusztaszer 05. 27. 4.500,-

Pozsony 05. 19. 6.200,-
Veszprém-Zirc 05. 26. 4.800,-

Az Újpest Kft. szakképzett, 10 éves
tapasztalattal rendelkező csapata 

társasházi közös képviseletet vállal.
Tel.: 379-30-09

Gyorsszolgálati ügyelet:
06-30/429-1538
06-30/380-8598



Kiállítás

Újpesti Lepkemúzeum: hétfő kivételével min-
den hétköznap 12-től 18 óráig, hétvégén 10-
től 18 óráig. Időszaki kiállítás: iráni gyűjte-
mény március 7-től június 7-ig
Helytörténeti Múzeum: hétfő kivételével
minden hétköznap 10-től 17-ig, szombaton
10-től 14-ig (kutatási lehetőséggel).
Újpesti Galéria: Bányai Alfonz szobor- és a
Babits Mihály Gimnázium jelenlegi és volt
diákjainak művészkiállítása május 3-tól
május 20-ig. Mexikói grafika május 8-tól
május 20-ig.
Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (Galéria):
Április 27-től május 18-ig az „ÉN Világom”
c. gyermek-ifjúsági fotópályázat kiállítá-
sa. KFÁMK Kézműves szakköreinek év végi
kiállítása. Megnyitó: május 25-én 15 óra-
kor. A kiállítások megtekinthetők minden
hétköznap 10-18 óráig. A belépés ingye-
nes.
Wax Kultúrgyár: május 5-től június 10-ig
Fuori Uso 2006 – Módosult tudatállapot
Elég tapasztalt vagy? Kortárs művészeti ki-
állítás.

Rendezvények

KincsM: művelődési házak majálisa május
13-án az Orczy kertben. 
Karinthy Frigyes ÁMK-Közösségi Ház: Éjszakai
Asztalitenisz május 13-án 20-02 óráig. A
részvétel ingyenes. (A rendezvények az Or-
czy kertben, 9-22 óráig tartó Művelődési Há-
zak majálisához, a KincsM-hez kapcsolód-
nak). „Szederinda” Aprók Táncháza május
12-én, szombaton 17-19 óráig. A program
ingyenes! Moldvai dalok, táncok tanulása
óvodásoknak és kisiskolásoknak játékos for-
mában a Somos együttessel.

Klubélet

Karinthy Frigyes ÁMK-Közösségi Ház:
Hancurka Baba-mama klub hétfőtől- pén-
tekig, 9-18 óráig nyitva tart. Baba-mama
torna kedden és csütörtökön 9-10 óra.  Dí-
ja: 400 Ft/alkalom. Ringató zenés, játékos
készségfejlesztő foglalkozássorozat szü-
lőknek és kicsinyeknek három éves korig
minden pénteken 9.00, 9.45, 10.30 ill.
11.10 órától.  Díja: 700 Ft/alkalom. Folt-
varrás a Babaklubban kéthetente hétfőn-
ként 9-12 óráig. Szoptatási tanácsadás és
beszélgetés a babaklubban minden hónap

2. keddjén 10 órától. A foglalkozás ingye-
nesen látogatható. Csí Kung - Tai Csi Kis-
gyermekes szülőknek a Babaklubban - elő-
zetes jelentkezés alapján, csütörtökön dél-
előttönként! Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Szabadidő, tánc, torna, mozgás

Ady Endre Művelődési Központ: Kondícionáló
és zsírégető torna minden hétfőn, szerdán és
csütörtökön 17-18 óráig, ill. 18-19 óráig.
Folyamatos bekapcsolódási lehetőség. Havi
bérlet: 3600 Ft, napijegy: 500 Ft. Kurzusve-
zető: Nagy Ildikó.
Karinthy Frigyes ÁMK-Közösségi Ház: A Ka-
rinthy Frigyes ÁMK Főépületében és Közös-
ségi Házában egyaránt várja a februárban
megkezdett tanfolyamaira is az újabb je-
lentkezőket. Folyamatos bekapcsolódási
lehetőséget biztosítunk, mind a mozgásos,
mind pedig a nyelvi, számítástechnikai
tanfolyamokra. Csí Kung-Tai Csí tanfolyam
és gyakorlás a közösségi ház nagytermében
minden szerdán 18.30-20.00. Foglalkozást
tartja: Gervai Miklós András okl. alternatív
mozgás, és masszázsterapeuta, Csí kung-
tai csí tanító. Aranyalma - magyar néptánc
oktatás óvodásoknak is kisiskolásoknak
márciustól két korcsoportban. Szerdánként:
3-5 éves korig 16.15-17.00, 5-8 éves korig
17.00-17.45-ig. A tanfolyam díja: 2000
Ft/hó. Testvérkedvezmény: 1600 Ft/hó.
Kubai Salsa – kezdőknek – napjaink leg-
népszerűbb és legkönnyebben megtanul-
ható latin táncát versenytáncos tanárral
sajátíthatja el nálunk! Gyermek: (8-14
éves korig) Hétfő - Péntek 16.30 -17.30
Ára: 600 Ft/alkalom, felnőtt (14-99 éves
korig) Hétfő - péntek 17.45 -19.00 Ára:
800 Ft/alkalom.
Almássy téri Szabadidőközpont: Az újpesti
Nátkai Vilmos és zenekarának koncertje má-
jus 12-én, szombaton 21 órakor ( Bp. VII.
Almássy tér 10/c)

Megyeri Úti Jégcsarnok

Közönségkorcsolya: minden szombat, vasár-
nap 15.00-17.00 belépő:500Ft.
Budapesti Koriközpont Közönségkorcsolya:
minden csütörtökön 18-21 óráig. Május 12-
én (szombat), május 13-án (vasárnap), má-
jus 19-én (szombat), május 20-án (vasár-
nap) 16-20 óráig. Hétköznap 500Ft/fő, hét-
végén 800Ft/fő. 

AZ ÚJPESTI

FIDELITAS 

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2007. május 18-án pénteken 18 órai kez-

dettel a Magyar Demokrata hetilap ki-

emelkedő aktuális közéleti, politikai té-

májú DVD filmek vetítésére. Helyszín: Fi-

desz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.

1/25)

VENDÉGÜNK BOGÁR LÁSZLÓ

2007. május 30-án szerdán, 18

órától Bogár László közgazdász,

egyetemi docens lesz az Újpesti Fidesz és

Fidelitas vendége. Helyszín: Ady Endre Mű-

velődési Központ színházterme (1043 Buda-

pest, Tavasz u. 4) Szeretettel várunk minden

kedves érdeklődőt!

PUSKELY MÁRIA ÁRPÁD-HÁZI SZENT

ERZSÉBET CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

A Fidesz, a Fidelitas és a Keresztény

Értelmiségiek Szövetségének Újpesti

Csoportja szeretettel vár minden érdek-

lődőt dr. Puskely Mária SSND szerzetes-

tanárral történő beszélgetésre, mely egy-

ben alkalmat ad A NEMZETKÖZI SZENT

ERZSÉBET ÉV alkalmából megjelent

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET című

könyvének bemutatására is. Helyszín:

Újpesti Polgár Centrum, Árpád út 66.

Időpont: 2007. május 17. csütörtök, 18

óra

AZ ERŐSZAK PILLANATAI

A Fidesz Újpesti Irodájában (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.) fotókiállítás nyílt Erő-

szak pillanatai címmel, mely 2007. május

31-ig megtekinthető. Nyitva tartás: H-P

11. 00-18. 00-ig

INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

az MSZP Újpesti-Káposztás-

megyeri Szervezet (1046 Budapest, Ná-

dor u. 1.) szervezésében. Ingyenes jogi

tanácsadást tart Dr. Csiki-Szász Elemér

ügyvéd – előzetes bejelentkezés alap-

ján – kéthetente hétfőn.  Információ és

jelentkezés a 369-4205 telefonszámon.

INGYENES pénzügyi tájékoztatás és tanács-

adás kéthetente hétfőn az MSZP Újpesti-

Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bu-

dapest, Nádor u. 1.). A pénzügyi tanácsadás

banki, biztosítási, nyugdíj (és egészségbiz-

tosítási), befektetési és hitelezési szolgál-

tatásokra terjed ki. Információ és előzetes

bejelentkezés a 369-4205 telefonszámon.

SZIGETTAKARÍTÁS A POLGÁRI ÚJPESTÉRT

ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

Szeretettel várunk minden lelkes, a kör-

nyezetéért tenni akaró újpesti polgárt a

Népsziget megtisztítására. Találkozzunk

2007. május 12-én szombaton 9.30-kor a

Népszigeten, a vasúti összekötő-híd alatt

a „kecskefarmnál”.

Tegyünk közösen a tisztább, otthonos-

abb Újpestért!

DÖNTŐ

Bizonyára értesültek arról, hogy a „MI

ITT VAGYUNK!” nyugdíjas „Ki Mit Tud?”

rendezvénysorozatunk elődöntői befe-

jeződtek. Színvonalas és nemes versen-

gés volt jellemző az előző időszakra. El-

érkeztünk a várva várt döntőhöz,

amelyben Újpest, Rákospalota, Újpalo-

ta legjobbjai mérik össze tudásukat, te-

hetségüket 2007. május 11-én (pénte-

ken) 13.00 órától az Ady Endre Művelő-

dési Központban (Tavasz u. 4.). 

Jegyek – a nagy érdeklődésre való te-

kintettel – korlátozott számban május 2-

től igényelhetők személyesen az MSZP

IV. kerületi irodájában a Nádor u. 1. szám

alatt hétfőtől-péntekig 12:00 és 18:00

óra között, vagy érdeklődni lehet telefo-

non a 369-4205-ös számon. Szeretettel

várjuk Önöket egy szórakoztató, vidám

rendezvényre! CSIZMÁR GÁBOR és 

KISS PÉTER országgyűlési képviselők

ÚJPESTI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI HÁZ Május 7-től május 20-ig „Koprodukció” – kép-
zőművészeti szakközépiskolások kiállítása. Kiállítók: Makó Bori, Hangyás Gergely,

Csiszár Mátyás, Halasi Barbara, Sándorfi Zoli, Magyar Balázs, Filkor Gábor, Sándor

András, Kalászi Benjámin, Bulyovszky Lilla. Május 21-től június 4-ig Mestervizsga

- „Forrásvíz” fotókiállítás. Megnyitó: május 21-én 18 óra kor, a kiállítást megnyit-

ja: Dr. Nagy Balázs,  a Földgömb című folyóirat főszerkesztője.

Családi játszó Május 19-én10-13 óra között Programok: babajátszó, játékkuckó, lég-

vár, kézműveskedés, zenebölcsi-zeneovi. Belépő: felnőtteknek 300 Ft/fő, gyerekek-

nek 250 Ft/fő, családoknak (4 főtől) 250 Ft/fő. A jazzbalett-, sztepp- és színpadi

táncképző júniusi vizsgabemutatóira jegyek május 2-tól válthatók az információs

pultnál. Június 5-6-án 17.30 óra - színpadi összpróba (zártkörű). Június 7-8-án

17.30 óra - nyilvános főpróba, belépő: 300 Ft. Június 9-án 17.30 órakor és június 10-

én 10.30 órakor gála, belépők 700 és 800 Ft-ért kaphatók. Babaruhabörze június 16-
án 9-13 óra között. Szeretettel várják mindazokat, akik felfrissítenék gyermekük ru-

határát, játékokat, babafelszerelést vásárolnának. Belépő vásárlóknak: 200 Ft.
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ProgramokProgramok

2007.  május  11.

ÁRAK A SZENT ISTVÁN TÉRI PIACON     CSIRKEMELL • 799 � |   BURGONYA • 140–160 |   GOMBA • 440 |   CSIRKEMÁJ • 500 |   CSIRKEFARHÁT • 109-129 |   SÁRGARÉPA • 198 �

Húsvét után anyák napja
A közéleti rendezvények sorában

legutóbb az édesanyákat köszön-

tötték a Nádor utcai központban. A

Fiatal Baloldal Újpesti szervezete,

illetve annak elődje, a BIT 1993 óta

vesz részt a helyi közéleti progra-

mok megszervezésében. A fő tevé-

kenységük a gyerekekhez, a fiata-

lokhoz és a családi eseményekhez

kötődik. Rendszeresen szerveznek

táborokat, kézműves programokat.

Szeretnék folytatni a Kulcsos Gyer-

mek Házat, aminek keretében a

nyári szünet alatt igyekeznek hasz-

nos programokat szervezni a szülők

elfoglaltsága miatt egyedül maradó

gyerekeknek.

A hagyományoknak megfelelően

idén is megrendezésre került az

anyák napi készülődés az ötletes

kézműves foglalkozással. Május 5-

én a résztvevők kedves meglepe-

téseket készítettek az édesanyák-

nak, nagymamáknak: virágokat

színes papírból, szalvéta képeket,

színeztek, festettek, képeslapot

készítettek.
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Ren.dőr.mor.ze

Május első hetében a kerületi rendőrök eljárást kezdeményeztek egy fiatal pár

ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy több újpesti helyszínen

kábítószert fogyasztottak, és ilyen anyagokat csekély mennyiségben a baráti

körükbe tartozó személyek részére terjesztettek is.

Ugyancsak eljárás indult egy férfi ellen, aki Újpest központ autóbusz-végállo-

máson az ott várakozó autóbusz oldalát és ajtaját erősen megrongálta, és ezzel

több személyben riadalmat, megbotránkozást keltett. Az elkövetőnek sikerült

elmenekülnie a helyszínről, ezért a rendőrség várja a szemtanúk jelentkezését. 

Május első hetében a kerületben több személyi sérüléssel járó baleset is tör-

tént. A Deák Ferenc utca és Nádor utca kereszteződésében a kanyarodó 30-as

autóbuszból esett ki egy utas, az Árpád út – Rózsa utca kereszteződésében két

személygépkocsi karambolozott, melynek következtében az egyik jármű veze-

tője megsérült, a Rózsa utcában aztán egy kerékpárost ütöttek el, a Pozsonyi ut-

cában pedig egy autó ittas vezetője villanyoszlopnak ütközött, és súlyosan

megsérült.

112112

SERTÉSKARAJ • 998–1250 � |   VÖRÖSHAGYMA • 180 � |   CSIRKESZÁRNY • 330 |   TOJÁS • 23–27 � |   NARANCS • 160–248 |  ALMA • 148–360 |  PARADICSOM • 398–680 �

Felhívás, kérés
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, mitöbb kérjük őket, hogy írják meg

nekünk az újpesti mindennapokhoz kapcsolódó panaszaikat, észrevételüket,

tapasztalataikat, ötleteiket – bármit, amiben úgy gondolják, segíthetünk. És

természetesen jó ha tudják: ezzel a mi munkánkat segítik. Kicsit több vissza-

jelzést szeretnénk! – A SZERKESZTŐK 

jpest több forgalmas pontja, így a Városközpont aluljárója is térfi-

gyelő-kamerákkal van felszerelve. Az élelmes bűnelkövetők már

messziről kiszúrják ezeket a kamerákat, és azt is látják, hogy az

adott területnek mely részei maradnak „inkognitóban”. A városköz-

ponti aluljáróban ilyen „védett” terület a metróhoz vezető lépcső, ami sok

esetben vált már bűncselekmények helyszínévé. Legutóbb április 23-án,

amikor három 17-18 év körüli elkövető azzal fenyegetett meg egy fiatalko-

rú sértettet, hogy „ha nem adja át a részükre a mobiltelefonját, bántalmaz-

ni fogják, és a náluk levő késsel alaposan meg is szurkálják”. A sértett el-

mondása szerint az elkövetők a fenyegetés beváltására szolgáló eszközt

nem vettek ugyan elő, ám a fellépésük így is megijesztette, és átadta nekik

a telefonját.

A rendőrségtől kapott információ alapján idén ez már az ötödik ilyen

bűncselekmény volt az aluljáróban. Az esetek többségében az elkövetők va-

lamilyen kapcsolatot alakítottak ki a sértettel, kommunikáltak vele, majd

váratlanul letámadták, és kihasználva pillanatnyi védtelenségét kirabolták.

A sértettek – többségében fiatalkorúak – először hazamennek, és csak mi-

után szüleiknek elmondják a történteket, értesítik a rendőrséget. Pedig

ezekben a helyzetekben a gyorsaság rengeteget számít. A rendőrség az

olyan esetekben, amikor egy bizonyos bűncselekmény egy területen elsza-

porodik, mindig megerősített járőrszolgálattal igyekszik megelőzni az

újabbakat. – RIERSCH TAMÁS

Élelmes rablók

Halottak napja, Karácsony, Húsvét és Anyák napja idején különösképpen for-

galmasak a temetők. A növekvő látogatottság miatt kiemelt időszaknak számí-

tó ünnepek azonban sajnos a rendőröknek is komoly munkát jelentenek. A Me-

gyeri úti – és valamennyi budapesti- temetőben rendszeresek az ilyenkor el-

követett bűncselekmények. A temető mindkét bejáratát rendőrök biztosítják,

egy-egy járőr a parkolóban és a temetőben is fel-feltűnik, míg a kerítésen be-

lül civilruhás rendőrök próbálják kiszűrni azokat, akik bűnelkövetési szándék-

kal érkeztek a sírkertbe. A fokozott figyelem gyakran hatásos és eredményes,

ám ennek ellenére alkalmanként 5-6 bűncselekmény mégis előfordul. A rend-

őrségtől kapott információk szerint sokszor maguk a sértettek is „felelősek” a

bűncselekményekért. Az elkövetők ugyanis elsősorban olyan táskák, szatyrok,

csomagok ellopásában jeleskednek, melyet a tulajdonosaik – ha csak néhány

perc erejéig is – a síron vagy a parkolóban hagyott jármű utasterében hagytak.

Ezek ellopása csak néhány másodpercet vesz igénybe, tehát az elkövetőket

nagyon nehéz a rendőröknek tetten érniük. Amit tehetnek a civil ruhás rend-

őrök, hogy megfigyelés alatt tartják azokat, akik látszólag cél nélkül bóklász-

nak a temetőben. Ha szükséges, akkor saját kilétüket felfedve – diszkréten –

intézkednek is velük szemben.

A tavalyi esztendő rendőri szempontból egyik legnagyobb fogása egy há-

romfős temetői banda letartóztatása volt. A tolvajokat személyleírás, illet-

ve grafikai rajz alapján sikerült beazonosítaniuk a rendőröknek. Előállítot-

tak, majd a lakásukon tartott házkutatás után újabb bűncselekmények elkö-

vetésével is meggyanúsították őket. A végül bizonyított 43 bűncselekmény

egy részét a Megyeri úti, más részét pedig a Rákospalotai Köztemetőben

követték el.

A Kádár János sírjának feldúlása során tapasztalt vandalizmus szerencsére

nem jellemző a IV. kerületi bűnözőkre. Mindössze nyolc évvel ezelőtt történt

egy eset, amikor részeg fiatalok egy csoportja több sírt is megrongált a sír-

kertben, ám elfogásuk után kiderült, hogy ők sem politikai, vallási vagy etni-

kai indíttatásból követték el tettüket, hanem „mindössze” vagányságból. Ter-

mészetesen a büntetést egyikük sem kerülhette el. – RIERSCH TAMÁS

A tolvajok semmit sem tisztelnek

HIRDETÉS

Ú
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ájus 5-én családias ünnep-

ségre került sor a MOB Ta-

nácstermében, ahol dr.

Schmitt Pál elnök egyszerre

három – valójában négy – egykori olimpi-

ai bajnokunkat köszöntötte jubileumi

születésnapja alkalmából. A három

(négy) ünnepelt között két újpesti klasz-

szis volt. Közülük a május 15-én 50 esz-

tendős Növényi Norbert nem tudott el-

jönni az ünnepségre, ám a május 11-én

70. születésnapját ünneplő Rejtő Ildikó

elfogadta a szervezők meghívását. (A

kétszeres olimpiai bajnok újpesti vívónő

mellett  a MOB elnöke Littomeritzky Mária

olimpiai bajnoknő úszót köszöntötte még

80. és Bolvári Antal kétszeres olimpiai

bajnok vízilabdázót 75. születésnapja al-

kalmából.)

– Rejtő Ildikó, vagy, ahogy őt mi, vívók

hívtuk: „Rocsó” öt olimpiai szereplésével

igazi rekorder, és azzal bravúrral büszkél-

kedhet, hogy valamennyi ötkarikás sze-

replése alkalmával érmet szerzett, pálya-

futása során pedig 17 alkalommal állha-

tott világbajnoki dobogón – mondta dr.

Schmitt Pál rövid köszöntőjében. – Szepi

bácsi (Hatz József) tanítványaként akkora

egyénisége volt a magyar női tőrvívás-

nak, mint nagy elődje, Elek Ilona.

Rejtő Ildikó Budapesten született, és a

vívást iskolai testnevelője, Nyári Magdol-

na szerettette meg vele. 1951-ben a Bu-

dapesti Bástya Tervhivatal, majd rövid idő

múlva a Budapesti Petőfi Tervhivatal ver-

senyzője volt. Gellér Alfréd irányította a

felkészítését, majd Hatz Józseftől kapta az

iskoláit. 1955-ben a budapesti ifjúsági

vb-n a negyeddöntőben még vereséget

szenvedett, és 6. lett. Egy évvel később

Luxemburgban, majd 1957-ben Varsóban

viszont már az ő nyakába akaszthatták az

aranyérmet. Páratlan sikersorozata az

Elektromos Sportegyesületnél kezdődött:

először 21 évesen az 1958-as felnőtt vb-

n (Philadelphia) állhatott a dobogóra

(egyéniben 3. lett), majd 1959-ben a bu-

dapesti vb-n tagja volt az aranyérmet

nyert női tőrcsapatnak. 1960-ban aztán

az Újpesti Dózsába igazolt.

– 1960-ban megszűnt az Elektromos

vívószakosztálya, így mi, vívók kénytele-

nek voltunk új klubot keresni magunknak.

Az Újpesti Dózsa pedig elsők között nyúj-

tott „mentőövet” a számunkra. 

Rejtő Ildikóval jól járt az egyesület. A

balkezes, vékony – és csinos – vívónő

ugyanis a klubtörténet legsikeresebb

versenyzője lett. Az 1964-es tokiói olim-

pián mind egyéniben, mind csapatban el-

ső helyen végzett. Ezt a sikerét négy évvel

később Mexikóvárosban majdnem sike-

rült megismételnie, de a végül meg kel-

lett elégednie egy ezüst- és egy bronz-

éremmel.

– Kevés olyan verseny volt, ahol nem

sikerült nyernem. Az egyik ilyen helyszín

számomra Párizs volt, ahol sem a Martin-

kupán, sem a vb-n (1965) nem sikerült

nyernem vagy érmet szereznem. 

Rejtő Ildikó számára semmi sem lehe-

tetlen, s bár az elmúlt nyolc évben egész-

ségügyi okokból nem csinál kitöréseket,

nem szúrópárnázik, és nem iskolázik,

azért a reményt még nem adta fel, hogy

egyszer még egy veterán csapatvilágbaj-

noki címet szerezzen. Az egyéni arany már

(1999) és az eb-arany (1995) már meg-

van, de a csapatarany még hiányzik a re-

pertoárjából. Persze ez a siker már nem

csak rajta múlik, hanem a csapattársain is,

hisz 70 év felett nem várható el senkitől

sem, hogy 30-40 évvel korábbi erényeket

csillogtasson. 

– Ildikó 1960 óta tagja az egyesüle-

tünknek – mondta Őze István, az UTE

klubigazgatója. – Közel húszéves újpes-

ti pályafutása során páratlan sikereket

ért el. Még aktív versenyzőként vívó

szakedzői képesítést szerzett, s miután

befejezte sportpályafutását, technikai

vezetőként és szakosztályvezetőként

segítette szakosztályt. Rejtő Ildikót az

UTE nagycsaládja május 18-án dísz-

ebéddel köszönti 70. születésnapja al-

kalmából.

– RIERSCH TAMÁS

A legeredményesebb újpesti sportoló
Ő minden idők legeredményesebb lila-fehér sportolója. Ő vitte legtöbb helyre egyesülete, az Újpesti Dózsa és Újpest hírnevét. Rejtő Ildikó

tőrvívó május 11-én ünnepli a 70. születésnapját.

M

Rejtő Ildikó eredményei

O l i m p i a i  s i k e r e k :  
1964-ben, Tokióban csapatban és egyéniben 1. 

1960-ban, Rómában csapatban 2.
1968-ban, Mexikóvárosban egyéniben 3., csapatban 2.

1972-ben, Münchenben csapatban 2. 
1976-ban, Montrealban csapatban 3.

V i l á g b a j n o k i  s i k e r e k :  
1959-ben, Budapesten csapatban 1.

1962-ben, Buenos Airesben csapatban 1.
1963-ban, Gdanskban egyéniben 1.

1967-ben, Montrealban csapatban 1.
1973-ban, Göteborgban csapatban 1.

1961-ben, Torinóban csapatban 2.
1963-ban, Gdanskban csapatban 2.

1966-ban, Moszkvában csapatban 2. 
1971-ben, Bécsben egyéniben és csapatban 2.

1974-ben, Grenoble-ban csapatban 2.
1975-ben, Budapesten csapatban 2.

1958-ban, Philadelphiában egyéniben 3.
1969-ben, Havannában csapatban 3.
1973-ban, Göteborgban egyéniben 3.

Mellesleg háromszoros világbajnoki 4. és kétszeres 5. helyezett.

E g y é b  s i k e r e i :
1970-ben az Újpesti Dózsával BEK-győztes

Magyar bajnokságokon egyéniben 1958-ban, 61-ben, 62-ben, 69-ben, 70-
ben és 72-ben, csapatban pedig 1961-ben, 63-ban, 65-ben, 67-ben, 69-ben,

70-ben, 71-ben, 74-ben, 77-ben, 78-ban és 1980-ban diadalmaskodott.
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Hol figyeltek fel rád az angolok?

– Tavaly tavasszal az U16-os válogatottal

a románok ellen játszottunk. Kint kikap-

tunk 4-1-re, itthon viszont mi nyertünk

3-0-ra. Azt a meccset látta Bill Jennings

angol menedzser is, aki felfigyelt rám,

majd megkereste az Újpest FC-t, és fel-

ajánlotta, hogy kiközvetít engem Ang-

liába. Először tavaly nyáron utaztam a

Szigetországba, ahol a nagy múltú, de

jelenleg harmadik ligás Nottingham

Forest csapata tesztelt. Tetszet-

tem nekik, úgy tűnt, hogy

meg is egyeznek a felek,

aztán az angoloknál tulaj-

donosváltás történt, az új

vezető pedig újból meg akart

nézni, de az Újpest egy bizonyta-

lan üzletkötés miatt nem vállalta

az angol klubvezető magyaror-

szági utazásának költségeit. No-

vemberben aztán ismét Angliába

utaztam. Előbb a Watfordhoz,

majd a Readinghez. Mindkét

csapat vezetőinek tetszettem, s

mivel mindkét gárda szerző-

dést ajánlott, én választhat-

tam, nekem pedig a watfordi

körülmények tetszettek

jobban. A szerződésem is

jónak tűnik, 16-17 éves

korom között amatőrként, 17 éves ko-

romtól pedig profiként alkalmaznak. Mi-

vel csak augusztusban töltöm be a 16.

életévemet, a szerződésem akkortól lép

érvénybe. Utazni azonban már július ele-

jén fogok, hisz a felkészülést az új csapa-

tomban kell megkezdenem.

Nem fog hiányozni a Megyeri úti lé-
tesítmény?

– Dehogynem. Immár tíz éve lila-fehér

színekben focizok. Köszönhetően édes-

apámnak, Antal Lajosnak is, aki valamikor

szintén az Újpesti Dózsában kezdte lab-

darúgó-pályafutását, egészen az ifi kor-

osztályig itt védett, majd 17 évesen át-

igazolt a Chinoin felnőttcsapatához, ahol

két év játék után végleg szögre akasztot-

ta a kapuskesztyűjét. Édesapám nagyon

sokat foglalkozott velem, mivel mi is új-

pesti lakosok vagyunk, természetes volt,

hogy az Újpest labdarúgó szakosztálya

felé terel engem is. Az óvodás cso-

portban kezdtem focizni, majd lassan

lépegettem felfelé a korosztályos

ranglétrán. Időközben a Testneve-

lés Tagozatos Általános Isko-

lában tanultam, majd a Ko-

vács Pál Gimnáziumba

iratkoztam, ahol jelen-

leg magántanulóként

készülök a civil életre.

Édesapámmal az évek során ren-

geteget jártam ki gyakorolni a

Tungsram-pályára, és ennek is

köszönhető, hogy immár negye-

dik éve tagja vagyok a korosztá-

lyos válogatottnak. 1991-es szü-

letésű vagyok, de sosem a kor-

osztályomban védtem, hanem

most is a 89-esekkel játszom

egy csapatban. Tagja vagyok az

újpesti juniorkeretnek, az ifi A

csapattal negyedik, a junio-

rokkal harmadik helyen

állunk – a legfontosabb

célom, hogy mindkét gárdával dobogós

helyen végezzünk. Visszatérve a kérdés-

hez, itthon természetesen az Újpest a

kedvencem, magyar viszonylatban ideális

körülmények között edzhettem, ám a

Watfordnál hihetetlen lehetőségek vár-

nak rám. Elég csak annyi, hogy a csapat-

nak két létesítménye van, én az egyikben

jártam, és ott 24 pályát számoltam össze.

Emellett a kiegészítő létesítmények is

fantasztikusak. Remélhetőleg, tudok

majd élni a lehetőséggel, és meg tudom

hálálni az újpesti és a watfordi bizalmat.

– RIERSCH TAMÁS

Angolul tanuló 
újpesti kapus NB I, 26. forduló 2007.április 27. Vác,

1500 néző. Vác - Újpest FC 3-1 (1-1)

Újpest FC: Balajcza - Vermes, Böjte,

Vaskó, Füzi - Sándor (Kőhalmi, 42.),

Korcsmár, Völgyi (Zaleh, 32.) - Nagy

O. (Velibor, 69.), Kovács Z., Tisza. Gól-

szerzők: Vén (23., 61.), Palásthy (91.)

illetve Tisza (41.)

NB I, 27. forduló 2007. május 4. Szusza

Ferenc Stadion, 3421 néző

Újpest FC - Debrecen 2-0 (1-0)

Újpest FC: Balajcza - Zaleh (Tóth B., 62.

perc), Vermes, Vaskó, Füzi - Habi (Kiss

Z., 89.), Sándor Gy., Erős, Korcsmár -

Kovács, Tisza (Kőhalmi, 82.). Gólszer-

ző: Sándor Gy. (2.), Kovács (53.)

Utánpótláseredmények (25-26. for-

duló): U17: Nyíregyháza - Újpest 2-1

(0-0). U19: Nyíregyháza - Újpest 2-1

(0-1). U16: Sportiskola SE - Újpest 4-

1 (3-1). U15: Vasas - Újpest 1-1 (0-

1). U13: Vasas - Újpest 0-1 (0-1). 

Sporteredmények

Az, hogy az Újpest FC labdarúgócsapata bővelkedik tehetségekben,

nem újdonság. Az sem hírértékű, hogy a fiatal, többségében középis-

kolás korú labdarúgók szabadidejükben angolul tanulnak. De az igen,

hogy az egyik legnagyobb újpesti tehetségként számon tartott – még

csak 15 esztendős – Antal Botond az elmúlt hetekben azért tanulja az

átlagnál is intenzívebben az angol nyelvet, mert nyártól a jelenleg még

Premier League-ben játszó Watford csapatához szerződik.

HIRDETÉS

A következő bajnoki fordulók menetrendje:

2007. 04. 27., péntek, 28. forduló: Tatabánya – Újpest FC 15:00 óra

2007. 05. 04., péntek, 29. forduló: Újpest FC – Fehérvár 18:00 óra

1. DVSC-TEVA 27 19 3 5 56–19 +37 60

2. MTK Budapest 28 17 4 7 53–29 +24 55

3. Újpest FC 27 15 4 8 37–25 +12 49

4. ZTE FC 27 15 4 8 46–37 +9 49

A Borsodi Liga élmezőnye
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Hatodik éve hagyomány a ballagó újpesti diákok részéről, hogy fáklyás felvonulással

búcsúznak a várostól a Szent István téren, az önkormányzat épületénél gyülekezve. A

hagyományt hat éve indította el a Könyves Kálmán Gimnázium. Ők még az iskola fenn-

állásának 75. évfordulóján sétálták le először a távot, és ezt az eseményt újították fel

2000-ben, immár fáklyákkal. Az esemény olyan népszerű lett, hogy rögtön csatlako-

zott hozzá a többi gimnázium is, és így Újpest összes végzős diákja vesz búcsút nem

csak a kerülettől, de a kamaszkorától is. 

Az idei felvonuláson a mintegy 400 fáklya fénye a forgalmat is meg-megállította egy

percre. A téren összegyűlt fiatalokat Belán Beatrix alpolgármester köszöntötte.

- Az ember élete tele van állomásokkal. Tudom, úgy gondoljátok, mert én is így vél-

tem 18 évesen, hogy ennél az állomásnál nagy kötöttségtől szabadultok meg, most kö-

vetkezik a nagybetűs élet, ahol szabadok lesztek, teszitek, amihez kedvetek van, és

amibe senki nem szólhat bele. Pedig most jön csak az igazi kötöttség, a felelősség. Azt

kérem tőletek, sose feledjétek, hogy újpestiek vagytok, egy olyan város ifjú polgárai,

ahol tiszteljük a múltat, hogy a leszűrt tapasztalatokból a jövőt tudjuk építeni. Ebben az

esztendőben ünnepeljük a várossá alakulás centenáriumát. Legyen előttünk a régi Újpest la-

kosainak példája, akik létrehozták ezt a várost. Tanuljunk kitartásukból, nyitottságukból, fel-

készültségükből. Kedves tanárok, iskolai dolgozók, köszönöm a magam és a város nevében a

kitartó munkát.
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