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Hatszázezer újpesti áldozat emlékére – 5. oldal
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Hat szál
gyertya

160 ÉVES A FLOTTILLA
Az elhunyt tűzszerészekről is meg-

emlékeztek a Díszteremben.

– 4. OLDAL

SZÓT ÉRTET VELÜNK
Dr. Sipos Lajos irodalomtörténész

újabb hasonmás Babits-kötet ki-

adását segítette.

– 6. OLDAL
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eglepetésként értékelhető a fellépő mű-

vészek sora is, hiszen közülük többen is

pályájuk csúcsán ragyognak: néhányukat

alábbi sorainkban is bemutatunk röviden.

Hagyományteremtésnek szánjuk lapunk megjelené-

sét is az eseményeken, ahol közönségtalálkozóval,

egyéni hangulatú fórumokkal igyekszünk közvetlen

és személyes kapcsolatot teremteni olvasóinkkal.

Mindent persze nem árulhatunk el, de annyi bizo-

nyos, hogy ha sikerül megvalósítani az elképzelése-

inket, akkor Újpest legjellegzetesebb szimbóluma az

arra legméltóbb kezekbe kerül. S hogy miként sikerült

emelni az eddigi színvonalat, miközben a hírekben azt

hallani, hogy az önkormányzatok sorra csődközeli ál-

lapotokat jeleznek?

– Feszes költségvetést kell

betartanunk, de a város ünne-

pére kötelességünk a méltó

színvonalat biztosító anyagi

hátteret megteremteni – vála-

szolta meg a kérdést a gazdasá-

gi ügyekért felelő alpolgármes-

ter, dr. Trippon Norbert. – Népszerű művészek színvo-

nalas produkcióit sikerült megnyernünk s ezen a jö-

vőben sem kívánunk változtatni: a kulturális értéke-

ket mindig kellő felelősséggel mérjük. Örömmel üd-

vözlöm a Károlyi Városközpont bekapcsolódását is,

hiszen az ő lépésük is fényesen bizonyítja: felelős és

igényes tulajdonosi réteg formálódik városunkban. 

MAGNA CUM LAUDE

Kilenc éve alakult meg a mára már rendkívüli népszerű-

ségnek örvendő Magna Cum Laude zenekar. A gyulai fi-

atalok egy hónap próbaidőszak után már megnyertek

egy országos tehetségkutatót, majd elkészült első négy

demó felvételük, melyekre a nagyobb lemezkiadók is

felfigyeltek. Első országos sikerüket az „Osztály” című

számukkal érték el, melynek videoklipjét az egyik ze-

netévé is rendszeresen sugározta. A kirobbanó siker

koncerteket, turnékat, fesztiválokat hozott a fiatal ze-

nekar életébe. Első nagylemezük Hangolj át! címmel je-

lent meg, majd következő, 2006-os albumuk, a Minden

Állomás már aranylemez lett. Dalaikat rendszeresen

műsorra tűzik a rádióállomások. A zenekar Fonogram

díjat kapott az Év Poplemeze kategóriában, az együttes

basszusgitáros-szövegírója pedig az Év Szövegírója

lett. Szabó Tibi, Kara Misa, Mező Misi és Kilián Imre leg-

újabb lemeze, a Magnatofon, 2007-ben jelent meg.  

PÁL TAMÁS

Bár országos népszerűségét a televíziós műsor hozta

meg, Pál Tamás nem a Megasztárban érte el első szak-

mai sikereit, hanem még gimnazista korában, Földessy

Margit Színjáték Dráma Stúdiójában, ahol a Képzelt ri-

port egy amerikai popfesztiválról, és a Szentivánéji

álom című darabokban is szerepelt. A színpad iránti

vonzódása nem véletlen: a fiatal fiú rendszeres látoga-

Több szempontból is rendhagyó lesz az idei, sorban a 16. Újpesti Városna-

pok eseménysorozata augusztus 29. és 31. között. Egyrészt a már jól ismert

és hagyományos programok, közösségi helyszínek várják a látogatókat,

akik ezúttal is kisvonattal indulhatnak a Tábor utcai helyszínre a Városháza

szomszédságából. Másrészt néhány olyan meglepetés is üdvözli a város

polgárait, melyekre eddig nem volt példa. Újpest új „honfoglalói”, az egyik

legnagyobb beruházást megvalósító Károlyi István Városközpont megál-

modói komolyan gondolják, hogy nem pusztán ingatlanértékesítők, hanem

sokkal inkább a város szövete kívánnak lenni. Járosi Tamás, a beruházó CEu-

Reality csoport igazgatója (interjúnkat lásd – 3. o.) a szó hagyományos ér-

telmében teljesíti magától értetődően a „mecénási” szerepkört: egy teljes

kőszínházi előadással emeli a három nap magas színvonalú programját.

Városnapi
vendégvárás
Városnapi
vendégvárás

M
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tója volt Budapest egyik legelső karaoke-bárjának,

ahol a törzsközönség rendszeresen vastapssal jutal-

mazta fellépéseit. A drámastúdió adott lehetőséget To-

minak ahhoz is, hogy a 2002-es LGT fesztiválon több

tízezer ember előtt háttérénekesként és táncosként is

felléphessen. Itt ismerkedett meg Presser Gáborral, a

televíziós tehetségkutató műsor zsűritagjával – ő bíz-

tatta a fiatal énekest a jelentkezésre. 

Egy ilyen szereplés kinyitja a lehetőségek kapuját -

Pál Tomi pedig besétált rajta. 2005-ben megjelent el-

ső önálló lemeze „Amit adhatok” címmel, melyen vég-

re valódi egyéniségét és érzéseit mutatta be. 

PALYA BEA

Palya Bea világhírű. Játékos őstehetség, az egyik leg-

sokoldalúbb alkotó- és előadóművész. Amit Magyaror-

szágon a világzene műfajában el lehet érni, Palya Bea

elérte. Tizenhat évesen már a moldvai népzenét játszó

Zurgó együttes énekese és tánctanára. Mindig is érde-

kelték a zenei találkozások, különböző műfajok egy-

másra vonatkozásai – ezért foglalkozik a magyar zene

mellett bolgár, cigány, török népzenével és indiai ze-

nével. 96-tól a Laokón csoport énekese volt, majd ké-

sőbb a nemzetközi sikereket is elért Hólyagcirkusz Tár-

sulat tagja. Alapítója volt a világzenét játszó Folkestra

együttesnek. A Francia Intézet ösztöndíjasaként Pá-

rizsban az indiai énekes Kakoli Sengupta tanítványa

lett. Az utóbbi években rendszeresen koncertezik szó-

lóban és zenekarával, itthon és világszerte. Első leme-

zét 2003-ban jelentette meg. Írt meselemezt, Weöres

Sándor Psyché című versciklusát is feldolgozta, 2005-

ben pedig zenét komponált a „Transylvania” című film-

hez. Negyedik lemezét egy jelentős francia kiadó je-

lentette meg „Adieu les complexes” címmel. Rendsze-

resen foglalkozik gyerekekkel: mesél nekik és az ének-

lés, a zene szeretetét adja át. Zenéjében, bár folyama-

tosan újít, változik és változtat, meghatározóak a tradi-

cionális elemek. Korábban az Artisjus-díjat, idén A Ma-

gyar Kultúra Követe 2008 címet kapta meg.

MAJSAI GÁBOR

Majsai Gábor Emerton-díjas művész fesztiválnyertes

slágere, az „Öreg járgány szívatóval indul” nem csupán

kultnótává nőtte ki magát az évek során, de jelentős

szakmai sikersorozatot is eredményezett az előadó szá-

mára. Nem mindennapi hangi adottságai eredményez-

ték többek között Vágó István felkérését is, hogy a Favá-

gók szólóénekese legyen. A hazai piacon megjelent

BaráTom Jones, majd Póker c. sikeres szólóalbumok után

2007 őszén új, nagyszabású produkcióban hallhattuk őt:

a „Swing, swing, swing” minden tekintetben különle-

gességnek számító nagyzenekari válogatáslemez lett.

Majsai az elmúlt időszak egyik legsikeresebb té-

vés produkciója, a Szombat esti láz táncversenyso-

rozat zenei hátterének megteremtése kapcsán dol-

gozott együtt a Határőrség Szimfonikus Zenekarral.

Ez idő tájt született meg az ötlet egy önálló big band

album elkészítésére. Az album a múlt század első fe-

lét idéző, igazi amerikai éjszakát varázsol elénk. Ez-

zel a lemezzel a standard minőséget képviselő elő-

adók közé lépett elő a művész: hűen idézi a jazz

nagyjainak stílusát, ugyanakkor kellemes könnyed-

séggel szórakoztat. 

Részletes városnapi program az Újpesti Napló következő számá-

ban, az Újpest Televízió képújság kínálatában és a www.ujpest.hu

honlapon található

Fókuszban Fókuszban 

– Amikor ezek a sorok megjelennek, az UTE sportolói  már  Újpest címerével és a

CEU Reality emblémájával ellátott pólókat viselik az olimpiai faluban Pekingben és

a versenyekre tartva. Mindez jelzi a cégcsoport és az önkormányzat közös támoga-

tásban is megnyilvánuló kapcsolatát. Újabb mérföldkő a városnapi színházi bemu-

tató létrejötte?

– Hosszú évek óta vagyunk a helyi közösség részei, itt dolgozunk, sokan közü-

lünk itt is élnek – én is nemsokára költözöm Újpestre. Az elmúlt öt-hat évben min-

dig a lehetőségeinkhez képest tettünk azért, hogy segítsünk ahol

szükséges, vagy létrehozzunk olyan eseményeket- szerveződése-

ket, amelyek véleményünk szerint hiányoznak a mai modern Újpest

életéből. Előbbiekhez tartozik az újpesti sportolók támogatása,

utóbbi pedig a három éve működő KAF-A (Károlyi Art Foundation)

programsorozat, aminek keretében idén másodszorra jelentkezünk

programmal. A nyári színházi előadás – Jean Letraz: Tombol az erény

című műve mindenképpen nagyon szórakoztatónak ígérkezik.

– Részt vettek a színdarab kiválasztásában, vagy az önkormányzat

választása után döntöttek úgy, hogy anyagiakkal is támogatják a

rendezvényt?   

– A színdarab kiválasztása rendkívül nehéz szakmai feladat, hi-

szen a kérdés nem önmagában az, hogy mi az ami nekünk tetszik,

hanem az is, hogy melyik darab lehet azon a napon színpadképes, melyik szerep-

lőgárda ér rá, stb. Jellemző, hogy az első kiválasztott darab több heti egyeztetés

után „bukott meg”, mivel az egyik fontos szereplő nem tudta vállalni a fellépést.

A darab kiválasztása és a teljes szervezési munka a KAF-A részéről Németh Kris-

tóf feladata, de napi szintű egyeztetés és nagyon eredményes közös szervező-

munka folyik az önkormányzattal is a sikeres rendezvény érdekében.

– Az épülő és szemünk előtt formálódó Károlyi Városközpont a tervek szerint egy-

ben kulturális központ is lesz, ezért is számít különlegesnek a beruházás.  Mikorra

várható, hogy a művészeti események színtere is felépül?     

– A teljes beruházást szeretnénk három év múlva lezárni és az új városrészt hábo-

rítatlanul az újpesti közösség használatába adni. A kulturális központ a terveink sze-

rint egy színházi épületet és egy olyan nyári színházat jelent, amely a sétálóutcában

található és „éttermi negyed” öleli körül. Az egész Városközpont-program a külön-

böző funkciók szimbiózisára és a funkciók kölcsönös hatására épül, az-

az a kulturális központ felépítése és üzemeltetése költséges és direkt-

ben soha meg nem térülő beruházás, de létrejötte támogatja és lehe-

tővé teszi más funkciók életképességét, sikerét. Egy egyszerű példá-

nál maradva: A folyamatos kulturális programok több vendéget vonza-

nak az éttermek számára, így azok életképessége megnő, így több ét-

terem, magasabb színvonalon lesz képes működni. A magasabb szintű

és választékot nyújtó szolgáltatások pedig növelik az esélyét annak,

hogy mondjuk az irodák kihasználtsága az átlagnál magasabb legyen.

– Példaértékűnek mondható mindaz a formálódó lokálpatriotiz-

mus, amivel a Károlyi Városközpont beruházói, s itt főként Önt emel-

nénk ki, Újpest életébe illeszkednek. Mivel „kényeztetik” – ha – leg-

közelebb városunkat?    

– Az idei év végére várható tevékenységünk még formálódik. Azt remélem,

hogy alkalmunk lesz még október folyamán egy KAF-A rendezvényre, kiállí-

tással esetleg színházzal egybekötve, illetve az önkormányzattal gondolko-

dunk egy karácsony környékére tervezett programon, sok érdekes közösség-

formáló eseménnyel. Remélem lesz időnk és energiánk mindkét programot

megvalósítani.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: B. K., H. P.,  P. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 4 .  S Z Á M

Járosi Tamás

FELHÍVÁS AMATŐR ZENEKAROK 

ÉS ÉNEKESEK RÉSZÉRE!

Várjuk olyan fiatal zenekarok, énekesek és zenei

szólisták jelentkezését, akik szívesen megmutat-

nák tehetségüket Újpest városnapi rendezvényén.

A rendezvény időpontja: augusztus 29., 30., 31.

Jelentkezés módja: a mellékelt jelentkezési lap és

demó felvétel (CD) leadásával az Újpesti Gyer-

mek- és Ifjúsági Házban  (1042 Budapest, István

út 17-19. Telefon: 369-12-83, 231-70-70) Bő-

vebb felvilágosítást ad Tatai Éva az intézmény

munkatársa. Jelentkezési határidő: augusztus 14.

A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓJA A
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hogy a kerület címere is bizo-

nyítja, Újpest és a hajózás kap-

csolata rendkívül szoros. Nem-

csak a hajógyár és a hajóépí-

tés, és az itt található hadikikötő, ha-

nem a Duna közelsége és az ebből adó-

dó lehetőségek miatt is – így ez az ün-

nep egy kicsit Újpesté is egyben. A vá-

rosháza dísztermében megtartott állo-

mánygyűlés ünnepélyes zászlóbehoza-

tallal kezdődött, majd Hajdu Gábor ez-

redes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és

Hadihajós Zászlóalj parancsnoka foglal-

ta össze beszédében a Honvédség és

ezen belül a Flottilla eseményben gaz-

dag történetét. 

A hadihajós fegyvernem, mely egy-

kor kimagaslott az európai flottillák kö-

zül, a kiegyezés évében a Dunai Flottil-

la elnevezést kapta. Egészen a II. világ-

háború végéig rendkívüli szerepet ját-

szott a magyarországi hadihajózásban -

ezután viszont a teljes Flottilla hadi-

zsákmány lett, és elkerült az országból.

Története 1945 májusában folytatódott

Honvéd Hadihajós Dandár néven, egé-

szen 2001 júliusáig, amikor megszűnt,

mint önálló szervezeti egység. Ekkor

ötvözték a Honvéd Tűzszerész és Akna-

kutató Zászlóaljból és a Flottillából a ma

is működő szervezetet. 

Az ünnepély során elismerések át-

adására is sor került. Szilágyi Zsolt őr-

nagy emléktárgyat, Nádas László fő-

törzsőrmester és Máté Zsolt szakaszve-

zető a Szolgálati Érdemjel bronz foko-

zatát, emlékplakettet Danyikó László

főhadnagy és Cservölgyi Dániel had-

nagy vehetett át. Szintén emléktárgyat

adományoztak Kaló Lajos törzsőrmes-

ternek, Hanzelik Tamás szakaszvezető-

nek és Várszegi Zsombor szakaszveze-

tőnek. 

A zászlóalj támogatásáért, illetve az

alakulat és a városrészért végzett mun-

kájáért az MH 1. Honvéd Tűzszerész és

Hadihajós Zászlóalj parancsnoka aján-

déktárgyat adományozott dr. Derce Ta-

másnak, Újpest polgármesterének és

Hajdu Lászlónak, a XV. kerület polgár-

mesterének. Ajándéktárgyat adomá-

nyoztak Tömböl László altábornagynak,

Szöllős Béla nyugállományú alezredes-

nek, valamint Szalkai Istvánnak, Bánsági

Andornak, Portás Csabának, Sztankó At-

tilának és dr. Margitay-Becht Andrásnak.

A Magyar Hadihajózásban elért ki-

emelkedő munkájáért ajándéktárgyat

kapott Bozsik Tibor nyugállományú ez-

redes, Szemerics Antal nyugállományú

főtörzszászlós, Kállai László nyugállo-

mányú zászlós és Dezsényi Miklósné

Major Klára. Lelkiismeretes munkáju-

kért pedig két szakaszvezető, Bátyi Edi-

na és Csordás Zoltán vehette át az el-

nökség ajándéktárgyait. 

A Zászlóalj jelentőségét és munkáját

Újpest is kiemelte: Hajdu Gábor ezre-

desnek, Tóth Edmond főtörzsőrmester-

nek, és Hocza István törzsőrmesternek

adott át az ünnep tiszteletére emlékla-

pot. Az alakulat a jeles évforduló kapcsán

egy aknamentesítő hajó élethű modell-

jével is gazdagabb lett, melyet a Csepel-

Sziget Középiskolai Modellező Szakosz-

tálya adományozott a szervezetnek. Az

évforduló megünneplése az állomány-

gyűlés után ünnepi koszorúzással foly-

tatódott. A Zászlóalj jelenlegi és egykori

tagjai, illetve az önkormányzat képvise-

lői közül Belán Beatrix alpolgármester,

és Marsal Géza képviselő is megemlé-

keztek a hadikikötőben felállított em-

lékműnél azokról a hősökről, akik életü-

ket áldozták szolgálatteljesítés közben.

Tisztelegtek a nemrégiben Afganisztán-

ban elhunyt két tűzszerész előtt is: júni-

us 10-én Kovács Gyula posztumusz had-

nagy, július 12-én Nemes Krisztián

posztumusz őrnagy vesztette életét. A

hadikikötőben tartott ünnepség kereté-

ben három koszorút dobtak a Duna vizé-

be, ezzel is emlékezve az elhunyt kato-

nákra. A szokásos látványos ünnepi

program, a dunai nyílt nap idén kegyele-

ti okok miatt elmaradt.  

Az ünnepség szerves részét képezte

az a jelenleg is látható két kiállítás, mely

a katonai hajózás történetét mutatja be

a Császári és Királyi Haditengerészeti

Egyesület szervezésében. Az Árpád úti

Újpest Galéria, és a Batthyány térnél ál-

ló, „Debrecen” elnevezésű utolsó dunai

tengerjáró hajó tárlatán augusztus kö-

zepéig láthatók makettek, dokumentu-

mok, fotók, és katonai relikviák a rég-

múlt és a közelmúlt történelmét idézik

fel. Az egyesületet Pajor Tibor újpesti

önkormányzati képviselő, valamint

Bánsági Andor elnök – aki szintén a ki-

tüntetettek közt szerepelt – képviselték

az ünnepségen. – PÁLFI KATA

1848. július 25-én bocsátották dunai útjára a fiatal honvédő sereg részeként az első felelős magyar kor-

mány hadügyminiszteréről, Mészáros Lázárról elnevezett  hadigőzöst, s ettől a naptól számítjuk az újkori

magyar hadihajózás történetét is, ami a dunai folyamőr tevékenységét és a szárazföldi erők vízről történő

támogatását is megteremtette. 

A Flottilla 160 éves ünnepe 

A
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Gyász-istentisztelet a fasizmus
áldozatainak emlékére
Gyászlobogó lengett július 11-én Újpest középületein. A képviselő-testület 2005-ben alko-

tott rendeletet arról, hogy július 11-ét – a II. világháború során elhurcolt újpesti polgárok

emlékére – emléknappá nyilvánítja. A rendelet értelmében, ezen a napon, az önkormányzat

illetékességi területén lévő valamennyi középületre gyászlobogót kell kihelyezni. A fekete

zászló arra a több mint tízezer zsidó, illetve roma származású újpesti polgárra emlékeztet,

akiket 1944 júliusában Újpestről Auswitzba hurcoltak, és meggyilkoltak. A tavalyi évforduló

óta tábla őrzi emléküket a Mártírok utca egyik épületén.

Július 13-án délután mintegy kétszázan gyűltek össze a gyönyörűen felújított újpesti zsi-

nagógában, hogy emlékezzenek a holocaust hatszázezer magyarországi áldozatára.

Szerdócz Ervin újpesti rabbi helyettes köszöntötte az egybegyűlteket, köztük dr. Derce

Tamást, Újpest és Hajdu Lászlót, Rákospalota polgármesterét, dr. Trippon Norbert alpol-

gármestert, Boruzs András káposztásmegyeri elöljárót és Kovács Sándor képviselőt.

Ezután hat szál gyertyát gyújtottak ünnepélyesen a hatszázezer áldozat emlékére. 

– Remegő lélekkel emlékezünk azokra az ártatlanokra, akiket kiszolgáltattak, elhur-

coltak, kiraboltak, majd elpusztítottak – mondotta gyászbeszédében Szerdócz Ervin előd-

je, Deutsch László főrabbi. – És emlékeztetünk. Ha nem tennénk, teret engednénk az éledő

ordas eszméknek. „Az én bűnöm, de nem a tiétek” – idézte Illyés Gyulát, majd így fejezte

be: Csendes nyugalmuk legyen… 

A gyász-istentiszteletet Szilágyi Gábor kántor és a Dohány utcai Zsinagóga kórusa tette

meg ünnepélyesebbé. A szertartás a szabadban, az emlékműnél folytatódott. 

– Vannak bűnök, amelyek megbocsáthatatlanok. Megbékélünk, de megbocsátanunk és

felejtenünk soha nem szabad – jelentette ki Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ és a Budapesti Zsidó

Hitközség igazgatója, aki sok szállal kötődik Újpesthez. Innen vitték el a szüleit, itt volt az

esküvője, és ide jár vissza emlékezni, évről-évre. Köszönetet mondott dr. Derce Tamás és Hajdu

László polgármestereknek, hogy a Magyar Gárda nem masírozhat Újpest és Rákospalota utcáin.

– Szüleink, azok barátai, ismerőseink, szomszédaink voltak az elhurcoltak között –

idézte az egykori július 11-ét Újpest polgármestere. – Az a nép, amely nem ismeri a saját

történelmét, megérdemli, hogy újból átélje azt. Valami nagyon-nagyon eltört akkor, mert

a közösség nem tudta megvédeni őket. Miért? – tette fel a költői kérdést.

– Kötelességemnek érzem, hogy minden évben elhelyezzem kavicsaimat a rákospalotai

áldozatok neve alatt - mondotta Hajdu László, hozzátéve, hogy a mai társadalomban nincs

rend a fejekben a holocausttal kapcsolatban. Beszélt arról, hogy a XV. kerületben II.

világháborús emlékművet készülnek felállítani, és sokat tesznek az ottani zsidó temető

helyreállításáért is. Az emlékező gyász-istentisztelet a mártírok lelki és testi nyugalmáért

szóló közös káddissal ért véget. – HEGEDŰS ESZTER

Fotók: Nagy Z. László
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Önnek minden napja könyvek, sőt

könyvritkaságok között telik. Miként

vélekedik arról, hogy lakóhelye,

amelynek Ön díszpolgára, szintén be-

áll a könyvkiadást támogatók sorába?

– Az önkormányzat évek óta készül

könyvkiadással a városnapokra. S ezt,

amellett, hogy nagyon nemes gesztus-

ként értékelem, igyekszem segíteni is.

Újpest Önkormányzata már több kötet

megjelentetője és támogatója volt, em-

lékezetes például hogy egy évvel ez-

előtt, a város alapításának századik év-

fordulóján, az önkormányzat három kö-

tet megjelenését támogatta. Egy nagy

alakú, sok szerző által megírt és Estók

János történész által szerkesztett díszes

könyvet Újpestről, a száz

éves városról, Hirmann

László tanár munkáját a

híres újpestiekről és Ba-

bits Mihály regényét, a

Kártyavárat, – hason-

más kiadásban – mely-

nek hátterében az

1911-12-es esztendő

fedezhető fel a vízto-

ronnyal, jellegzetes

újpesti épületekkel,

köztük a városházával,

a piaccal, felismerhe-

tő, beazonosítható

személyekkel. Ebben

az évben az önkor-

mányzat a városna-

pok egyik központi témájának a 125 éve

született Babits Mihályt választotta. 

A valamikor itt tanító tanárt, akinek

több verse is és A gólyakalifa című re-

génye is kapcsolódik a településhez. Az

önkormányzat által meghirdetett Pállya

Celesztin képzőművészeti pályázat is

személyéhez és életművéhez kötődik.

Erre az alkalomra adja ki az önkormány-

zat felkérésére és megbízására az új-

pesti székhelyű Kossuth Kiadó a költő

által elkészített és az Athenaeumnál ki-

adott válogatott versek gyűjteményét.

Mi a különlegessége ennek a kötet-

nek?

– A könyv 1941 május végén, június

legelején jelent meg, nem sokkal Ma-

gyarország hadba lépése előtt, legfel-

jebb két hónappal megelőzve a szerző

halálát. Különleges ez a kötet. Babits

ebben, folyamatos rádiumbesugárzások

és iszonyú kínok közepette, újrarendez-

te verseinek sorrendjét, mintegy az

ötödét hagyva meg az alkotásoknak. És

kihagyott jellegzetes és fontos háború-

ellenes verseket. Abban bízott ugyanis,

látható ekkori leveleiből, hogy a ma-

gyarság kívül maradhat az öldöklésen.

Az önkormányzat, ezzel a ma már hozzá-

férhetetlen könyvritkasággal köszönti a

város alapításának 101. – és a költő

születésének 125. évfordulóját.

– Hogyan lehet fellelni egy olyan

könyvet, amelyből érdemes reprint

kiadást készíteni?

– Vagy nagyon régi, vagy különleges

körülmények között, kis példányszám-

ban megjelent könyvekből készítenek

hasonmás kiadást. Vannak továbbá

olyan összefoglaló munkák, amelyek

részei az emberiség történelmének.

Ilyen például Pápai Páriz Ferenc 1767-

ben megjelent latin-magyar és ma-

gyar-latin-német szótára, ennek a ha-

sonmás kiadása 1995-ben jelent

meg. Ilyen Ugró

Gyula Újpest

monográf iá ja ,

amelyből egy-

egy példány a

több generációs

újpesti családok

birtokában van. A

költők és írók új-

bóli, hasonmás ki-

adására érdemes

műveire antikvári-

umban, padláso-

kon, lomtalanítás

idején a házak elé

kihordott kupacok-

ban lehet rábukkan-

ni. Én a Babits-rit-

kaságokat és első kiadásokat keresem.

Bárhová megyek Magyarországon, be-

térek az utamba eső antikváriumba, és

keresgélni kezdek. Így bukkantam rá

évekkel ezelőtt Babits Mihály több első

kiadású munkájára, az 1919 novembe-

rében megjelent Nyugat példányaira

(rajta a román városparancsnokság ro-

mán nyelvű cenzúra rájegyzésével). Így

találtam meg, azt hiszem, Kőszegen,

Babits Válogatott verseinek 1941-es

kötetét.

Hogyan készül egy reprint kötet?

– Eredeti vízjelű és színű, vagy azt

megközelítő papírt keresnek. Azután le-

fényképezik az alap-könyv oldalait, s a

fényképeket sokszorosítják, és sor-

rendbe rakják az odalakat. Abban az

esetben, ha az eredeti külső borító egy-

szerű vékony papír volt, akkor kemény

borítóba zárják a lapokat. Gyakran kerül

a könyv végére, rendszerint római szá-

mokkal jelzett utószó, amely megindo-

kolja a hasonmás változat jogosultsá-

gát. Ez történik ebben az esetben is. 

– B. K.

Újpest Önkormányzata ez ideig hozzáfér-

hetetlen könyvészeti ritkasággal, Babits

Mihály Válogatott versek című, az

Athenaeumnál 1941-ben megjelent kö-

tetének hasonmás kiadásával köszönti a

város alapításának 101. – és Babits Mi-

hály születésének 125. évfordulóját. A

kötet utószavának írója Dr. Sipos Lajos,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tan-

székének egyetemi tanára, a Magyar Iro-

dalomtörténeti Társaság elnöke, a Babits

Kutatócsoport irányítója, Újpest Díszpol-

gára. Vele készült az alábbi interjú…

KözéletKözélet  A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  augusztus  8.

Hasonmás kiadás 

Közös kapocs:
Babits Mihály és Újpest
születésnapja



Mi indította arra, hogy a képviselő-

testület elé terjessze kezdeményezé-

sét?

– Körzetemben járva sokat beszélge-

tek az ott élő emberekkel, más anyu-

kákkal, mint családanya a családanyá-

val. A mindennapi gyereknevelési kér-

déseken túl, a nyár közeledtével több-

ször felmerült a nyaralás kérdése. Nagy

fájdalom volt számomra, hogy vannak

olyan gyermekek, akiknek kimarad az

életéből a játékban gazdag strandolás

lehetősége.

A gyereknevelés mind anyagilag,

mind erkölcsileg igen nehéz a szülők

számára.  A szülők szeretnének többet

adni a gyermeküknek, mint amennyit

megengedhetnek maguknak. Ezzel

édesanyaként jómagam is így vagyok.

Átérzem azoknak a szülőknek a helyze-

tét, akik nem tudják megadni a gyer-

mekeiknek mindazt, amit egy jobb

anyagi körülmények között élő gyer-

mek megkaphat.

Ez indított arra, hogy kezdeményez-

zem az önkormányzat képviselő-testü-

leténél az egynapos élményfürdői láto-

gatást a rászorult gyerekek számára,

melyre, nagy örömömre igent mondtak

a képviselők. 

Az élményfürdői program mennyire

terheli meg Újpest önkormányzatá-

nak költségvetését?

Előterjesztésemben 1 000 000 Ft el-

különítésére tettem javaslatot. Úgy

gondoltam, hogy ez az önkormányzat

költségvetésében nem jelent olyan

nagy összeget, hogy egy ilyen valóban

nemes célra ne engedhetné meg magá-

nak a város. Ugyanakkor sok gyermek

számára örömet jelentene, és egy fe-

lejthetetlen napot az életükben. 

A rászoruló gyermekek közül, miért

éppen a halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekek támogatására tett

javaslatot?

– Figyelmem és javaslatom azért

irányult ezek felé a gyermekek felé,

mert ők a leginkább rászorultak. A hát-

rányos helyzetű gyermekek, olyan

gyerekek, akiknek szülei családi kö-

rülményeik, szociális helyzetük miatt

rendszeres gyermekvédelmi támoga-

tásra jogosultak. Ezen belül halmozot-

tan hátrányos helyzetűek azok a gyer-

mekek, akiknek szülei legfeljebb az ál-

talános iskolát fejezték be, továbbá

akiket tartós nevelésbe vettek. Csa-

ládjukban az egy főre eső jövedelem

nem éri el a 35 625 Ft összeget, míg

gyermekét egyedül nevelő vagy tartó-

san beteg gyermeket nevelő szülő

esetén 38 475 Ft-ot. Úgy gondolom,

hogy az elmondottak alapján, most

már az olvasó is érti, hogy miért épp

rájuk esett a választásom.

A jövőben is várhatunk hasonló kez-

deményezéseket?

– Igen. Nem csak képviselő, hanem

édesanya és feleség is vagyok egyben.

Mindez meghatározza a közéleti tevé-

kenységemet is. Egyértelműen támo-

gatok minden olyan kezdeményezést –

mint például az idei játszótér felújítá-

si, intézményi játszótér felújítási,

Virágváros programot – amely az új-

pesti gyermekeket és családokat szol-

gálja. Frakciótársaimmal együtt jóma-

gam is azon vagyok, hogy minél több

hasonló program indulhasson el Új-

pesten. – H. P.

Kövecses Janka képviselő asszony az MSZP-frakció tagjaként a 2008.

július 3-ai testületi ülésen kezdeményezte, hogy 1300 újpesti rászo-

rult gyermek közül 137 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek egy

napra teljes körű belépést kapjon a még épülőben lévő és lassan az

átadásához közeledő újpesti élményfürdőbe. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

Egynapos élményfürdői 
látogatás

Savanyítás mesterfokon
Szabadosné Schiller Katalin vecsési savanyúságokkal

foglalkozik immáron huszonhat éve, az újpesti piacon

1986 óta van jelen termékeivel. 

– Saját készítésű vecsési savanyúságokat árulunk –

mutatja be a termékpalettát Katalin. – Az, hogy éppen

mi mindent kínálunk a vevőknek, egyrészt függ a ke-

reslettől, de igyekszünk időről időre újdonságokat is

kitalálni, így egyúttal igényt is teremteni. Természe-

tesen, ha a vevőknek van valami érdekes, új ötlete,

azokat is igyekszünk megvalósítani. 

Különlegesség Katalin standján például az úgy-

nevezett kézműves savanyúság, de sváb faluban él-

ve a német konyha jellegzetességeit is felhasznál-

ják a termékek előállításánál, például a saláták te-

rületén. Most, hogy az emberek táplálkozási szokásai

átalakulóban vannak, sokkal fontosabb lett a vevők-

nek is – így nyilván az eladóknak szintén –, hogy

egészségesebb ételek kerüljenek az asztalra.

Szabadosné Schiller Katalin elmondta, hogy egyre

több fajta salátát készítenek, hiszen ezekre nagyobb

igény mutatkozik mostanában. A tartósítószerek

mennyiségét is minimalizálták, szintén az egészséges

életmód jegyében. Fontos tudni, hogy az itt kapható

savanyúságok nem hőkezeltek, hanem az úgynevezett

hidegsavanyítással készültek, azaz biológiai és kémi-

ai úton megy végbe a savanyítási folyamat, aminél

persze elengedhetetlen lépés a tartósítás, ám kizáró-

lag az engedélyezett mértékben és minőségben kerül

tartósítószer a természetes anyagokba. 

A hely specialitása a már említett „kézműves sava-

nyúság” – például a nyolcféle töltött paprika, ami ki-

zárólag kézi technikával készül. S hogy mindez milyen

sikerrel, azt bizonyítja a tulajdonos, Szabadosné

Schiller Katalin névjegye is: Édesítse napjait savanyú-

ságainkkal! Jó étvágyat!  – T. K.
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Májusban az Euromelanoma naphoz csatlakozva

várta a Jókai Biocentrumban az újpestieket bőr-

gyógyászati szűrővizsgálatra. Rendszeres program a

városnapi szűrővizsgálat. Mindezek térítésmente-

sek. Miért vállalja a napi munkáján felül? 

– Nagyon régóta dolgozom Újpesten, és azok, akik

ismernek, tudják rólam, hogy „fanatikusként” hiszek

abban, hogy a prevenció, vagyis a megelőzés a legol-

csóbb és a leghatékonyabb gyógyítás. Természetesen

orvosként én az elváltozásokat észlelő, „látó” szeme-

met tudom ajánlani, szükséges azonban ehhez a másik

fél is, az a felnőtt, és gyermek korosztály, akik ügyel-

nek testükre, egészségükre és ha valami rendellene-

set észlelnek, felkeresik a bőrgyógyászati szakrende-

lést. Fontosnak tartom, hogy a bőrgyógyászati kont-

roll is az egészségkultúra részévé váljon. A bőrgyógy-

ászati szűrővizsgálatokat hosszú évek óta végzem, – s

kiemelten az anyajegyeket, azok elváltozásait nézem.

Ennek jelentőségét felismerve, a Magyar Dermatoló-

giai Társaság már második alkalommal csatlakozott az

európai kezdeményezéshez, vagyis május 17-én szá-

mos europai városban a bőrgyógyászok anyajegyeket

vizsgáltak. Ez jelzi már azt a folyamatot, hogy a napja-

inkban egyre inkább terjedő bőrrákra a szakma mellett

a civil társadalom is odafigyeljen. Az idejében felis-

mert bőrrák ugyanis gyógyítható. 

A laikusok úgy érzékelik, mintha a bőrrák az utóbbi

években, és kiváltképpen nyáron kerülne az érdek-

lődés középpontjába, mint a napsugárzás káros ha-

tásainak egyike…

– Valóban, bár a bőr daganatos megbetegedései az

elmúlt évszázadokban is előfordultak, a hetvenes évek

elején figyeltek fel arra egyre többen, hogy a bőrda-

ganat a fehér bőrű népesség körében drámai módon

emelkedik. A XIX. század végén, a XX. század elején a

gazdag ember fehér bőrű volt, állig begombolt öltö-

zékben járt, a hölgyek kesztyűt viseltek, napernyőt

használtak. S ha mégis fürdőruhát öltöttek, öltözékük

nem hagyta szabadon testüket. A barna bőrszín a föld-

művesek, matrózok sajátja volt, s még én is úgy tanul-

tam az egyetemi tankönyvekben, hogy a bőrrák a

földműves bőr és a tengerész bőr velejárója. 

Hogy az élet „felülírta” a tankönyvet, ennek csak a

napsugárzás az oka?

– Sok összetevőről kell beszélnünk. A második vi-

lágháború után jelentős változás történt a szokások-

ban és a divatban. Ma már kortörténeti jelentőséggel

bír, hogy azt követően, hogy  Brigitte Bardot az ötve-

nes évek végén nemcsak a filmvásznon, hanem a Saint

Tropez-i tengerparton is bikinit öltött, levetkőztek az

emberek. A napfénykultusz következtében több fény

érte a bőrüket, mint addig. Sajnálatos kettősség, hogy

amíg a napfényre szükség van, addig a környezet-

szennyezés olyan nagymérvű lett, hogy a légtérbe ke-

rülve megváltoztatta és folyamatosan változtatja az

ózon összetételét, minek hatására káros sugarak ke-

rülnek a Földre. Testünk legnagyobb felülete a bőrfel-

szín, amely nem csak védi a belső szerveket, de köz-

vetlen kapcsolatba kerül környezetével. A hámsejtek

állandó osztódásban vannak. Sajnos a fény összegző-

dik a bőrben, és rossz irányú osztódást produkálva

bőrdaganat tud kialakulni. S vannak mindezeken túl-

menően genetikai tényezők is. Ezért minden bőrelvál-

tozást, ép bőrön és anyajegyeket tartalmazó bőrön

egyaránt, komolyan kell venni. Szerencsére az utóbbi

években a média is felhívja a figyelmet a napozás ká-

rosító hatásaira, a védekezés lehetséges módjaira, a

szűrővizsgálatok fontosságára. Arra, hogy késő dél-

előtt és kora délután kerüljük nyáron a napozást, bő-

rünket a lehető legmagasabb faktorszámú naptejjel

védjük, szellős, lenge, fehér gyolcsból készült ruhákat

öltsünk magunkra. Sajnos nagy divat a barna bőrszín,

ennek érdekében még ma is elterjedt a szolárium

rendszeres használata. Sajnos önpusztító módon

élünk, bőrgyógyászati szemmel nézve is.

Mi történik a szűrővizsgálaton?

– A lehetséges elváltozásokat szűrjük, és ha rendelle-

nességet tapasztalunk, bőrgyógyász szakorvos felkere-

sését javasoljuk,és  felhívom a figyelmet a kezelés mód-

jaira. A bőrdaganatok évek alatt alakulnak ki, fél-, egy

év is eltelik mire a beteg az orvoshoz fordul. Ezért tarjuk

alattomos, ugyanakkor orvosi szem által azonnal észre-

vehető betegségnek. A rendszeres szűrővizsgálat azért

fontos, mert az idő ebben az esetben is életet ment. Ma

már egyre több háziorvos kolléga is küld hozzánk olyan

betegeket, akiknél gyanús jeleket látnak betegük testén

akár egy egyszerű rutinvizsgálat alkalmával is. 

Mi a teendő akkor, ha a diagnózis rákos elváltozást

mutat?

– A mielőbbi műtéti beavatkozás megtervezése. 

A bőrdaganatoknak ugyanis többféle típusa van. Kö-

zös jellemzőjük, hogy úgynevezett hámdaganatok, és

az idő elteltével „vastagszanak”. A hámszövetnek

nincs saját vérellátása, az alatta lévő kötőszövetből

diffúzióval táplálkozik. Így érthető, hogy a „vastago-

dás” következtében a daganatnak érkapcsolata lesz,

vagyis érbetörés történik, a daganatos fejlődést to-

vább tudja vinni, áttétet képez, átterjed a test más ré-

szére. Ezt meg kell előzni! A legveszélyesebb elválto-

zás a melanoma, a festéksejtes bőrrák. Ha időben fel-

fedezik, gyógyítható. Egyedüli kezelési módja az idő-

ben elvégzendő műtéti beavatkozás, a kimetszés. 

A patológusok ma már sokféle összetevőt – például

vastagságot, sejtosztódási számot, stb. – vizsgálnak,

ebből nagy biztonsággal meg lehet állapítani milyen

stádiumban van a betegség. A kimetszést ennek isme-

retében biológiai terápia- sugár,- vagy kemoterápia

követheti. Optimális esetben öt éves tünetmenteség

elteltével a páciens gyógyultnak tekinthető. 

Milyen volt a tavaszi Euromelanoma nap újpesti

mérlege?

– Több mint nyolcvanan éltek a szűrővizsgálat által

nyújtott lehetőséggel. Két melanoma, két basalioma, és

több gyanús, megfigyelést igénylő bőrelváltozás azt,

amit kiszűrtünk. Így arra tudom biztatni az újpestieket,

hogy azok, akik mellőzték a napozási szezon előtti szű-

rővizsgálat lehetőségét, most, a szezon végén keresse-

nek fel a városnapokon. Az évenkénti egyszeri szűrés

ugyanis jó esélyt, a kétszeri szűrés pedig tökéletes biz-

tonságot jelent a baj megelőzésére. – BANGHA KATALIN

ÉletmódÉletmód
A városnapok kínálata augusztus 30-ára, szombatra

A szűrővizsgálat
biztonságot ad
Az Újpesti Városnapok programsorozatában, a kulturális fesztivál mellett, ezúttal  is helyet

kapnak az egészség megőrzését szolgáló programok. Közel egy évtizede, hogy a városnapo-

kon is térítésmentes bőrgyógyászati szűrővizsgálatot tart dr. Ihász Judit bőrgyógyász, kozme-

tológus, klinikai onkológus szakorvos. A szűrővizsgálatra a városnapok első napján, augusztus

30-án, szombaton, 9 órától 13 óráig kerül sor a programsorozat helyszínén, a Tábor utcai nap-

közis tábor területén lévő orvosi rendelőben. Interjúnkban a bőrgyógyászati szűrővizsgálat

fontosságáról beszélgetünk, és ajánljuk a részvételt olvasóink figyelmébe. 



ene-újpesti közélet- család, ez a

három dolog az, ami Merczel

András életét kiteljesítette. A

sorrend hol változott, hol egy-

szerre igyekezett minden elvárásnak

megfelelni. S mindez nyaranta kiegészült

a sporttal, a dunai motoros csónakkal és a

régi szenvedéllyel: a motorozással.

Merczel András igazi újpesti fiú

volt, akinek közel három évtizeden át

tartó zenészi pályafutását a zeneisko-

lában alapozták meg, akkortájt még

tangóharmonikával. A hatvanas évek-

ben a Liversing (Demjén Ferenc,

Demjén István, Pataki László,

Szendrődy Zsolt) dobosaként lett is-

mert, ma már rock történelem, hogy az

együttes elsők között játszotta Jimi

Hendrix, a Cream, az Animals, a Rolling

Stones számait. 

Ezután a saját szervezésű Olympia

együttes – Horváth Károly, Charlie

együttese következetett, majd évekig

a Scampoló, végül az Apolló. Legendás

pop-rock korszak legendás dobosa

volt. Merczel András, mint egykori

Könyves diák nagy rajongótáborra tett

szert már akkor a koncerteken – töb-

bek között a  Budai Ifjúsági Parkban –

és a hordozható táskarádiókból felhar-

sanó zeneszámok nyomán. Sajnálatos

módon kevés zenei és televíziós felvé-

tel maradt utána, pedig sikertörténet

volt az övék.

Annál több tekercs és videofelvétel

őrizte televíziós hivatásának eredmé-

nyét, amelyek nem róla szóltak, de

személyén keresztül, újpesti szívdob-

banásával „tálalta” az Újpesti Közös-

ségi Televízió műsorait. Ahogy a rock

hőskorában indult dobos karrierje, a

kábeltelevíziózás is gyermekcipőben

tipegett  még, amikor alapító főszer-

kesztője lett a helyi televíziónak. Elő-

ször stúdiót teremtett, ezzel egy idő-

ben műsort is készített. Merczel And-

rás szerkesztőségének adásai nagy

vonzerőt jelentettek, már csak ezért is,

mert az újpesti hírek, események hét-

főnként ültették a televízió képernyő-

je elé a nézőket, – igaz akkor még csak

a városközpont, majd az Izzó lakótelep

lakóit – amikor a „nagy” tévében

szünnap volt. Az újpesti kisgyerekeket

pedig esti mesével „parancsolta” ágy-

ba. Igazi csapatépítő volt itt  is, kollé-

gái, munkatársai hosszú éveken át dol-

goztak vele. A hőskorból az évek során

Újpest egészét, majd Káposztás-

megyert is behálózó helyi televízió

lett, s mire a technikai feltételek is

egységesültek, egy újpesti városi te-

levízió átadásával búcsúzott Merczel

András az aktív munkától. Műsoraiban

kiemelt figyelmet fordított a helytör-

téneti értékek megőrzésére, és a vá-

rosrész természeti értékeinek bemu-

tatására, filmet forgatott a város neve-

zetességeiről. Pályázatokon ismerték

el, díjazták munkájukat. 

Merczel András aktív közéleti szere-

pet vállalt az Újpestért Egyesületben

majd 1998-2002 között a képviselő-

testület tagja volt szintén az egyesület

színeiben. A képviselővé választást

nagy megtiszteltetésnek és a több év-

tizedes közéleti tevékenysége korábbi

bizottsági munkája elismeréseként él-

te meg. Az újpestiek érdekeit képvi-

selte, páratlan helyismerete, tájéko-

zottsága volt ebben segítségére és

családja mindenkori támogatása. 

Az év tavaszán reménnyel telve szólt

arról, gyógyultnak tekintik az orvosok.

Ennek örömére megbeszéltük: hama-

rosan egy interjúban fogaljuk össze a

retro korszak bíztatására is a rock tör-

ténelmet, amelyet Merczel András a

dob mögött ülve írt. Fájdalom, hogy

mindketten hittünk abban: van rá

időnk… – BANGHA KATALIN
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budapestiek mindennapjaival foglalkoztunk,

politikamentesen. Az olvasók hamar megsze-

rették és magukénak érezték a „hét napot”.

Hibáztunk is, persze, amire fel is hívták a fi-

gyelmünket, de „mindig azzal kezdték, hogy nagyon

szeretik a lapot, ne hagyjuk abba” – írja utolsó jegy-

zetében a főszerkesztő.

Nem hagytuk abba, abbahagyatták velünk! Az egy-

éves születésnapunkat sem érhettük meg, pedig

mindössze két hét választott el tőle: múlt év augusztus

tizenötödikén indultunk. Most telefonok, levelek, e-

mailek sokasága érkezik a szerkesztőségbe. Nem ér-

tik, miért kellett megszüntetni egy ilyen közkedvelt

újságot. Mi sem.

Húsz belső és hatvan külső munkatárs igyekezett

„fogyasztható” újságot készíteni. A jelek szerint si-

kerrel. Ezért úgy döntöttünk, nem adjuk fel harc nél-

kül. Ha úgy gondolják, Kedves Olvasók, álljanak mel-

lénk! Ahogyan tette utolsó számunkban Paul Lendvai,

az európai újságíró-legenda, Spiró György író, Havas

Henrik és Ráday Mihály kollégánk, Márta István szín-

házigazgató, a Művészetek Palotája és a Hagyomá-

nyok Háza. Meg Éva néni, a „mezei” olvasó. Mi első-

sorban az Éva néniknek írtunk. És köszönjük az újpes-

ti „Éva néniknek”, hogy szerettek bennünket.  

Hadd zárjam egy személyes megjegyzéssel: soha

olyan nyitott szemmel nem jártam Újpesten, mint

amióta a lap külső munkatársa voltam. Pedig harminc-

nyolc éve lakom itt. Ami az újpestieknek fájt, az fájt

nekem is. És fáj továbbra is, csak már nem mondhatom

el, „Ahogy én látom”.

Az Újpesti Napló főszerkesztője, Harkai Péter szép

gesztust gyakorolt: módot adott rá, hogy ez úton is el-

búcsúzzunk.

Köszönjük! – HEGEDŰS ESZTER

Ez a címe a Budapesti 7 Nap főszerkesztője, Dalia László „búcsú-

jegyzetének”. Igen, búcsúzni vagyunk kénytelenek, mert a tulaj-

donos Pannon Lapok Társasága úgy döntött, túl sokára térül meg a

befektetett pénz, és beszüntette a lap megjelenését. Azon hetilapét,

amely – ez úton is köszönet érte! – sok újpestinek hiányzott, ha a

közel sem tökéletes terjesztés miatt nem találta a postaládájában. 

A

BúcsúSzóBúcsúSzó

Volt egyszer egy újság

Családtagjai, egykori zenés társai, újságírók és közéleti szereplők vettek végső búcsút július 28-án a

Megyeri temetőben Merczel Andrástól, az Újpesti Közösségi Televízió nyugalmazott főszerkesztőjétől,

zenésztől és korábbi önkormányzati képviselőtől. Merczel András súlyos betegség következtében hunyt

el, július 7-én,  65 éves korában.   

Z

Egy elmaradt interjú margójára
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áróka Mária és Rigó Vilmos hegedűs

házasságából nyolc gyermek szüle-

tett. Belőlük, a családi tradíciót kö-

vetve négy fiú a muzsikus pályát

választotta. Vilmos azaz Tyityu brácsás,

János azaz Cikom tercprímás, József azaz

Gólya brácsás, Gyula pedig hegedűsnek

készült. Belőlük ketten, a két legfiata-

labb vált országosan ismert zenésszé.

Gólya prímásnak indult, de végül a brá-

csát választotta. Jó fülét, ritmusérzékét,

szülei korán észrevették, hagyták is a

brácsát, hadd legyen az amit a gyerek

akar. A legfontosabb, hogy szeresse amit

választ!  Apja bevitte hát Pestre Magyary

Imre kiöregedett brácsásához, hogy

hallgassa meg a gyereket. Az öreg hiába

mondta, hogy naponta hoznak ide ifja-

kat, és ő ehhez mennyire fáradt és kicsit

unja is már! Vilmos bácsi viszont nem tá-

gított. Bontsad csak ki fiam azt a hang-

szert! – intézkedett. Az öreg mester

meghallgatta és menten tanítványául

fogadta a gyereket. Megvolt az erős alap,

amelyre Gólya őstehetségként saját,

egyedi stílust alakított ki. Játékát régies,

tömör hangzás jellemezte. Ahogy mond-

ják: Nyitott fülű muzsikus volt, aki rá-

adásul egy különös hangszert használt.

Az úgynevezett 37-es brácsát, ami tulaj-

donképpen hegedűméretnek felelt meg.

Egy klasszikus zenekarban játszó, falat-

nyi hölgynek, egyedi megrendelésre ké-

szült a háborút megelőző időkben,

Olaszországban. A kicsi mesterbrácsa

kényelmes kezelhetőséget biztosított

Gólyának emellett megfelelően jó han-

got adott. Fiatalon muzsikált együtt

Bobe Gáspár Ernő prímással, később

Radics Józseffel. Számos kiváló zenekar-

ban működött közre, dolgozott Pesten a

Háry sörözőben, a Kulacs vendéglőben,

Újpesten az Árpád Kávéházban. Elvette

még a Barakkból ismert gyermekkori

szerelmét, Balázs Máriát mely házasság-

ból kilenc gyermek, egy fiú és nyolc lány

született. Rigó József a Gólya becenevét

egyébként nem a hosszú lábainak kö-

szönhette, hanem később ragadt rá a sok

gyermekáldásra vonatkozólag akasztot-

ták rá a cigányok. Utolsó munkahelye a

Budapest Körszálló volt.

A Nyár utca 18. számú házban, a Nyár

és a Mária utca sarkán lakott a Rigó csa-

lád. Utcafrontján a Horváth féle kocsmá-

val, közel a Szent József templomhoz,

ahol Gólya testvéröccse, Gyula minist-

rált. Közben pedig a Ferenc József téri

Fiú Iskolában végezte tanulmányait. Az

újpesti cigányság kiemelkedő képessé-

gű prímásává vált, Rigó Gyula később

kilógott a bohémságból a muzsikusok

éjszakai életéből. Újpesten egyedüli-

ként, klasszikus művészeti tanulmányok

után vált cigányprímássá, minden két-

séget kizáróan a legkiválóbb hegedűssé.

Mancika néni, az Operaház nyugdíjas

színművésznője vette pártfogásába a fi-

atal Gyulát, aki megismerkedésük után

megtért Jehova Tanúja közösségébe.

Édes, lelkéből fakadó stílust, briliáns

hangszeres tudást, virtuóz művészetet

tudhatott magáénak. Beteg kezének

krónikus ínhüvelygyulladását sem a ven-

dégek, sem a művészkollégák nem érez-

ték ki játékán. Érdekessége, hogy brá-

csásként is kiválóan játszott. A brácson

is használt technikai bravúrokat, ahol

nem csak az egyenes, tiszta hangokat

húzta, hanem a hozzá illő akkord és

basszus hangokat is. Kollegái kivétel

nélkül mind elismerően nyilatkoztak ró-

la. A cigányzenekarokban szokás, hogy a

prímásnak a szétosztandó pénzből két

rész jár, azaz ha öt főből áll a banda, ak-

kor hat részre osztják a pénzt és kettőt

abból a zenekarvezető kap. Rigó Gyula

nem vett dupla részt, ahogy mondta:

„Nincs dupla gyomra! A családot mind-

annyinknak el kell tartani!” Önzetlen

segítőkészséggel foglalkozott minden

hozzá forduló muzsikussal szemben. Pe-

dagógiájának alapjául is a szeretetet ál-

lította. Hitbéli meggyőződésében szi-

lárd ember volt, nem tartotta és nem is

volt számára fontos a földi javak hará-

csolása. Elmondható róla, hogy soha

nem küzdött a képességeit megillető

vendéglátóipari üzletekért. Ha hívták,

akkor kötelességtudóan ment, de ön-

magáért egyszer sem törtetett.

Magyar származású, abban az időben

Ausztriában élő Erzsébet asszonnyal kö-

tött házasságot. Juszkó Ferenc vén testvér

vezette gyülekezetnek felajánlotta József

Attila utca 90. szám alatt található házá-

nak nagyszobáját Királyság Teremnek.

Így a nyolcvanas évek elejétől az újpesti

Jehova Tanúi itt folytathatták hitéleti te-

vékenységüket. Rigó Gyulának gyermeke

nem született, szűkebb családjának a hit-

béli testvéreit tartotta. Újpest legna-

gyobb és egyben legszerényebb cigány-

prímását 1992. január 24.-én helyezték

örök nyugalomra a Megyeri temetőben.

Ahol a szokástól eltérően nem cigányze-

nekar búcsúztatta, hanem felvételről sa-

ját hegedűjátékát hallgathatták barátai.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Rigó József „Gólya” 1929-1983.

KultúraKultúra

Híres újpesti cigányok 18 Rigó József és Rigó Gyula

J

Rigó Gyula prímás 
a Mátyás Pincében

(Népszabadság, 1971)
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tépítése ütemesen zajlik, és a

terv szerint az év utolsó napján

fejeződik be. A hidat ünnepé-

lyesen elbúcsúztatták június-

ban, a nosztalgiavonat volt az utolsó,

amely a vágányzárat megelőzősen át-

gördült a sineken. Szünetel a gyalogos-,

és kerékpáros forgalom. A munkálatok-

ról Takács Lászlót, a Hídépítő Zrt. léte-

sítményvezetőjét kérdeztük, és először

arra kértük, avasson be bennünket a híd

történetébe…

- Az eredeti hidat 1894-ben kezdték

építeni Óbuda és Újpest között az Buda-

pest-Esztergom vasútvonal tervezése

apropóján, egyvágányú vasúti hídnak

szánva, a vasútvonal olasz tulajdonosá-

nak kezdeményezésére. A vasúti mel-

lett kívánalom volt a gyalogos – és  ke-

rékpáros közlekedés lebonyolítása is.  

A vasszerkezetet az olasz vállalkozó a

Magyar Államvasutak Gépgyárában

rendelte meg, a hidat 1896 novemberé-

ben adták át. A forgalom folyamatosan

nőtt, emiatt a szerkezetet többször meg

kellett erősíteni. A második világhábo-

rúban több súlyos légitámadás érte, a

lebombázott híd használhatatlanná

vált.  1950-től a tehervonatokat az Ár-

pád hídra terelték, hiszen a víz alatti

hídroncsok és a fel nem robbant bom-

bák kiemelése évekig tartott, sőt ma is

ér bennünket meglepetés a Dunából

kiemelt, egy-egy 500 kilogrammos, fel

nem robbant bomba képében. 1954-

ben építették újra oly módon, hogy az

addig a Déli összekötő vasúti hídon

szolgáló szerkezetet hozták át és épí-

tették fel a ma még ideig-óráig látható

s a városképhez hozzátartozó formájá-

ban. Az első személyvonat tíz év eltelte

után először 1954 májusában haladt át

a hídon.  Hossza 675 m, 7 db 93 méteres

medernyílás és 1 db 22 m parti közúti

nyílásból állt, egyenkénti kéttámaszú

tartókként működve, minden pilléren

egy-egy fix és egy mozgó saruval. 

Milyen munkálatokat végeznek a hí-

don a rekonstrukció során?

– Az északi vasúti híd rekonstrukció-

ja kapcsán a Budapest- Esztergom vas-

útvonalon lévő, négy, egymáshoz kap-

csolódó hídból álló műtárgy együttesről

beszélhetünk. Méretükhöz hasonlóan a

felújítás mértéke is egymástól eltérő

nagyságú. A Váci út melletti vasbeton

teknőhíd betonszerkezeti felújítást, a

Váci út feletti rácsos acélhíd teljes

acélszerkezeti és korrózióvédelmi fel-

újítást kap, míg az öböl-ági hídon

mindezek mellett a vasúti főtartó rend-

szer is teljesen kicserélődik egy úgyne-

vezett ortortóp lemezes rendszerre. 

A legnagyobb „műsorszám” természe-

tesen a Duna-híd, az úgynevezett K rá-

csozású híd cseréje. A híd felújítása

gazdaságtalan lett volna, így az acél-

szerkezet lecserélése volt a megoldás. 

Hová kerül az elbontott acélszerke-

zet?

– A mára már teljesen elöregedett

acélszerkezet pályafutását valamelyik

kohóban végzi. Helyére új, korszerű,

folytatólagos, többtámaszú acélszerke-

zeti híd kerül, kisebb szerkezeti magas-

sággal, kisebb súllyal, ortotróp pálya-

lemezzel, rugalmas ágyazású vasúti fel-

építménnyel. Megújulnak alatta a pillé-

rek és lényeges elem az új sarurendszer,

amely a pilléreken hosszirányú szabad

mozgást megengedve – a vasúti nagy

tömegű terhekből adódó – igen nagy

fékezőerőket a kímélendő pillérekről, a

teljesen átépített hídfőkre viszi át egy

hidraulikus csillapító berendezésen ke-

resztül. Az átépítés után a vonatok a ko-

rábbi 10, illetve 30 kilométer/órás se-

bességkorlátozással ellentétben 80 ki-

lométer/órás sebességgel haladhatnak

majd át a vasútpályán, ám maga a híd-

szerkezet a 160 kilométer/órás sebes-

ségre is alkalmas. A munkálatok a –

tender részét képező, az MSc Kft. általi

tervezéssel márciusban  kezdődtek, míg

a tényleges kivitelezés a vonatforgalom

alatt a vízről kiszolgálva már végezhető

pillér-felújítási munkákkal folytatódott

és zajlik ma is. 

Feszes határidővel, több hónapos vá-

gányzárral tarkított, több milliárdos

beruházásról van szó. Kik a partnerek?

– A fő munkafolyamatokra a MÁV 3

hónapos vágányzári időt biztosított,

ami  rettenetesen kevés idő. Ezért, hogy

ebbe beleférjünk speciális technológiát

kellett kidolgozni, melynek lényege,

hogy a régi híd leemelése illetve a szer-

kezetileg kész új szerkezet beemelése –

nagyobb részt fél, illetve teljes 93 mé-

teres nyílásonként – vízről, úszódaruk-

kal történik. A 14 milliárd forint beru-

házási értékű munkát az Északi Híd

2005 Konzorcium nyerte el, melynek

vezetője a Hídépítő Zrt, tagja a Közgép

Zrt. Fő alvállalkozók a már említett HSP

teljes vízi és „antirobbantási” arzenál-

ját felvonultatva, a Ganzacél Zrt. a hely-

színi szereléseknél virtuózkodva, az

acél korrózióvédelmében jeleskedő

Hídtechnika Kft., a „Betonplasztikai se-

bészet” bemutatásaként a „Boros mű-

vek”, a hídfők átépítésénél pedig a

Polar-Húsz Kft.

Az új híd szerkezeti elemei a Közgép

haraszti gyárában készültek. Innen köz-

úton érkeztek a csepeli előszerelő terü-

letre, ahol a parton 15 majd 31 méteres

egységekből a bárkákra emelve álltak

elő a 93 m hosszú úsztatási egységek.

Kritikus pont volt az elemek felúsztatá-

sa a helyszínre, mert egy kicsit maga-

sabb vízállásnál a szerelvények nem

férnek át Budapest hídjai alatt. Eddig

szerencsénk volt.

– Az elmúlt napokban felröppent a

hír, hogy a munkálatok nem érnek vé-

get  határidőre…

– A szabadban, így a hídépítésnél dol-

gozók munkáját sokszor időjárási ténye-

zők is alakíthatják, főleg, hogy a nyárból

az őszbe, majd télbe fordulunk. A végső

határidő december 31-e.  A vágányzárra

az eredeti időponttal szemben egy héttel

később került sor, ez az eltoldás nyilván-

valóan a vágányzár feloldásának  idő-

pontját is ugyanennyivel módosította

szeptember 21-re. Csatorna-, és  járda-

építés, egyéb közműépítési munkák zaj-

lanak majd ezután. A gyalogos forgalom

november 10-re áll helyre. S ha minden

jól alakul, az év utolsó napjára valóban

teljesen készen leszünk. – BK

Galériánk a 24. oldalon

A Duna mentén, néhány kilométerre egymástól, a szemünk láttára bontódik és az acélszerkezet lecserélésé-

vel újjáépül az újpesti vasúti híd, miközben átadásához közeledik  az új híd, a  Megyeri híd. A vasúti híd, ame-

lyet a köznyelvben Északi összekötő vasúti hídként is emlegetnek, Budapest jelenlegi legészakibb hídja is. 

Hídépítés

Földről, vízről, levegőből...
InterjúInterjú
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– A felújításokra Újpest Önkormány-

zata 140.000.000 Ft-ot különített el.

Mely iskolákban, óvodákban zajlanak a

munkálatok?

– Ebből a keretösszegből többek kö-

zött folytatódik az Erzsébet utcai Álta-

lános Iskola tetőszigetelésének II. illet-

ve III. üteme, az első emeleti lánymos-

dók vizesblokkjainak átalakítása, fel-

újítása. A Pécsi Sebestyén Általános Is-

kolában a konyha teljes felújítása, öl-

tözőhelyiség kialakítása zajlik, míg a

Babits Mihály Gimnáziumban a tetőszi-

getelési munkálatok kezdődtek meg. A

Langlet Waldemár Általános Iskolában

jelenleg a riasztó- és az informatikai

rendszer, valamint a telefonközpont- és

hálózat kiépítése folyik. Óvodáink közül

a Vörösmarty Óvodát emelném ki, ahol

többek között az elektromos hálózat

cseréjére, vizesblokkok felújítására, ri-

asztórendszer kiépítésére kerül sor. 

– Újpest utcáit járva szintén találkoz-

hatunk munkagépekkel. Milyen út- és

járdaépítések vannak folyamatban?

– Az útjavítások, kátyúzások az igé-

nyeknek megfelelően folyamatosan zaj-

lanak. Jelenleg a Szent Imre utcában, a

Görgey Artúr utca Kiss Ernő utca – Deák

Ferenc utca közötti szakaszán, valamint a

Váci úton folynak útépítések. Terveink

szerint a Deák Ferenc utca – Attila utca

– Templom utca közötti szakasza, vala-

mint a Szabadkai utca Baross utca – At-

tila utca közötti szakasza is új burkola-

tot kap. A Sporttelep utcában a járda-

építés már befejeződött, a Szabolcska

Mihály – Julianus barát utca – Béke tér

közötti szakaszán jelenleg folyik. Az

ütemtervben szerepel még a Temesvári

utca, valamint a Szérűskert utca is.

– Ha már gondolatban a közterületeken

járunk, nem sétálhatunk el szó nélkül a

parkok, játszóterek mellett sem. Milyen

építési munkálatok folynak jelenleg?

– A Berda József utcában az élelmi-

szerbolt környékén folyik a parkosítás

és burkolatépítés, míg az Aschner Lipót

téren, a Tungsram utcában és a Szent

László téren játszótérépítés zajlik,

utóbbi helyszínen parképítéssel egy-

bekötve. A parkfenntartási munkálatok

folyamatosan történnek, az előzetes

ütemtervek szerint. Hadd említsem

csak a mai napot: a Pozsonyi lakótele-

pen cserjemetszés, sövénynyírás, az

István út – Árpád út – Rózsa utca – Gör-

gey Artúr utca által határolt területen

kaszálás, szélezés, gyűjtés, a Tulipán-

kertben gyomlálás folyik, míg éjszaka a

muskátlik, és dézsák öntözésére kerül

majd sor. Túlzás nélkül állítható a szem-

mel látható tény: szépül a város. 

– Parkfenntartásról jut eszembe. Mi-

lyen sikere volt az elindított Virág-Város

programjuknak?

– Nem használnék múlt időt: sikere

van. Nagyon sok pozitív visszajelzést kap-

tunk az újpestiektől. A program jelentő-

ségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a

rengeteg támogató levél, telefon, mely

hozzánk érkezett. A közvélemény-kuta-

tások szerint az újpestiek 76%-a hallott a

programunkról, 89%-a támogatja azt. De

úgy gondolom, hogy a számok helyett a

Virág-Város program sikerét az utcák lát-

ványa bizonyítja leginkább. – H. P.

2008.  augusztus  8.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
KözéletKözélet

Bár az érintett diákok álmaiban sem jön még elő, de egyre fogy a

nyár. A tanévkezdet közeledtével Újpest oktatási intézményeiben

gőzerővel folynak a felújítási, karbantartási munkálatok. Annak ér-

dekében, hogy az óvodák, iskolák időben nyithassák meg a kapukat a

gyerekek, szülők és pedagógusok előtt, dr. Trippon Norbert alpolgár-

mester a felújítások ütemezés szerinti menetéről személyesen győ-

ződött meg. 

Intézményfelújítások
– elsőkézből

TISZTELT ÚJPESTI LAKOSOK!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

lévő ingyenes jogsegélyszolgálat 2008. augusztus 11. napjától - 2008. augusz-

tus 22.. napjáig szabadság miatt szünetel. A segítségre szorulókat 2008. au-

gusztus 25. napjától, minden hétfőn 9-11 óráig ismételten várjuk a Hivatalban.

– DR. DALLOS ANDREA, jogtanácsos
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edves kötelességének tett eleget dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere, amikor

házigazdaként  közel félszáz fiatalt, a Fedezd fel Magyarországot! elnevezésű

nemzetközi ifjúsági tábor 18 országból érkező résztvevőjét fogadta július 30-án

a városháza dísztermében. A csoport látogatásának apropóját többek között az

adta, hogy a nemzetközi Lions clubok szervezésében hazánkba ellátogató fiatalok közül

többen újpesti családoknál laktak, az Újpest Árpád Lions club ugyanis most csatlakozott

ily módon szállást is biztosítva  a nemzetközi ifjúsági csereprogramhoz. 

A városháza dísztermének padsorait félig megtöltő középiskolás és főiskolai és

egyetemi tanulmányokat folytató  fiatalok Észtországból, Csehországból, Finnország-

ból, Németországból, Norvégiából, Hollandiából, Hong Kongból, Izraelből, Dél-Koreai

Köztársaságból, Kanadából, Mexikóból, Olaszországból, Spanyolországból, Svédor-

szágból, Törökországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek több héttel ez-

előtt  hazánkba, majd ezen a napon  egy kiadós, Újpesten elköltött ebéd után a város-

házára. Érdeklődéssel ismerkedtek, immár a tábor végéhez közeledve, Újpesttel is. 

A városrész polgármestere köszöntötte az ország számos pontját már felfedező fiatalo-

kat és előadásában rövid áttekintést adott – történelmi távlatokat is érintve – az ország

és azon belül is Újpest múltjáról, a település községgé, nagyközséggé alakulásáról,

majd  várossá váló Újpestről és az itt élők életéről. Bemutatta a városházát, és a díszte-

rem berendezéséről szólva a helyi iparosok ma is elismerésre méltó munkáját méltat-

ta, amelyről a vendégek is meggyőződhettek.

A kedves fogadtatást Eglyné Katona Márta, a kaposvári I-es Lions club elnöke,

egyúttal a  nemzetközi tábor vezetője köszönte meg, majd kötetlen beszélgetés alakult

ki az újpesti Lions club vezetői, tisztségviselői és a diákok között. A nemzetközi –

országimázs – táborról szólva a táborvezető asszonytól megtudtuk, hogy a nemzetközi

Lion's mozgalom keretén belül a  magyarországi klubok szövetsége hetedik éve szervez

cseretábort külföldi  középiskolás és felsőoktatásban tanuló fiataloknak ,és ebbe bese-

gít a klub  ifjúsági szervezetük, a Leo is. A tengeren túlról érkezők a 2 hét családi ven-

déglátást 2 hét táborral toldják meg, az európaiak számára az 1 hetes családi vendéglá-

tást 2 hét tábor követi. Az elnök asszony szerint a cseretábor eme forgószínpadán a moz-

gást, ők pontosan át tudják látni, de kétségtelen tény, hogy a fiatalok életritmusából

adódóan mozgásban vannak, némi túlzással  élve: 24 órát vannak  talpon… 

– Kaposvár  immár hagyományosan a tábor első három napjának helyszíne, majd in-

nen indulunk az ország felfedezésére, oly módon, hogy az országban működő Lions
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clubok és más civil szervezetek vendégszeretetére is számítunk – mondta  az Újpesti

Napló kérdésére  az elnök asszony. Személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a

külföldről érkező fiatalok nálunk formálják, sőt alakítsák tovább ne csak a rólunk, ha-

nem az Európáról alkotott képet. A családi vendéglátásnak az is a szerepe, hogy a

fiatalok bepillantást nyerjenek egy magyar család hétköznapi életébe, megismer-

jék a szokásokat, hagyományokat, és segítségükkel ismerjék meg az adott tájegy-

séget is. A találkozás a fogadó magyar családok gyermekeinek  legalább ilyen fon-

tos, hiszen egy közvetítő nyelven keresztül meg kell értetniük magukat. A közös él-

mények elősegíthetik, hogy bizalommal és nyíltan forduljanak egymás felé a fia-

talok, és mindez óriási lehetőséget adhat személyiségük fejlődéséhez. Amellett,

hogy a vendégekben  az országunkról  is kialakul egyfajta kép, ezzel párhuzamosan

ismereteket, tapasztalatokat, ismeretségeket szerezhetnek más népek polgáraival

és a magyar fiatalokkal is. Ahhoz, hogy egységes Európában érezzük magunkat,

nyelvi gátlások nélkül kell tudni társalogni egymással.  Ehhez  összekötő kapocs a

Lions  és a Leo szervezet  hazánkban is.  A Lions szervezetnél természetesen erős a

viszontszolgálat gondolata: ebben az évben 98 magyar diák indult hasonló  csere-

vakáció keretében a világ különböző részeire – mondja az elnök  asszony.

A fiatalok már sokhelyütt jártak, további úticéljuk Budapest

alapos megismerése,majd Pécs Harkány, Visegrád és Eszter-

gom következik… Sűrű a program, sok az élmény is. Az Ameri-

kai Egyesült Államokból érkező JEFFRY LEE már rutinos nyilat-

kozó, hiszen az országimázs tábor csapatát már más média is

felfedezte. Ő azok közé tartozik, aki nem ugrott fejest az isme-

retlenbe, sőt, már érkezésekor sokat tudott hazánkról. Az is-

merkedést Pécsett, családnál kezdte. Jómaga már egy főiskolai diploma után a mes-

terképzést végzi a nálunk is jól csengő nevű egyetemen, a Harvardon.  

– Massachusetts államból a magyarok számára sem olyan idegen városból érkez-

tem, Bostonból  – kezdi a beszélgetést – hosszú ideje foglalkoztatott  a tábori részvé-

tel gondolata – hiszen a Lions clubok tevékenysége Amerikában  közismert, nagyon

sokan vállalnak részt a feladatokból – mondja nyomatékosan Jeffry…

– Az amerikai középiskolásoknak és főiskolásoknak bizonyos számú „közjónak”

fordítható, magyarra fektetve szociális segítő munkát kell végezniük tanulmányaik

során. Ebbe például az idős emberek ápolása, segítése is beletartozik. A fiatalok szí-

vesen csatlakoznak a jól ismert Lions szervezetekhez, vagy maguk is Leo tagok. A szer-

vezetet ismerve egyenes út vezetett a tábort szervezőkhöz, így jutottam ide. Barátaim

is bíztattak azzal, menjek csak Magyarországra, mert ott olyan kulturális örökséggel

ismerkedhetem meg, amivel másutt kevésbé. Hallottam továbbá a jó magyar konyhá-

ról, a paprikáról,– és mivel nagy ínyenc vagyok, ez is csábított...  

MARIANN BRIZIO a piemonti Fossanoból érkezett, és egyike

volt azoknak, akik Újpestet is már bebarangolták, lévén, hogy

Saly Eszter és szülei voltak a vendéglátók. 

– Nagyon jól éreztem magam Eszteréknél, mindenhová el-

vittek, rokonoknak, barátoknak bemutattak, lesték minden kí-

vánságomat... – szögezi le az első bemutatkozó mondatokban. 

Majd megtudom, Mariann 17 éves diáklány, aki olyan kö-

zépiskolában tanul, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a matematika és a fizika tár-

gyak oktatására. Bár a nyelvtanulás sem idegen tőle, hiszen egyáltalán nem keresi

a szavakat amikor sorolja Jeffry gondolataihoz kapcsolódva, hogy Olaszországban

is ismert a Lions tevékenysége. Hogy mennyire élő a Lion's patronáló, szponzoráló

munkája, saját esetét hozza példaként: egy angol nyelvű tanulmányi verseny győz-

teseként kapta a Lions-tól azt a lehetőséget, hogy több héten át Magyarországon

táborozhat…

– Jeffry hozzáfűzi: szeretné, ha megemlíthetné: őt is tenyerén hordozták a pécsi

vendéglátók, sőt úgy fogadták mint egy királyt… néhány kiló bizony felszaladt az ott

töltött két hét alatt. Az első szó, amit megtanultam magyarul a finom volt.  S bár a hu-

szonéves Jeffry már érthetően az önálló élet felé halad, mégis úgy fogalmaz, a tábor

eredményeként kapott egy magyar anyukát és apukát is. Sőt tervezi, hogy keres majd

olyan kiskapukat, ha majd marketing tanár, ahogy ő fogalmaz: professzor lesz az

egyetemen, legyenek magyarországi  kapcsolatai is.

– Mariann is egyetért ebben: ő is szívesen jönne vissza. Úgy tervezi, jövőre az érett-

ségi után, ha bejut az egyetem tanár szakára, körülnéz, lesz-e olyan magyar  diákcse-

re program, amelynek segítségével bővítheti most megszerzett ismereteit…

Abban azonban már most egyetértenek: az itt töltött hetek már most széttéphetetlen

szálakat fontak a magyar vendéglátók és a vendégek között. Az e-mail pedig a kapcso-

lattartás egyik lehetséges eszköze, amely egy  ismételt találkozás záloga lehet Lions  és

Leo-berkeken belül, vagy önálló tervezés útján is. – B. K.

Újpest és az országimázs 

Az első magyar
szó a finom volt...   
K

KözéletKözélet
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Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777

INGATLANT ELAD

�� Újpesten, központhoz közel, 54 m2-es 1+2 fél-

szobás – felújított fürdő, járólap, parketta, nyí-

lászárók – erkélyes, parkra néző, emeleti panel

lakás eladó. Ingatlanosok és csak nézelődők kí-

méljenek. Irányár: 11,8 MFt. Tel.: 06-70-606-

0011

�� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház,

580 m2 telken, eladó. Ár: 60 MFt. Tel.: 06-30-

921-3154

�� Káposztásmegyeren, a Nádasdy Kálmán utcá-

ban, négyemeletes ház 2. emeletén 3 szobás, hal-

los, étkezőkonyhás, erkélyes lakás tulajdonostól

eladó. Irányár: 14,4 MFt. Tel.: 06-20-398-5164;

06-30-415-2458

�� Újpest kertvárosi részén, a Szilaspatak soron

2002-ben épült, 2 emeletes lakóparkban, 78 m2-

es, 2 fél szobás igényes belső kialakítású, egyedi

fűtésű lakás 25,4 MFt irányáron eladó. Tel.: 06-

30-297-6049

�� Eladó kettő szoba összkomfortos, keleti, IV.

emeleti, felújított, zuhanyzós, sötétkonyhás lakás

(54 m2). Magánszemélynek! Irányár: 10,2 MFt.

Tel.: 369-7533 du-tól vagy a 06-70-250-5529

számon.

�� XIII. ker., Faludi utcában 74 m2-es, 2 + 2 fél

szobás, étkezős, erkélyes, világos panellakás,

csendes környezetben eladó. Irányár: 14,8

MFt.Tel.: 230-4125

�� Eladom, IV. ker. Pozsonyi u-i metróhoz közeli V.

em-i, 49 m2, 1,5 szobás, parkettás, világos kony-

hás, jó állapotú öröklakásomat. Tel.: 233-3124,

06-30-511-6803

�� Dunakeszi , Fenyő lakópark, parkosított 600

m2-es összközműves telken, 2004-ben épült, 2

lakásos, 225 m2-es, 2 szintes, 5 szobás, dupla-

komfortos, garázsos, igényesen kialakított, ri-

asztóval, légkondicionálóval, automata kerti ön-

tözőrendszerrel felszerelt családi ház eladó. El-

adási ár:  69,9 MFt. Tel.: 369-5214

�� XIII. Szent László utcában, Kacsóh Pongrác úti

felüljárónál, félemeleti, 29 m2-es, egy szoba

komfortos, galériázott, gázkonvektoros fűtésű

öröklakás pincei tárolóval eladó. Eladási ár: 8,4

MFt. Tel.: 369-5214

�� Víztoronynál, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5 szobás,

igényesen felújított, öröklakás eladó. Tel.: 06-20-

944-0647

�� XIII., Dózsa Gy. úti metró megállótól 300 m-re,

irodának is alkalmas, 3 emeletes, felújított, tégla-

építésű társasház földszintjén, 47 m2-es, 2 egy-

másba nyíló szobás, gázkonvektoros, alacsony re-

zsijű, csendes, jó közlekedésű, összkomfortos

öröklakás pincei tárolóval eladó. Tel.: 06-20-944-

0647

�� Újpest kertvárosában, 644 m2-es,

összközműves, parkosított telken, 1939-ben épült,

felújított, jó állapotú, 139 m2-es, 5 szobás családi

ház, a szuterénben 97 m2-es, 2 szobás összkomfor-

tos lakással, garázzsal eladó. Eladási ár: 57 MFt.

Tel.: 369-5214

�� Eladó Újpesten csendes, békés zsákutcá-

ban, 670 m2-es telken, 4 szobás családi ház.

Irányár: 29 MFt. Tel: Buzna, 06-70-512-1512

�� Fóton 400 nöles, rendezett telek eladó. Amely

nyugalmat, anyagi bevételt is biztosíthat beje-

lentkezési lehetőséggel! Érdemes megnézni. Ára:

megegyezés szerint. Tel.: 06-20-3252-854

�� Eladó Újpest villanegyedében, a Mikszáth u.

SZTK mögötti területén, 150 négyszögöles telken,

120 m2-es, teljesen felújított, 3 szobás, beépítés-

re előkészített tetőteres ház garázzsal. Irányár: 51

MFt. Tel.: 06-30-949-1835

�� Megyeren 1999-ben épült, 355 m2-es telken

lévő, kertes, kétszintes, 150 m2-es modern ház

garázzsal, plusz beállóval, jó állapotban eladó.

Irányár: 49,9 MFt. Tel.: 06-30-9491-835

�� Káposztásmegyeri lakótelepi, 67 m2-es, azon-

nal beköltözhető, 9. emeleti, két és félszobás

öröklakás, külön bejáratú szobákkal, szép kilátás-

sal, tulajdonostól sürgősen eladó. Ár: 10,9 MFt.

Tel.: 06-20-940-5641

�� Eladó Káposztásmegyer I-en, társasházban, a

2. emeleten egy 83 m2-es, 3+1/2 szobás beren-

dezett teraszos lakás. Külön vízóra, garázs, mel-

lékhelyiség, fürdő. Ár: 16,5 MFt. Tel.: 06-30-

611-2248  

�� IV. Újpesten sűrgősen eladó egy jó állapotú,

központhoz közeli, 28 m2-es, tégla építésű örök-

lakás. Vízóra, gázkonvektor, konyhabútor, pince,

padlás, stb. Irányár: 9 MFt Tel.: 06-30-267-9797   

INGATLANT VESZ

�� Újpesten tulajdonostól másfél szobás panel

lakást veszek. Földszint, alsóbb emelet előny. Ár-

ajánlatot a 370-8108-as telefonra hétvégén

egész nap, a többi napokon délelőttre kérek. Tel.:

370-8108

INGATLANT KIAD

�� 36 m2-es előkertes, bútorozott lakásom hossz-

abb távra kiadó, felújítva. Tel.: 06-78-473-500 ;

06-20-200-0348

GARÁZS

�� Újpesten, a Káposztásmegyeri u. 14.-ben ga-

rázs eladó. Tel.: 06-1-233-1244; 06-30-541-

8485 

�� Munkásotthon utcában 15 m2-es zárt garázs

hosszútávra kiadó. Tel.: 06-30-538-1678  

�� Nyáron hűvös, télen fűtött 20 m2 alapterületű

saját tulajdonú garázs az Erdősor utcában 2,89

MFt-ért sürgősen eladó. Tel.: 06-30-971-8704

OKTATÁS

�� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,

érettségi felkészítést (közép és emeltszinten)

vállal középiskolai tanár. Tel.:06-30-747-5869

�� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal

matematikatanár szakos egyetemi hallgató.

www.zrob.hu Tel.: 06-30-572-7416

�� Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári fel-

zárkóztatás általános iskolásoknak gyakorlott

szaktanártól az Izzó lakótelepen.Tel: 233-3208 ,

06-30-409-0730

�� Matematika-, angol-, német-, fizika-, kémi-

atanítás. Érettségire, nyelvvizsgára is felkészítek.

Házhoz megyek. SMS-t is küldhet. Telefon: 06-

20-9736-467

�� Pótvizsgára, és szinten tartásra való felkészí-

tést vállalok matematika, fizika, és kémia tantár-

gyakból. Tel.: 369-6087 

�� Nagy, és sokszínű tapasztalattal rendelkező

tanárnő korrepetálást, valamint pótvizsgára fel-

készítést vállal matematikából általános-, és kö-

zépiskolások részére. Tel.: 06-70-211-6194;

370-2375 

�� Matematika, fizika tanítás általános-, és közép-

iskolások részére, nagy hatékonysággal, szakta-

nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134 

�� Sikeresen az iskolában! Vállalom 3-10 éves

gyermekek állapot-részképesség felmérését.

Igény esetén tehetséggondozását, fejlesztését,

nagycsoportosok iskolára való felkészítését. Több

diplomás fejlesztőpedagógus várja hívását! Tel.:

06-20-968-1834

SZOLGÁLTATÁS

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! (Orion, Vi-

deoton, ITT-Nokia, Normende, Dual, Schneider,

Vestel) Tel.: 06-20-471-8871

�� Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, má-

zolást, PVC szőnyegpadló ragasztást, parkettacsi-

szolással, bútormozgatással, takarással vállalja:

Csapó György festőmester. Alapítva: 1971-ben.

Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,

javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV.

ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gép-

kocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Telefon:

06-30-932-8305

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,

szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-

szülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. 1046

Bp., Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-

1138, szerviz: 230-76-69

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, er-

kélybeépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos

munkák. Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.:

410-54-28, 06-30-941-5280. www.sulyok-t.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Vendégkörrel rendelkező fodrászt keresek be-

járatott, újpesti szépségszalonba. Tel: 06-70-

593-9099

�� Az Óceán Óvoda állást kínál az alábbi munka-

körökben: óvónő – főiskolai végzettséggel, dajka

– OKJ végzettséggel, óvodai gondnok, fűtő  aszta-

los vagy vizes szakmai és kazánfűtői végzettség-

gel. Az álláselfoglalás időpontja mindhárom eset-

ben 2008. augusztus közepe. Bérezés a közalkal-

mazotti törvény szerint. Elérhetőség: Óceán Óvo-

da – 1046 Bp., Óceánárok u./M. Telefonszám:

380-6 197

ÁLLÁST KERES

�� Megbízható fiatalember középfokú végzett-

séggel, többéves tapasztalattal raktárosi, illetve

kiszállítói állást keres Újpesten, és környékén.

Tel.: 06-20-250-6901

�� Nagyon agilis, lelkiismeretes, 38 éves hölgy

állást keres. Gyors, precíz munkavégzés. Tel.: 06-

20-575-1038

ÜDÜLÉS

�� Balatonföldvári vízközeli „250m” szép, beren-

dezett nyaralómat és apartmanomat kocsibeállási

lehetőséggel, 2-től 12fő részére tavalyi áron ki-

adom. Ár: 2300Ft/fő+IFA. Gyerekeknek kedvez-

mény! Szeptemberben 5 napot fizet, 7 napot kap!

Tel.: 06-30-293-3077

UTAZÁS

�� Bécs, Schönbrunn, Graz Eggenbergi kastély

Máriazell, Sopron-Fertőd, Virágkarnevál Debre-

cenben, Trieszt Jesoló-Velence, Prága Karlovy Vary,

körutazás Horvátországban. Tel.: Pataki Edit  239-

2281

VEGYES

�� Sakkozni szerető gyerekeket és felnőtteket

várunk sakkegyesületünkbe. Honlap:

www.uksesakk.uw.hu Tel.: 06-30-572-7416

�� Rengeteg bébi és gyermekruha 0-7 éves korig.

Teljes ruhatár, 7 zsák egyben, helyhiány miatt

5000 Ft-ért elvihető. Tel.: 06-70-623-8466

�� Az Új Generációért Alapítvány az újpesti Szülő-

otthon megszűnése miatt 2008.07.21-i hatállyal

megszűnt. Támogatásukat köszönjük. Tel: 06-20-

988-5525

�� Oriflame csoportomba club-tagokat keresek!

Tel.: 06-30-327-2364, este: 369-0642.

ÁLLAT

�� Idősebb tündéri árva fiúkutyus kis kertrészt

keres óljával együtt. Nyugodt, békés természetű.

Költségeket mi viselnénk. Gyerekeket, cicákat

nem bánt. Középtermetű. Kérem, segítsenek. Tel.:

06-30-358-4547

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését,

gondozását, füvek és fák telepítését, metszését,

nyírását, gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály.

Tel.: 06-20-917-6811

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, pa-
pírrégiséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel:
332-0243, 06-20-922-0001

EGÉSZSÉG

�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg le-
szoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás csúcs-
terápiával, 26 perc alatt. Egy alkalom elég. Ár:
7000 Ft. Időpont egyeztetés: 06-70-271-9867

VÁLLALKOZÓI 

ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBA
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági 
hirdetésfelvétel:

IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)

HIRDETÉS
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HirdetésHirdetés

Újpesten, a Megyeri út-Váci út

közötti zöldövezeti területen,

a „Nagyváradi-liget” lakóparkban

augusztustól bérbe adunk 

1000 Ft/m2/hó áron egy 

105 m2-es 2+2 szobás lakást,

eladásra kínálunk 2009. év eleji

átadással egy ikerház jellegű 

147 m2-es nagyságú családi 

házat 18 m2-es garázzsal, 

378 m2-es telekkel 61,15 MFt

vételáron,

valamint az alábbi 

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.: 300 m2

Mártírok u. 58.: 923 m2

Aradi u. 43.: 238 m2

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155

Nagyon nagy sikere van az elmúlt hónapok alatt elvégzett ESG vizsgálatoknak, ame-

lyeknek egy részét most szeretnénk az olvasókkal is megosztani. A vizsgált egyének

általában tudtak vagy sejtették a gép által kimutatott eltérésekről, mégis számos eset-

ben megdöbbenéssel vették tudomásul azokat az  újdonságokat, amelyeket nem is gya-

nítottak, hiszen nem okoztak még tüneteket. A vizsgálatok a legnagyobb áttörést az

anyagcsere betegségek, azok közül is elsősorban a cukorbetegség esetén jelentették.

Irodalmi adatok szerint a lakosság több mint 8 %-a cukorbeteg, amelynek túlnyomó

többsége többnyire felnőttkorban jelentkezik. Ez az elhízással járó II. típusú diabetes.

Az ESG a cukorbetegségnek ezt a fajtáját még a tünetek kialakulása előtt kimutatja, ami

azért fontos, mert pl. az örökletes, génhibán alapuló cukorbetegség elkerülhető, ha az

illető nem hízik el, de a későbbi életkilátások és szövődmények  szempontjából sem

mindegy, hogy a cukorbetegséget mikor ismerik fel. 

Szintén nagy jelentőségű a vérzsír zavarok időben történő felismerhetősége,

ugyanis a készülékkel a korai szívhalálhoz vezető szívkoszorúér betegségek, a szívin-

farktus, illetve a tartós fülzúgást, agyvérzést okozó nyaki verőér szűkület is korán fel-

ismerhető. Az ESG segítségével a végtagi érszűkülethez vezető perifériás keringési za-

varok is idejében diagnosztizálhatók. Az ESG képes az érszűkület súlyosságát jelezni.

Nagyon jó betekintést nyújt a vizsgálat a gyomor és a bélrendszer problémái esetén;

az ESG kimutatja az emésztő szervek működési hiányosságait, a bélflóra zavarait, az

antibiotikus kezelés következtében kialakult baktérium flóra károsodásait. Az ESG-vel

„elolvashatók” a szervezetben az elmúlt hónapokban lezajló gyulladásos folyamatok,

vagy az esetlegesen éppen zajló gyulladások, amelyek nem okoznak olyan típusos tü-

neteket, amely alapján a kezelőorvos gyaníthatná a folyamat fennállását. Volt rá eset,

amikor az ESG lelet  a beteg életét mentette meg.

A nyirokrendszer vizsgálata megmutatja, hogy a szervezet küszködik-e éppen vala-

milyen daganatos folyamattal. Férfiak esetében a vizsgálat utal a jó, illetve a rosszin-

dulatú prosztata megnagyobbodás meglétére. 

Szintén jók a tapasztalatok a nemi hormonokat termelő mirigyek állapotával kap-

csolatban, és az ESG utal a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, a depresszió, a szellemi

kimerülés bekövetkezésére, ugyanakkor a bőr- és a nyálkahártya betegségeiről a ké-

szülék érdemi információt nem nyújt. Az elektroszomatográf (ESG vagy EIS) az emberi

test élettani folyamatainak analízisét végzi el fájdalom mentesen 6 elektróda segítsé-

gével, 1.28 V egyenáram alkalmazásával „letapogatja” a  testünket. A  vizsgálat végén

az összértékelés a szervezet  emelkedett, normál és csökkent kockázatú elváltozásaira

hívja fel a figyelmet. A gép kimutatja a szervezet egészében azokat a funkcionális elté-

réseket, amelyek a vizsgálat idején még sem panaszt, sem tüneteket nem okoznak, de a

későbbiekben súlyos és visszafordíthatatlan elváltozásokká válhatnak. Korai felisme-

résükkel a betegségek kialakulása megelőzhető, sokszor csupán egyszerű változtatá-

sokkal. A betegségek döntő többsége (80%) napjainkban környezeti tényezőkre ve-

zethető vissza, melyeket tudatos életmódbeli változtatásokkal jó eséllyel meg tudunk

előzni. Megfelelő folyadékbevitellel, átgondolt táplálkozással, megfelelő táplálék ki-

egészítők szedésével a szervezetet optimális állapotba hozhatjuk, a betegségeket el-

kerülhetjük. A már meglévő betegségeket pedig korábbi stádiumban lehet felismerni és

kezelni, ami mint tudjuk, eredményesebbé és hatékonyabbá teszi a gyógyulást.

A vizsgálatokat olyan tapasztalt gyakorló orvosok végzik, akik az eredmények érté-

kelése és a gép által javasoltak figyelembe vétele után gyakorlati terápiás útmutatást

adnak, szükség esetén további speciális vizsgálatokat és/vagy kezeléseket javasolnak.

Amennyiben a vizsgálatot ismételten is elvégeztük, láthatjuk, hogy szervezetünk ho-

gyan reagált az alkalmazott kezelésekre.

A vizsgálat díja 15 000 Ft. A vizsgálat egészségpénztári számlára elvégezhető és üdü-

lési csekket is elfogadunk. Időtartama az orvosi megbeszéléssel együtt egy óra. Beje-

lentkezés: 369-2461, 06-30-435-6553 vagy a jokaibiocentrum@jokaibiocentrum.hu

címen. Bővebb információt honlapunkról is kaphat: www.jokaibiocentrum.hu. 

Cím: IV. Árpád út 77. – dr. Starcz Judit Jókai Biocentrum (x)

TAPASZTALATAINK AZ ELEKTROSZOMATOGRÁFFAL,
azaz hogyan kaphatunk képet testünk működéséről 1 óra alatt?



o, és persze azon túl, hogy való-

színűleg éppen egy új dolgon

agyal, nem rest aktívan tevé-

kenykedni az üzletben sem. Így

volt ez az elfoglalt emberek idejével

spóroló elintézős honlap létrehozásánál,

s most az esküvőre készülő párok minden

igényének kielégítésére, a menyasz-

szonyok összes kérdésére választ adó

Esküvőpont megvalósításánál is.  

– Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy

menyasszonyképzőt indíts? Megvolt már

az igény, vagy teremteni kellett azt? 

– A menyasszonyképző előzménye

volt az Esküvőpont. Felmerült, hogy az

Esküvő kiállítás mintájára kellene egy

olyan hely, ahova az év bármely napján

bejöhetnek a lányok – hiszen többnyire a

nők szervezik az esküvőket –, szétnéz-

hetnek, s megtalálhatják mindazokat a

kellékeket, információkat, amelyek az

esküvőhöz kellenek. 

– Mennyire volt nehéz ezt megvalósí-

tani? Hiszen azt gondolnánk, hogy a há-

zasságok jelentős része nyáron köttetik,

nem biztos, hogy ez egész évben folyama-

tosan kínál egy cégnek elfoglaltságot. 

– Az volt az érdekes, hogy én ezt janu-

árban találtam ki, olyan hihetetlenül

gyorsan, szinte álomszerűen jöttek hoz-

zám a partnerek, a támogatók, hirdetők

és kiállítók, hogy hat hét alatt így, ebben

a formában, amit most is láthatsz, elin-

dult a történet. Március közepén volt a

nyitóparti. Azóta is folyamatosan pró-

báljuk kitalálni, hogy a lányoknak mire

van szükségük. 

– Milyen kérdések merülnek fel a leg-

gyakrabban?

– Azt nagyjából leszögezhetjük, hogy

minden lány az esküvőjére készül szinte

óvodáskora óta. Számtalan kérdés merül

fel még akkor is, amikor felnőtt fejjel ki-

tűzik a nász napját. Milyen ruhában le-

gyen, kiket hívjon meg, díszes legyen,

eléggé elegáns legyen, stb. Amikor oda-

ér, hogy az esküvő időpontja csak né-

hány hónap múlva lesz, akkor tör ki a ká-

osz általában. Vagy nincsenek meg alap-

információk, vagy pedig éppenhogy túl

sok információ áll rendelkezésre, s nem

tud közülük választani a menyasszony.

Tapasztaltuk, hogy szívesen járnak ide a

lányok, lelkesen kérdezgetnek, tanácsot

kérnek és kapnak, örülnek, ha a kolléga-

nőm vagy én segítünk, azt mondjuk,

hogy az ő stílusához ez a ruha jobban áll,

mint a másik. Ezen a vonalon jutottunk el

oda, hogy ez a dolog egyrészt szól az es-

küvőről, de ott áll az egész mögött a

menyasszony maga, aki tele van kétsé-

gekkel, kövérnek érzi magát, aki bizony-

talan, nem érzi elég szépnek magát, jó

így a haja, vagy levágassa…

– És eljutottunk a menyasszonykép-

zőhöz…

– Igen, a lányoknak bizony nagyon

sok segítségre van szükségük, így elha-

tároztuk, csinálunk egy menyasszony-

képzőt. Ez háromhetente egy kétórás

foglalkozás. 

– Úgy kell elképzelni, hogy megjönnek

a menyasszonyok és rövid előadásokat

hallgatnak meg hozzáértőktől? Ez egy so-

rozat, tehát többször jönnek a lányok?

– Egyszer bőven elég eljönni, de ha va-

laki többször jönne, természetesen szíve-

sen látjuk. Idehívunk olyan szakembere-

ket, akikhez a lányok elmennének egye-

sével is. Kozmetikust, fodrászt, sminkest,

fogyókúra-tanácsadót, asztrológust és

számmisztikust például. Őket idegyűjtjük

egy-egy asztalhoz, s mindenkivel egye-

sével beszélgethetnek a hölgyek, taná-

csokat kérhetnek. A lényeg, hogy a meny-

asszonyok több hasznos információhoz

jussanak, mint amikor a barátnőkkel ösz-

szeülnek és magazinokat nézegetnek. 

– A menyasszonyképző is egész évben

lesz, vagy ez csak nyári specialitás?

– A tervek szerint csak nyáron tartottuk

volna, de most a jelentkezések alapján

úgy tűnik, lehet, hogy egész évben lesz.

Alkalmanként körülbelül harminc lány

vesz részt a foglalkozásokon, határozot-

tan igény mutatkozik erre a lehetőségre. 

– Mik a leggyakoribb kérdések, aggo-

dalmak?

– Mindenki túlsúlyosnak érzi magát,

és ami furcsa, testalkattól függetlenül

általában három-négy kilogrammot

szeretnének fogyni. Egyébként minden

meghívott vendégünk egyaránt nép-

szerű, hiszen az esküvővel kapcsolatban

sosincs elegendő mennyiségű informá-

ció, úgy tűnik. Ebben szeretnénk mi se-

gíteni. – TUTOR KATA
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Salgó Adrienne egy igazi kitalálóember. Több-

generációs újpesti család lánya, aki fiatal fel-

nőttként is sokáig köztünk élt. Ahogy beszél-

gettünk, úgy tűnik, az a fajta kreatív nő, aki

nem önmagát szereti fényezni egy-egy ötlete

megvalósulása után, egyszerűen csak a hát-

térben maradva büszkén szemléli, hogyan is

vált valóra az aktuális vágya, vállalkozása.   

InterjúInterjú

Válasz az ara összes kérdésére 

Esküvőpont

N
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 4 .  S Z Á M
OktatásOktatás

Az alsó tagozatos tanulók számára az

elmúlt tanévben is megrendeztük az iro-

dalmi versenyhez kapcsolódó kiállítást. 

A tanévben a nyár témakörét dolgozták

fel a gyerekek. A kiállítás megvalósításá-

ban a Szűcs Sándor Általános Iskola taní-

tói segítettek. Az 1-2. évfolyamra járók-

nak meseillusztrációt kellett készíteni

tetszőleges technikával. A 3-4. osztá-

lyosoknak két pályamunkából az egyik

kép, a másik egy szabadon választott

munkadarab elkészítése volt a felada-

tuk, tetszőleges technikával. Az ünne-

pélyes megnyitón értékeltük a gyere-

kek munkáit. A legjobbakat oklevéllel

és kisebb tárgyjutalommal jutalmaztuk.

„CSUPA ILLAT ÉS VIRÁG A VILÁG” 

KIÁLLÍTÁS DÍJAZOTTAI

A diákok nevét követően, zárójelben a

tanárok nevét és iskolájukat adjuk közre.

MESEILLUSZTRÁCIÓ 1-2. OSZTÁLY

I. helyezés Tóth Dóra, Zsiros Lili, 2.

osztályosak, Kányádi Sándor: Két szem

cseresznye (Dr. Sefcsikné Szász Éva, Kál-

lai Éva Erzsébet Utcai Általános Iskola)

Pálinkás Anett Lippai Nikolett, 2. osz-

tályosak, Zelk Zoltán: Egy búzaszem tör-

ténete (Jobbágy-Felső Erzsébet, Testne-

velés Tagozatos Általános Iskola)

II. helyezés Bakó Olga, Gombkötő Em-

ma, Keresztes Szófia, Surányi Dániel, 2.

osztályosak, Kányádi Sándor: Nyári Zápor

(Fodorné Bramstadter Ágnes, Pécsi Sebes-

tyén Általános és Zenetagozatos Iskola)

III. helyezés Bergmann Nikolett,

Gazsó Boglárka, Kardos Róbert, Székely

Vivien, 2. osztályosak, Zelk Zoltán: A há-

rom nyúl (Gulyás Ildikó, Megyeri Úti Ál-

talános Iskola)

Gerencsér Krisztina, Szoboszlai Sára,

2. osztályosak, Radó Lili: Mackókirándu-

lás (Fehér Attiláné, Szűcs Sándor Általá-

nos Iskola)

ILLUSZTRÁCIÓ 3-4. OSZTÁLY

I. helyezés Biró Adrienn, Filetóth Fan-

ni, Fülöp Lili, Kiss Isabell, Kiss Lilla, Má-

té András, Strobl Laura, Üveges Anna, 3.

osztályosak, Tamkó Sirató Károly: Dal a

tóról (Solymosi Andrea, Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium)

II. helyezés Lochmayer Petra, Sági

Bettina, 3. osztályosak, A nyár örömei

(Kriszticsné Forgács Gabriella, Pécsi

Sebestyén Általános és Zenetagozatos

Iskola)

Farkas Borbála, 4. osztályos, Tóth

Eszter: Nyomok a hetedik pettyhez ve-

zetnek (Prónikné Aspermayer Gabriella,

Bajza József Általános Iskola)

III. helyezés Delawar Laura, Hegedűs

Anasztázia, Titkos Helga, 3. osztályosak,

Kányádi Sándor: Margaréta (Szőczi Márta,

Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola)

Különdíj, 3-4. osztály

Várkonyi Bálint, 3. osztályosak, Pün-

kösd (Csuka Tamásné, Testnevelés Tago-

zatos Általános Iskola)

SZABADON VÁLASZTOTT 

TECHNIKA 3-4. OSZTÁLY

I. helyezés Bóbás Luca, Gyetvai Ale-

xandra, 3. osztályosak, a Zsongás (Guba

Edit, Megyeri Úti Általános Iskola)

Berkes István, Gulyás Márk, Láng Lí-

dia, Pap Patrik, Szakos Áron, 4. osztályo-

sak, Tűzugrás (Sisákné Tányéros Ágnes,

Szigeti József Utcai Általános Iskola)

II. helyezés Bágyi Bettina, Hajdú Le-

vente, Wu Xiao Jie, 3. osztályosak, Nyári

finomságok (Némediné Vajnai Márta,

Benkő István Református Általános Isko-

la és Gimnázium)

III. helyezés Bíró Adrienn, Lipták Pan-

na, Tóth Zsófia, Versitz Zita, Zelen Zsom-

bor, 3. osztályosak, Nyári csokor

(Solymos Andrea, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium)

Bebők Zsófia, Farkas Dávid, Kapolyi

András, Lassu Bence, 3. osztályosak, Fe-

kete István: Tüskevár (Csuka Tamásné

Bene Ildikó, Testnevelés Tagozatos Álta-

lános Iskola)

KÜLÖNDÍJ

Pincés Petra, Farkas Borbála, 1. osz-

tályosak, Tenger (Kovácsné Szomolányi

Erika, Bajza József Általános Iskola)

Rajszki Lili, 4. osztályos, Tenger

(Csimma Ilona Bajza József Általános Is-

kola)

„CSUPA ILLAT ÉS VIRÁG A VILÁG” 

IRODALMI VERSENY

A kiállításhoz kapcsolódó irodalmi ver-

seny megrendezésére május 7-én ke-

rült sor az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági

Házban és a Király Könyvtárban. közel

100 gyerek vetélkedett 7 kategóriában.

Ezen a délutánon minden a nyárról

szólt: a gyerekek versei, meséi, a han-

gos olvasás szövegei, a totó, a zene és a

kiállítás.

A szünetben az érdeklődő gyerekek

közül 100 tanuló töltötte ki a totót, s 16

kisiskolásnak sikerült hibátlan munkát

végezni. A szerencsés nyertesnek a

Szűcs Sándor Általános Iskola ajándékait

adtuk jutalmul. Színvonalas műsort lát-

tunk a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium 4. osztályos tanulóitól Nyár-

váró vigasságok címen. Ezután került sor

a legjobbak díjazására.

A DÉLUTÁN DÍJAZOTTAI:

KERÜLETI VERSMONDÓ VERSENY 2. OSZTÁLY

I. Cseke Lilla, Károlyi István 12 Évfolya-

mos Gimnázium (Kuhmann Emese)

II. Kovács Domonkos Előd, Angol

Tagozatos Általános Iskola (Koronka

Istvánné)

III. Németh Réka, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Varga Zsoltné)

IV. Nemes Barbara, Erzsébet Utcai Álta-

lános Iskola (Kolosáné Takács Erika)

V. Szabó Szilvia, Megyeri Úti Általános

Iskola (Makráné Várjon Katalin)

VI. Ortenszky Andor, Karinthy Frigyes

ÁMK Általános Iskola (Naszádosné He-

gedűs Erzsébet)

KERÜLETI VERSMONDÓ 

VERSENY 3. OSZTÁLY

I. Baranyai Kata, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Györkös Bernadett)

II. Szabó Miklós, Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola (Pappné Kormos Judit)

Gera Zsófia, Szűcs Sándor Általános Is-

kola (Papné Garamszegi Anett)

III. Nagy Bálint, Benkő István Reformá-

tus Általános Iskola és Gimnázium

(Némediné Vajnai Márta)

IV. Novák Réka, Karinthy Frigyes ÁMK

Általános Iskola (Hafnerné Erdődi Ilona)

V. Farkas Benedek, Károlyi István 12 Év-

folyamos Gimnázium (Kárpáti Beatrix)

VI. Wenda Roberta, Megyeri Úti Általá-

nos Iskola (Paálné Raj Andrea)

KERÜLETI VERSMONDÓ 

VERSENY 4. OSZTÁLY

I. Bereczky Amanda, Angol Tagozatos Ál-

talános Iskola (Horváthné Ézsiás Andrea)

II. Fedorov Péter, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Györkös Bernadett)

III. László József, Szigeti József Utcai Álta-

lános Iskola (Szebényiné Borbás Ibolya)

IV. Kecskés Máté, Megyeri Úti Általános

Iskola (Somogyi Ferencné)

V. Bíró Petra, Szűcs Sándor Általános Is-

kola (Gerencsérné Oláh Marianna)

VI. Legány Krisztina, Bajza József Általá-

nos Iskola, (Csimma Ilona)

KERÜLETI OLVASÁSI VERSENY 3. OSZTÁLY

I. Sövegjártó Virág, Karinthy Frigyes ÁMK

Általános Iskola (Hafnerné Erdődi Ilona)

II. Hajzer Anna, Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola (Pappné Kormos Judit)

III. Horváth Gabriella, Szigeti József Ut-

cai Általános Iskola (Keszeli Jánosné)

IV. Tajti Dorottya, Német Tagozatos Álta-

lános Iskola 

V. Turóczky Gergő, Szent János Apostos

Katolikus Általános Iskola (Major Mária)

VI. Budai Zsanett, Szilvia Langlet Valdemár

Általános Iskola (Kőszegvárné Fülöp Ágota)

KERÜLETI OLVASÁSI VERSENY 4. OSZTÁLY

I. Ferencz Patrik, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Kissné Burka Ágnes)

II. Thuri Vivien, Szigeti József Utcai Álta-

lános Iskola (Czinerné Farkas Andrea)

III. Sás Benedetta Sára, Angol Tagozatos

Általános Iskola (Horváthné Ézsiás Andrea)

IV. Bartos Petra, Szűcs Sándor Általános

Iskola (Bognár Judit)

V. Karácson Enikő, Karinthy Frigyes

ÁMK Általános Iskola (Kosztolányiné

Berecz Anikó)

VI. Leck Nikolett, Erzsébet Utcai Általá-

nos Iskola (Mértény Enikő)

KERÜLETI MESEMONDÓ

VERSENY 1-2. OSZTÁLY

I. Pesti-Szabados Bendegúz, Károlyi István

12 Évfolyamos Gimnázium (Márkus Csilla)

II. Turschl Tímea, Szűcs Sándor Általános

Iskola (Szívós Jánosné)

III. Hutter Csenge, Szigeti József Utcai Ál-

talános Iskola (Reinitzné Juhász Katalin)

IV. Pincés Petra, Bajza József Általános

Iskola (Kovácsné Szomolányi Erika)

KERÜLETI MESEMONDÓ

VERSENY  3-4. OSZTÁLY

I. Tóth Boglárka, Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola (Horváthné Ézsiás Andrea)

Wittmann Nóra, Szűcs Sándor Általános

Iskola (Gerencsérné Oláh Marianna)

II. Lipták Panna, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Solymos Andrea)

III. Janser Ilona, Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola (Pappné Kormos Judit)

Pázmán Blanka, Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium (Nagy Hajnal)

IV. Domokos Mirtill, Német Tagozatos Ál-

talános Iskola (Jókai Jánosné)

– KATONA GYÖNGYI, pedagógiai előadó

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ

A „Csupa illat és virág a világ” kiállítás 
és irodalmi verseny eredményéről



18

TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy irodánk nyá-
ron a megszokott nyitva-

tartási renddel folyamatosan működik.
A Fidesz-MPSZ Újpesti Szervezetének
ingyenes jogsegély szolgálata, illetve a
képviselői fogadóórák július és augusz-
tus hónapban szünetelnek. Irodánk
nyitva tartása: H-P.: 11-18-ig. 
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56. tel.:
369-09-05 www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidesz szerve-
zet elnöksége és önkor-
mányzati frakciója nevé-
ben Bartók Béla, Hladony
Sándor és Wintermantel
Zsolt koszorút helyezett
el a második világhábo-

rúban elhurcolt újpesti áldozatok emlé-
kére állított emléktáblánál a július 11-i
gyásznap alkalmából.

Pajor Tibor önkormányzati
képviselőnk fogadóórája:
minden hónap első hétfő-
jén, 18 órától. Címünk: 1046

Budapest, Szent László tér 7. Telefon:
06-30-270-21-40. Internetes elérhe-
tőségünk: www.ujpest.jobbik.hu
E-mail cím: ujpest@jobbik.hu
– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő fo-
gadóórája: Minden hónap el-
ső hétfőjén 18-19 óráig.

Helyszín: KDNP helyiség, Templom u. 4.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
Hock Zoltán és Pettkó And-
rás, a Magyar Demokrata
Fórum országgyűlési képvi-

selői, fogadóóráikat minden hónap
első szerdáján tartják, 17 órától. Hely-
szín: az MDF Újpesti Szervezete irodá-
ja. (IV. Árpád út 88., bejárat a József
Attila utca felől) Bejelentkezés a 06-
20/346-5442-es telefonszámon.

CSIZMÁR GÁBOR
országgyűlési képviselő
2008. II. félévi fogadóórái:
• Szeptember 03. 17.30

Káposztásmegyeri Közösségi Ház •
Szeptember 24. 17.30 Polgármesteri
Hivatal • Október 01. 17.30. Káposz-
tásmegyeri Közösségi Ház • Október 29.
17.30 Polgármesteri Hivatal • Novem-
ber 05. 17.30 Káposztásmegyeri Közös-
ségi Ház • November 26. 17.30 Polgár-
mesteri Hivatal • December 03. 17.30
Káposztásmegyeri Közösségi Ház • De-
cember 17. 17.30 Polgármesteri Hivatal

Nyári szünet miatt az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezet INGYE-
NES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT és
PÉNYZÜGYI TANÁCSADÁS következő
időpontja: 2008. szeptember 8. Beje-
lentkezni 2008. szeptember 1-jétől
12.00-18.00 óra között a 369-4205-
ös telefonszámon lehet!

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  augusztus  8.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

MEGJELENT

Megjelent az Újpesti Helytörténeti Érte-

sítő ez évi 2. száma, amelynek vezető

publicisztikája, tanulmány- és közlemé-

nyek rovata egyaránt az „Aschner gyár-

ral”, vagyis az Izzóval és Aschner Lipót

életével foglalkozik Sipos Balázs, Rojkó

Annamária írása nyomán. Ehhez a témá-

hoz kapcsolódik a lap tanulmány rovata:

Szekeres József az Egyesült Izzólámpa és

Villamossági Rt. dolgozóinak 1927. évi

sikeres sztrájkharcát dolgozta fel. Az Ér-

tesítőben folytatódik Krizsán Sándor

sorozata a káposztásmegyeri lakótelep

25 évvel ezelőtti alapkőletétele évfor-

dulója apropóján a tömegközlekedés

történetéről, valamint a lakótelep év-

számok alapján íródott kronológiája. Az

Értesítőben Rojkó Annamária Vas István

költő, író, műfordító újpesti éveivel is-

mertet meg bennünket. Iványi János a

Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari

Szakiskola és Foerk Ernő jubileumára

emlékezik. Dr. Kriska György a Farkas-

erdő virágkalendáriumát, digitális adat-

bankját ismerteti meg az olvasóval. A hí-

res újpestiek sorozatban Hirmann Lász-

ló Beniczky Lajos negyvennyolcas hon-

véd alezredes életét tárja elénk,

Szöllősy Marianne dr. Kőrös Endréné dr.

Fraknóy Veronika vegyészt kérte inter-

júra. Gábriel Tibor a „boldog békeidők”

farsangi vigalmait és színtereit tárja

elénk. Az Újpesti Értesítő térítésmentes

lappéldányai ezekben a napokban ke-

rültek a megszokott „terjesztési” he-

lyekre: a Polgármesteri Hivatal város-

központi és káposztásmegyeri ügyfél-

szolgálati irodáiba, az Ady Endre Műve-

lődési Központba, valamint a Szabó Er-

vin Könyvtárba.

MEGALAKULT A TÁRSASKÖR

Több hónapos szervező-, és előkészítő

munka után megalakult az Újpesti Ma-

gyardal- és Zenebarát Társaskör,

amelynek vezetője a magyar nóta mű-

sorok ismert szervezője és rendezője:

László Mária. A társaskör szeptember

2-án, kedden 15 órai kezdettel tartja

első, – zenés-összejövetelét az Ady

Endre Művelődési Központban (IV. Ta-

vasz u. 4.), amelyre várják a már re-

gisztrált tagokat és mindazokat a dalt,

verset szerető újpestieket, akik szíve-

sen lennének a kör tagjai. 

ÖNKÉNTES SEGÍTŐKET KERESNEK

A DélUtán az idős és 45 év feletti embe-

rek telefonszolgálata olyan önkéntes

segítőket keres, akik elmúltak 30 éve-

sek és vállalják a kötelező képzést. Az

ügyelői munka heti néhány óra - nem

fizetett - elfoglaltság. A jelentkezése-

ket szeptember 10-ig várják az alábbi

elérhetőségeken: telefonon a 21-71-

821-es számon, valamint az info@delu-

tan.hu e-mail címen.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

2008. szeptemberétől régi és új tanfo-

lyamainkkal, programokkal és családi

rendezvényekkel várunk minden láto-

gatót. Egész évben kapcsolódhatnak a

mozgásos és kreatív tanfolyamainkhoz.

Részletes információt a tanfolyamveze-

tők és a KFÁMK művelődésszervező

munkatársai nyújtanak.

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK a KFÁMK

Főépületében (1048 Bp. Hajló utca 2-8.)

Telefon: 380-6163

• Ovi torna 4-7 éveseknek

• Ovi angol

• Ákom-Bákom Kézműves tanfolyam.

• Bóbita – ismerkedés a zene világával

• Ritmikus sportgimnasztika

• Akrobatikus rock and roll

• Társastánc tanfolyam gyermekeknek -

8 éves kortól (Új tanfolyam!)

• Angol kisiskolásoknak

• Agyagozás (Új tanfolyam!)

• Öko-szakkör és 3 D fotózás (Új tanfo-

lyam!)

• Yoshimi Ju-Jitsu

• Starling Dance 

• Gyógytorna gyermekeknek és felnőt-

teknek 

• Agykontroll tanfolyam gyerekeknek

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK a KFÁMK

Közösségi Házban (1048 Bp.Lóverseny

tér 6.) Telefon: 380-6760

• Ringató, első időpont: szeptember 12.

9-12 óráig folyamatosan.

• Manó torna

• Mozgásterápia – gyermekeknek

• Kezdő kubai salsa tanfolyam – Gyer-

mekeknek 

• Szinovál Színistúdió 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK a KFÁMK

Főépületében (1048 Bp. Hajló utca 2-

8.) Telefon: 380-6163

• Tiffany üvegfestő-tanfolyam (Új tan-

folyam!)

• Agyagozás (Új tanfolyam!)

• Súlyzós tartásjavító és alakformáló

torna

• Hatha jóga

• Atlantiszi jóga

• Harci fitness

• Adonika Táncegyüttes

• Jó? Jó! Autósiskola

• Alapfokú 40 órás számítástechnikai

képzések

• Angol tanfolyam 

– Kezdő – 40 órás

– Középfokú nyelvvizsga-felkészítő –

40 órás (Új tanfolyam!)

– Business English – 40 órás

Egyes tanfolyamaink csak megfelelő

létszám elérése esetén indulnak!

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK a KFÁMK

Közösségi Házban (1048 Bp. Lóverseny

tér 6.) Telefon: 380-6760

• Angol tanfolyamok délelőtt: Kezdő -

48 órás, haladó - 48 órás. 

• Kismama Jóga (Új tanfolyam!) Igény

esetén a későbbiekben Babás jóga tan-

folyamot is indítunk, melyen 6 hetes

kortól – 9 hónapos korig tudnak részt

venni gyermekükkel az édesanyák.

• Baba-mama torna

• Intim torna – Kriston módszerrel

• Digitális fotótanfolyam

• Csí kung – Tai Csi tanfolyam és gya-

korlás

• Kubai Salsa tanfolyam – kezdő és ha-

ladó - Felnőtteknek (14 év felett)

Tanfolyamainkról és programjainkról

részletes tájékoztatást találnak a Káposz-

tásmegyeri Hívogató őszi-téli kiadvá-

nyában, valamint honlapunkon. Hívjanak

minket, szívesen állunk rendelkezésükre!

ELÉRHETŐSÉGEK:

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület 

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

Közművelődés: 380-6163) Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu. E-mail:

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Bp. Lóverseny tér 6. Tel: 380-6760.)

E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

JAZZBALETT-, SZTEPP- ÉS

SZÍNPADITÁNC KÉPZŐ AZ 

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN!

Folytatja munkáját  a Színpadi tánckép-

ző. Várjuk a régi növendékeket és az

újonnan érdeklődőket. Előkészítőnkre

jelentkezhetnek 4-6 éves gyermekek.

Táncórák kedden és csütörtökön.

Szeretettel vár mindenkit Balázsné

Mednyánszky Henriette (Heni néni)

SZOT -díjas balettmester, Renge Györgyi

balettmester és Németh Luca oktató.

Beíratkozás: augusztus 25-29. között,

15.30-18.30-ig

Ár: 40.000 Ft, 5 részletben történő be-

fizetéssel

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NYÁRI
(AUGUSZTUS) FOGADÓÓRÁI: 
1. körzet: Szabó Gábor, helyszín: MSZP
iroda (Nádor u. 1.), minden hónap el-
ső hétfőjén 17-18 óráig • 3. körzet:
dr. Kovács László, helyszín: MSZP iro-
da, minden hónap első szerdáján 18-
19 óráig. • 4. körzet: Belán Beatrix,
helyszín: MSZP iroda, minden hónap
harmadik hétfőjén 17-18 óráig. • 5.
körzet: Kövecses Janka, helyszín:
MSZP iroda, minden hónap harmadik
hétfőjén 17-18 óráig. • 6. körzet: Far-
kas István, helyszín: MSZP iroda, min-
den hónap utolsó szerdáján 17-18
óráig. • 8. körzet: Kósa Viktória, hely-
szín: MSZP iroda minden hónap első
hétfőjén 17-18 óráig. • 9. körzet:
Légrádiné Nagy Klára, helyszín: MSZP
iroda, július 31. ,17 órától 18 óráig. •
11. körzet: Juhász László, helyszín:
MSZP iroda, minden hónap első hét-
főjén 17.00-18.00-ig. • 13. körzet:
Szalkai István, helyszín: MSZP iroda,
minden hónap első hétfőjén 17-18
óráig. • 16. körzet: Mészáros Ferenc,
helyszín: ÁMK (Hajló u. 2-8.) minden
hónap első hétfőjén 17-órától. • 17.
körzet: Vasvári László, helyszín: Babits
Mihály Gimnázium (Tóth Aladár u. 16-
18.) minden hónap első szerdáján 17
órától. • 18. körzet: Horváth Imre,
helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Gim-
názium (Bőrfestő u. 5-9.) minden
hónap első szerdáján 17 órától. • 19.
körzet: dr. Gergely Zoltán, helyszín:
Homoktövis Általános Iskola (Ho-
moktövis u.), minden hónap utolsó
csütörtökén 17 órától. LISTÁS KÉPVI-
SELŐ FOGADÓÓRÁI: Marsal Géza, hely-
szín: MSZP iroda, minden hónap első
péntekén 17-18 óráig.

BORUZS ANDRÁS, a
15. választókerület
egyéni képviselője és

Kovács Sándor SZDSZ listás képviselő
tájékoztatja a tisztelt újpestieket,
hogy fogadóórája augusztus hónap-
ban szabadság miatt elmarad. A kö-
vetkező fogadóóra szeptember 1-jén
hétfőn 16.30 órakor lesz.
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 
ÚJPESTI SZERVEZET
1042 Bp., Árpád út 56. Tel.: 788-0802
(munkaidőben), E-mail: info@szdszu-
jpest.hu, www.szdszujpest.hu. Kedden
és csütörtökön 16-19 óráig személye-
sen is várunk minden érdeklődőt.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr.
Kovács Pál ügyvéd ingyenes jogta-
nácsadást szervez a kerület polgárai-
nak. Időpont: Minden páros hét
pénteken 15-16h. Helyszín: 1042
Bp, Árpád út 56. I. emelet (SZDSZ
Iroda) Előzetes bejelentkezés nem
szükséges, minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Pártok, CivilPártok, Civil

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

A HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ 
felvételt hirdet

TEHETSÉGKUTATÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS
készségfejlesztő kurzusára

6–18 évig. Cél: a kommunikációs
készségfejlesztés, koncentrációra és

magabiztosságra nevelés.
Első felvételi: 2008.szeptember 6.

Jelentkezés: 30/973-7725 
v. 20/351-4627

SZÍNMŰVÉSZET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK
6-18 évig, akik szeretnének

színészmesterséget, éneket, táncot,
szinkronizálást tanulni és részt ven-

nének színpadi és tv-s produkciókban
Első felvételi: 2008.szeptember 6.
Vezető: Harsányi Gábor színművész

Jelentkezés: 30/973-7725 
v. 20/351-4627

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,
hogy intézményünk a hétvégi

VASÁRNAPI RANDEVÚ c. rendezvényét
MEGSZÜNTETI

zenés, táncos programokat a jövőben
előre meghirdetett időpontokban ren-
dezünk, amelyre szeretettel várjuk az

érdeklődőket.

augusztus 7-től 24-ig

VALACZKAI
ERZSÉBET

festőművész kiállítása.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

MEGHÍVÓ A „Vér és Arany” Ady baráti

társaság meghívja Önt

MÁRIA BENEDETTI,

a világ operaszínpadainak ünnepelt

olasz operaénekesnője emlékestjére.

Helyszín: Ady Endre Művelődési Köz-

pont. (1043, Budapest, Tavasz u. 4.)

Időpont: 2008. szeptember 12. 18 órától

Műsor: Művészeti vezető: Mihálko-

vics Tivadar a Magyar Állami Operaház

nyugalmazott főtitkára

Műsorvezető: Pulay Balázs, a társa-

ság alelnöke

A jelenlévőket köszönti: Kóthay Lász-

ló a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium vízügyi szakállamtitkára

1. Dr. Losonci Miklós művészettörté-

nész professzor, író, a társaság társel-

nöke: ismerteti Richard Strauss

„Salome” c. operájának történetét, to-

vábbá Mária Benedetti életútját.

2. Mária Benedetti: Operarészletek

felvételről (Herodias és Iochanaan). 

3. Számadó Gabriella és Berczelly

István a Magyar Állami Operaház ma-

gánénekesei: duett Verdi Aida c. operá-

jából (Aida és Amonasro). Zongorán kí-

sér: Petheő Zsolt, a Magyar Állami Ope-

raház korrepetitora.

4. Kemecsi Ferenc filmrendező, elő-

adóművész: Babits és Ady verset ad elő.

5. Bacsa Ferenc ének és gitármű-

vész: „Olasz dalcsokor”

6. Salome tánca (koreográfus: Földi

Béla).

7. Számadó Gabriella: Mascagni: Pa-

rasztbecsület c. operájából Santuzza

románcát énekli.

8. Györgyi Béla előadóművész: Ady

Endre: A Duna vallomása c. aktuális verse.

9. Dr. Ady Endréné elnök a társaság

működéséről tart beszámolót, majd

emléklapokat ad át azoknak, akik a ba-

ráti társaságot segítették.

Az ünnepség időtartama előrelátha-

tóan két órát vesz igénybe. Kérjük a

vendégeket, hogy operaesthez illő öl-

tözetben szíveskedjenek megjelenni.

A belépés ingyenes!
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Levelemet az Újpest-Megyeri Nagybol-

dogasszony Plébánia közösségének

nevében írom Neked.

Plébániánk illetőségének területén

8000 személy él, akiknek testi-lelki,

kulturális javáról feladatunk gondos-

kodni. A szalézi szerzetesközösség tag-

jaiként legfontosabb hivatásunk „a sze-

gény és elhagyatott ifjúság felemelése”

(Bosco Szt. János) és általában a szegé-

nyebb néposztályokkal való törődés.

Mivel a ránk bízottak döntő többsége

kisnyugdíjas, vagy felnőtt életét most

kezdő fiatal,  plébániánk jövedelme szű-

kösen fedezi a mindennapi megélhetést.

A felújításokra nincs fedezet. Most pedig

egyszerre három is égető szükséggel

merült föl. Ezek a következők:

• Plébániánk 20 éves orgonájának a

felújítása 500.000 Ft

• A padok felújítása (festés, elkopott

farészek cseréje) 1.900.000 Ft

• Időszerű javítások a tetőn 350.000 Ft

Szeretettel kérjük hozzájárulásodat

ezek megoldásához.

Hálánkat úgy fejezzük ki, hogy  jóte-

vőinkért  és családjukért ajánljuk föl

minden hónap második vasárnapján a 9

órai szentmisét.

Adományaitokat várjuk személyesen

a plébánián, bankszámlaszámunkon

(OTP Bank Nyrt. 11704007-20052896),

csekken, adománylevél útján, (Kérjük,

hogy csak sorszámozott és a plébánia

pecsétjével ellátott adománylevelet fo-

gadjanak el.) vagy az Újpest-Megyeri

Nagyboldogasszony Egyházközség Don

Bosco Ifjúsági Alapítványa javára

(bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11704007-20210610, adószám:

18105681-1-41). Az Alapítvány az

adakozóknak értesítést küld, amely az

APEH-nál felhasználható.

Isten fizesse meg.

Budapesten, 2008. július 27-én tisz-

telettel

– VENDREY GÁBOR SDB,

igazgató, plébános

Elérhetőségeink:

1044 Budapest Aschner Lipót tér 10.

(06-1)231-0603 • gvendrey@gmail.com

Kedves
Barátunk!

Az idei év január hónapban ingyenes

segítség nyújtó szolgálatot indítottunk

el, a kerületi önkormányzat segítségé-

vel Trippon Norbert alpolgármester

kezdeményezésére. A „fogadóórák” az-

óta minden második héten rendszere-

sen, előjegyzés alapján várják az ér-

deklődőket. 

Lakástulajdonosok és lakásbérlők

részére nyújtanak szakmai és jogi se-

gítséget a kerületi önkormányzat

megbízásából az Újpest Építési és

Épületgondnoksági Kft. szakemberei.

Napjainkban igen sok jogi kérdés me-

rül fel a társasházakkal, lakásszövet-

kezetekkel kapcsolatosan akár a tu-

lajdonosok, akár a bérlők részéről.

Kevesen vannak tisztában jogi lehe-

tőségeikkel, sokszor információhiány

miatt az ingatlanok kezelésében

olyan hibákat követnek el, amely

már-már visszafordíthatatlan. Az

ilyen esetek megelőzésére, valamint

a folyamatos tájékoztatás biztosítá-

sára hozta létre a kerületi önkor-

mányzat az ingyenes segítségnyújtó

szolgálatot. Az érdeklődők telefonos

időpont-egyeztetést követően (379-

3009) minden páratlan héten kedden

16-18 óra között István út 14., fsz.

27. helyszínen kereshetik fel a szak-

embereket.

– ÚJPEST KFT.

Lakástulajdonosok 

és lakásbérlők részére 

Ingyenes jogi
segítségnyújtás

Méhészértesítő
Értesítjük, hogy az ÁNTSZ Közép-

magyarországi Regionális Intézete

az Országos Tisztiorvosi Hivatal OTH

2998-2/2008. sz. engedélyével EZ

ÉVBEN TÖBB ALKALOMMAL LÉGI KÉ-

MIAI CSÍPŐSZÚNYOG IRTÁST VÉGEZ A

FŐVÁROS KIJELÖLT területein. 

Alkalmazott irtószer: K-OTHRIN

ULV (hatóanyaguk: deltametrin),

mely a méhekre kifejezetten ve-

szélyes, így azok védelméről gon-

doskodni kell.

Budapest északi részén: a Duna jobb partján a közigazgatási határtól az Újpes-

ti vasúti hídig terjedő terület, az Óbudai sziget és a Margitsziget, valamint

Ezüsthegy, Ófalú, Békásmegyer, Kaszásdűlő és Mocsáros területe. A Duna bal

partján a Szilas-pataktól délre az Újpesti vasúti hídig kiterjedő terület, beleért-

ve a Palotai-szigetet és a Népszigetet is, valamint Székesdűlő, Káposztásmegyer

I-II., Megyeri temető és környéke.

Repülési időpontok esőnapokkal együtt:

– 2008. augusztus 07. (esőnap augusztus 08., illetve 9.)

– 2008. augusztus 17. (esőnap augusztus 18., illetve 19.)

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szó-

ló – 22/2006. (V. 17.) EüM-FM-KvVM együttes rendelettel módosított -

38/2003. (VII. 7.) ESzCSM-FVM-KvVM együttes rendeletének 8. sz. melléklete

22. d.) pontjában foglaltaknak megfelelően – a méhek védelme érdekében -

bejelentjük, hogy az alábbi helyeken, időpontban és anyagokkal csípőszúnyo-

gírtást végzünk.

Irtás helye: Káposztásmegyer ltp. I-II., Külső Szilágyi út, Szilas patak mente

közigazgatási határig, Bányató körüli területek, Homoktövis ltp., Újpest Megye-

ri ltp., Megyeri-Váci-Fóti u. által határolt rész, Városi Kórház, Károlyi Kórház,

Székesdűlő, Futó u. (Sportpálya környéke), Nyárfa u.-Frangepán u.-Szondi u.-

Flottila, Váci út

Időpontja: 2008. augusztus 18./19.(21h-02h között)

Módszer: ULV

Irtószer: K-OTHRIN ULV (szinergizált deltametrin) inszekticid

Az időjárástól függően néhány napos eltérés előfordulhat.

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni,

hogy megkezdődött a Budapesti Agglo-

meráció Operatív Programja egyezteté-

si eljárása.

Az eljárás időtartama: 2008. június

16-2008. augusztus 30.

A Budapesti Agglomeráció Operatív

Programja a térség rövid távú fejlesz-

tési elképzeléseit tartalmazza, első-

sorban a gazdaságfejlesztés, humán

erőforrás-fejlesztés, környezetgazdál-

kodás, egészségfejlesztés, közleke-

désfejlesztés szakterületére koncent-

rálva.

Az egyeztetési dokumentum a Ta-

nács honlapján (www.baft.hu) a Do-

kumentumok menüpont Koncepció és

stratégia almenüpont alatt érhető el, a

Budapesti Agglomeráció Operatív

Programja címen, melyhez kapcsoló-

dóan a Tanács Munkaszervezete 2008.

augusztus 30-ig várja az észrevétele-

ket a baft@baft.hu e-mail címre. 

– DR. MESTER LÁSZLÓ 

elnök, Budapesti  Agglomerációs 

Fejlesztési Tanács

HIRDETMÉNY

AUGUSZTUS 8. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Pódium

AUGUSZTUS 12. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

AUGUSZTUS 15. PÉNTEK 

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Pódium

AUGUSZTUS 19. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

AUGUSZTUS 22. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Pódium

Műsorainkat hétköznap 7.00-
tól és 18.00-tól, szombaton és
vasárnap 9.00-tól és 17.00-tól
ismételjük.

Az Újpest Televízió műsora
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Rendőrségi hírek

KÖLCSÖNFELVÉTEL BÁRMI ÁRON

Egy Erzsébet utcai bankfiókhoz riasztották az újpesti rendőröket július elején.

Kora délután az ügyeletes tiszt utasította a szolgálatban lévő körzeti megbízot-

tat, hogy nyomozó kollégáival jelenjen meg a helyszínen. 

A kiérkező rendőröket a bankfiók biztonsági főnöke várta, aki elmondta, hogy

egy bizonyos. J. József nevű férfi az adott napon többedmagával hitelt szeretett

volna felvenni a bankban. 

Kiderült, hogy ugyanez a férfi két hete már próbálkozott kölcsönhöz jutni, akkor

elutasították. Azon a napon, amikor már a rendőröket is értesítették az újabb hitel-

igénylés miatt, J. József ismét munkáltatói igazolással érkezett a bankba, ám az ada-

tok az előző próbálkozásnál írtakkal megegyeztek, ám az aláírás és a cégbélyegző

már más volt. Az ügyintézőnek feltűnt egy másik kérelem is, amit két teljesen másik

személy - Jné Ágnes és B. Attila - adatak be. Az ő munkáltatói igazolásukon ugyan-

az az a cég szerepelt, mint a J. József által benyújtotton. A biztonsági főnök értesíté-

se után a szakember az iratokat megnézte, majd miután az ügyet gyanúsnak találta,

a hitelkérelmezőket az őr visszatartotta, s értesítették a rendőrséget. 

J. József társai feltehetőleg megsejtették, hogy nem lesz miden rendben, így

sietve még a lebukás előtt távoztak a helyszínről, csupán F. Zoltán maradt vele

az ügyet intézni. Mire a rendőrök kiérkeztek, a munkáltatói igazoláson szereplő

cég képviselője írásban nyilatkozott, hogy egyik érintett személy sem állt so-

sem alkalmazásban náluk. J-né elmondta, hogy az igazolást B. Attilán keresztül

szerezte be, aki biztosította arról, hogy gond nélkül átmennek majd a hitelfel-

vételi procedúrán. B. Attila egy újabb ismerősére hivatkozott, miszerint tőle

kapta az igazolást ötvenezer forintért, amit csak sikeres hitelfelvétel után kelle-

ne megfizetnie. J. József és F. Zoltán G. Mihálynéra hivatkoztak, ők állítólag tőle

szerezték az igazolást, sőt a múltkorit is, amivel nem sikerült pénzhez jutniuk. Itt

nem derült ki az, mennyiért jutottak a hamis igazoláshoz a férfiak. 

Az elkövetőket a rendőrök előállították az újpesti rendőrkapitányságra. 

KIUGROTT AZ ABLAKON

Július 18-án hajnalban hívtak rendőrt a Nyár utcai kórházba. A bejelentés szerint az

egyik beteg a második emeleti sebészeti osztály férfi mosdójából kiugrott az ablakon. 

A beteg férfit négy nappal azelőtt vitték be a kórházba. Akkor, s folyamatosan

több kezelést is kapott, öngyilkosságra utaló jelet egyáltalán nem tapasztaltak nála. 

A kórház két nővérét is kihallgatták a rendőrök. A nővérek elmondták, hogy

tompa puffanásra lettek figyelmesek. A hang az udvar felől érkezett, így azon-

nal kinéztek az ablakon, s megdöbbenve látták, hogy az épület hátsó ajtaja előtt,

a földön fekszik mozdulatlanul egy férfi. Azonnal szóltak az ügyeletes orvosnak,

akik kollégáival a beteghez siettek. Megvizsgálták, majd megállapították, hogy

az illető már halott. Az újraélesztés nem járt sikerrel. Az elhunyt hozzátartozóját

az ügyeletes orvos értesítette. 

CSATORNAFEDELEKET LOPTAK

Tetten értek az újpesti rendőrök három férfit, akik csatornafedelet loptak. 

A Berda József utcában egy járókelő intette le a járőröző rendőröket, jelezte

nekik, amit  valakitől hallott, hogy 2-3 férfi munkásruhában a Nyár utca- István

út kereszteződésénél csatornafedeleket szed fel, s azokat kézikocsira pakolják. A

rendőrök a környéken kezdték el keresni a személyleírásnak megfelelő férfiakat.

Nemsoká találtak is három embert, akik a Mártírok útján húztak egy kézikocsit a

Berda József utca irányába. A kocsin két darab nagyméretű kályhalemez volt. Két

férfi húzta a kocsit, egyikőjük pedig a lemezeken ülve "utazott". A rend őrei iga-

zoltatták az illetőket, majd kérdőre vonták őket a lemezekkel kapcsolatosan.

Egybehangzóan azt állították, hogy azokat a Nyár utca, István út kereszteződésé-

nél, a füves területről hozták el. Állításuk szerint az esetet megelőző napon egy

álaluk nem megnevezett vállalkozónak végeztek a terület közelében kertészeti

munkát, s fizetségként kapták a lemezeket. A fémet a XIII. kerületbe akarták vin-

ni egy MÉH átvevőhelyre. A rendőrök kérésére a gyanúsítottak megmutatták a

helyszínt pontosan, ahonnan szerintük a lemezek származnak. Mint kiderült, a

helyszín egy, a Főtáv ZRT tulajdonában lévő terület. Az eset után a rendőrök elő-

állították a három férfit a kapitányságra. 

A Főtáv Zrt szakembere a rendőröknek úgy nyilatkozott, hogy az okozott kár

helyreállítási költsége körülbelül 200 ezer forint. 

Az Emlékezés az áldozatokra címmel megjelent anyagunkkal kapcsolatban

több olvasói hozzászólás is érkezett. Elsőként Gold Márton írta meg a saját,

a Clarisseummal kapcsolatos történelmi tapasztalatait, melyre ellenkező

előjellel reflektált az eredeti írást jegyző Szalma Botond képviselő és egy ol-

vasónk, Horváth Gabriella. A megszólíttatás okán helyet adunk Gold Márton

viszontválaszának s ezzel – legalábbis lapunk hasábjain – lezártnak tekint-

jük a máig szenvedélyeket kavaró történelmi visszatekintést – a szerk.

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Újpesti Napló 13-ik számá-

ban megjelent két olvasó leve-

lére szeretnék reagálni!

Először Szalma Botond írá-

sára  válaszolnék! Azt nem ír-

tam, hogy perek nem voltak,

én csak a 16 éves lány történe-

tét vontam kétségbe, amit to-

vábbra is tartok! Ha csak hit-

tanra járt, akkor azt továbbra

sem hiszem, hogy azért lecsuk-

ták, talán még valami mást el-

követhetett, ami az akkori

rendszernek nem tetszett!

Sok nevet felsorol írásában,

akiket elitéltek, de okokról egy

szót sem említ!!!Az ötvenes évek elején Amerikában még szakszervezeti

tagnak sem volt ajánlatos lenni! Magyarország meg egy vesztes háború

után volt, és a vezetőket egy győztes hatalom irányította! Ez is egy

szempont!

Az édesanyám hármunkat nevelt és látott el amikor az édesapám szár-

mazásunk, és nevünk hangzása miatt orosz fogságba került!

Nehéz idők voltak azok! Kedélyesek nem voltunk mi sem, elhiheti!

Horváth Gabriella írására is reagálnék, hogy ne higgye azt magáról,

hogy csak ő tájékozott az akkori események felől, mert a véleményével

egyező írásokat olvas, és aki nem úgy gondolkodik mint ő, az csak tájéko-

zatlan lehet! Sem ő, sem én, nem tudhatunk mindent!

Pokorni János állítólag ügynök volt, amiről pár éve írtak az újságok! El-

ítélték őt is? Érdekes !!

Mindszentyt, az akkori törvények szerint a rendszer elleni szervezkedé-

se miatt üldözték, és kellett az amerikai követségre menekülnie!

Egy percig sem állítom hogy nem történtek kegyetlenkedések, de azért

ami nem úgy volt, ahogy most beállítják annak a véleménynek is van lét-

jogosultsága, szerintem! A mai politikában sem igaz az, amit az egyik

nagy párt  állít hogy minden csak rossz!Az ilyesmire lehet mondani, hogy

ez gyanús!

Hogy a családomat hozzam fel ismét példaként, az egyik néném tagja

volt 1939-től annak a németbarát pártnak, amelyért kényszermunkára

ítélték, egy évre! Ennek ellenére 20 évesen az NDK-ba utaztam, 1963-ban

Bécsbe, 1967-ben Németországba turista útlevéllel és 70 dollárral!

Ezt csak azért említem, hogy a nénikém, és a német származásunk mi-

att, kiengedtek külföldre! Szüleim nem voltak párttagok, és én sem voltam

soha!

Nem védem sem a Rákosi, sem a Kádár rendszert, de mint már említet-

tem olyan nincs, hogy minden csak rossz volt, és amiket leírtam ezeket a

saját tapasztalatom alapján, minden befolyásoltság nélkül írtam le! Aján-

lom Önnek kedves Horváth Gabriella, hogy ne csak ellenzőn keresztül lás-

sa a múltat!

Üdvözlettel: GOLD MÁRTON

OLVASÓINK ÍRJÁK

MozaikMozaik
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ássuk tehát, milyen változások

történtek az Újpest FC háza táján

a 2007/2008-as bajnoki szezon

lezárása után, az átigazolási idő-

szak alatt. Joseph Böröcztől megtudtuk,

hogy az Újpest FC az elkövetkezendő

szezonban egyedi tervezésű mezben

játszik majd, valamint a klub most elő-

ször vezeti be az úgynevezett harmadik

mezt. Immáron hat éve, hogy a Puma a

klub stratégiai partnere, így nem volt

kérdés, hogy az idei ruházatot is a

sportszergyártóval együttműködve ter-

vezik meg. 

A Puma jelszava szerint ha jól nézel

ki, jobban érzed magad, ha pedig job-

ban érzed magad, jól teljesítesz. Ebben

a szellemben készültek az újpesti fut-

ballisták új mezei is. A divat egyre in-

kább teret hódít a sportban is, ezért

szükséges formai és technológiai újítá-

sokat is alkalmazni a sportolók ruháza-

tának tervezésekor. A csapat mostantól

professzionális minőségű, világvi-

szonylatban is első osztályúnak számító

mezben játszik. Hazánkban egyelőre új-

donságnak számít a harmadik mez hasz-

nálata, e téren is újító a csapat. Hazai

meccseken lila-fehér mezekben játsza-

nak az Újpest FC futballistái, idegenben

fekete felsőben, ha pedig ez ütközne a

másik csapattal, akkor teljesen fehér

szerelést húznak a sportolók. 

A nézők számára elsősorban a csapat

szereplése a fontos, ezzel együtt a klub-

vezetés törekszik a közönség minél ma-

gasabb színvonalú kiszolgálásara. Ennek

első jele volt, amikor szezon közben el-

bontották a „B” terasz szektorait egy-

mástól elválasztó kerítést, nyáron pedig

megkérték az engedélyt a Magyar Labda-

rúgó Szövetségtől (MLSZ), hogy a szektor

előtti kerítéseket is leszerelhessék. A

döntés jelenleg még folyamatban van. 

– Úgy vélem – mondja ezzel kapcso-

latban Joseph Böröcz – a szurkolók is

sokat tehetnek a sportszerű szurkolás-

sal azért, hogy mindannyiunk számára

kedvező döntés szülessen a szövetség

részéről. A pályát a nézőktől elválasztó

kerítések – amellett, hogy csökkentik a

komfortérzetet – nem méltóak a labda-

rúgáshoz, valamint az újpesti családi

miliő megteremtését is gátolják. 

Sallói István, az Újpest FC sportigaz-

gatója a játékoskeret átalakulásáról és a

célkitűzésekről beszélt. 

– Tavaly télen kezdtünk el egy folya-

matot, ami most is zajlik – kezdte a

helyzetjelentést Sallói. – Voltak olyan

játékosok, akiket télen nem tudtunk

megszerezni, ilyen például Rajczi Péter

is. Még az olaszországi edzőtáborban

beszélgettünk vele, nyitott volt akkor a

hazatérésre, ám csapata, a Pisa nem

akarta télen elengedni. A 2006-os gól-

királyt nyáron sikerült leszerződtetni az

Újpesthez. Annak ellenére, hogy sok új

játékos érkezett, a korai tárgyalásoknak

köszönhetően már májusra 90 százalé-

kos volt a keret. Hosszú idő után igazolt

az idén brazil labdarúgót a klub Jucemar

Ribero személyében. Fontos tudni, hogy

a brazil játékosoknál nagyon sokat szá-

mít a beilleszkedési folyamat, hiszen

különösen érzékeny játékosok ők. Az új

futballista segítségére lehet, hogy

Szentes Lázár vezetőedző beszél portu-

gálul. Jucemar az a típusú védekező kö-

zéppályás, akit minden nagy csapat ke-

res, hiszen átlag feletti technikai képes-

ségével a védelem s a támadósor közöt-

ti labdakihozatalt nagyban segítheti. 

Szentes Lázár, a klub vezetőedzője hoz-

zátette, hogy véleménye szerint ez a csa-

pat alkalmas arra, hogy a dobogóért le-

gyen harcban a bajnokság során. – Termé-

szetesen szeretnénk előrébb végezni, de a

pontos helyezésről még korai beszélni. Azt

várom, hogy szoros, kiegyenlített harc lesz

a bajnoki címért, a dobogós helyekért. 

Ehhez mi csak annyit tudunk hozzá-

tenni, hogy így legyen! Hajrá Újpest! 

– T. K.
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  augusztus  8.

Megújult csapattal az új szezonra

OLIMPIAI RÉSZVÉTEL

A 171 fős sportolói csapatban öt UTE-s sportoló hölgy

képviseli a lila-fehér színeket a Pekingi Olimpián.

• Szabóné Molnár Krisztina rúdugrásban

• Papp Krisztina 5000 méteres síkfutásban

• Prokoppné Teveli Petra maraton futásban

• Csíkné Tóth Anita sportlövészetben

• Nagy Orsolya kardvívásban

TIBOLYA ÚJABB SIKERE

Az Öttusa Európa Bajnokságon Tibolya Péter csa-

patban ezüst, váltóban bronzérmet szerzett.

KIÁLLÍTÁS AZ UTE MÚLTJÁRÓL

Rejtő Ildikó, Dömötör Zoltán és Gyarmati Dezső

olimpiai bajnokok részvételével június 1-én doku-

mentum-kiállítás nyílt az Ady Endre Művelődési

Központban.

Az „UTE az olimpiákon” című tárlat augusztus

22-ig keddtől-péntekig 12 és 17 óra között  te-

kinthető meg. (Bp. IV. Tavasz utca 4.)

TRIATLON TOBORZÓ

Az UTE triatlon szakosztálya felvételt hirdet 8-14

éves úszni tudó vagy vízbiztos fiúk-lányok részére.

Az edzéseknek a margitszigeti Sportuszoda ad

helyszínt minden hétfőn, szerdán és pénteken

15.30-18.00-ig.

Az edzéseken a gyerekek megismerkedhetnek a

három sportág alapjaival: úszás, kerékpározás,

futás. 

A jelentkezők egy részének az egyesület kerék-

párt is biztosít. Jelentkezni a 06-30/286-46-86-

os telefonszámon Turi Judit edzőnél lehet a délutá-

ni órákban.

http://www.ute1885.hu/

Otthon lilában, idegenben feketében játszik ezentúl az újpesti fut-

ballcsapat. Az elmúlt hét végén a csapat vezetése néhány játékos-

sal bemutatta az új, immáron megtervezett mezeket, amelyeket a

focisták hazai pályán, illetve idegenben használnak majd. Szó

esett a most induló nemzeti bajnokságról is.

L

UTE Hírek
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe augusztus 18-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ.

A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között könyvajándékot sorsolunk ki. Az előző számban

megjelent rejtvényünk nyertesei – J. Faludy Mária, Spanics Lászlóné és Kósa András – könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.  

Keresztrejtvény

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető:

Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla

Szerkesztőség:

Ady Endre Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. 

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft.,

Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén

46 000 példányban

Ú
J
P

E
S
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I

N
A

P
L

Ó

FELÁRAK:

Hátsó borító: + 100%, elhelyezett hirdetés: + 50%

GYAKORISÁGI KEDVEZMÉNYEK (%):

Megjelenés     1/32   1/16   1/10   1/8   1/6   1/4   1/3   1/2   3/4   1/1

4-6 9 10 11 11  12 13 13 14 14 14

7-12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17

13-24 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSEK: 

(1 évre lekötve 20% kedvezmény!)

Szavak száma Ár (bruttó)

10 szóig 3000 Ft

20 szóig 5000 Ft

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS:  25 szóig 1000 Ft (bruttó)

Lakossági apróhirdetés felvétel: Újpesti Ingatlanközve-

títő és Építő Iroda: 1042 Budapest Árpád út 16.  Hétfő-

Szerda: 10-17 óráig,  pénteken: 10-12 óráig. Tel.: 380-

4920; Tel./fax: 369-5214, e-mail: ingatlankulcs@

t-online.hu (Családi, születésnapi, esküvői üdvözle-

tek-, illetve gyászjelentések közzététele ingyenes.)

Vállakozói hirdetésfelvétel: Ady Endre Művelődési

Központ 1043 Budapest Tavasz u. 4. I.em. Hétfőn: 9-15

óráig, szerdán: 9-15 óráig, pénteken: 9-12 óráig.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Cím: Ady Endre Művelődési Központ 

Bp., 1043 Tavasz u. 4. I. em., Tel: 785-0366  Fax: 785-

0466., E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. 

MEGJELENÉSEK ÉS LAPZÁRTÁK DÁTUMAI:

Lapzárta: 08.15   08.29   09.12   09.26   10.10   10.24   11.07

11.21   12.12

Megjelenés: 08.22   09.05   09.19   10.03   10.17   10.31   11.14

11.28   12.19

Hirdessen az Újpesti Naplóban!

Méretek

1/1

1/2 fekvő

1/2 álló

1/4 fekvő

1/4 álló 

1/8 fekvő

1/8 álló

1/16

1/32

mm-ben

207x280mm

207x136mm

101x280mm

207x68mm

101x136mm

101x68mm

49x136mm

49x68mm

49x32mm

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

Ár (bruttó)

250.000 Ft

130.000 Ft

130.000 Ft

70.000 Ft

70.000 Ft

40.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

10.000 Ft

Az Újpesti Napló 2008. évi hirdetési árai:
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GalériaGaléria

A Duna mentén, néhány kilométerre egymástól, szemünk láttára bontódik és az acélszerke-

zet cseréjével újjáépül az újpesti vasúti híd, miközben átadásához közeledik az új híd, a Me-

gyeri híd. A vasúti híd, amelyet a köznyelvben Északi összekötő vasúti hídként is emleget-

nek, Budapest jelenlegi legészakibb hídja is. Az eredetileg 1896-ban átadott, majd a II. vi-

lágháborús pusztulását követően 1954-ben átépített híd felújítása gazdaságtalan lett volna,

így az acélszerkezet lecserélése volt a megoldás. Bár az északi vasúti híd rekonstrukciója a

Budapest-Esztergom vasútvonalon lévő négy, egymáshoz kapcsolódó hídból álló műtárgy

együttes mindegyikét érinti, a legnagyobb „műsorszám” természetesen az úgynevezett K rá-

csozású Duna-híd cseréje. Felvételeink a bontás, a kiemelés egy-egy mozzanatát, és a Köz-

gép haraszti gyárában készülő szerkezeti elem felúsztatását örökítették meg. A híd átadása

több szakaszban történik, az év utolsó napjáig. Bővebben minderről lapunk 11. oldalán írunk.

Földről, vízről, levegőből...
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