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ÚJPESTI NAPLÓ

FRISS HÍREK A MÚLTBÓL
Az Újpesti Városnapok idejére je-
lent meg az Újpesti Helytörténeti
értesítõ ez évi 3. száma, a Tungs-
ram hõskorának állítva emléket.

15. oldal

BECSÖNGETTEK
Megkezdõdött az új tanév. A ruti-
nos iskolások számára is izgalom-
mal vegyes, örömteli készülõdéssel.
Az óvodásból is iskolás lett…

20. oldal

A NÉGYÉVES IS FELISMERTE
Az Édes-Gyömbér Cukrászda
édes meglepetéssel várta a
káposztásmegyereieket: fagylalt-
felismerõ versenyt rendeztek.      

14. oldal

INDUL AZ ÉVAD
Nem csupán a tanév kezdõdött
el, a szeptember az újpesti kul-
turális intézmények évadnyitó-
ját is meghozta.

16–17. oldal
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Bertalan Tivadar életmûdíjas képzõmûvész, Újpest díszpol-
gárainak egyike – Városnapi összeállításunk a 3–12. oldalon

Köszönet 
és elismerés
Köszönet 
és elismerés
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A  K Ö Z É L E T H Í R E I

FOGADÓÓRA
Dr. Hollósi Antal országgyûlési kép-
viselõ 2010. szeptember 7-én kedden

17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelent-
kezés a 369-09-05 telefonszámon. 

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Újpesti Szimpatizánsaink!
Pajor Tibor önkormányzati képviselõ
fogadóóráját  minden hónap elsõ hét-

fõjén tartja, 18 órától a Jobbik-irodájában. Iro-
dánk minden pénteken, 17 és 18 óra között
tart nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatékonyabban mû-
ködhessünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent
László tér 7. Tel: 06-30-561-9022.

Szeptember 6-tól Szalma Botond
(KDNP) fogadóórája a szokásos rend-
ben mûködik, minden hónap elsõ hét-

fõjén 18 órától 19 óráig a KDNP helyiségében.
Templom u. 4.

Nyári szünet miatt az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezet Ingyenes
jogsegély szolgálatának következõ

idõpontja 2010. szeptember 6. Bejelentkezni
2010. szeptember 1-tõl 14–17 óra között a
369-4205-ös telefonszámon lehet!

www.mszpujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK FOGADÓÓRÁJA
Dr. Kató Balázs minden hónap máso-

dik csütörtök 17–18 óra között. Helyszín:
Munkásotthon utca 18. (Újpestért Egyesület
helyisége). Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17–18 óra között. Helyszín:
Munkásotthon utca 18. 

FOGADÓÓRA
Boruzs András egyéni képviselõ tájékoztatja a
tisztelt megyerieket és székesdûlõieket, hogy (az
önkormányzati választások elõtt utolsó alkalom-
mal) szeptember 6-án 16.30 órától lakossági fo-
gadóórát tart a Megyeri Úti Általános Iskolában.

Újpestért
Egyesület

Közlemény
Dr. Derce Tamás polgármester
kérésére jelentetjük meg az al-
polgármestereknek írt levelét.

„Dr. Trippont Norbert alpolgármester
Belán Beatrix alpolgármester
Nagy István alpolgármester

Az elmúlt napokban azt kellett tapasztalnom,
hogy egyes tisztségviselõk  az egy hónap múlva
sorra kerülõ önkormányzati választáson felhe-
vülve oly módon folytatnak kampányt, amely
egyrészt kimeríti pozíciójuknak helyzeti elõnyé-
bõl fakadó inkorrekt magatartás fogalmát, más-
részt pedig önmaguk reklámozására, fényezésé-
re jelenítik meg az állampolgárok elõtt mind-
azon erõfeszítéseket, melyeket az Önkormány-
zat Újpest városának szolgálatában  tesz.

Erre tekintettel a mai nappal úgy rendelke-
zem, hogy valamennyi alpolgármester – Belán
Beatrix, Nagy István és dr.  Trippon Norbert al-
polgármesterek – hatáskörét megvonom, ami
magában foglalja természetszerûleg az aláírási
jogot is. Ugyanakkor ezen rendelkezésem nem
érinti az egyes alpolgármestereknek az önkor-
mányzat által biztosított infrastruktúra szolgál-
tatását.

Ezen intézkedésemre továbbá azért is került
sor, hogy minden egyes induló magánszemély,
párt és szervezet objektíven tudja magát a vá-
lasztáson megmutatni és senki ne élvezzen
mással szemben  elõnyt azért, mert bármilyen
státuszt tölt be az önkormányzatnál. 

Újpest, 2010. augusztus 26.
– DR. DERCE TAMÁS polgármester”

A hatáskör megvonását sérelmezve dr.
Trippon  Norbert és Belán Beatrix MSZP-s al-
polgármesterek augusztus 26-án benyújtot-
ták lemondásukat. 

Testületi ülésen
Újpest önkormányzatának képviselõ-testülete
augusztus 17-én rendkívüli ülést tartott a vá-
rosháza dísztermében.  

Dr. Derce Tamás polgármester a napirend elfo-
gadása után terjesztette testület elé az elsõ pontot
egyes változtatási tilalmat elrendelõ önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésérõl. A testület 18
igen, 1 nem szavazattal fogadta el az elõterjesztést. 

A 2. napirendi pont elõterjesztés volt ingatlanok
tulajdonjogának a fõvárosi önkormányzattól törté-
nõ átvétele tárgyában, melyet ugyancsak Derce Ta-
más nyújtott be. Az elõterjesztésben az egykori
szülõotthon, a Jókai utcai gyermekorvosi rendelõ
és a Fóti úti tüdõszûrõ állomás térítésmentes átvé-
tele szerepelt, melyeket Újpest városfejlesztési cé-
lokra, illetve óvodabõvítésre hasznosítana. A két
önkormányzat között viszont ehhez ajándékozási
szerzõdést kell kötni.  A testület az elõterjesztést 21
igen és 1 tartózkodó szavazattal fogadta el. 22 igen-
szavazattal fogadta el a testület dr. Vitáris Edit jegy-
zõ elõterjesztését az önkormányzati képviselõk és
polgármesterek 2010-es választásához kapcsolódó-
an a szavazatszámláló bizottság választott tagjai-
nak, póttagjainak megválasztásáról.

Vita nélkül, 19 igennel fogadták el dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester elõterjesztését az Üzletutca
programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése
tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásáról.

Az 5. napirendi pontot önkormányzati intézmé-
nyek nevelési-pedagógiai programjának jóváhagyá-

sáról – Belán Beatrix terjesztette elõ, melyet a testü-
let 22 igennel fogadott el. 

Ezt követõen Nagy István alpolgármester 3 elõ-
terjesztését fogadták el a képviselõk: a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
telérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló
rendelet módosítását, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételérõl, valamint a fizetési díjról szóló
rendelet megalkotását, és a IX. kerület önkormány-
zatával 2009. október 8-án, sajátos nevelési igényû
gyermekek bölcsõdei elhelyezésére kötött ellátási
szerzõdés megszûntetését.

Az egyebek napirendi pontban ugyancsak Nagy
István alpolgármester tett javaslatot a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretén belül egy tár-
sadalmi integrációs programban való részvételre,
melyet a testület egyhangúlag támogatott.

Egyhangú igennel módosították a képviselõk a
bölcsõdei központ áthelyezése miatt annak alapító
okiratát. Belán Beatrix alpolgármester kérte a tes-
tület támogatását a szakbizottsági döntés megerõ-
sítésére egy alapítvány Civil Alapból történõ támo-
gatására, melyet a képviselõk egyhangú igennel el is
fogadtak. 

Újabb elõterjesztésként  dr. Trippon Norbert al-
polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy
piacvezetõi álláshelyre a pályázat ismét sikertelenül
zárult. A testület egyhangú igennel döntött annak
újbóli kiírásáról.

Az ülés további része – a szociális támogatások-
kal kapcsolatos fellebezések elõterjesztésével –
zártkörûen folytatódott. – P. – B.

AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE!
Az  önkormányzati  választások  jelöltállításának határideje
szeptember 3-án, lapunk  nyomdai megjelenésének napján zá-
rul. Következõ, szeptember 10-én megjelenõ lapszámunkban a
Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján adjuk közre az ön-
kormányzati választásokon induló, nyilvántartásba vett pol-
gármesterjelöltek és képviselõjelöltek névsorát. 

Ú J P E S T I  N A P L Ó
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Díjak, elismerések

Városnapok
–tizennyolcadik
alkalommal 
Újpest önkormányzata au-
gusztus 27–29. között emléke-
zett meg Újpest várossá nyilvá-
nításának 103. évfordulójáról.
A tizennyolcadik alkalommal
megrendezett városnapi sereg-
szemle ezúttal is szolgálta az
emlékezést, a kulturális és sza-
badidõs programok lebonyolí-
tását – és kínálta a köszönet
lehetõségét. 

z ötlet és elképzelés, hogy a jelen-
ben mutassuk meg a múltat, és
közösen emlékezzen meg az utó-

kor a várossá nyilvánítás évfordulójáról, majd’
két évtizedes, civil kezdeményezés, amelyet
örömmel karolt fel az önkormányzat. „A múl-
tat tiszteld a jelenbe és tarts a jövõnek” –
idézzük ma is Vörösmaty Mihályt. Újpest
1907. augusztus 14-én lett rendezett tanácsú
város. A város kibõvített testülete 200 tagú
volt, ebbõl a fele választott, a másik fele viri-
lista, vagyis a legtöbb adót fizetõ polgárokból
állt. Polgármesterré dr. Ugró Gyulát választot-
ták. A 103. évfordulót köszöntõ rendezvény-
sorozat szabadtéri programjai körbefonták a
városháza éppen 110 éves épületét. Színházi
bemutató, galériabeli tárlatok, kiállítások,
hangversenyek és több napon át tartó temp-
lomi búcsú adott alkalmat a találkozókra –
bizonyítva: Újpest nemcsak a lakóhelyünket,
hanem gyökereinket is jelenti.

L A P S Z É L E

A

Díszpolgárokat 
avatott a város
A városnapok nyitányát augusztus 27-én, pénteken a városháza  dísz-
termében megtartott díjátadó ünnepség jelentette. A hagyományok-
nak megfelelõen a városnapok alkalmából adták át az önkormányzat
legrangosabb kitüntetését, az Újpest díszpolgára címet, valamint az
Újpestért-díjat azoknak, akik hivatásukkal, emberi hozzáállásukkal ki-
vívták a közösség elismerését. Az önkormányzat ebben az évben lehe-
tõséget teremtett arra is, hogy a város lakóiért több évtizede kiemel-
kedõ munkát végzõ iparosok is elismerõ oklevélben részesülhessenek.

A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS ÉVFORDULÓJÁN
A díjátadó ünnepségen megjelenõ vendégeket
Újpest önkormányzata nevében a mûsorközlõ, dr.
Budaházy Gábor aljegyzõ üdvözölte, aki a Him-
nusz elhangzása után az est házigazdáját, dr. Der-
ce Tamás polgármestert szólította a színpadra. 

Újpest polgármestere köszöntõjében egy idé-
zet kapcsán osztotta meg gondolatait a jelenlé-
võkkel. Arról szólt, hogy a mondás szerint boldo-
gok azok a városok, amelyek lakói közös ünne-
pekre képesek. Boldogok, mert pontosan tudják,
melyek a közös pontok, amelyek mentén össze-
kapcsolódik az életük. Újpest megszületését az
1840 áprilisában kiadott alapító oklevél doku-
mentálja, amely elindította a települést a fejlõdés
útján. Újpest 1907 augusztusában lett város. Erre
az eseményre emlékezünk immár tizennyolcadik
alkalommal az újpesti városnapok rendezvényso-
rozatával, az elismerések átadásával. A város eb-
ben az évben lehetõséget teremtett arra, hogy el-
ismerõ oklevéllel jutalmazza az iparosokat. Hajda-

nán olyan sokszor hangozott el – emlékeztetett a
szónok –, hogy Isten áldja a tisztes ipart! Hál’ Is-
tennek sokan vannak ma is köztünk, akik szakmá-
juk jeles képviselõi. 

A köszöntõ után az ünnepség a díjazottak élet-
útjának felvázolásával, az elismerések átadásával
folytatódott. Dr. Derce Tamás, Újpest polgármes-
tere a képviselõ-testület döntése értelmében há-
rom köztiszteletben álló személynek Újpest dísz-
polgára kitüntetõ elismerést, hat személynek Új-
pestért-díjat adott át, majd tíz iparos részesült
önkormányzati elismerõ oklevélben. 

ÉLETMÛDÍJAS KÉPZÕMÛVÉSZ
Újpest díszpolgára címet kapott Bertalan Tivadar
életmûdíjas képzõmûvész, art-direktor, aki Új-
pesten élte és éli életét. A Képzõmûvészeti Fõis-
kola díszlet- és látványtervezõ szakának elvégzé-
se után színdarabok és filmek díszlet- és látvány-
terveit készítette nagy számban mind Magyaror-
szágon, mind külföldön. Pár évvel ezelõtt még

Dr. Kõrös András, Újpest díszpolgára
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tanított a Képzõmûvészeti Egyetem látványter-
vezõi szakán. Éveken át az újpesti fiatalokat taní-
totta rajzolni, festeni. Keze alól több eredményes
újpesti mûvész került ki. Az utóbbi években író-
ként is hírnevet szerzett egyszemélyes könyvei-
vel. 

ÜZENET A JELENNEK
ÉS A JÖVÕ NEMZEDÉKÉNEK
A díszpolgárok ez alkalommal is üzenetet hagy-
tak a jelennek és a jövõ nemzedékeinek azzal,
hogy gondolataikat bejegyezték a Díszpolgárok
könyvébe. Bertalan Tivadar az alábbi sorokat ír-
ta be: 

„Mivel hogy képekkel is lehet beszélni, s szavak-
kal is lehet festeni két irodalmi, s egyben vizuális
teremtményem néhány szavát rovom eme utókor-
nak szánt Újpest Város nekem áldozott tiszteletre
méltó lapjára.

Az egyik teremtmény XVII. Vezekiel próféta
(mint tudjuk a próféták tizenhatan voltak), aki
egyszer imígyen szólott:

Az õsök nem értik az utódokat
Az utódok nem értik az õsöket,
Ezért rossz a jót rend szerint megelõzi,
De mindig hátulról közelíti meg.

Ámde a kis jó nem kisebb a nagynál,
(– vesd össze a Mindenséggel.)
De a kis rossz kisebb a nagynál,
(– Vesd össze a Mindenséggel)

Másik teremtményem TÖPÖRIN az angyal. Õ az
Égre írta (csak le kell olvasni):

Ha az Ember nem tud a bûnben megállni,
Az Isten egyszer csak mást fog kitalálni.
Ezt már személyesen teszem hozzá: pesszimista

vagyok, ezért minden csalódás boldoggá tesz. Egy
ilyen boldogságos „csalódás” ez a mai nap is. Kö-
szönet érte.

Ami pedig azt illeti, hogy egy Életmû Díj, Újpes-
tért díj és két Díszpolgári tagság után mit hozhat a
jövõ:

Öregszem. Fogy az idõm,
Tehát törekszem s midõn
Egyetlen célt szolgál minden tettem…
Mit is?! Te jó ég! Elfelejtettem.”

ÉPÍTI A LELKEKET, A KÖZÖSSÉGEKET
Újpest díszpolgára kitüntetõ elismerésben része-
sült Horváth Zoltán, az Egek Királynéja Fõplébánia
plébánosa, akit 1978-ban szenteltek pappá. 2004-
tõl szolgálja az egyházat és az embereket Újpes-
ten: három évig a Nap utcai templom plébánosa-
ként, majd jelenlegi munkahelyén. Az építkezõ
egyházi személyek közé tartozik. Építi a lelkeket, a
közösségeket, de szó szerint is építi, szépíti a rábí-
zott templomokat. Ezt tette a Nap utcai temp-
lomban is, és most is a katolikus fõtemplomban.
Mindezt a hívek ösztönzésével, bizalmuk elnyeré-
sével, az önzetlen segítésre való biztatással és pél-
damutatással. Horváth atya az alábbi sorokat írta
a Díszpolgárok könyvébe: 

„Tisztelt Újpestiek, együtt és egymásért.
Köszönöm Újpestnek, hogy oly hamar befogadott,

adott jó közösséget, és ösztönzést is a munkára: le-
gyen az templom, vagy léleképítõ. Egyedül nem
megy! Vannak hivatások, amit lehet egyedül ûzni,
mint egy képzõmûvész, festõ, vagy író. A plébános-
ság nem ilyen: ehhez a hivatáshoz kell a befogadó és
a társ közösség, aki velem egy ütemben halad. Nem
véletlen, hogy csak az Új Szövetségben majd hetven-
szer fordul elõ az egymás névmás. Szent Péter apos-
tol írja intelemként „aszerint, hogy ki-ki milyen lelki
ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatá-
ra.” Aki elindul a szívbéli szolgálat útján, sokszor
megtapasztalja, hogy másért élni, másnak jót tenni

valóban jó. Segítsen az Úr, hogy még sok-sok hitet,
reményt, lelki békét és bátorítást vihessek minél
több újpesti ember szívébe – a lelki igényességet pe-
dig az Úr áldásával kísérje a testi igényesség, azaz
környezetünk szebbé tétele”.

FELMENÕK PÉLDÁJA ÉS A SZAKMASZERETET 
Újpest díszpolgára címmel ismerték el Dr. Kõrös
András, a Legfelsõbb Bíróság tanácsvezetõ bíróját,
az Újpesti Közmûvelõdési Kör ügyvivõjét, akinek
felmenõi között találhatunk 1878-as évekbeli is-
kolaszéki elnököt, elemi iskolai igazgatót, az új-
pesti Posta Takarékpénztár igazgatóhelyettesét,
ügyvédet, akadémikust. Az Újpesthez való kötõ-
dés családi követelmény volt. Ezért nem csoda,
hogy szakmai munkáját is itt kezdte 1975-ben. Bí-
rósági fogalmazó, majd bíró. 1981-ben került a
Fõvárosi Bírósághoz, 1988-tól pedig a Legfelsõbb
Bíróságra. A Nemzetközi Családjogi Társaság és a
Jogi Szakvizsgabizottság tagja, jogi szaklapok fõ-
szerkesztõje, illetve rovatvezetõje. Számos tanul-
mány és könyv szerzõje. Emellett mindig aktívan
részt vett és vesz Újpest közéletében. Ügyvezetõ
igazgatója az Újpesti Közmûvelõdési Körnek, ala-
pító tagja az Újpesti Városvédõ Egyesületnek.
Tagja az Újpesti Helytörténeti Értesítõ szerkesztõ-
bizottságának, az Újpest-kertvárosi Plébánia kép-
viselõtestületének. 

Dr. Kõrös András a következõ sorokat jegyezte
a Díszpolgárok könyvébe: 

„Az ember társas lény, így erkölcsi kötelessége,
hogy tegyen valamit azért a szûkebb és tágabb kö-
zösségért, amelyben él. Újpesti õseim generációkra
visszamenõen sokat munkálkodtak a város szebbé,
jobbá tételén. Ezért számomra, aki születésem óta
itt élek, ugyanabban a házban lakom, családom és
barátaim is ide kötnek, természetes, hogy legjobb
tudásom szerint részt vállaljak Újpest szellemi kö-
zéletében. Az az örömteli megtiszteltetés, hogy sze-
rény tevékenységemet a város díszpolgári címmel
honorálta, olyan elismerés, ami – úgy érzem –
nemcsak nekem, hanem mindazoknak szól, akik
velem együtt ugyanezért a célért fáradoznak. Ad-
jon a Gondviselés lehetõséget és erõt mindnyájunk-
nak és követõinknek is a folytatáshoz!”

Horváth Zoltán plébános,
Újpest díszpolgára

Bertalan Tivadar 
a Díszpolgárok könyve elõtt
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ÚJPESTÉRT-DÍJASOK
A díjátadó ünnepség az Újpestért-díjak átadásá-
val folytatódott. Újpestért-díjban részesült Báncs
Ferenc vállalkozó, a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Újpesti Tagcsoportjának elnökségi
tagja, aki1968-ban kezdett dolgozni az élelmiszer-
kereskedelemben. Volt eladó, boltvezetõ-helyet-
tes, majd boltvezetõ. 1984-ben került városunk-

ba, a piacra. A vállalkozása sikeres mûködésének
biztosításán túl fõ feladatának tekinti és tekintet-
te a kereskedelmi munka népszerûsítését, a keres-
kedõk továbbképzését, valamint az Újpesti Piac
és Vásárcsarnok dolgozóinak érdekképviseletének
ellátását. Ezért vállalt az újpesti Kereskedelmi és
Iparkamara újpesti tagcsoportjának elnökségé-
ben munkát. 

A BETEG EMBEREK SZOLGÁLATÁBAN
Újpestért-díjban részesült Dr. Fellegi Béla, nyugál-
lományú tiszti fõorvos, akit Újpest-szerte sokat is-
mernek és szeretnek. Közel fél évszázadon keresz-
tül, egész munkássága alatt Újpest közegészség-
ügyét és a beteg embereket szolgálta.

1965-ben elsõ munkahelyeként a Károlyi Sán-
dor Kórház sebészeti osztályára került, ahol vé-
gigjárta a szokásos lépcsõfokokat. 1991-ben új,
vonzó feladat megvalósításába kezdett. Egy új
közegészségügyi szervezet volt kialakulóban,
amelynek felépítése, megszervezése és bevezeté-
se komoly erõpróbát jelentett. Ezért vállalta el a
tisztifõorvos kinevezést, kamatoztatva az addig
megszerzett tudását és kórházi gyakorlatát.
Tisztifõorvosként kiemelt figyelmet fordított a
gyermekélelmezés helyzetére és a piaci élelmi-

szerforgalom higiéniás követelményeire. Nagy
fontosságot tulajdonított és módszerként alkal-
mazta a megelõzést. Közvetlensége, segítõkész-
sége, szakmai hozzáértése nagyon sok beteg,
vagy valamely egészségügyi problémával küzdõ
embert segített át élete kritikus, vagy válságos
korszakán.

SZÛRÕVIZSGÁLATOKKAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Újpestért-díjban részesült Dr. Ihász Judit bõrgyó-
gyász-kozmetológus, klinikai onkológus, aki szin-
tén a Károlyi Sándor Kórházban kezdete hivatását
1982-ben, mint bõrgyógyász. Immár 25 éve él és
dolgozik Újpesten. 1998-ig az Újpesti Kórház és

Rendelõintézet bõrgyógyászati rendelõjében gyó-
gyította a hozzá fordulókat. 1998-tól magánor-
vosként dolgozik Újpest központjában. Szlogenje:
„a legjobb gyógyítás a megelõzés”. Fontos teen-
dõnek tartja, hogy megfelelõ kampányokkal fel-
hívja a lakosság figyelmét mind a megelõzés,
mind a szûrõvizsgálatok fontosságára. Ezért tart
ingyenes szûrõvizsgálatokat immár tíz éve az Új-
pesti Városnapokon. Hírneve túlmutat Újpesten,
határainkon túlról is számos beteg felkeresi. Szak-
mai tudása, tapasztalata és emberi hozzáállása ki-
váló orvossá teszi.

PÉLDÁT MUTAT TANÍTVÁNYAINAK
Újpestért-díjban részesült Kissné Szkok Mária, a
Bródy Imre Oktatási Központ igazgatóhelyettese,
aki húsz éve dolgozik jelenlegi munkahelyén. Napi
pedagógusi, igazgatóhelyettesi tevékenysége mel-
lett folyamatosan részt vett az újpesti pedagógiai
munkában. Tervezett és szervezett neveléselméleti

programokat, bemutatókat. Kiemelt figyelmet for-
dított mindig Újpest történetének, társadalmi fej-
lõdésének bemutatására. Pedagógiai és emberi hit-
vallásában központi helyet foglal el a társadalmi fe-
lelõsség, az esélyegyenlõség és a tolerancia. Eszerint
él, ezzel mutat példát tanítványainak.

ELKÖTELEZETT VÁROSVÉDÕ
Újpestért díjban részesült Dr. Kovács Ivánné
Jurcsek Margit, az Újpesti Városvédõ Egyesület el-
nöke, aki régi újpesti családból származik. Édes-
anyja családja az elsõ letelepedõk közé tartozott.
Felmenõi között volt városi tisztviselõ, több, váro-
sunkért önzetlenül tevékenykedõ polgár. Kora
gyermekkorától a tanítás, a nevelés vonzotta.

Ezért végezte el az óvónõképzõt, majd a tanár-
képzõt és szerzett gyógypedagógiai végzettséget.
45 éven át – nyugdíjba vonulásáig – a Venetiáner
utcai gyógypedagógiai iskolában nevelte nagy
szeretettel és türelemmel a gyermekeket. Nyugál-
lományba vonulása után az Újpesti Helytörténeti

A Díszpolgárok könyvét 1993-ban
nyitotta Újpest Önkormányzata.
Az adományozás tényét, a jelen-

nek és a jövõ nemzedékeinek szóló
üzeneteket tartalmazza.



6 Újpest i  Városnapok

Gyûjteményben vállalt önkéntes munkát két évig
fizetség nélkül. Mindennapi tevékenységét megha-
tározza kiváló kommunikációs készsége, helytörté-
neti ismerete és kötõdése, elkötelezettsége Újpest-
hez és Újpestért. Az Újpesti Városvédõ Egyesület
alapító tagja, hét éve elnöke. 

SZERETETTELJES GONDOSKODÁS
Újpestért-díjban részesült Mácsikné Szalóki Mária,
a Dalos Óvoda óvodapedagógusa, aki az óvoda ki-
emelkedõ pedagógusa immár 23 éve, a megalapí-
tás óta. Szakmai teljesítményét jelzi, hogy a taní-
tása és szeretetteljes gondoskodása mellett csepe-
redõ gyerekek hosszú évek óta a legjobb teljesít-
ményt nyújtják mind az óvodai idõszakban, mind

az iskolára való felkészülésükben. Munkája iránt
érzett lelkesedését, gyermekek iránti szeretetét a
hosszú évek nem törték meg, a nehezebb helyze-
teken humorérzékével, közvetlenségével könnye-
dén siklik át. Hivatástudata és elért eredményei
példaértékûek lehetnek minden újpesti pedagó-
gus elõtt. 

KÖSZÖNET AZ IPAROSOKNAK
Az ünnepség vendégei az újpesti iparosok elisme-
rését követhették nyomon, akik közül többen a
családi hagyományok folytatói, avagy már a szak-
ma továbbörökítõi. 

Elismerõ oklevélben részesült Feiner Salamon
Sándorné szabó mester, aki a férjével nyitotta meg
üzletét, még a régi Újpesten. Az úgynevezett úri sza-
bóságban férfiak és hölgyek alakra igazított és csinál-
tatott ruhákban hagyhatták el az üzletüket. Az új-
pesti ipartestület tagja, hosszú évekig volt az elnöke.

Önkormányzati elismerésben részesült Gáspár
Lilla Julianna kesztyûkészítõ iparos, bõrdíszmûves

mester, aki édesanyjától tanulta a mesterséget és
folytatta az üzleti tevékenységét. Kézzel készített
munkái határain túl is ismertek, kesztyûit és tás-
káit Amerikában is hordják.

Önkormányzati elismerésben részesült Hanzlik
Pál Béla fémmegmunkáló mester, aki közel negy-
ven éve szolgálja mesterségével a lakosságot. So-
káig az Újpesti Ipartestület elnökeként tartott
szoros kapcsolatot a polgármesteri hivatallal. Je-
lenleg az ipartestület vezetõségi tagja.

Önkormányzati elismerésben részesült Hegyal-
jai István lakatosmester, aki, folytatva édesapja
iparát, 1936. óta van jelen Újpest ipari életében.
Az évek során volt az Újpesti Ipartestület alelnö-
ke, vezetõségi tagja, etikai bizottságának elnöke.

Önkormányzati elismerésben részesült Kiss István
aranykoszorús fényképész mester, aki fényképeivel
nem csak személyeket örökített meg, hanem folya-
matosan fotózta szeretett városát, Újpestet. Fényké-
pezõgépével jelen volt a legjelentõsebb újpesti ese-
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ményeken, intézményekben, iskolákban. Keze alól
számtalan fényképész szakmunkás került ki.

Önkormányzati elismerésben részesült Magyar
Lászlóné nõi fodrász mester, aki át tudta örökíte-
ni mesterségbeli tudását családjába is. Kedvessé-
gével, vidámságával nem csak a hölgyek szépítésé-

hez, hanem az üzlet jó hangulatával a munka utá-
ni kikapcsolódásukhoz is hozzájárult. Az általa
megkezdett szolgáltatóipart lánya és két unokája
folytatja ugyanebben a szellemben. 

Önkormányzati elismerésben részesült Orosz
Miklós Zoltán szobafestõ-mázoló-tapétázó mes-
ter, aki több évtizede szolgálja legjobb tudása

szerint – és ez nem kevés – a hozzá forduló meg-
rendelõket. Keze munkáját dicséri például az ün-
nepség színhelyéül szolgáló újpesti városháza
díszterme is. 

Önkormányzati elismerésben részesült Pintér
Kálmán fémmegmunkáló mester, aki sajnos nem
tudott megjelenni az ünnepségen, de méltatása
során elhangzott, hogy közel négy évtizede szol-
gálja Újpest lakosságát. A szerszámkészítõ és fém-
megmunkáló mesterségséget már iparos édesap-
jától vette át. A családja régi újpesti iparos dinasz-
tia.

Önkormányzati elismerésben részesült Sinkó
Ottóné nõi fodrászmester, aki 34 éve szolgálja a la-
kosságot nõi fodrászként. Kedvességével rendkívül
népszerû vendégei körében, üzlete évtizedek óta a
családi házas környezetben található. Az Újpesti
Ipartestület elnökségi tagja volt, szakmáját lánya
folytatja.

Végezetül önkormányzati elismerésben része-
sült Tóth Tihamér nõi fodrászmester, aki számta-
lan fodrászversenyen indult, öregbítve ezáltal is az

újpesti fodrászok hírnevét. Évek hosszú során volt
az Újpesti Ipartestület vezetõségi tagja. Üzletét
1979. óta keresik fel a szépülni vágyó hölgyek. 

DERCE TAMÁS KÖSZÖNETE AZ ÚJPESTIEKNEK
A városházi díjátadó ünnepségen dr. Derce Tamás
polgármester mondott zárszót, amelyben hivatali
idejének végéhez közeledve elköszönt Újpest kö-
zönségétõl. Emlékezett és emlékeztetett ara, ami-
kor közel húsz évvel ezelõtt a díszteremben a pul-
pitusnál – ami szinte ugyanezen a helyen volt,
ahol most áll – egy õsz hajú urat, Õszi Bélát, az ép-
pen megalakuló képviselõ-testület rangidõs kép-
viselõjét ismételve letette a polgármesteri esküt.
Amikor – szavaival élve – polgármesterként „be-
kopogott” és esküt tett, levette zakójáról a pártja
jelvényét, mert úgy gondolta, számára ezentúl egy
párt létezik, az pedig Újpest. Bár lépését akkor so-
kan teátrálisnak tartották, az idõ bebizonyította,
hogy jól döntött, amikor mindig és mindenkor
Újpest és az újpestiek legjavát kívánta szolgálni.
Újpest polgármestere szólt arról is, hogy szeretne
köszönetet mondani azért a sok szeretetért, amit
az újpestiektõl kapott. S bár mindenkit felsorolni
lehetetlen, hálás szívvel emlékezett meg Kovács
Iván Péterrõl, a képviselõ dr. Koffler Sándorról, Kató
Árpádról, Buzna Ferencrõl, valamint a teremben je-
lenlévõ Nagy Istvánról, továbbá Hock Zoltánról,
akik több mint másfél évtizedig voltak helyettesei.
Köszönetet mondott a hivatalban dolgozóknak,
akik segítették, adott esetben „elviselték”. A mon-
dás, mely szerint Újpest a világ köldöke, számára
ma is igaz – emlékezett. Befejezésként megkö-
szönte, hogy húsz évig polgármester lehetett. 

AZ ÜNNEPELTEK TISZTELETÉRE
A zárszót követõen fiatal újpesti mûvészek, az Erkel
Gyula Újpesti Zeneiskola mûvész tanárai zenei be-
mutatóval köszöntötték a díjazottakat, az ünnep-
ség vendégeit. Elsõként Tóth Melinda gitárszólóját
hallhattuk: Manual De Falla A háromszögletû kalap
címû operájából A molnár táncát. Melinda az idén
márciusban Pármában megrendezett nemzetközi
gitárversenyen elsõ helyezést ért el. Majd egy bra-
vúros fuvoladarab következett: Doppler Magyar
fantáziája, két fuvolára és zongorára címû mûve. A
két elõadó: Gombár Anikó, aki a Zeneakadémia
hallgatója jelenleg, az Országos Jenei Fuvolaverseny
elsõ helyezettje, és Petrovics Anna, aki ugyanezen a
versenyen szóló kategóriában lett gyõztes, vala-
mint számos menetközi kamara, illetve szólóver-
seny díjazottja. Mindketten az Újpestért-díjas
Gyöngyössy Zoltán fuvolamûvész növendékei vol-
tak. A zongoránál Mezei Pál zongoramûvész tanár,
több gálaest résztvevõje mûködött közre. 

A városházi ünnepség a Szózat eléneklésével zár-
ult, majd fogadás teremtett lehetõséget arra, hogy
a jelenlévõk gratulálhassanak a díjazottaknak. 

(Lapunkban a díjazottak bemutatását, méltatá-
sát a felterjesztések felhasználásával készítettük.) 

– B. K.

Gombár Anikó és Petrovics
Anna a városháza színpadán



Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban a városna-
pok vasárnapján megnyílt kiállítás a „Zoltán Gõzös”
Közhasznú Alapítvány, az 1. Honvéd Tûzszerész és
Hadihajós Ezred, valamint a TIT Hajózástörténeti,
Modellezõ és Hagyományõrzõ Egyesület közös szer-

vezésében egy-egy hajógyár és hajógyártási korszak
történetét a kezdetektõl napjainkig tekinthetjük át.

A színházteremben a parkettán álló asztalokon
makettek és tablók láthatók, de a falak sem ma-
radtak üresen. Hajóképek, hajózástörténeti fest-
mények, az úgynevezett „hajóportré festészet”
egy-egy jellegzetes alkotása vonzza a szemet. A lá-
togató ismerõsként köszöntheti a Kelén hajót,
amely 1891-ben a Balatontavi Gõzhajózási Rt.
(Siófok) rendelt meg az Újpesti Hajógyárból. Egy
másik képen az Öszöd névre keresztelt – minden-
kori legnagyobb – balatoni yacht. Újabb festmé-
nyen a Kossuth lapátkerekes gõzös, 1913-ból,
majd a tesvérhajója, a Petõfi, amely a keresztség-
ben elõször Jenõ Fõherceg volt, majd a Habsbur-
gok trónfosztása után 1923-ban állt szolgálatba
Szent László néven, és szelte a vizeket 1983-ig –
ami a magyar gõzhajózás utolsó éve lett.

Látható az elsõ dunai gõzhajó, a Carolina is. A
hajóportrék után a makettek és a remek magya-
rázó táblák érdemesek az alapos szemlére. A du-
nai hajók már a XII. században eljutottak Kons-
tantinápolyig és más török kikötõkig. A Duna õs-
idõk óta kitûnõ közlekedési útvonal, utazni, szál-
lítani és harcolni egyaránt jól lehetett rajta, és a
magyar királyok is felismerték ezt a lehetõséget, a
kereskedelmi flották mellett idõrõl-idõre hadi-
flottákat is építettek. A hajógyártást – közöttük
az újpesti Hajógyár tevékenységét – szintén ki-
emeli a kiállítás, amelynek megtekintését a diá-
koknak és a felnõtteknek is egyaránt ajánlotta a
megnyitón dr. Derce Tamás polgármester, ugyanis a
sokszínû és gazdag kiállítás olyan utazás a múltba,
amellyel új ismeretekre tehetünk szert, új embere-
ket, tárgyakat fedezhetünk fel. Érdemes! – B. K.

Hajóportrék 
és makettek
Több annál, minthogy csupán hajó-
maketteket lássunk azokban a tár-
gyakban, amelyek a magyar hajó-
gyártás 175 évét vonultatják fel. 

üller György természetfo-
tós annak az ötvenes évei
derekán járó generációnak

a tagja, aki Fekete István regényein,
dr. Homoki Nagy István filmein nõtt
fel, majd David Attenborough filmso-
rozataival képezte tovább magát.

Mint mondja, véletlenül lett fotós,
autodidakta módon tanulta a tech-
nikát. Kiállított természetfotói egy
része még a diakorszakban készült,
ám a legtöbb már a digitális technika
eredménye. És a fotós látásmódjáé,
aki az elsõ pillantásra szép tájban is

többet vesz észre, meglátja a rende-
zettséget, a párhuzamos és merõle-
ges síkok játékát, a harmóniát, vagy
éppen ennek ellenkezõjét, egy-egy
színes virág, búzaszál felületes szem-
lélõnek fel sem tûnõ hetykén növõ
alakját. Tanítómesterként kapcsolja

össze számunkra a természet és a ter-
mészetfotózás szeretetét. A kiállított
képek érdekesek amiatt is, hogy úgy-
nevezett giclée (ejtsd: zsiklé) techni-
kával kerültek archív alapanyagokra,
festõvászonra, savmentes papírra
nyomtatva, ezáltal rézkarchoz és li-
tográfiához hasonló látványt nyújta-
nak. A technikai lehetõség szinte ha-
tártalan 100-200 évre szavatolja a lát-
vány minõségét. Müller György a Fo-
to Natura klub tagjaként újabb ka-
landokra, újabb tájakra vágyik. A fo-
tóst azonban nemcsak a megismerés
inspirálja, hanem a kollégák is. Nem
mindennapi kapcsolat az övék, a kiál-
lításmegnyitón jelen lévõ barátok
többsége maga is fotós, vagy hegy-
mászó, vagy egyszerre mindkettõ, a
kihívást, a veszélyt vállaló, sõt néha
keresõ emberek, akik szinte gyermeki
örömmel tudnak lelkesedni a másik
képéért, sikeréért. A mostani tárlat-
megnyitó és süteményes-pogácsás jó
hangulatú baráti találkozó volt egy-
ben, amelyen Zsila Sándor, többszö-
rösen díjnyertes természetfotós vál-
lalta a megnyitó, Kerekes György, az
Ifjúsági Ház igazgatója pedig – szin-
tén szenvedélyes természetfotós – a
házigazda szerepét. – B. K
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Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház Galériájában hagyományosan természetfotó-
kiállítással nyílt az idei városnapok elsõ tárlata.  A terembe lépõt azonnal lenyûgözi
amit lát: Müller György „Ahogy én látom” címû fotókiállítása lélegzetelállítóan szép
tájakra repít  bennünket, egészen szeptember 27-ig. 

Természet és természetfotózás

Három a természetforós: jobbról Müller György, a kiállító,
középütt Zsila Sándor, balról Kerekes György



városnapi rendezvénysoro-
zat szombati napján az Új-
pest Galériában teltházas

eredményhirdetésre gyûltek össze
azok, akik pályáztak, és azok a ven-
dégek, akik közeli kapcsolatban van-
nak az alkotókkal a kortárs mûvé-
szeti alkotásokkal. Az Újpest Galéri-
ában már kész tárlat várta õket. A

Pállya Celesztin képzõmûvészeti pá-
lyázatra beérkezett és kiállításra al-
kalmas alkotások ugyanis megtöl-
tötték az emeleti kiállítóterem falait.
Már a látogató is gondban volt a
képzeletbeli válogatással, az esetle-
ges sorrend kialakításával, hiszen az
újpesti témákat felölelõ akvarellek,
olajképek, rajzok mindegyike tük-

rözte a pályázat célját, hogy a részt-
vevõk  a névadó ezermester emléke
elõtt is tisztelegve találják meg Új-
pest tematikus, de mûfajában tág
megjelenítését.

Errõl értékelésében Zsigmond Atti-
la mûvészettörténész, a Budapest
Galéria fõigazgatója, a zsûri elnöke
beszélt, aki Gyulai Líviusz grafikus-

mûvész és Matzon Ákos festõmû-
vész zsûritaggal hozta meg ítéletét.
A Pállya Celsztin-pályázatokat rend-
szeresen értékelõ zsûrielnök utalt ar-
ra, hogy az alkotások befogadása,
majd a díjazás kialakítása szép és
megtisztelõ munka volt ezúttal is.
Ugyanakkor az objektív értékítélet
mellett a szubjektívnek is jelen kel-

lett lennie. A stílus és technika ön-
magában élmény, amely egyénileg
választott kifejezésmód is egyben.
Látható, hogy többen tágan értel-
mezték a témát. Együtt örülhetünk,
hogy Újpest hivatásos mûvészei és
azok, akik nem ebbõl élnek, hogyan
látják Újpestet, figyelmükre milyen
érzelmek hatnak. Az értékelés során
kiderült, több díjra van szükség. Így
különdíjjal jutalmazták Somos Zsu-
zsát, aki Újpest jeles hitbéli szemé-
lyiségeit örökítette meg.

A 3. díjat megosztva kapta Dobos
Éva meggyõzõen szûkszavúságú kom-
pozíciójáért és Sebõk Alajos. A zsûri 2.
díjjal jutalmazta Bertalan Tivadart,
aki éppen a városnapokon vette át az
Újpest díszpolgára kitüntetést A pá-
lyázatra  a régi piac Jenõ bácsiját és
Bözsi nénijét örökítette meg.

Az Pállya Celesztin képzõmûvé-
szeti pályázat 1. helyezett alkotója
Tóth Péter lett az újpesti háztetõket,
az alkonyatot megörökítõ akvarellek
alkotójaként, bizonyítva egyúttal,
hogy a „hagyományos mûfaj” is
örömteli  (újpesti ) pillanatokat tár a

látogató elé.  A zsûri által odaítélt
díjak alkotói az önkormányzat díjait
dr. Derce Tamás polgármestertõl
vették át. Zárszóként Zsigmond Atti-
la nemcsak az alkotóknak mondott
köszönetet, hanem Újpest önkor-
mányzatának is a mecénási szerep
felvállalásért, amellyel a kortárs alko-
tókat segíti. – B. K.  

Kortárs alkotók 
és Pállya Celesztin
emléke
Újpest önkormányzata minden második évben alkotó-
munkára hívja a városrészben élõ mûvészeket, akiknek
tevékenysége, élete Újpesthez vagy valamely újpesti mû-
vészeti körhöz köthetõ. Újpest díszpolgára, a polihisz-
tor-festõmûvész, Pállya Celesztin emlékére meghirdetett
képzõmûvészeti pályázat 2010-es versengésén ismétel-
ten olyan mûvészeti alkotások létrejöttét kívánták a dí-
jakkal ösztönözni, amelyek témája Újpest.  

A
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Tóth Péter festõmûvész lett az elsõ helyezett

Zsigmond Attila zsûrielnök, a díjazott alkotók: a különdíjas Somos Zsuzsa, továbbá Bertalan Tivadar, Dobos Éva és Sebõk Alajos

Tóth Péter, az elsõ díjas alkotó



A zsidó zene és 
az operairodalom
találkozása 
Nem is volt kétséges, a tavalyi siker után idén is lesz  koncert a városnapok ide-
jén az újpesti Zsinagógában. A zsidó zene jeles és közkedvelt  alkotásai mellett
felcsendültek az operairodalom gyöngyszemei is. A koncert sokak közremûkö-
désével jött létre:  az újpesti önkormányzat támogatását élvezõ és megannyi új-
pesti fellépést vállaló MÁV Szimfonikus Zenekart Oberfrank Péter vezényelte.
Jakal Zoltán, Korcsolán Orsolya, Nógrádi Gergely, Székelyhidi Hajnal, Zucker Im-
mánuel mûvészek fellépését  nagy tapssal fogadta a közönség.

Templomi 
hangverseny
Az Egek Királynéja Fõplébánia háromnapos búcsúja alkalmából nem min-
dennapi  hangversennyel várta az érdeklõdõket péntek este. Akik eljöttek,
nem csalódtak,  Tóth Orsika énekmûvész gyönyörû szopránhangja és gitár-
szólója, valamint Gesztesi-Tóth László orgonamûvész tökéletes játéka betöl-
tötte a templomot. Különleges  egyházzenei  élménnyel szolgált a hallgató-
ságnak.

Nyitott udvar
Egy évvel ezelõtt a városnapok alkalmából „kinyitotta udvarát” az  Újpest-
Belsõvárosi Református Templom. A „nyitott református udvar”  sor-
rendben elsõ rendezvénye Erdélyi László zongorakoncertje volt, amely
után nem maradhatott el a folytatás, amely ezúttal más mûfajt kínált.
Mondjatok új éneket címmel XVI–XVIII. századi énekelt költészet reper-
toárjából adott elõ Csörsz Rumen István, aki az újkori zeneirodalom is-
mert kutatója.
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Az Újpesti Városnapok szervezõi voltak:
– Újpest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
– Ady Endre Mûvelõdési központ,
– Karinthy Frigyes Általános Mûvelõdési Központ,
– Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. 

A rendezvény fõ támogatója: Támogatók:
Céleszta Virágüzlet, Harangvirág
Cukrászda, Horváth Cukrászda, Kozma
Cukrászda, Madi Nyomdaipari Kft.,
SAR Magyarország Kft., Újpesti Sajtó
Nonprofit Kft. 



z újpesti katolikus hívõk
nagy szeretettel és várako-
zással várták a templomban

a bíborost és a kíséretében lévõket.
Paskai László bíboros, nyugalmazott
érsek nem elõször volt az újpestiek
vendége, emlékezetes misét celeb-
rált például több mint tizenöt évvel
ezelõtt a félkész, még vakolatlan fa-
lú, az átadástól még messze lévõ
Káposztásmegyeri Szentháromság
templomban, s pár évvel ezelõtt az
Egek Királynéja Fõplébánia temp-
lomban is. Támogatója volt több
mint egy évtizeddel ezelõtt a Szent
János Apostol Katolikus Általános
Iskola létrejöttének, amelyet Újpest
önkormányzata a Tanoda téri isko-
laépület térítésmentes átadásával
segített. Az errõl szóló megállapo-
dást éppen az Újpesti Polgár Cent-
rumban írta alá a bíboros-érsek és
Újpest polgármestere. 

A városnapi programsorozatba
is beillesztett búcsúi mise – ame-
lyen közéleti személyiségek, a vá-
rosrész polgármestere, Újpest or-
szággyûlési képviselõi, önkor-

mányzati képviselõk is részt vettek
– lehetõség volt az újabb találko-
zóra. A templomépületet megtöl-
tõ újpestiek Szûz Mária királyné
ünnepén Máriában az Istent min-
denekfölött szeretõ, mindenben
igent mondó asszonyt ünnepelték,
érezve, hogy Isten és az ember sze-
retete szorosan összefügg egymás-
sal. A szentmisét követõen a hívek
a plébánia kertjében agapén talál-
koztak egymással.

A búcsúi szentmisére már pén-
tektõl számos program segítette a
felkészülést. Augusztus 27-én, pén-
teken egész napos szentségimádás
volt a templomban, majd este ke-
rült sor Gesztesi-Tóth László orgo-
namûvész és Tóth Orsika énekmû-
vész fellépésére, amely alkalomból
Caccini, J.S. Bach, Mozart, Schubert,
Villa-Lobos egyházzenei mûvei
csendültek fel orgonaszóval, gitár-
ral és énekhanggal. Augusztus 28-
án elõesti búcsúváró szentmisére
várta a híveket Kemenes Gábor
atya. (– B. K.)

A
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Búcsúi szentmise
az Egek Királynéja
Fõplébánia 
templomban
Szûz Mária királyné augusztus végi ünnepére ez alka-
lommal is több napos búcsúval készültek az Egek Ki-
rálynéja Fõplébánia hívei. A péntektõl vasárnapi tartó
esemény híre azonban túlnõtt a templom falain, az au-
gusztus 29-i,  vasárnapi szentmisét ugyanis  Dr.  Paskai
László bíboros, kiérdemesült esztergom-budapesti ér-
sek mutatta be Horváth Zoltán atya – Újpest díszpol-
gára – meghívására. 
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A városnapok elsõ regge-
lén, szombaton esõre éb-
redtünk. Nem véletlenül
komoly „ellenfél” látoga-
tóknak, szervezõknek egy-
aránt az idõjárás. A borút
azonban már délelõtt de-
rû követte, idõvel elállt az
esõ, az sem szegte a láto-
gatók kedvét. Egész nap
nagy volt az élet az az Új-
pesti Gyermek és Ifjúsági
Házban és a városháza kö-
rül, amely új helyszínként
vonul be a városnapok
történetébe.

Szép Ernõ Színház tagjai vi-
dám dalaikkal és meséikkel
beragyogták a gyerekek

délelõttjét és megalapozták a jó
hangulatot. Õket követte a Fogi

Színház bemutatója Micimackó ka-
landjai címmel, mely szintén osztat-
lan sikert aratott a közönség körei-
ben.

A kicsiknek szóló mûsorokat a Ka-
rinthy Frigyes Általános Mûvelõdési
Központ mûvészeti csoportjainak
bemutatói követték. Az együttesek
produkcióival nem csupán a szóra-
koztatás volt a cél, hanem az újpesti
fiatalok érdeklõdését is szerették
volna felkelteni a sportolás iránt. A
nézõk láthattak néptánc, ritmikus
sportgimnasztika, társas tánc, vala-
mint modern táncbemutatókat, és
megismerkedhettek a ju-jitsu õsi ja-
pán tradicionális harcmûvészettel is.
Nagy tapsot kaptak a Starlight
Dance Company és a Kreadance
Show Tánciskola produkciói, akik
hip-hop és discotáncokat, valamint
showtáncot mutattak be. A táncok
után Török Zsófi, a KFÁMK ifjú felfe-
dezettjének énekelõadását láthatták,
aki a Fame címû musicalbõl adott
elõ, majd újból a sporté volt a fõsze-
rep, ezúttal capoeira bemutatóval.

Délután a Hungária Komondor
Klub kutyabemutatója után népszerû
együttesek és elõadók követték egy-
mást a színpadon. Elsõként az Új Boj-
torján mûsorát hallhatta a közönség,
majd Bencsik Tamara megasztáros
elõadása következett, aki pörgõs da-
lokkal rázta fel a nézõsereget. Õt a
szintén megasztáros Balássy Betty és
Varga Feri mûsora követte, akik töb-
bek között elõadták nagy slágerüket,
az Egy bolond százat csinál címû da-
lukat is, sõt egy meglepetés vendéggel
is készültek. 

A Groovehouse együttes rutinos
fellépõként szórakoztatta, mozgatta
és énekeltette meg a közönséget. A
következõ produkció alatt tinik vet-
ték birtokba a színpad elõtti teret,
hisz az Anti Fitness Club dalai fõként
ennek a korosztálynak szólnak. Az es-
ti nagykoncert elõtt gyermek-divat-
bemutatót láthatott az újpesti kö-
zönség. Dobrády Ákos kissé megvára-
koztatta a közönséget, de kárpótolta
dalaival a hûvös idõben is kitartó ra-
jongókat. 

A szórakoztató elõadások mellett
természetesen sok más programmal,
sportvetélkedõvel és vásárral is készül-
tek a városnapok szervezõi. Megismer-
kedhettek az újpesti kisebbségi önkor-
mányzatok tevékenységével, használt
könyvek közt böngészhettek és vásá-
rolhattak „filléres” áron a Fõváros Sza-
bó Ervin könyvtár sátránál. Filmeket
vetített, helytörténeti könyveket kínált
az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény. A
gyerekeket játszóház, bohóc, számta-
lan kaland várta, valamint óriás játékok
és különbözõ vetélkedõk. Ezúttal is so-
rok kígyóztak az egészségsziget elõtt,
szûrõvizsgálatokra várva. A vásárban
többféle kézzel készült portékát: éksze-
reket, szappanokat, dísztárgyakat és
édességeket is lehetett vásárolni. A
Nábrádi Nyugdíjasklub tagjai ez alka-
lommal is ciberés káposztát készítet-
tek, szilvalekvárral töltött fánkot sütöt-
tek és helyben fõzték a szilvalekvárt.

Errõl és sok egyébrõl, a városnapok
második napjáról, következõ lapszá-
munkban olvashatnak bõvebben. 

– KUBÁT JULIANNA

A

Városnapi
kavalkád: esõben, szélben, napsütésben
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nyári szünet után a szeptemberi be-
csöngetés évkezdetet jelez az Újpesti
Magyardal és Zenebarát Társaskör

esetében is. A minden hónap elsõ keddjén 15
órakor egymással és dallal egyaránt találkozó
társaskör tagjai szeptember 7-én 15 órakor
kezdõdõ találkozójukon a torta felszeletelésé-
vel ünneplik megalakulásuk második évfor-
dulóját. 

A társaskör létrejöttének elõzménye a fennállá-
suknál is hosszabb idõre tekint vissza. László Má-
ria, a társaskör vezetõje, ugyanis elõadómûvész-
ként, nótaszövegíróként több mint tíz évvel ez-
elõtt már tapasztalta: sokan szeretik Újpesten a
népdalokat. Kézenfekvõ volt: népdalesetek szer-
vezésével szerezhet örömet a magyar nóták szerel-
meseinek. Mária egy korábbi interjúban arról me-
sélt: a vers, a legnagyobb szerelem közel hozta szá-

mára a zenét, a népdalokat, és ezzel lelkileg is gaz-
dagodott. Mária ugyanis jobban szeret adni, mint
kapni. A népdalestek ötletét felkarolta az újpesti
önkormányzat, több magánszemély és az Ady
Endre Mûvelõdési Központ is. Több mint tíz éve
még a pótszékekkel megnövelt nézõtér is kevés-
nek bizonyul. Ezért rendszeresek a közönség ked-
venceit, a mûfaj sztárjait színpadra hívó népdales-
tek. Mint ahogyan oly sokszor lenni szokott, az
egyik feladat újabbakhoz ad ötletet. Idõközben
kiderült, a népdalestek törzsközönsége olyany-
nyira jól érzi magát együtt, hogy „mûsoron” kí-
vül is igénylik egymás társaságát, szívesen dalol-
nak együtt. Azaz daloltak volna, ha lett volna
hol. Természetes volt a folytatás: jöjjön létre a
magyardal és zenebarát társaskör, amelynek ne-
vében az újpesti jelzõ a lokálpatriotizmust jelzi.
Segített az Ady Endre Mûvelõdési Központ,
amely befogadta társaskört. Minden joggal, hi-
szen Újpest nagyon sok versírót, népdalszöveg-
írót, nótaköltõt adott már az országnak, és

mint tudjuk, a zene nem ismer határokat, má-
sutt is dalolják a szerzeményeket. A körtagok-
ból létrejött a Zenebarát Kör Kórusa, és rend-
szeresen velük tart Kovács Kálmán, a kör állan-
dó billentyûse.

A szeptember 7-i második születésnapon a kó-
rus és a körtagok dalait kiegészítik a meghívott
mûvészek mûsoraival: Nyári István elõadómûvész
verssel köszönti a jelenlévõket, szeretettel várják
Bagdi Erzsi elõadómûvészt, aki örökzöldeket éne-
kel. Hesz Magdit, aki táncdalokkal lép fel, Szászik
Melinda és Pál Attila énekeseket, akik operett-ket-
tõsökkel köszöntik a születésnaposokat. A meghí-
vóra László Mária versidézete került:

„Szóljatok hát dalos ajkak
Hirdessétek sokáig,
Kis hazánknak áldott földjén,
A magyar nóta virágzik.” 

Mint ahogyan erre példa a társaskör léte is.
– B. K

Kétévesek lettek

A

A család, Újpest önkor-
mányzata és az újpesti or-
vostársadalom mély fájda-
lommal tudatja, hogy dr.
Groholy Éva, Újpest Egész-

ségéért díjjal kitüntetett Aranydiplomás
gyermekorvos, életének 78. évében 2010. au-
gusztus 19-én elhunyt.

Szomorú szívvel írjuk a sorokat. Eltávozott
közülünk Turzán Gézáné dr. Groholy Éva dok-

tornõ, aki több generáció doktornénije volt Új-
pesten. 1964 óta látta el – nagy szaktudással,
lelkesen, kedvesen, szeretettel és sajátos derûvel
– a rábízott gyermekeket. Munkája elismerése-
ként 2001-ben vett át Újpest önkormányzatától
az Újpest Egészségéért díjat. Nyugdíjba vonulá-
sa után az Aradi és a Pozsonyi Bölcsõde orvosa-
ként mûködött, de vissza-visszajárt a Pozsonyi
utcai Gyermekrendelõbe. Mindig szeretett tud-
ni kis betegeirõl. Sokszor még arra is emléke-

zett, hogy a „baba” ágya a lakás melyik sarkában
volt. A valamikori babák ma már anyukák, sõt,
olykor nagymamák is. A mai napig gyakran ke-
resik Groholy doktornõt a rendelõben, szeretet-
tel érdeklõdnek felõle. Orvoskollégái, a védõ-
nõk, az asszisztensek és az összes munkatárs
mély megrendüléssel, nagy szeretettel és tiszte-
lettel búcsúzik az aranydiplomás doktornõtõl. 

A Pozsonyi Gyermekrendelõ munkatársai

Dr. Groholy Évát 2010 szeptember 10-én, 12
órakor a Fiumei úti sírkert ravatalozójából kísérik
utolsó útjára.

Elment Újpest Doktornénije

ELISMERÉS
Egyetemi oktatói tevékenységének elismeréseként Mesteroktatói címet
kapott Iványi János Újpestért-díjas építõmérnök, az önkormányzat kiadá-
sában megjelent Volt egyszer egy város címû könyv társszerzõje, sok
egyéb helytörténeti ihletésû kiadvány írója.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Már most feljegyezhetjük a naptárba, hogy szeptember 18-án és 19-én Új-
pesten három intézmény is megnyitja kapuját az érdeklõdõk elõtt. Az Új-
pesti Mûszaki Szakközépiskola (Görgey u. 26) és az iskola múzeuma mind-
két napon 10.30–12.30 és 14.30–16.30 között látogatható, vezetés 10.30-kor
és 14.30-kor. A Könyves Kálmán Gimnázium (Tanoda tér 1.) csillagvizsgáló-
jába szombaton 19 és 22 óra között félóránként várják az érdeklõdõket. A
káposztásmegyeri Állatszigeten (Óceánárok u. 33) mindkét napon 10-16
között rendezik meg a Felelõs állattartási kultúra napját. Állatbemutatókat,
kiállításokat, elõadásokat rendeznek és Észak-Pest természeti értékeit mu-
tatják be. (Forrás: Újpesti Helytörténeti Értesítõ legújabb száma)

NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
A Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia (Tóth Aladár u. 2-4.) a Nyitott
Templomok Éjszakája rendezvényhez kapcsolódva a következõ programmal
várja a híveket és az érdeklõdõket: szeptember 18-án: 18 órakor közös
szentmise a látogatókkal; 19 órakor a templomépület bemutatása, 20

R Ö V I D E N órakor összeállítás Bach mûveibõl, különbözõ hangszereken. Kiszely
Deborah zongora, Papp Artúr hegedû, Papp Henrik cselló, Kerékfy Márton
zongora, Egri Márton klarinét.; 20.30 órakor a templomépület bemu-
tatása.; 21.30 órakor Simon András grafikusmûvész tanúságtétele; 22
órakor Mit kaptam a templomtól? Sillye Jenõ és közösségünk tagjainak
tanúságtételei, 23 órakor Taizé-i imaóra és szentségimádás. A program
ideje alatt kiállítás tekinthetõ meg Simon András grafikusmûvész képeibõl.
Az érkezõ vendégeinket saját készítésû püspökkenyérrel kínáljuk.



Izgalmas nyárvégi prog-
rammal várta az Édes-
Gyömbér Cukrászda a
káposztásmegyerieket az
iskolakezdés elõtti utolsó
pénteken. Elsõ alkalom-
mal hirdettek ugyanis fa-
gyifelismerõ versenyt.

Lakatos Csilla márciusban nyitotta
meg kis cukrászdáját a Galopp utcá-
ban. Az elkészített édességek külön-
legessége, hogy adalékanyag-mente-
sen, valódi alapanyagokból készül-
nek. A hagyományos sütemények
mellett pedig olyan ínyencségek-
kel, mint például citromos-gyöm-
béres vagy éppen homoktövisbõl
készült tortával várják az édes ízek
kedvelõit. A cukrászda vezetõje
már nyitáskor eldöntötte, hogy a
finomságok mellett gyakran szer-

veznek majd interaktív versenye-
ket, programokat a vendégeknek.
Elindították a Sütikurzust, ahol
bárki elsajátíthatja a sütemény- és
tortakészítés alapjait. És ennek je-
gyében született meg a fagyifelis-
merõ verseny gondolata is, melyet
most rendeztek meg elõször hagyo-
mányteremtõ céllal. 

Kicsik, nagyok egyaránt eljöttek a
cukrászdába, hogy megmutassák,
mit tudnak, és hogy egyenek egy jó
fagyit. A versenyzõket izgalmas ízek
várták, hisz a fagylaltot az édes-
ségkészítõ édesapja, Barabás Gábor
– akinek készítményeivel Újpest
több pontján is találkozhatnak – ki-
zárólag természetes hozzávalókkal

és gyümölccsel készíti. Összesen
húszféle fagyit lehetett megkóstol-
ni, egy-egy versenyzõnek ötfélét
kellett felismernie ezek közül. A
gyerekek korosztályában a 4 éves
Happ Gergõ ismerte fel a legtöbb fa-
gyit, így õ egy Aquaworld-belépõ-
vel gazdagodott. A második helye-
zett Balázs Dominik egy saját maga
által megálmodott tortát nyert, a
harmadik helyezettek pedig holtver-
senyben Olajos Melia és Galambos
Barbara lettek, akik egy Sütikurzus
belépõt nyertek. A felnõttek kategó-
riájában Gábor Edina volt a legjobb
felismerõ, jutalma egy húszszeletes
torta volt.

A cukrászdában legközelebb szep-
tember 30-án lesz Sütikurzus, mely-
re szeretettel várnak minden érdek-
lõdõt. Ez alkalommal – már az ön-
kormányzati választások jegyében –
képviselõfánkot fognak készíteni.

– KUBÁT JULIANNA

14 M o z a i k

Sütikurzus után fagyifelismerõ verseny 
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z Újpesti Városnapok idejére jelent meg
az Újpesti Helytörténeti értesítõ ez évi
3. száma, amelynek fõ vezérfonala a

Tungsram hõskorának állít emléket, amikor lap-
oldalaira emelve számba veszi a Tungsram világ-
szabadalmának nyolcvan, a gyár önálló laborató-
riumának harminc, és
Bródy Imre fizikusnak jutó
ötven év eseményeit. A
Múltidézõ rovatban Szöllõsy
Marianne a Világraszóló ta-
nulmányok vegykonyhája
címmel írta visszatekintését,
a Tanulmány rovatban
Kadlecovits Géza „Egy tudo-
mányos mûhely Újpesten”
címmel a TUNGSRAM Kutató
Intézetet mutatja be.

A Közlemények rovatban
többek között Krizsán Sándor
adja közre az Újpest iparvágá-
nyai és a lóvasúti áruszállítást
az 1890-es évek végéig áttekintõ sorozatának 2.
részét, harmadik részéhez érkezett Iványi János-
nak az újpesti Egek királynéja fõplébánia-temp-

lom építésérõl készült sorozata, amely az oldal-
hajók, alaprajzi fejlõdéstörténetet tár az olvasó
elé. Barta Flóra az újságíró Móricz Zsigmondról ír,
és az értesítõben olvashatjuk Móricz Zsigmond
tollából Az újpesti bútor címû írást. Rojkó Anna-

mária Aschner Lipót életétõl szóló
sorozata a 10. epizódhoz érkezett.
Lõricz Róbert a világ elsõ nõi
zsokéját örökítette meg. A híres új-
pestiek sorozatban Hirmann László
ezúttal Horváth Ferenc bíró, 1848-
as honvédtiszt életét tárja elénk. A
lapot – a hagyományokat követve
– Szöllõsy Marianne interjúja zár-
ja, aki ezúttal egy apáról fiúra
szálló mesterség kapcsán a
könyvkötõ Kubik-családról ír. 

Az Újpesti Helytörténeti Érte-
sítõ térítésmenetes példányai
korlátozott számban átvehetõk
az Újpesti Helytörténeti Gyûjte-
ményben, az Ady Endre Mûve-

lõdési Központban, az újpesti Polgármesteri Hi-
vatalban, illetve Káposztásmegyeren a Karinthy
Figyes ÁMK-ban. 

Megjelent az Újpesti Helytörténeti
Értesítõ legújabb lapszáma

A

Az Újpesti Közéleti
Televízió mûsorstruktúrája

H é t f õ
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

K e d d
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
08:00-09:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-24:00 Képújság

S z e r d a
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

C s ü t ö r t ö k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
20:00-24:00 Képújság

P é n t e k
00:00-07:00 Képújság
07:00-07:20 Híradó (Ismétlés)
07:20-08:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
08:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Keddi Ismétlés)
13:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó 
19:20-20:00 Újpesti Magazin
20:00-21:00 Pódium (Koncertek, elõadások, portrék)
21:00-24:00 Képújság

S z o m b a t
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (Ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

V a s á r n a p
00:00-08:00 Képújság
08:00-08:20 Híradó (Ismétlés)
08:20-09:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
09:00-10:00 Pódium (Ismétlés)
09:00-12:00 Képújság
12:00-12:20 Híradó (Ismétlés)
12:20-13:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
13:00-14:00 Pódium (Ismétlés)
14:00-19:00 Képújság
19:00-19:20 Híradó (Ismétlés)
19:20-20:00 Újpesti Magazin (Pénteki Ismétlés)
20:00-21:00 Pódium (Ismétlés)
21:00-24:00 Képújság

SPORTOLÓK FIGYELMÉBE!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2010. szeptember 1-jétõl a IV. kerületi sportolókat a XIII.
kerületi Egészségügyi Szolgálat fogadja. Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Rendelési idõ: hétfõtõl
péntekig 8:00–20:00 óráig. Telefonos elõjegyzés: 452-4200 / 5444-es mellék.

TÁNCISKOLA Földházi Péter, táncmester, versenytánc tréner, nemzetközi bíró, és az UTSE az
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban 15 hetes társastánc tanfolyamot indít kezdõknek és haladók-
nak. Beiratkozás: szeptember 10-én 18 órától a helyszínen. A részvételi díj 11 000 forint. Kezdés:
szeptember 17-tõl indulnak, a kezdõ csoportnak 16.30 órától, míg a haladóknak 18 órától. Új-
donság a majorette tanfolyam, amely az Erzsébet Utcai Általános Iskolában lesz keddenként 15.30
órától. Beiratkozás szeptember 14-én 16 órától. A részvételi díj 2500 forint egy hónapra, Kezdés
szeptember 21-tõl. További infó a 0620/911-4527, 231-7070-es telefonszámokon.

A Hálózat a Kultúrá-
ért, Mûvészetért Egye-
sület õszi programjai 
a HAKME klubban
(1043 Budapest, Berda J. u. 48.)

Szeptember 4., 19 óra: Karaoke
Szeptember 11., 19 óra: Mária
napi bál
Szeptember 18., 19 óra: Karaoke
Szeptember 25., 15 óra: Irodalmi
délután, 
19 órakor: ismerkedési est.

Újpest Önkormányzata és a Káposztásmegyeri Tele-
pülésrészi Önkormányzat 2010. szeptember 25-én
rendezi meg a hagyományos Újpesti Futó és Kerékpá-
ros Fesztivál õszi fordulóját Káposztásmegyeren. A
szervezõk mini- és maxifutás nevezõket, kerékpáros
futamon rajtolók nevezését várják. A vállalkozó ked-
vûeket ez alkalommal is értékes nyeremények ösztön-
zik. A részletes versenykiírás a www.ujpest.hu olda-
lon, és lapunk következõ számában olvasható. Az elõ-
zetes nevezéseket a Polgármesteri Hivatal Sportirodá-
ja (IV. ker., István út 15. fsz. 2., tel.: 231-3176) már
gyûjti, ennek határideje: szeptember 17.



ÚJPEST GALÉRIA
Az Újpesti Városnapok alkalmából
nyíló kiállítások.
A Pállya Celesztin képzõmûvészeti pá-
lyázat zsûrizett mûveinek kiállítása
szeptember 16-ig, az Ifjú géniuszok
kiállítása szeptember 3-ig tekinthe-
tõk meg. 

2010. szeptember 19., 19 óra
NÉMETH LÁSZLÓ: BODNÁRNÉ
dráma két részben
Szereplõk:
Bodnárné KÚTVÖLGYI ERZSÉBET
ifj. Bodnár János TÓTH ROLAND
Bodnár Péter BESZTERCZEY ATTILA
Cica MAGYAR TÍMEA
id. Bodnár János HARSÁNYI GÁBOR 
Örzsi TÉBI MÁRTA
Halász, intézõ ZSOLNAI ANDRÁS
Lakkné CSEKE KATINKA
Dodó LIPPAI LÁSZLÓ
Lali, lámpavivõ HARMATH ALBERT
Csendõrmester AGÁRDI LÁSZLÓ
Orvos NYÁRI ISTVÁN
Szolga BATA Á. JÁNOS
Rendezõ: DÓZSA LÁSZLÓ
Jegyár: 2200 és 2500 Ft.

Õszi, téli eseményeihez már most
foglalja le a helyszínt az Ady End-
re Mûvelõdési Központban! 
Ha Ön rendezvényt szervez – legyen
az intim hangulatú, baráti összejöve-
tel, vagy nagyobb szabású program
–, amelyhez megfelelõ környezetre:
kisebb, vagy nagyobb helyiségre van
szüksége; ne menjen máshova! 
Mi vagyunk az Ön partnere!
Közgyûlések, tanácskozások, konfe-
renciák, baráti találkozók, iskolai
rendezvények (szalagavatók, érettsé-
gi találkozók, évnyitók, évzárók), –
családi ünnepségek (esküvõk, szüle-
tésnapok, házassági évfordulók), –
tanfolyami oktatások, termékbemu-
tatók; bármilyen ünnepélyes, vagy
hétköznapi esemény céljára.

Az Ön igényének legjobban megfe-
lelõ, testre szabott ajánlatot kínál-
juk, mert
– elegáns környezetet nyújtunk,
– áraink elfogadhatóak,
– lehetõséget kínálunk.
Csak terembérlésre, vagy kívánságá-
ra teljes körû rendezvényszervezést
biztosítunk színvonalas vendéglá-
tással (hideg- és melegételek fel-
szolgálással; állófogadás, svédasz-
tal) – fény-és hangtechnika (pre-
zentációs lehetõségek)

Õsszel is várjuk szeretettel ven-
dégeinket programjainkra, tan-
folyamainkra!
Mûsoros rendezvények:
Szeptember 7-én (kedden) 15
órakor, a 2 éves ÚJPESTI MA-
GYARDAL ÉS ZENEBARÁT TÁR-
SASKÖR ünnepi megnyitójára ke-
rül sor. Zene, ének, vers és sok más
meglepetés vár Önre… Körvezetõ:
László Mária

Közremûködnek: A Zenebarát Kör
Kórusa és a Kör tagjai, valamint
Nyári István (vers), Bagdi Erzsi
(örökzöldek), Hesz Magdi (táncdal-
ok), Szászik Melinda és Pál Attila
(operett). Zene: Kovács Kálmán, a
Kör állandó billentyûse.

Szeptember 26-tól minden vasár-
nap 17-22 óráig: HÉTVÉGI RAN-
DEVÚ
Zenés, táncos klubest társkeresõk-
nek, szórakozni vágyóknak. Játszik:
a Nincspardon Tánczenekar. Be-
lépõ: 1000 Ft, klubtagsággal 800 Ft.
A klubtagok több más kedvez-
ményt is igénybe vehetnek.

Újpest Színház
Õsszel újra megvásárolható a 4
elõadásra szóló ÚJPEST SZÍNHÁZ
BÉRLET. A bérleti elõadásokon kí-
vül megtekinthetik majd nagyszín-
padi és kamara elõadásainkat a
színházmûvészet több mûfajában.
Koncertek: Folytatjuk „OPERA-
PORTRÉK” sorozatunkat Köteles
Géza közremûködésével. Vendé-
geink: a Magyar Állami Operaház
kiváló szólistái. Számos koncerttel
is megörvendeztetjük a nagykö-
zönséget az operett, musical és
könnyûzene mûfajában.

Irodalmi mûsorok: Az irodalom
gyöngyszemeibõl szemezgetünk
„VERSPÓDIUM” címû sorozatun-
kon. A mûveket neves elõadómû-
vészek tolmácsolják.

A „RENDHAGYÓ IRODALOM-
ÓRA” címû programsorozatot ál-
talános és középiskolásoknak ajánl-
juk.

KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
– számítástechnikai tanfolyamok,
– angol nyelvi képzés több szinten:

beiratkozás – kezdõknek: szept.
14-én, 17.30 órakor; nem kezdõk

részére: szeptember 13-án,
17.30 órakor.

– felnõttképzési tájékoztató szol-
gálat,

– pályaorientációs és korrekciós ta-
nácsadás. 

MOZGÁSTANFOLYAMOK
JAZZBALETT (6 éves kortól)
Idõtartama: 20 hét, heti 2x2 óra.
Összesen 80 tanóra. Tanfolyamve-
zetõ: Péter Márta táncmûvész. Be-
iratkozás: szeptember 7-én és 8-
án, 17.30–19.00 óráig.

JÓGA KEZDÕKNEK, HALADÓKNAK
Idõtartama: 20 hét, heti 1x2 óra.
Összesen 40 tanóra. Tanfolyamve-
zetõ: Szabó Katalin. Beiratkozás:
szeptember 9-én, 17.30 órakor.

KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Heti 3x1 óra (havi 12 óra) Hétfõn,
szerdán: 17.00-18.00 és 18.00-19.00
óráig, pénteken: 17.30-18.30 és
18.30-19.30 óráig. Havi bérlet: 4800
Ft, napijegy: 700 Ft. Kurzusvezetõ:
Nagy Ilona. Folyamatos bekapcso-
lódási lehetõség!

STÚDIÓK
KERÁMIA STÚDIÓ felnõtteknek,
gyermekeknek (14 éves korig) Idõ-
tartama: 4 hónap, heti 1x4 óra,
megbeszélés szerinti napon. Be-
iratkozás: szeptember 27-én, 17
órakor.

Kerámia stúdiónkban az érdeklõ-
dõk elsajátíthatják a hagyományos
fazekasság alapjait, de megismer-
kedhetnek a „modern” mûvészeti
technikák alkalmazásával is. Megis-
merkednek az alapanyagokkal és a
szerszámokkal. Megtanulják a kerá-
miakészítés alapvetõ fortélyait. El-
indulnak a kerámiakultúra kezde-
tétõl – marokedény, felrakott
edény – a mai kor technikájáig: gé-
pi korong, lapkészítés. 

A foglalkozások gyakorlati jelle-
gûek, a szükséges elméleti tudás a
csoportbeosztáshoz és a munkafel-
adatokhoz szorosan kapcsolódik.
Stúdiónkba gyermekeket, valamint
felnõtteket (kezdõket, haladókat)
várunk szeretettel.

A tanfolyamokra folyamatosan
lehet jelentkezni személyesen, vagy
a 231-60-00-ás telefonon, illetve a
nyarii@adymk.hu e-mail címen.

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KÉSZSÉGFEJLESZTÕ KURZUS
A Stúdió programja 2010 õszén:
Célunk a kommunikációs készsé-
gek fejlesztése valamint a koncent-
rációra és magabiztosságra neve-
lés. A képzés része továbbá a te-
hetségkutatás is. A legtehetsége-
sebbek számára szinkronizálásra,
valamint televíziós, filmes és szín-
padi szereplésre is van lehetõség.
Az órák részét képezik: konfliktus-
kezelés, önkifejezés, koncentráció,
kreatív játékok, rögtönzés, beszéd,
színjátszás, színpadi mozgás és
ének.

Tehetségkutatás:
– elõadás technikai fejlesztés,
– rögtönzéses feladatok,
– színpadi mozgás,
– szinkronizálás alapozó,
– ének és zenei készségfejlesztés.

Kommunikációs tréning 
gyerekeknek: 
– kreatív játék, 
– helyzetgyakorlatok,
– koncentráció-fejlesztés,
– önkifejezés és beszéd fejlesztés,

Felvétel 5 éves kortól 19 éves korig!
Infó és jelentkezés: 06-309-737725,
06-30-663-0357

Felvételi nap és beiratkozás: 2010.
szeptember 25. 10–12 óra, Újpesti
Polgárcentrum (IV. ker. Árpád út
66.) Információ és jelentkezés: 06-
30-973-7725 vagy  06-30-930-5689
vagy 06-30-663-0357
internet: www.gportal.hu/szinisuli

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu

JIM SANDERS
misszionárius GYÓGYÍTÓ

istentiszteletet tart
2010. szeptember 6-án, 

hétfőn 17 órakor Újpestenen a Váci út
27-ben. A részvétel ingyenes.

www.ksze.org

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)
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A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

TÖRZSI HASTÁNC OKTATÁS
(ORIENTAL TRIBAL BELLY DANCE) 
Nõi erõ, büszkeség és a tradíció. Ez a
törzsi tánc. Foglalkozások: csütörtö-
kön 19–20 óráig. Díja: 1100 Ft/óra,
bérlet: 4000 Ft/4 alkalom. Vezeti:
Georgi Ildikó. Helyszín: KFÁMK Kö-
zösségi Ház

ANGOL TANFOLYAM 
Kezdõ tanfolyam – 40 órás. Foglalko-
zások: kedden 18.30–20 óráig és
pénteken 17–18.30 óráig. Kezdés:
szeptember 21-én, 18.30 órakor. Díja:
40 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku Godwin,
anyanyelvi tanár. Beiratkozás és befi-
zetés az elsõ alkalommal.

BUSINESS ENGLISH – 40 ÓRÁS
Foglalkozások: szerdán: 18.30–20  órá-
ig. Kezdés: szeptember 22-én, 18.30
órakor. Díja: 40 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku
Godwin, anyanyelvi tanár. Beiratkozás
és befizetés az elsõ alkalommal.

FELSÕFOKÚ NYELVVIZSGA-
FELKÉSZÍTÕ – 50 ÓRÁS 
Foglalkozások: pénteken 18.30–20
óráig, és szombaton: 9.00–10.30
óráig. Kezdés: szeptember 24-én,
18.30 órakor. Díja: 45 000 Ft/fõ. Ve-
zeti: Njoku Godwin, anyanyelvi ta-
nár. Beiratkozás és befizetés az elsõ
alkalommal. Helyszín: KFÁMK Fõ-
épület

KATTINTS RÁ, NAGYI!
Az internet használatának elsajátítása
idõskorban. Budapesti Mûvelõdési
Központ képzése. Foglalkozások: szer-
dán és csütörtökön 9–11.55 óráig.
2010. szeptember 29–október 14. Dí-
ja: 1000 Ft/fõ. Vezeti: Turner Ferenc
oktató. Helyszín: KFÁMK Fõépület

ÕSSZEL INDULÓ GYEREK 
TANFOLYAMAINK
Ovi-torna, ovi-angol, ovi-néptánc,
kisiskolás néptánc, zene ovi, zene suli,
kisiskolás angol, ritmikus gimnaszti-
ka, akrobatikus torna, társastánc ovi-
soknak és iskolásoknak, agyagozás is-
kolásoknak, Yoshimi Ju-Jitsu 7 éves
kortól, gyógytorna, agykontroll, va-
rázsdoboz ovis foglalkozás, Starlight
Dance óvodásoknak és iskolásoknak.
Helyszín: KFÁMK Fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI HÁZ 

KÖZÉPISKOLÁK XX. BÖRZÉJE
Szeptember 21–24.
A rendezvényen 41 budapesti és Buda-
pest környéki középiskola mutatkozik
be a továbbtanulóknak és szüleiknek. A
standokon és a bemutatkozó elõadáso-
kon minden fontos információt meg-
kaphatnak az iskolákról. A döntés meg-
hozatalában segítségükre lesznek a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet munka-
társai. Nyitvatartás: 21-én 14-18 óráig,
22-23-én 10-18 óráig, 24-én 10-13 óráig. 
A belépés díjtalan! Megnyitó: szep-
tember 21-én, 14 órakor. Részletes
információ olvasható a szórólap-
okon és a www.ugyih.hu honlapon.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Októbertõl ismét várjuk az óvodás
és általános iskolás gyermekeket
színházi elõadásainkra. Az elõadások
havonta egy alkalommal, pénteki

napokon 10 és 14.30 kezdettel
tekinthetõk meg. A bérlet ára a 4
elõadásra: 2600 Ft. Bérletek szeptem-
ber 13-tól válthatók az információs
pultnál. Jegy ára 900 Ft/elõadás. 

Október 8., 10 és 14.30 óra
BRÉMAI MUZSIKUSOK – A Nektár
Színház elõadása az Állatok
Világnapja alkalmából.
November 12. LUDAS MATYI – A
Görbetükör Színház elõadása

AZ ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
KIÁLLÍTÁSAI
Augusztus 29–szeptember 19.
A MAGYAR HAJÓGYÁRTÁS 175 ÉVE
Hajózástörténeti kiállítás a „Zoltán
Gõzös” Közhasznú Alapítvány, az
1. Honvéd  Tûzszerész és Hadihajós
Ezred valamint a TIT Hajózástörté-
neti, Modellezõ és Hagyományõr-
zõ Egyesület közös szervezésében,
melynek során egy-egy hajógyár
ill. hajógyártási korszak történetét
– a kezdetektõl napjainkig – színes
tablókon, modelleken láthatják az
érdeklõdõk a Színházteremben.

Augusztus 27-szeptember 19.
Müller György fotómûvész „AHOGY
ÉN LÁTOM” címû fotókiállítása.

www.ugyih.hu

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 
ÁLTAL TÁMOGATOTT 
SPORTPROGRAMOK
Senior egészségterápiás torna
(50 év felett ingyenes) – gimnasz-
tika, kézisúlyzós gyakorlatok
minden nap a Halassy Olivér
Sportközpontban 11-12 óráig.
Senior nordic walking (50 év fe-
lett ingyenes) a Farkaserdõben,
hétfõn és szerdán 14-15 óráig.Gyü-
lekezés a Farkeserdõ u. és Óceán-
árok u. sportpálya buszmegállójá-
nál 13 óra 55 perckor.
Fitness (nõi-férfi): gimnasztika,
kézisúlyzós gyakorlatok . Helyszín:
az Angol Tagozatos Általános Iskola
alagsori edzõterme. Hétfõn, szer-
dán és csütörtökön 18.30-19.30-ig.
Mindhárom foglalkozást vezeti:
Katona Sándor testnevelõ-sza-
kedzõ. Info: 06-30-250-9536. 

Elektronikus számlafizetés a FÕGÁZ-nál
2010 augusztusától a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. ügyfelei interneten ke-
resztül is rendezhetik számlájukat. Az elektronikus számlázás lehetõ-
ségének bevezetésével a társaság célja ügyfelei környezettudatosabb
és minél magasabb szintû kiszolgálása, hiszen az elektronikus rend-
szer használata gyors, egyszerû, biztonságos és környezetbarát.

Az e-számla egy olyan elektronikus formában kibocsátott számla, ame-
lyen pontosan azok az adatok szerepelnek, mint az eddig megszokott pa-
pír alapú, kinyomtatott számlán, és épp olyan hiteles is. Ezt a jogszabály
szerinti elektronikus aláírás és az idõbélyegzõ garantálja.

Az e-számla bevezetése – amellett, hogy egyszerûsíti az adminisztráci-
ós folyamatokat – számos további elõnnyel is jár. Használatával a FÕGÁZ
ügyfelei idõt és pénzt takaríthatnak meg, mivel számláikat elektronikus
formában, az interneten keresztül tekinthetik meg és egyenlíthetik ki. Így
elkerülhetõ a sárga csekk befizetésével járó sorban állás és a számlák is
könnyen rendezhetõvé, visszakereshetõvé válnak. A rendszer környezet-
barát, hiszen az e-számla használatával feleslegessé válik a nyomtatott ala-
pú számla kibocsátásával járó papír és festékmennyiség is.

Az e-számla igénybevétele természetesen nem jelent plusz költséget az
ügyfelek számára, akik a regisztrációt követõen a www.dijnet.hu
weboldalon keresztül érhetik el és kezelhetik földgáz-számláikat.

A Díjnetet használók a számlákat elektronikus formában kapják, ame-
lyek beérkezésérõl e-mailben értesíti õket a rendszer. A számlák kiegyen-
lítésére számos lehetõség kínálkozik, történhet egyedi átutalással, csopor-
tos beszedési megbízással, mobiltelefonos, illetve internetes bankkártya-
alapú fizetéssel, valamint egyes partnerbankok online-bank felületén egy-
aránt. A rendszer emellett biztosítja a múltbéli tranzakciók listázását, a
számlák kinyomtatását az utolsó számlát megelõzõ 18 hónapig. 

FÕGÁZ Zrt. 
Tel.: (06 1) 477-1111/1519 Fax: (06 1) 477-1277, www.fogaz.hu)
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Ingatlan eladó

� XIII. Béke úton 27 m2-es IV. emeleti napfé-
nyes, klímás, vízórás, biztonsági ajtóval felszerelt,
alacsony rezsijû panellakás tulajdonostól eladó.
I. á.: 7,9 MFt. Tel.: 06-0-40884-66

� Eladó a Nyár utca elején egy 60 m2-es, 1 + 2
félszobás hallos világos nagy konyhás erkélyes jó
elosztású emeleti, jó állapotban lévõ panellakás.
Tulajdonostól. Tel.: 06-20-495-7609

� Eladó vagy kiadó Újpesten jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás, összkom-
fortos családi ház. (Telek, udvar, beépített elõtér,
gazdasági épület.) Tel.: 06-30-392-4030

� Újpest központban tulajdonostól eladó 53
m2-es 2 szoba hallos, vízórás, védõrácsos panella-
kás. Fûtésmérõkkel felszerelve. I. á.: 8,6 MFt. Tel.:
06-20-538-5610

� Tulajdonostól, fõ útvonalon két generációs
földszint tetõtér beépítésû 195 m2-es ház 40 m2-
es garázs, 150 nöl-es telken eladó. Jó közlekedés,
üzleti célra is alkalmas Tel.: 06-30-500-2424

� Eladnám vagy elcserélném Újpesti 38 m2-es, jó
állapotú lakásomat, cserébe kérnék I. em. erké-
lyes, jó állapotú lakást értékegyeztetéssel. Panel
kizárt. Tel.: 3699-781

� Befektetésnek kiváló! Nógrád megyében, fes-
tõi környezetben, kétszintes, panorámás, kom-
fortos hegyi nyaraló, erdõ mellett eladó. Irányár:
4,8 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Eladó Újpest központba 54 m2-es III. emelet
igényesen kialakított klímás panellakás. Öko-
program folyamatban van. Tel.: 06-70-319-9930

� Eladó vagy cserélném Táborfalván Bp-tõl 50
km-re 05 vonalán Népligettõl (45 perc), Kõbá-
nya-Kispestrõl (1 óra vonattal), 68 m2-es 2 + fél-
szobás házamat, 400 négyszögöl kerttel, mellék-
épületek, garázs, fúrt kút, teljes közmû, rendezet
környezet, busztól, vonattól 5 perc. IV. kerületi
egyszobás öröklakást beszámítok, megegyezünk.
Tel.: 06-70-513-4911

� Nagymaroson, a Dunakanyarra, Visegrádi
várra nézõ örökpanorámás 554 m2-es üdülõ te-
lek, folyamatosan gondozott kertel, faházzal el-
adó. Telek 10% beépíthetõ. Víz, villany van. Gáz,
telefon az utcában. Ár: 4,6 MFt. Tel.: 06-70-266-
2104, 370-1359

� Eladom vagy elcserélem újpesti garzonra Er-
dõkertes 640 m2-es telken lévõ 32 m2-es téliesí-
tett faházat. Kétszoba, elõszoba, konyha, wc, zu-
hanyzó. Víz, villany, fúrt kút gáz az utcában. I. á.:
7,5 MFt. Tel.: 06-30-841-3605

� Újpest kertvárosában eladó két szoba, kony-
ha, étkezõ, elõkertes öröklakás laminált parketta,
járólap, gázfûtés. I. á.:12 MFt. Tel.: 06-20-569-6074

� 50 m2-es 1 + fél szobás újépítésû lakás eladó.
Cím: Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5-000-555 

� Újpest központban, metrótól 2 percnyi sétára
eladó egy 44 m2-es, másfél szobás, szép állapot-
ban lévõ, 2. em. KNY-i fekvésû társasházi lakás.
Irányár: 13,9 MFt. Tel.: 06-20-238-1370.

� Eladó lakás Újpesten! 75 m2-es, két kisebb +
egy nagy szoba + étkezõ + erkély, II. em., 4 víz-
órás, igényesen felújított lakás eladó, szeptem-
bertõl. Metró 8 percre! Ára: 12,5 MFt. Tel.: 06-30-
408-6202

� Tulajdonostól IV. ker., Szigeti utcában négy-
emeletes ház 2. emeletén, 67 m2-es, 2 + 1 félszo-
bás, jó állapotú, erkélyes, redõnyös, tehermentes
panellakás eladó. Irányár: 12,5 MFt. Garázsbérle-
ti jog átruházható! Tel.: 20/374-6759

� Újpesten, kulturált hétlakásos társasházban
28 m2-es, téglaépítésû, komfortos öröklakás, kert
és pincehasználattal tulajdonostól eladó. Akár
azonnali költözéssel. Nagyon alacsony rezsikölt-
ség. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30-698-0513

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben
épült, földszinti, parkos, kertkapcsolatos, 44 m2-
es, amerikai-konyhás nappali, egy hálós, 18 m2

elkerített saját teraszos öröklakás, ajándék kony-
habútorral, mosogatógéppel, tárolóval. Ár: 15,8
MFt eladó. Tel.: 06-30-9504-551

� Újpesten, frekventált helyen Rózsa utcában
35 m2-es másfélszobás felújított vízórás lakás sza-
bályozható fütéssel, alacsony rezsivel, magánsze-
mélytõl eladó. I. á.: 8,2 MFt. Tel.: 06-30-371-8255

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcá-
ban, utcai és belsõkertre nézõ, II. em.-i, két erké-
lyes, 52 m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kam-
rás, pincés, tégla öröklakás 11,5 MFt-os irány-
áron eladó. Tel.: 06-30-9-504-551

� Eladó Újpest kertvárosában, magasföldszin-
ti, nagy belmagasságú 80 m2-es, 3 szobás polgári
lakás, kertkapcsolattal, pincével. I. á.: 18 MFt.
Tel.: 06-30-378-73-41

� Eladó Nyár utcában más félszobás erkélyes
35 m2-es és egy 54 m2-es Pozsonyi úti 1 + 2 fél-
szobás lakás. Azonnal költözhetõ, magánsze-
mélytõl vagy kiadó bútorozatlanul. Tel.: 06-70-
565-4804, 06-20-349-6819

� Újpest központi sétáló utcában, téglaépíté-
sû, liftes házban, második emeleten, kétszobás
lakás sürgõsen eladó. Csendes, világos, cirkós,
egyéni mérõkkel. I. á.: 21,9 MFt. Tel.: 06-20-264-
7287

� Újpesten Berda József utcában 55 m2-es
kétszobás, erkélyes, biztonsági rácsos, vízórás la-
kás magánszemélytõl eladó. Tömegközlekedés,
iskola, óvoda, vásárlási lehetõség közvetlen köze-
lében. I. á.: 9,2 MFt

� Eladom vagy elcserélem Budapesttõl 5 km-re
lévõ kétszintes kertes házamat Mogyoród
Kukukhegyen. Kevés rezsi, cserénél értékkülön-
bözettel. Újpest elõnyben. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-
20-390-4057

� Újpest kertvárosában Megyeren 580 m2-es
saroktelken 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, légkondicionáló, riasztó), jó állapo-
tú családi ház, szépen parkosított kerttel, két be-
állós garázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A Nagyvárad
ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. Tel.: 233-
1645, 06-20-525-0216

� Eladó/kiadó tulajdonostól Újpesten, metró
és egyetem közeli 53 m2-es panellakás. Átalakí-
tott nappali + háló + hall. Parkranézõ, járólap,
parketta, erkély, világos konyha, vízóra. Ár: 9,15
MFt /45 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpesttõl 22 km-re, Szõdön csendes nyugodt
környezetben 1050 m2-es telken 120 m2-es össz-
komfortos ház eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� Eladó vagy elcserélhetõ IV. ker., 5 lakásos ház-
ban, 41 m2-es gázfûtéses házrész, 88 m2-es telek-
hányaddal. Jó közlekedés, alacsony rezsi, közös
költség nincs. Tel.: 379-5547 este, 06-30-555-
6030

Ingatlant kiad

� Újpest központjában újépítésû 40 m2-es 1
+ fél szobás lakás kaidó. Egyedi fûtés, ala-
csony rezsi. Érdeklõdni: 06-20-5-000-555

� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcá-
ban 20 m2-es üzlethelység havi 50 000 Ft +
rezsiért 2010. szeptember 1-tõl kiadó Tel.:
06-20-931-0199

� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcá-
ban 9 m2-es raktárhelység  kiadó. Irányár: 15
000 Ft/hó Tel.: 06-20-931-0199

� Újpesten a Virág utcában, egy + félszobás la-
kás kiadó vagy eladó. Tel.: 06-28-386-155

� Kiadó Újpest központ mellett 1 + 2 félszobás
tágas, világos lakás, csöndes nyugodt, szép kör-
nyezetben. Hosszú vagy rövid távra, bútorozot-
tan vagy bútorozatlanul Tel.: 06-30-864-0027
vagy kalpeter@gmail.com

� Kiadó egy 45 m2-es két szobás, új építésû lakás
saját kerttel a Lõrinc utcában. Hosszú távra.
Tel.: 06-20-426-6652

� Újpest-központhoz közel fiatal, nem do-
hányzó hölgy részére albérleti szoba egy havi ka-
ucióval reális áron kiadó. Érd.: 06-30-698-0513

� Kiadó üzlethelyiségek 36 m2-es, 22 m2-es, iro-
dahelyiségek 70 m2-es, 50 m2-es. Bérleti díj 2000
Ft/m2/hó + áfa, 300 m2-es helyiség  500 000
Ft/hó + áfa, raktárak 10-60 m2-ig  bérleti díj:
700Ft/m2. 1200 m2 zárt udvar parkolónak 
60 000Ft/hó + áfa. Tel.: 06-70-408-2847

� Kiadó Újpest Központban, metró végállo-
mástól egy percre egy elsõ emeleti, csendes, 63
m2-es, egyedi fûtésû, alacsony rezsijû téglalakás,
saját zárható mélygarázzsal együtt a Kassai ut-
cában. A konyha beépített, gardróbszekrény
van. Tel.: 06-20-337-4517

Ingatlant cserél

� Elcserélném Káposztásmegyeri 82 m2-es 2+2
félszobás nagy erkélyes önkormányzati lakáso-
mat 1 + 2 félszobás kisebb lakásra. Káposztás-
megyer elõnyben. Több megoldás érdekel. Tel.:
06-20-412-0873

Garázs

� Újpesten az Izzó lakótelepen 28 m2-es garázs
eladó. I. á.: 3,7 MFt. Tel.: 06-30-647-7998

� Káposztásmegyer I. közepén garázs kiadó,
vagy bérleti jog átadó. Telefon.: 06-30-241-1612

Szolgáltatás

� Házi gondozást és gyermekfelügyeletet válla-
lok. Vöröskeresztes házi gondozói és gyógy
masszõri vizsgával rendelkezõ57 éves leinformál-
ható nõ vagyok. Tel.: 06-70-6133-473

� 33-as KONTÉNERES MISI!
Konténeres sittszállítás, lomtalanítás, 
törmelék, kerti hulladék elszállítása.
Pesti oldalon legkedvezõbb!
Lakosság részére kedvezmény!
Tel.: 220-4804, 06-20-414-0720

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkély-
beépítés, -javítás, elõtetõk, kerítések gyártá-
sát és javítását vállalom. Tel.: 360-0035, 06-
30-975-2315

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

� Tört arany vásárlás a napi legmagasabb
áron. Louis Galéria, Margit Krt. 51-53. 

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971 Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

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

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

� KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás garan-
ciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
864-5544, internet: www.annauklima.hu

Oktatás

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
nyelvvizsgára készülõknek, felnõtteknek,  gyere-
keknek. Vizsgáztató tanárként segítek kiválaszta-
ni a legmegfelelõbb vizsgát. Üzleti nyelvoktatás
kidolgozott tananyaggal. Vidám órák sok beszél-
getéssel. Tel.: 06-020344-0643

� Matematikából, magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, közép és emelt szintû érettségire
való felkészítést vállal diplomás tanár házaspár.
Tel.: 06-30-856-0975

� Angol tanítást vállal tapasztalt angol szakos
nyelvtanár, minden szinten. Egyéni, csoportos
oktatás, nyelvvizsgára elõkészítés. Tel.: 06-20-
2353-664

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallga-
tó. Honlapcím: www.zrob.hu. Tel.: 06-30-572-7416

� Színvonalas angol, orosz történelemoktatás
újpesti tanárnõnél a hét minden napján, felnõt-
tek és gyermekek számára egyaránt. Nyugodt,
derûs légkör. Tel.: 06-20-9469-556

� Egyetemi végzettségû angol-orosz szakos ta-
nár házhoz megy! Korrepetálás, vizsgafelkészítés,
tehetséggondozás, egyénre szabott módszerek!
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-70-2039-869

Állást keres

� 62 éves, agilis nyugdíjas hölgy, adatfeldolgo-
zást vállalna RLB programmal dolgozó könyvelõ
mellett, 10 éves gyakorlattal. Gyermek felügyelet
is érdekel. Tel.: 06-20-374-8289

� Idõs néni vagy több személy gondozását, ápo-
lását vállalom napi 4 -6 órában. Több egészség-
ügyi végzetségem van. IV., XIII., XIV., XV., kerüle-
tek elõnyben. Tel.: 06-20-471-77-21

Utazás

Szeptember 14. körutazás Horvátországban: 69
9oo Ft; szeptember 4. Bécs-Schönbrunn
6400 Ft + belépõ, szeptember 11. piknik a Fer-
tõ-tavon: 6900 Ft + piknik, szeptember 12.
Máriazell: 8500 Ft. Pataki Edit, tel.: 413-1874

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL
BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJ-
PESTEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BE-
JELENTKEZÉS: 06-70-271-9867

� Vadonatúj massage fotelemet, szépségszalo-
noknak bérbe adnám, vagy megegyezés alapján
én dolgoznék vele. Tel.: 06-20-471-77-21

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintár-
gyakat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:
332-0243

Társkeresés

� 178/65/35éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ az „Újpes-
ti fiú” jeligére 1325 Bp., postafiók 196  címre ké-
rek, vagy tel.: 06-30-260-1518, 18 óra után.

Betéti társaság kiadó

� 10 éves, EVÁ-ra is alkalmas, korrekt mérnö-
ki betéti társaság átadó. Tel.: 06-30-331-2013

Üdülés

� Eladó 2 x 1 hetes fakultatív üdülési jog (Sop-
ron, Harkány, Mátraszentimre, Budapest válasz-
tási lehetõséggel) Tel.: 370-9018

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

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

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Tel.: 06-30-233-6357

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

A vállalkozói és méretes hirde-
tések felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-15, csütörtökön 9-14 órá-
ig. Hirdetésüket a ujpestinaplo@
gmail.com címen is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hétfõn
8-16, szerdán 9-15, csütörtökön 8-
14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet) várjuk kedves hirdetõin-
ket. Lapzárta: szerda 14 óra!

CSÕCSERE – ÚJRA MÛKÖDIK A FODRÁSZATUNK
Szeretettel várjuk káposztásmegyeri szépség-
szalonunkban a IV. Pácoló u. 7. szám alatt.

Szolgáltatásaink:
– ÁLLÓ- ÉS FEKVÕ SZOLÁRIUM

– FEKVÕ INFRASZAUNA
– NÕI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK FODRÁSZAT

– KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen: 

Tel.: 06 (20) 292-7876, www.yelowsunshine.hu
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,

elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

Szeretné egyetlen vizsgálattal (tûszúrás és
hosszadalmas, megterhelõ diagnosztikus eljá-
rások nélkül) megtudni laboratóriumi para-
métereit, hormonális státuszát, idegrendszeri
terhelhetõségét, érrendszerének állapotát,
mozgásszervei elhasználtságát, belsõ szervei-

nek mûködõképességét, vagy betegségre (daganat, cukorbetegség, érszûkület,
gyulladás, depresszió) való hajlamait?

Erre egyedülálló lehetõséget ad az Európában és hazánkban is elfogadott új
orvosi diagnosztikus eljárás: az Electro Interstitiális Scan (E.I.S.)

Az EIS diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, megbízható orvosi
vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz lehetõvé.
Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szervezetrõl, me-
lyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan három dimenzióban jelenít meg.

Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Most a vizsgálat mellé egy 5000 Ft értékû
Biolabor kezelést adunk ajándékba.*

KERESSEN FEL MINKET, HA TUDNI SZERETNÉ:
– milyen betegségekre hajlamos
– milyen lehetõségei vannak a betegségek megelõzésére
– milyen az aktuális egészségi állapota
– milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége a szervezetének
– milyen lehetõségei vannak a meglévõ betegségek kezelésére
– mi okozza az állandóan visszatérõ fájdalmakat
– mi okozza a panaszait (gyomorégés, puffadás, hasmenés, székrekedés)
– a stressz milyen elváltozásokat okozott a szervezetében
– milyen étrendbeli változtatásokra lenne szüksége

AZ ÁR A KÖVETKEZÕKET TARTALMAZZA:
– orvos által felvett anamnézis (meglévõ betegségek, hajlamok, panaszok)
– fájdalommentes, computer által vezérelt korszerû diagnosztikai vizsgálat
– precíz orvosi kiértékelés és konzultáció
– felmerülõ kérdések megbeszélése
– természetes módszerek ajánlása
– életvezetési tanácsadás
– nyomtatott lelet a vizsgálatról, amit a páciens magával vihet

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív- és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag szintje
– az esetleges folyadékhiány, vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

*A Biolabor kezelés készpénzre nem váltható.
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: 
Tel.: 30 663 9494, 30 663 9495; E-mail: pecent@pecent.hu; 
Keressen minket az interneten is: www.pecent.hu
Címünk: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. (x)

A PERÉNYI EGÉSZSÉGCENTRUM A NYÁR VÉGÉN IS
VÁRJA A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!

M O S Ó G É P
és mikrósütõ javítása

Felújított automata 
mosógépek árusítása házhoz

szállítással, garanciával.
Tel.: 453-0567, +36/30/931-9955
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Megkezdõdött az új tanév. A rutinos iskolások számára is izgalommal ve-
gyes, örömteli készülõdéssel. Az óvodásból is iskolás lett… ez a világ
rendje. Az iskolát kezdõket mindenütt külön szeretettel várják. A Károlyi
István 12 Évfolyamos Gimnázium például régóta otthonos környezetet
teremt a kapuját átlépõ kisdiákok számára. Az elsõ osztályba készülõk
ugyanis még tanévkezdés elõtt egy-egy rajzzal köszöntötték leendõ is-
kolájukat. Ezek a rajzok az augusztus 31-én megtartott ünnepélyes tan-
évnyitó alkalmából a Károlyi Galéria falára kerültek, és a saját alkotások
tárlata jókedvre derítette az alkotókat és iskolás lányára, fiára büszke
szülõket is. 

Megkezdõdött

Az Újpesti Napló utolsó
oldalán – a korábban
megszokottól eltérõen –
nem a fõtéri programok-
ra szóló programokat,
mûsorkínálatot találja az
olvasó, hanem az erede-
tileg õszig tervezett ren-
dezvények elmaradását
taglaló polgármesteri in-
terjút. Dr. Derce Tamás
polgármester a fõtéri
programokat szervezõ
céggel lezajlott megbe-
szélést követõen, augusz-
tus 31-én azonnal tájé-
koztatta az újságot. 

– Néhány héttel ezelõtt az Újpesti
Napló hasábjain arról nyilatkoztam,
hogy a választásokig nem adok interjút
a helyi sajtónak – kezdte a beszélgetést
Újpest polgármestere. – Sajnálattal álla-
pítottam meg, hogy az élet felülírta
ezt a döntésemet, és a tájékoztatási
kötelezettséggel nekem kell élnem. Az
imént ért véget az a megbeszélés,
amely alkalmával a fõtéri programso-
rozat lebonyolítását közbeszerzési el-
járás során elnyerõ cég vezetõivel foly-
tattam. Ennek eredményeként megál-
lapodtunk abban, a rendezvényszer-
vezõ cég és az önkormányzat által
létrejött szerzõdést közös akarattal
megszüntetjük. Ebbõl adódóan a
hétvégére, szeptember 3–5-re terve-
zett szõlõ- és borfesztivál is elmarad. 

– A szerzõdés felbontásának van-e
köze az augusztus 21-i tûzijáték-bal-
esethez? 

– Igen, az augusztus 21-i sajnála-
tos baleset az önkormányzat és a
rendezvényszervezõ cég között lét-
rejött szerzõdés átgondolását igé-
nyelte, ennek eredménye a mai
szerzõdésbontás. Meg kell jegyez-
nem: önkormányzatunk közel 18
éve rendez saját erõbõl, vagy külsõ
cégekkel együttmûködve sokezres
tömeget vonzó rendezvényeket.
Eddig zökkenõmentesen zajlottak a
programok. Baleset bárhol, bármi-
kor megtörténhet, mégis elfogad-
hatatlannak tartom, hogy állami
ünnepünk méltó megünneplését
megzavarva, az újpestiek testi ép-
ségét veszélyeztetõ módon szervez-
zenek programokat felelõtlen em-
berek. Bár a vizsgálat még tart, a
szerzõdés felbontása, a további
rendezvények lemondása – ilyen
esemény után – az egyedüli megol-
dás.

– Az országos sajtóban alá nem
írt szerzõdésrõl olvashattunk, a fele-
lõsök keresésérõl és ennek nyomán
lemondott városvezetõkrõl.

– Amikor a képviselõ-testület
nyáron a fõtéri rendezvények szer-
vezõjeként közbeszerzési eljárás so-
rán kihirdette a nyertes céget, vég-
eredményben a késõbbiekben létre-

jövõ szerzõdésrõl is döntött. A szer-
zõdést azért nem írtam alá, mert a
tartalmi részével nem voltam elége-
dett. Aláírás hiányában is a Polgári
Törvénykönyv szabályozott jogvi-
szonyként értelmezi az ilyen esete-
ket, és a Ptk. kötelmi jogra utaló ré-
sze alapján a rendezvényszervezõ
cég elkezdte a teljesítést. Ma is rög-
zítettük: mindkét fél tudomásul ve-
szi, hogy a szerzõdéses jogviszony
létrejött. Alpolgármester kollégáim
hatáskörét azért vontam meg, hogy
a  pozíciójuk helyzeti elõnyébõl fa-
kadó inkorrekt magatartásnak vé-
get vessek. Két helyettesem lemon-
dásának több oka lehetett. Át nem
gondolt lépésnek tartom, nem volt
szükséges, hogy az alá nem írt szer-
zõdés ilyen hirtelen reakciót váltson
ki, és mintegy a felelõsség elõl elme-
nekülve a lemondásban látták az
egyedüli utat.

– Végleg vége a fõtéri rendezvé-
nyeknek? 

– Átmenetileg mindenképpen.
Azt a munkát, amit a rendezvény-
szervezõ cég elvégzett, természete-
sen kifizetjük. Megállapodtunk ab-
ban is, hogy a tûzijáték során meg-
sérültek kárigényét az önkormány-
zat vállalja magára. – B. K.

A tûzijáték utóhatása

Szerzõdésbontás 
miatt elmarad a szõlõ- 
és borfesztivál

KERESZTREJTVÉNY-
FEJTÕK FIGYELMÉBE!

Anyagtorlódás miatt e
heti lapszámunkból
kimaradt a kereszt-
rejtvény. Olvasóink
megértésében bízva
jelezzük: az elmara-
dást egy hét múlva  –
a lap belsõ oldalán–
pótoljuk.

A szerkesztõség

Megváltozott az újpesti önkormányzati 
bölcsõdékbe történõ jelentkezés helye és módja
Helyszín: 1042 Budapest, Király u. 9. I. emelet (volt Koktél áruház). 
Kinek kell most kérelmet benyújtani? Aki gyermekét a 2011/2012-es nevelési évben szeretné bölcsõdébe íratni. 
A kérelem benyújtás módja: kérelmek fogadása a fenti címen történik. 2010. szeptember 1–17-ig munkanapokon
(idõpont-egyeztetéssel) 2010. október 6-tól szerdánként 8–16-ig (idõpont egyeztetés nem szükséges) 
Idõpont egyeztetés a 369-95-03-as telefonszámon. Az adatlap letölthetõ a www.ujpestibolcsik.hu honlapról. Bõvebb
tájékoztatás, valamint a bölcsõdék bemutatkozása is olvasható a fenti honlapon. 

VARGA GYÖNGYI, intézményvezetõ
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