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ÚJPESTI NAPLÓ

VOLT EGYSZER EGY VÁROS
Könyv Újpestről, építőmérnök-

szemmel. Ketten a szerzők közül,

akik így váltak fogalommá: az

Iványi házaspár. 18. OLDAL

SZŐNYI-MŰVEK RÓMÁBÓL
Szőnyi István másodszor tér vissza

szülővárosába, Újpestre. Ezúttal a

leánya tulajdonában lévő képek-

kel. 6. OLDAL

SZEPTEMBERTŐL HETENTE

Az Újpesti Napló következő

lapszáma szeptember 4-én

jelenik meg, ezt követően Ol-

vasóink hetente találkoznak

az önkormányzat lapjával. A

gyakori megjelenés gyorsabb

információcserét tesz lehető-

vé. Várjuk az Önök közlendőit,

jelzéseit is.

ITT ÉLÜNK, TEGYÜNK ÉRTE!
Megújult a Berda utca torkolatá-

ban lévő park. Jó példa a közös

munkára.

2. OLDAL

Sztárparádé a Városnapon
Augusztus 28-30. között háromnapos programsorozattal várja Önt is az önkormányzat! 8-13. oldal



– Semmi másról nem szól ez a kis rög-
tönzött ünnepség, minthogy van egy
környezetünk – üdvözölte az ese-
ményt Újpest polgármestere, dr. Derce
Tamás. – Ebben a környezetben
élünk, és ahogy ezt már ma is mond-
tam néhány ittlévõnek, ha hagyjuk,
hogy a környezetünk szemetes, koszos
legyen, akkor elõbb-utóbb mi is sze-
metesek, koszosak leszünk, lelkileg is.
És ha lelkileg olyanok leszünk, mint
egy szemétdomb – már bocsánat,
hogy ezt mondom –, akkor a szûkebb
közösség, ahol lakunk, vagy tágabb
közösség, Újpest, ha úgy tetszik: Bu-
dapest és Magyarország szét fog es-
ni. Az önök helyi képviselõje, Farkas
István bizony elég sokat dolgozott
annak érdekében, hogy ez így néz-
zen ki, ahogy kinéz. És még egy gon-
dolatot: nem ártana, ha minden
képviselõ a saját környezetére odafi-
gyelne, és bizony hisztizzen azért,
hogyan néz ki, mert a  hisztéria, ha jó

idõben mondják, akkor az bizony
hasznos. 

– Újpest önkormányzatának a
VirágVáros-programmal az volt a cél-
ja, hogy minél több teret és parkot
meg tudjunk újítani. Ezért terveztünk
230 millió forintot parkfenntartásra,
ezért terveztünk 230 millió forintot
park- és játszótér felújításra – nyilat-
kozta „faültetés után” dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester. – Ezen a kis téren
kicseréltük a díszburkolatot, hogy
szebb és biztonságosabb legyen. Virá-
gokat és fákat ültettünk, hogy zöl-

debb, hogy színesebb legyen. Az volt a
célunk, hogy az itt lakók, ha kinéznek
az ablakból, ha elsétálnak erre, ha leül-
nek itt megpihenni, beszélgetni, szép,
rendezett teret lássanak.

Ennek szellemében folytatjuk tovább
a park- és játszótér-felújításokat, hiszen
egy városrész akkor jelenthet igazi ott-
hont a lakóinak, ha kötõdnek hozzá va-
lamiért, ha szeretik. Ha szeretik, mert
szép, mert rendezett, mert virágos.

– 2006-ban merült fel, hogy a lerom-
lott állapotú, több, mint 30 éve válto-
zatlan területet megpróbáljuk igénye-
sen, a helyiek ízlésére átalakítani – idéz-
te fel az átalakítás kezdetét Farkas Ist-
ván (MSZP), a helyi körzet képviselõje.
– A burkolatot már feltörték az elöre-
gedett, balesetveszélyes fák gyökerei,
rendezetlen és elhagyatott állapotot
tükrözött a hely. Bár több alkalommal
szerveztünk szemétszedést, mindez
mit sem változtatott, „gyökeres” átala-
kításra volt szükség, már csak azért is,
mert mind az orvosi rendelõ, mind a
helytörténeti gyûjtemény méltatlan
környezetbe került. Ekkor döntöttem
úgy, hogy kezdeményezem az önkor-
mányzaton keresztül a felújításhoz
szükséges pénz elõteremtését. Mind
dr. Derce Tamás polgármester, mind
Trippon Norbert alpolgármester hatha-
tós segítséget biztosított, nélkülük
nem jöhetett volna létre ez a kulturált
közösségi tér. S fõként köszönettel tar-
tozunk a helyieknek a türelemért, ami-
vel a munkálatokat viselték, valamint
a kivitelezõknek, akik önzetlenül visel-
ték a kánikulai körülményeket. – H. P.

Megújult a Berda
József utcai tér
Van egy kis tér a Berda József utca torkolatában, a körzeti
rendelõ, kis abc-bolt, helytörténeti gyûjtemény szomszéd-
ságában, ami emberi formát öltött. Kis tér, nagy tér, Fõtér
– minden szándék Újpest arcát szépíti. Most épp itt. 
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„AAzz  vvoolltt  aa  ccéélluunnkk,,  
hhooggyy  aazz  iitttt  llaakkóókk,,  hhaa
kkiinnéézznneekk  aazz  aabbllaakkbbóóll,,  
hhaa  eellssééttáállnnaakk  eerrrree,,  hhaa

lleeüüllnneekk  iitttt  mmeeggppiihheennnnii,,
bbeesszzééllggeettnnii,,  sszzéépp  

rreennddeezzeetttt  tteerreett  lláássssaannaakk..



ELVÉGZETT MUNKÁK
1. Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása,

konténerek, szociális helyiségek elhelyezése –
bontási munkák megkezdése, a terület körbeke-
rítése, õrzés felállítása.

2. A megmaradó fák védelmének kialakítása, a for-
galomterelési közlekedési táblák kihelyezése.

3. Húsbolt és BKV pavilon elbontása.
4. A parkoló berendezések gyártása és szerelése,

valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú
korlátok leszállítása. A parkoló üzemszerû mû-
ködésének biztosítása.

5. A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befeje-
zõdtek, a föld visszatöltése megtörtént.

6. A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházá-
nak szerkezetépítési munkái befejezõdtek.

7. A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna
szerkezetépítési munkái befejezõdtek, a vízvezeté-
kek nyomvonalának kialakítása megkezdõdött. 

8. A templom új csatorna-rákötése elkészült, a víz-
óraakna kialakításával együtt. 

9. A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új
rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új elekt-
romos betápvezeték lefektetése megtörtént.

10. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhe-
lyezése megkezdõdött

JELENLEGI MUNKÁLATOK
1. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelye-

zésének folytatása.
2. Az elektromos nyomvonalak kialakításának foly-

tatása, mind a Duna-tengelyen, mind a Trombi-
ta téren. Az elektromos kábelek védõcsöveinek
telepítése folyamatos. 

3. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek
nyomvonali kialakítása folyamatban van.

4. A vízgépházak szigetelési munkái megkezdõdtek.
5. Bontott építési anyagok elszállítása.

KÖZELJÖVÕ MUNKÁLATAI
1. A vízgépházak földvisszatöltési munkálatainak

megkezdése.
2. A bekötõ és locsolóhálózat vezetékeinek elõké-

szítõ munkáinak folytatása és a vezetékek fekte-
tésének a megkezdése.

3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a
vezetékhálózatok kiépítésének folytatása.

4. A terület vízelvezetési hálózatának – folyókák,
pontszerû összefolyók – telepítésének elõkészí-
tõ munkái mellett az adott szerelvények elhelye-
zésének megkezdése.

5. A katolikus templom területén belüli bontási és
átalakítási munkák folytatása. 

6. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.

Hamarosan megkezdõdhet
a díszburkolat lefektetése!
A tervek szerint haladnak az elektromos nyomvonalak és a területi vízellátás
kiépítésével

A kivitelezési munkálatok rendben zajlanak, hamarosan meg-
kezdõdhet a díszburkolat lefektetése. A Fõtér Kft. igazgatója
Tilli Lajos, aki a munkálatokról ismét tájékoztatta szerkesztõsé-
günket.
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A határozatban felkérik a polgármes-
tert, hogy legkésõbb szeptember 30-
ig készítsen rendelet-tervezetet,
amely lehetõséget biztosít arra, hogy
átmeneti féléves vagy akár éves idõ-
szakra – havonta akár több tízezer
forintos – önkormányzati támoga-
tással segítsék a hiteltörlesztési gon-
dokkal küzdõ adósokat. Ennek fede-

zetét az önkormányzat a költségve-
tés módosításával kívánja biztosítani,
az induló alap várhatóan 30 millió fo-
rint lesz.

Dr. Trippon Norbert szerint erre
azért van szükség, mert egyre több
olyan adós van, aki hiteltörlesztési
nehézségekkel küzd, vagy akit már
otthonának elvesztése is fenyeget.

Ugyanakkor hosszú távon nem te-
kinthetõ egyedüli jó megoldásnak az
önkormányzati elõvásárlási jog lehe-
tõsége. Míg az elõvásárlási jog alkal-
mazása csak kevés adósnak jelenthet
megoldást, addig az általa javasolt
támogatási rendszer ugyanakkora
anyagi forrás mellett több újpesti
családnak nyújthat átmeneti segítsé-

get. Mint ahogy a képviselõ-testületi
ülésen is mondta, javaslatát azért
nyújtotta be, hogy a télvíz beállta
elõtt megkezdõdhessen a támogatás
folyósítása. 

Az elfogadott határozat egyben
adatszolgáltatásra szólítja fel az Új-
pesten bankfiókot üzemeltetõ ban-
kokat. A határozat elõzménye, hogy
dr. Derce Tamás, Újpest polgármeste-
re levélben korábban már kérte a
bankokat, hogy adjanak tájékozta-
tást az újpesti deviza alapú jelzálog-
hitelesek számáról, eladósodottságuk
mértékérõl és arról, hogy hány hite-
lest fenyeget a kilakoltatás veszélye. A
polgármester kérésére azonban csu-
pán négy bankfiók reagált, melybõl
egy üzleti titokra hivatkozva elutasí-
totta a kérést.

A határozat elfogadása után az al-
polgármester azt reméli, hogy a ban-
kok eleget tesznek a Képviselõ-testü-
let kérésének, így a kerület vezetésé-
nek pontos adatai lesznek a bajbaju-
tott lakáshitelesek számáról, és ela-
dósodottságuk mértékérõl, és így az
önkormányzat hatékonyabb megol-
dásokat tud majd kidolgozni támo-
gatásukra. – H. P.

Anyagi támogatás és pénzügyi tanácsadás

Segítség az újpesti
lakáshiteleseknek

A képviselõ-testület Dr. Trippon Norbert javaslatára elfogadta azt a lakáshi-
telesek megsegítésérõl szóló határozati javaslatot, amely többek között át-
meneti önkormányzati támogatással segítené a hiteltörlesztési gondokkal
küzdõ adósokat. A javaslat alapján a pénzügyi segítségen túl az önkormány-

zat ingyenes pénzügyi tanácsadást is biztosít az adósoknak, valamint adatszolgáltatás-
ra szólítja fel az Újpesten bankfiókot üzemeltetõ bankokat és pénzintézeteket, hogy
pontos képet kapjon az újpesti lakáshitelesek számáról, eladósodottságuk mértékérõl. 

K ö z é l e t

VirágVáros-
program 2009.
Néha nagyon apró dolgok elegendõ-
ek ahhoz, hogy az ember jobban
érezze magát. Ahogy az otthonokat
egy szép virág, egy apró dísz szebbé,
otthonosabbá teszi, úgy közös tere-
inket, parkjainkat is szépítgetnünk
kell. A nyáron Újpest utcáit, parkjait
folyamatosan szépítgették, díszítget-
ték: mi magunk is lapszámról lap-
számra újabb és újabb helyszíneket
és virágkompozíciókat mutattunk
be. Tesszük ezt most is!



Csernai Anikó egy kisbolt eladójaként elsõsor-
ban a biztonságra hívta fel a figyelmet. 
– Nagyon örülök a közterület-felügyelet megalaku-
lásának, mert évek óta harcolok a közbiztonságért.
Én nem Újpesten élek, de mivel három éve a kerü-
letben dolgozom, számos pozitív és negatív ta-
pasztalatot szereztem már. Nem egyszer elõfordul,
hogy a nálunk vásárolt alkoholt a vásárlók a bolt
elõtt fogyasztják el, ami nem csak nekünk, hanem
a többi vásárlónak is kellemetlen, és elriasztja õket.
Hiába kértük egyszer, kétszer, háromszor az ilyen
vevõket, hogy máshol fogyasszák el az innivalót,
nem történt semmi, így szólnunk kellett a rend-
õröknek. Azóta gyakrabban látunk erre járõrözõ
rendõrautót, és némileg rendezõdött is a helyzet.
Három évvel ezelõtt még a drogok is megjelentek.
Szerencsére ez már nem jellemzõ, de az ittas embe-
rek sajnos még gondot okoznak. Szerencsére a ta-

xiállomás és az itt parkoló taxisok valamennyire
megvédenek bennünket, de ez nem az õ feladatuk
volna. Úgy gondolom, a megoldás a rendszeresebb
ellenõrzésben és a szigorúbb büntetésben rejlik; bí-
zom benne, hogy a közterület-felügyelet munkájá-
val a rend és a nyugalom kerül elõtérbe Újpesten. 

Menyhárt István a környezetszennyezésben lát-
ja az egyik fõ problémát. 
– 34 éve élek a kerületben. Mostanra a legnagyobb
probléma számomra a „csövesek” utcai élete, és a
piszok lett. A rendõrség nem tud minden szemete-
lésre, kutyapiszokra, randalírozásra odafigyelni,
ezért örülök, hogy az önkormányzat létrehozta a
közterület-felügyeletet. Több ellenõrzésre, több jár-
õrre volna szükség, hogy nemcsak tetten érjék a sze-
metelõket és a hangoskodókat, hanem meg is lehes-
sen akadályozni a közterületek biztonsága, szépsége
ellen elkövetett szabálysértéseket. Én magam itt, a

lakótelepen élek, nem messze szépen felújított ját-
szóterek, parkok és kõburkolatok vannak, de ott
már most lehetne szedegetni a szemetet. Nemcsak
a felügyeletnek, vagy a rendõrségnek kell erre odafi-
gyelni, hanem a lakók is felelnek azért, hogy a szép
tiszta környezet megmaradjon. Hiába a rendszeres
járõrözés, a büntetés, ha a lakók nem óvják a kör-
nyezetüket. Mindenki a biztonságot, a tisztaságot,
és a nyugodt, szép környezetet igényli; remélem, ez
hamarosan tényleg megvalósul. 

Támcsu Németh Csil-
la egy 7 hónapos,
gyönyörû kisfiú édes-
anyja, aki természe-
tesen „babaszemmel”
figyeli a környezetét. 
– Sokáig a XIII. kerület-
ben laktunk albérlet-
ben, de vidéken nõt-
tünk fel; ott azért még
másképp állnak a lakók
a saját környezetükhöz,
hiszen magukénak ér-
zik azt. A városban saj-
nos gyakran fennáll az a

veszély, hogy nem óvják, féltik a lakók a környezetet,
hiszen szinte csak aludni járnak haza. Itt, ha egy sze-
mét véletlenül a kuka mellé hullik, ott is marad. Sé-
tálgatás közben sajnos gyakran találkozunk ittas
emberrel, sõt, tapasztaltam szörnyû dolgokat is, egy
részeg férfi egyszer a házunk elõtt végezte el a dol-
gát. Az egyik kedvenc pihenõhelyünk, egy pad, amit
nemrég újítottak fel, már „fel van díszítve” minden-
féle rajzzal, firkával, teljesen tönkretették. Szintén a
séták közben tapasztaltam, hogy néhány autós
olyan utcákban közlekedik, vagy parkol le, ahol
amúgy nem volna szabad. Jó lenne, ha a parkokat is
megõriznénk szép, egészséges állapotukban, üres
üvegek, cigarettacsikk- és kutyapiszok-mentesen, hi-
szen itt a lakótelepen szinte az az egyetlen zöld te-
rület. Mi kismamák nem szólunk sem az ittas, sem
a hangoskodó, sem a másokat zavaró emberekre,
ezért nagyon örülök annak, hogy létesült egy olyan
szervezet, ami ezekre a problémákra is oda tud fi-
gyelni, és esetlegesen intézkedni is tud. Remélem, a
kisfiam már biztonságos, tiszta környezetben fog
felnõni. – P. K.

A cél: tisztaság,
rend, közbiztonság
Elõzõ lapszámunkban már írtunk a nemrég megalakult Újpesti Közterület-
felügyeletrõl. A szervezet egyelõre 10 fõvel van jelen az újpesti utcákon, és
a legfontosabb, legjellemzõbb problémákat – szemetelést, játszótéri do-
hányzást, rongálást, közterületi szeszesital-fogyasztást – próbálják megaka-
dályozni. Megkérdeztünk néhány újpestit és a kerületben dolgozót, mit
szólnak a felügyelet megalakulásához, és milyen jellemzõ problémákat ta-
pasztalnak a kerületben, melyek sürgõs megoldásra várnak. 
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STÍLUS- ÉS ISKOLATEREMTÕ MESTER
Itt Újpesten, a Deák Ferenc utcában a
mai napig áll az a tisztes polgári ház,
ahol 1894. január 17-én meglátta a vi-
lágot az az ember, aki késõbb a magyar
képzõmûvészet egyik  meghatározó,

stílust-, és iskolátteremtõ mestere lett.
Édesapja munkája miatt a család vi-
szonylag sûrû idõközökben volt kény-
telen lakhelyet változtatni. Ennek okán
egészen kicsi korában elkerült szülõhe-
lyérõl Szõnyi István, és élete folyamán

nem is tért vissza Újpestre. Középisko-
lai tanulmányai befejezése után elõ-
ször Ferenczy Károly, majd Réti István
tanítványaként folytatta képzõmûvé-
szeti tanulmányait. Két mesterének
köszönhetõen õ is több éven keresztül
megfordult Nagybányán. Mint tudjuk,
e hely a XX. század elején a magyar
képzõmûvészet nagy olvasztótégelye
volt. 

Fõiskolai tanulmányait az 1919-es
forrongó politikai események kulturá-
lis programjában való részvétele miatt
kénytelen volt megszakítani. Töretlen
szorgalma, külföldön tett hosszabb-
rövidebb tanulmányutak, valamint a
Kecskeméti Mûvésztelepen végzett
grafikai stúdiumok eredményeként az
1920-as évek legelején megvalósíthat-
ta élete elsõ gyûjteményes kiállítását
az Ernst Múzeumban. Nem csak szak-
mai téren keltett komoly feltûnést
munkáival, de számos kortársa vált

követõjévé (Korb Erzsébet, Aba Novák
Vilmos, Patkó Károly stb.) Alkotói stí-
lusa, szellemisége, a nagybányai isko-
lában tanultak beérettsége, a fénnyel
telített plain-air festészettel átitatott
egyéni látásmódja az, amivel akaratán
kívül vonzotta a fiatalokat.

Életének és mûvészi kiteljesülésé-
nek lett meghatározó mérföldköve

házasságkötése, majd ennek révén a
Dunakanyar egyik legszebb helyén,
Zebegényben való letelepülése. A
csendes vidéki világban élõ emberek
szemlélete, közelsége, a táj változa-
tos, utolérhetetlen szépsége, két
gyermekének megszületése, mind-
mind  meghatározó tényezõi lettek
további életének és munkásságának
Míg a fõiskolai éveket és az azt köve-
tõ idõszakot expresszív látás- és meg-
jelenésmód jellemezi, a zebegényi le-
telepedés után munkáin a fénnyel át-
itatott lírai szemlélet veszi át a fõsze-
repet. Egész munkásságának megha-
tározó jelentõs darabjai születnek ek-
kor, pl. Zebegényi temetés, Fürdés
után, Danaidák, Átkelés a Dunán, Be-
havazott falu, Szürke a Duna, Eser-
nyõk, Kerti pad stb. 

A Képzõmûvészeti Fõiskola tanára-
ként 1937-tõl majdnem haláláig okí-
totta az ifjú nemzedékek sorát. Bár
mûvészetének legjelentõsebb részét
a táblaképek és a sokszorosított gra-
fika jelentik, mégis közel két évtize-
dig a murális tanszéket vezette. Eb-
ben a mûfajban két jelentõs munka
kötõdik nevéhez: Gyõr, az új-nádor-
városi templom freskói (1940-es
évek), valamint a csepeli posta secco
falképe (1955–56.)

Ami munkássága illeti, „hamar”
megtalálta saját stílusát, mentes ma-
radt mesterei látásmódjától, képes
volt tovább éltetni a nagybányai iskola
szellemiségét (posztnagybányai festõ-
stílus). Észrevéve és kibontva az igazi
képességeket „jó irányba” tudta terelni
növendékeit, sok más mestertõl elté-
rõen tanítványai nem váltak epigo-
nokká. Számos elismerés és kitüntetés
tulajdonosaként újonnan épült mû-
termét még igazán be sem lakva, kö-
vetkezõ kiállítására készülve – váratla-
nul hunyt el 1960. augusztus 30-án.

– GELLÉRI ISTVÁN
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Városnapi tárlat

Szõnyi-mûvek
Rómából
Zebegényi Szõnyiként vált ismertté és elismertté Szõnyi István festõmûvész, grafikus,
aki Újpesten születetett 1894-ben. A Deák utca 23. számú ház falán márványtábla
õrzi a Kossuth-díjas fõiskolai tanár emlékét. Tizenöt évvel ezelõtt, születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából Újpest is bekapcsolódott a megemlékezések, tárlatok
sorába. Az Újpest Galériában a Zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeum az önkor-
mányzat felkérésére tárlaton korábban nem szereplõ grafikák, vázlatok anyagának
összeállítására, és a kiállítás megrendezésére vállalkozott a városnapok idején. Ti-
zenöt év elteltével Szõnyi István ismét Újpest várossá nyilvánításának évfordulóján
tér vissza  az Újpest Galériába. Augusztus 28-án, pénteken, 18 órakor Feledy Balázs
mûvészeti író nyitja meg azt a kiállítást, amely Szõnyi Zsuzsa, a mûvész leánya, a
Vatikáni Rádió magyar szerkesztõje és az olasz-magyar kultúrkapcsolatok ápolója a
tulajdonában lévõ és korábban Rómában õrzött festményeit tárja a látogató elé. 
A kiállítás arra is lehetõséget nyújt, hogy megismerjük Szõnyi Istvánt, a mestert. 
A Szõnyi- tanítványok: Bálványos Huba, Kiss János grafikusmûvészek, Breznay József,
Doór Ferenc, Juhász Erika, Károlyi Ernõ, Kórusz József, M. Szûcs Ilona és Ridovics Lász-
ló festõmûvészek, már saját mûveik által idézik meg egykori tanárukat. – B. K.

HAZATÉRTEK A FESTMÉNYEK
Apám hétgyermekes családból szüle-
tett Újpesten, ahol 1994-ben ebben a
Galériában emlékeztek meg születé-
sének századik évfordulójáról. Most
újra itt találkozhat vele szülõvárosá-
nak mûvészbarát közönsége és mind-
azok, akik a festészet iránt érdeklõd-
nek. Az itt szereplõ Szõnyi-mûvek
ugyanis csak nálunk, Rómában, a
Triznya-Szõnyi házaspár lakásában
voltak láthatóak. Hogyan kerültek
oda? Kalandos úton, mint mi, az ak-
kor fiatal pár is 1949-ben. A kockáza-

tot vállalva nekivágtunk az ismeret-
len világnak, azzal a tudattal, hogy
talán soha nem térhetünk vissza ha-
zánkba. Hatvan éven át a levelek, a
mindennapi életrõl szóló beszámo-
lók tartották bennünk és szüleink-
ben a lelket, de a legnagyobb ajándék
az volt, amikor sikerült elintézni,
hogy tíz Szõnyi-kép kijusson Rómába
az otthonunkba. 

Most  ezek a festmények tértek
vissza Rómából, hogy visszakerülje-
nek minden magyar ember szellemi
tulajdonába. – SZÕNYI ZSUZSA

Szõnyi Zsuzsa 2007-ben
hazahozta Rómából

édesapja összes festmé-
nyét. A képekkel együtt

õ is hazatért.



Káposztásmegyeren a Nádasdy Kál-
mán utca 21-35. szám alatt található
216 lakásos társasház nevében az
ugyanezen a helyen (Nádasdy Kálmán
utca 21-35. által közrezárt területen)
elhelyezkedõ játszótér ügyében fordu-
lunk Önhöz.

A szóban forgó területen már kezde-
tektõl játszótér volt, sajnos az utóbbi
idõben már igen leromlott állapotban.
Az újpesti önkormányzat jó szándék-
kal 2008 õszén felújította a játszóteret
a gyermekek számára. A házban és a
környéken lakó gyermekes szülõk na-
gyon örültek, hogy gyermekeik szép, jó

minõségû játékokon, kulturált, tiszta,
bekerített és védett környezetben
játszhatnak. A többi lakó is jó néven
vette, hogy rendezettebb, szebb lesz a
környezetük.

Sajnos legnagyobb megdöbbené-
sünkre a dolog a visszájára sült el.

A téren volt egy betonterület, melyet
a gyerekek korábban biciklizésre, lab-
dázásra, szabad játékra használtak.
Ezt a területet a felújításkor fémrács-
csal körülvéve focipályává alakították
át. Rögtön kiderült, hogy a rács annyi-
ra berezonált, olyan csörgõ hangot
adott, ahányszor a labda csak hozzá-

ért, hogy még zárt ablakok mellett is
elviselhetetlen lármát okozott, sõt, a
más irányba nézõ lakásokban is, de
még a közeli erdõben is lehet hallani.
Mivel a fiatalok mandinerbõl fociztak,
vagyis folyamatosan a rácsnak rugdos-
ták a labdát, ez a zajhatás folyamatos
volt. A rácsot a lakók többszöri megké-
résre végül leszerelték. 

A szóban forgó terület minden oldal-
ról magas falakkal (3 oldalról összefüg-
gõen 10 emeletes házunkkal szembõl
pedig egy 4 emeletes házzal) szorosan
körbezárt tér. Így hangcsapdaként
minden hangot többszörösen felerõsít.

A játszótér körül elhelyezkedõ két tár-
sasházból kb. 200 lakást érint a problé-
ma, ebbõl 40 lakás különösen terhelt,
mert csak erre néznek az ablakai. 

A kosárlabda és focipályának szánt
terület most egy rugalmas hálóval van
elkerítve. Mérete nagyon kicsi, valódi
futballozásra alkalmatlan. Kosarazás
céljára pedig a beton miatt alkalmat-
lan, tönkreteszi az ízületeket. A fiata-
lok és felnõttek általában egyik végébõl
a másikba „bombázzák” a labdát,
hogy visszhangzik a környék.

Az idõ nagy részében gyermekek he-
lyett felnõtt fiatalok veszik birtokba a
játszóteret. A pályából dühöngõ lett,
ellepi ma szemét .

Több lakó is megpróbált beszélni  az
ide járókkal, a graffitik letisztításával, a
szemét összeszedésével mind a lépcsõ-
házakban, mind a játszótéren igyekez-
tek visszaállítani a rendet. Sõt, a társas-
ház még a lépcsõházakat is kifestette.
De a helyzet csak rosszabbodott. 

Ezen ügyekben többször szükség volt
rendõri intézkedésre is. Ami jelenleg itt
folyik a lakók kárára, azt a gyermekvé-
delmi szakemberek unalombûnözés-
nek nevezik.

Kérjük Önt és az önkormányzatot,
hogy segítsen nekünk a jelenlegi elvisel-
hetetlen helyzet megoldásában. Mivel
célunk nem a sportolási lehetõség fel-
számolása, hanem a megnevezett te-
rület erre való alkalmatlansága miatt
a problémák megoldása, ezért java-
soljuk, hogy azt egy erre alkalma-
sabb, nagyobb, tehát focizásra, kosa-
razásra és nem dühöngésre való, há-
zakkal nem szorosan körbevett, így a
lakókat nem irritáló területen bizto-
sítsák. Látjuk azt, hogy az önkor-
mányzatot a felújításkor jó cél vezet-
te, ezért bízunk Ön és segítõi megérté-
sében és együttmûködésében, hogy a
jelenlegi tarthatatlan helyzetet meg-
szüntethessük, és újra megférjen egy-
más mellett a gyermekek játékigénye,
a fiatalok sportolási lehetõsége és a
lakók nyugalma.
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Bontják a Nádasdy Kálmán utcai sportpályát

Teljesült a lakók kérése
Egy Nádasdy utcai lakóház anonimitást kérõ lakóközössége írta alá azt a levelet,
amely az utcában lévõ játszótér  siralmas állapotára  hívta fel a figyelmet. Lapunk-
ban a  szerkesztett levélrészlet a közelmúltat idézi, a fényképek már a megváltozott
állapotot tárják elénk. Reméljük, közmegelégedésre.



Újpesti Városnapok augusztus 28–30. között

8V á r o s n a p o k

Egy város életében is vannak nevezetes születésna-
pok. Újpest, az 1840-ben alapított település, 1907
augusztus 14-én vált 55 ezer lakost számláló nagy-
községbõl várossá és kapta meg ezáltal a lehetõsé-
get a további fejlõdésre, amellyel az itt élõk, dolgo-
zók éltek is: 1929-ben megyei jogú város lett Új-
pest. Újpest önkormányzata tizenhetedik alkalom-
mal – a korábbi civil kezdeményezést felkarolva –
rendezi meg a várossá nyilvánítás évfordulójához
kötõdve az Újpesti Városnapokat. Ezzel a rendez-
vénysorozattal kívánja a városrészben lakók széles

rétegét bevonni a haladó hagyományok ápolásába.
Augusztus 28-30. között, három napon át különfé-
le rendezvények várják az újpestieket. Ez alkalom-
mal is lesz tárlatmegnyitó, emléktábla avatás,
hangverseny, a Tábor utcában gyermekek és felnõt-
tek számára számtalan szórakoztató program. Em-
lékezetes marad az idei születésnap a Fõtér-építõ
ünnepség miatt is: az új díszburkolat közös leraká-
sa már a 102 éves város közeli jövõjét láttatja.
Összeállításunk a Tábor utcai programokat ajánlja
olvasóinknak.

KIRÁLY VIKTOR még csak hu-
szonöt éves, de tehetségének és
némi szerencsének köszönhetõen
hatalmas sikerek állnak már mö-
götte. Bizonyosan elõtte is. Telthá-
zas koncerteket ad, dalai és leme-
zei a toplista élére kerülnek. És ez
még valóban csak a kezdet.

– Nemrég hatalmas sikered volt a
Kapcsolat-koncerten, a Simply Red
fellépése elõtt. Kevés zenésznek
adatik meg, hogy ilyen fiatalon ek-
kora közönség elõtt szerepeljen. 

– Amikor megnyertem a
Megasztár 4-et, és megtudtam, hogy
én leszek az a szerencsés, aki a Simply
Red elõtt felléphet, ledöbbentem.
Egyik kedvenc zenekaromról van
ugyanis szó, rengeteget hallgattam és
hallgatom ma is a zenéjüket. Döbbe-
netes volt az is, amikor a koncert
napján megláttam azt az óriási szín-
padot. Aztán, amikor a közönséget…
Nem tudom, hogy csináltam, de sze-

rencsére a második dalnál elmúlt a
lámpalázam, már nem izgultam any-
nyira. 

– Nem mindegy, hogy ezer, vagy
tízezer ember elõtt lépsz fel? 

– Az ezerrel nincs gond, még talán
a tízezerrel sem, mindkettõ nagy szá-
mú közönséget jelent. De itt kétszá-
zezren voltak. Az már rengeteg. Sze-
rencsére jó volt a koncert, sikert arat-
tunk a zenekarral, így nem volt okom
a lámpalázra. Egy kicsi drukk azért
mindig jól jön, doppingol. Az
elõzenekari szerep
nem mindig há-
lás, gyakran
csak a közön-
ség negyede
jön ki a pro-
dukció elejé-
re, de a szer-
vezõk szerint
már az én kon-
cer -

temen is telt ház” volt. Sajnos a
Simply Red tagjaival nem találkoz-
hattam, szigorú szabályokat kellett
betartanunk, de tudom, hogy a ze-
nekar dobosa és basszusgitárosa vé-
gigtáncolta-tapsolta a koncertemet. 

– New York-ban születtél. Milyen
az amerikai oktatás, zeneoktatás? 

– Én azt gondolom, az ottani pe-
dagógia elsõsorban a kreativitás fej-
lesztésére, megélésére épít. Rengeteg
lehetõség adódik arra, hogy a diákok
különbözõ mûvészi képzéseken ve-
gyenek részt. Bárki, akinek kedve lesz

valamit kipróbálni, megteheti,
és hosszú távon fejlesztheti
magát azon a területen. Ne-

kem is adódott lehetõségem
belekóstolni a színészkedésbe,

dobolni tanulhattam. Testvé-
rem, Linda egy idõben opera-

énekesnek készült, s
egy szakiskolában le-
hetõsége is volt rá. 
– Édesapád az Uni-

versal és a Color együt-
tesben dobolt, édes-
anyád a Cini és a Ti-
nikben énekelt. Egy-
értelmû volt, hogy ti
is fogtok zenét tanul-

ni?
– A szüleink nem erõl-

tettek ránk semmit, min-
denben mi döntöttünk.
Nem volt szigorúság,
ugyanolyan gyerekko-
runk, és kamaszkorunk
volt, mint bárki másnak.
Ugyanúgy buliztunk, csa-
joztunk… persze a zenei vé-

na egyértelmûen a családban van, egy
idõ után számunkra is fontossá és ko-
mollyá vált a zenetanulás és önma-
gunk képzése. 

– Milyen zenét hallgattatok kint
Amerikában? 

– Michael Jacksont, Stevie Wondert,
Simply Red-et, sõt, Rapülõket is. 

– Értettétek Geszti szövegét? 
– Elsõsorban a dallamába, a ritmu-

sába, a játékosságába szerettünk bele. 
– A Megasztár elõtt már több

produkcióban is feltûntél: jelent-
keztél a Társulat címû mûsorba,
volt egy együttesed testvéreddel,
Benjaminnal, a Face to Face. Ez
utóbbi mûködik még? 

– Persze, a Kapcsolat-koncerten is
ezzel a zenekarral léptünk fel, úgy-
hogy mûködik. Szerencsére egyre
több bulink van, funky és soul zené-
ket játszunk a magunk és a közönség
örömére. 

– Nemrég jelent meg az új leme-
zed. Hogy fogadta a közönség?  

– A Forgószél címû dalt már renge-
teg zenetévé és rádió játssza, és en-
nek nagyon örülök. A lemezeladási
listákon is jól szerepel a lemez, és
mind a közönségtõl, mind a szakmá-
tól jó visszajelzéseket kaptunk. A ze-
nét én, a szöveget Dusán lánya,
Sztevanovity Natali írta, kiválóan
tudtunk együtt mûködni. 

– Célok? 
– A zene. Egyértelmûen a zene.

Koncertek, találkozások a közönség-
gel, dalírás. Másra nemigen tudok
gondolni. 

(Király Viktor koncertje: augusztus
29, szombat, 17:15)
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A GHYMES EGYÜTTES huszonöt
évvel ezelõtt egy felvidéki mûvelõ-
dési táborban mutatkozott be elõ-
ször, majd eltelt néhány év, és már
többezren tapsoltak a zenekarnak.
Az együttes népzenei és jazz-ele-
mekkel dúsított, közép-európai
gyökerekre épülõ muzsikáját szám-
talan díjjal ismerték már el, s nem-
csak a magyar ajkú területeken. 

– Huszonöt éves a zenekar, s ebbõl
az alkalomból fergeteges koncertet
adtak idén januárban a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában. Hogy
emlékszik vissza a kezdetekre? –
kérdeztük Szarka Gyulát, a zenekar
vezetõjét. 

– A Ghymes többi tagjával a
Nyitrai Pedagógiai Fõiskolán ismer-
kedtünk meg. Kezdetben rockot, ko-
molyzenét játszottunk, végül rátalál-
tunk a közös nevezõre, a népzenére,
és a népzenére épülõ hangzásvilágra.
1984-et írtunk. Egy szép májusi nap
volt az elsõ igazi, közönség elõtti
megszólalásunk. Leszúrtunk néhány
karót a földbe, arra erõsítettük rá a
mikrofont, és belekezdtünk.

– Ekkoriban még népdalokkal
léptek fel, de egy idõ után már saját
dalokkal is bemutatkoztak.  

– Ez viszonylag hosszú folyamat
volt, de úgy érzem, nem is választha-
tó szét a két irány. Mindig ösztönö-
sen szerettünk játszani, átélve és fel-
használva a népzene szépségeit. Az
elejétõl fogva volt bennünk késztetés
arra, hogy saját dallamokat és szöve-

geket is bemutassunk, sõt, az elsõ le-
mezünkre is felkerült néhány ezek
közül. 

– Mit tartottak igazi áttörésnek a
pályafutásukban? Amikor országo-
san ismertté váltak? 

– Valójában sosem éreztük azt,
hogy „beértünk”. Nem volt hirtelen-
jött, nagy, látványos siker, szép lassan
érkezett el minden hozzánk. Talán
akkor tapasztaltuk meg elõször a
népszerûséget, amikor rendszeresen
játszani kezdtünk a Fonóban – a Re-
ge és a Tûzugrás címû lemezünk
megjelenése után –, majd amikor or-
szágos turnéra indultunk. 

– Talán 10 éve láttam elõször egy
koncertjüket Budapesten, a Bazili-
kánál. Nagyszerû volt látni, hogy
gyerek és szülõ együtt énekelte a
dalaikat. Mi a titkuk? 

– Erre mi is rácsodálkozunk, mivel
nem tudjuk a titkot… Pedagógusok
vagyunk, ezért a gyerekek kezét so-
sem engedtük el még zenészként
sem. Nagyon örülünk, hogy több ge-
neráció is érzi a zenénket, és rendkí-
vül fontosnak tartom, hogy a Kárpát-
medencei dallamokat is megismerjék
a gyerekek. Azt hiszem, a titok nem is
bennünk van, hanem a dalokban, a
mûvészetben. 

– Most Újpesten is a legkisebbe-
ket fogják elvarázsolni.

– Minden gyerekkoncertünk moz-
galmas, és igyekszünk minden kis-
gyereket „megénekeltetni”, bár jön az
magától. Õk még szeretnek közel ke-
rülni a csodákhoz, élvezik az együtt-
éneklést, a táncolást, a tapsolást, a já-
tékokat. A fellépéseink a zenélés örö-
mérõl szólnak. A koncert természete-
sen a két gyereklemezünk, a „Ben-
nünk van a kutyavér”, és a „Csak a vi-
lág végire” címû albumok anyagára
épül. 

– A pedagógiai tapasztalatai-
kat is hasznosítják a fellépése-
ken?  

– Magam öt évig tanítottam, test-
vérem, Tamás is, de a koncerteken
nem tanítunk. Minek is? Az ösztö-
nösségben hiszünk. Az a jó, ha a gye-
rekek lazán énekelnek, örülve a han-
gok, szavak játékosságának, átélve a
zene adta boldogságot. Annyi peda-
gógia azért van a dologban, hogy sze-
retnénk minél több dalt megismer-
tetni velük, hiszen nincs is annál
szebb, mint egy tábortûz körül ülõ,
együtt éneklõ társaság; sajnos lassan
elfelejtjük a dalainkat, az õsi szépsé-
geket, a hagyományokat, a gyökere-
ket. Azt gondolom, ez rossz irányba
vezet. Tanítóként is azt vallottam,
elõször szeressék meg az éneklést a
gyerekek, érezzék meg azt a lelkükkel.
A szolfézs, meg az elmélet majd jöhet
utána.

(Ghymes koncert: augusztus 30, va-
sárnap, 10:30)
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Évek óta újra ABBA-lázban él a vi-
lág, köszönhetõen a nagyszerû
örökzöld dallamoknak, és termé-
szetesen az azokból megszületett
musicalnek és filmnek. A láz ha-
marosan Újpestre is elér: a Musical
Színház három fiatal színésznõje,
az   ABBA SISTERS tagjai a legis-
mertebb slágereket hozzák el a vá-
rosnapokra. 

– A szolnoki színházban játszottam
„A Vörös Pimpernel” címû musical-
ben, amikor megfogant bennem az
ötlet – kezdtük a beszélgetést az
együttes egyik tagjával, Migály Szilvi-
ával. – Elõször arra gondoltam, hogy
népszerû musical-dalokkal kellene

fellépni, aztán megnéztem a
„Mamma mia!” címû filmet. Ennek
kapcsán fogalmazódott meg ben-
nem, hogy az ABBA-slágerekkel kelle-
ne kezdeni valamit. Két kolléganõ-
met, Tátrai Esztert és Kiss Enikõt ke-
restem meg az ötlettel, és azonnal
igent mondtak. Mindketten ismertek
a színházi világból, sõt, zenekarokban
is énekelnek, így otthon érzik
magukat ebben a for-
mációban is. 

– Az ABBA együt-
tesben két hölgy
énekelt, ti hárman
vagytok. Kellett va-
lamit változtatni a
dalokon? 

– Igazából csak annyit, hogy há-
rom szólamra változtattuk meg a
vokálokat. A filmben amúgy is hár-
man-hárman szerepeltek: három idõ-
sebb, három fiatalabb nõ, sõt, a férfi
lovagok is ugyanennyien voltak. A jó
zene így is, úgy is eladható. Igazságo-
san osztottuk el a feladatokat, hiszen

mindhármunknak ju-
tott két-két dal,
amiben szólózha-
tunk. 

– Nehéz manap-
ság egy új produkció-
val betörni a zenei

világba? 
– Szerencsénk volt, mert egy mû-

sorszervezõ iroda segítette az elindu-
lásunkat. Megbeszéltük, mi mit sze-
retnénk, és õk mit látnak eladható-
nak. Elkészítettük a fotókat, a ruhá-
kat, kitaláltuk a koreográfiát, aztán
már jöttek is a fellépések. Egyelõre tíz
dallal lépünk fel, de továbbiakat is
próbálunk már egy zenekarral, és iga-
zi nagy koncertben is gondolkodunk.
Szerencsére a közönség hamar meg-
szeretett bennünket, minden hétvé-
gére több felkérést kapunk. Az idõ-
sebb korosztály minden slágert ismer,
együtt énekelnek velünk, de ahogy
látjuk, egyre több fiatal is ráérzett a
dalok nagyszerûségére. Szinte min-
den koncertünkön táncra perdül a
közönség. Nemrég Békéscsabán jár-
tunk, ahol a rockzenét játszó
Republic elõzenekara voltunk. Izgul-
tunk is, hiszen az õ közönségük elsõ-
sorban nem popzenét hallgat, mégis
több ezren tapsoltak nekünk, és tán-
coltak a mi zenénkre is. Nagyon nagy
élmény volt. 

– Fel kellett vennetek a kapcsola-
tot az ABBA menedzserével? 

– Mivel egyelõre nem tervezünk le-
mezkiadást, nem. Bárki elõadhatja a
dalokat, nincs erre semmilyen meg-
kötés.

– Más ez a fajta fellépés, mint egy
színházi elõadás? 

– Teljesen… Nemcsak azért, mert
a koncerteken csupán két kollégához
kell alkalmazkodni, de ez is számít. A
színházban legalább három hónapot
próbálunk, folyamatosan épül ben-
nünk a szerep. Gyakoroljuk a jelene-
teket, öltözõpróbákon veszünk részt,
aztán a díszletek megismerése és a
karmesteri instrukciók következnek.
Hihetetlen kavarodás van minden
premier elõtt, de a bemutatóra még-
is összeáll minden. A koncertezés né-
ha lutri: sok minden függ a techniká-
tól, a közönség hangulatától, a többi
fellépõtõl, sõt, szabadtéri fellépés
esetén az idõjárástól is. Mi mindent
megteszünk, hogy a közönség jól
érezze magát, és táncra perdüljön.

– Az újpesti közönség
milyen dalokra tán-

colhat majd? 
– A legnagyobb

slágerekre: a
„Dancing queen”-

re, a „Mamma mia”-
ra, a „Gimme,

gimme…” slágerekre, de teret adunk a
lírai hangzásnak is, így felcsendül az „I
have a dream”, vagy a „Thank you for
the music” címû dal is. Természetesen
a legnagyobb ABBA-slágerekkel ked-
veskedünk az újpesti közönségnek. 

(ABBA-SISTERS: augusztus 29.
szombat, 16:30)

Nemcsak a gyerekek, a szülõk is ra-
jongva szeretik a bábszínházat –
még akkor is, ha nem vallják be 
maguknak. A Városnapokon a
Figurina Animációs Kisszínpad fog-
ja elvarázsolni a kicsiket és a nagyo-
kat egy kedves bábmûsorral. 
A színházról Siklósi Gáborral, a 

FIGURINA vezetõjével beszélget-
tünk. 

– 1983-ban alakult meg a Figurina.
Hiánypótló szerepet töltött be? 

– Akkoriban kétszer annyi elõadá-
sunk volt, mint manapság, ez is mu-
tatja, hogy valódi igény volt erre a
mûfajra. Mi voltunk az elsõ önálló ma-
gánbábszínház, addig csak két báb-
színház mûködött az országban. Csu-
pán néhány fõbõl állt a társulatunk,
mindent önerõbõl kellett, hogy meg-
teremtsünk. Ez tulajdonképpen egy
„családi vállalkozás” volt, hiszen felesé-
gemmel, Fers Klárával együtt alapítot-
tuk meg, épp ezért az együttmûkö-
déssel, a motivációval sosem volt
problémánk. Két lányunk is csatlako-
zott késõbb hozzánk, végül a kisebbik
más pályát választott. Eszter a csapat-

ban maradt, és idõközben párja, Feny-
vesi Attila is csatlakozott hozzánk. Az
utóbbi években már külsõs tagokat is
felkértünk egy-egy elõadásra. 

– A magánút nagyobb szabadsá-
got is adott a társulatnak? 

– Tény, hogy nagyon jó idõben in-
dultunk el. Szinte nem is volt konku-
renciánk, akkoriban már lehetett hak-
nizni is, és megnyíltak a magángazda-
sági lehetõségek. A játékokban, az elõ-
adásban is nagyobb szabadságunk
volt, hiszen mi találhattuk ki a törté-
netet, mi tervezhettük meg a bábo-
kat, mi szereztük a zenét, így az egész
produkciót a sajátunknak éreztük.
Olyanná formáltunk minden elõ-
adást, amilyenné szerettük volna.

Mostanában gyakran nyúlunk mások
történeteihez is, és más mûvészeket is
bevonunk a produkcióba: zenészeket,
bábkészítõket. Néha a szövegírásban
is segítségre van szükség, hiszen a
bábmûvészet igényeit és szabályait
szigorúan be kell tartani. 

– Kibõl lesz bábmûvész? Van egyál-
talán ilyen képzés Magyarországon? 

– Hivatalos bábos képzés sajnos
nem létezik. Bábszínész-képzést ugyan
indított a Színmûvészeti Egyetem, de
bábos, azaz a bábszínház minden
részterületét, az írást, a tervezést, a
rendezést, a zene alkalmazását, báb-és
díszletkészítést érintõ bábkészítõ
mesterséget – kis túlzással – csak száj-
hagyomány, és sok-sok gyakorlás so-
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rán lehet megtanulni, mint ahogy Ke-
mény Henrik szerezte meg a tudását és
tapasztalatait, méghozzá az édesapjá-
tól. Én magam kerámiakészítést tanul-
tam, innen vándoroltam át a bábozás
területére. Legközelebb talán Prágá-
ban adódik lehetõség tervezõi, rende-
zõi képzés elvégzésére. 

– Manapság a felnõttek körében
is egyre népszerûbb a báb mûfaja.
Nosztalgiáznánk? 

– Mindenki szereti a mesét. Gyak-
ran észrevettük már, hogy az elõadá-
sainkon a szülõk ugyanúgy felnevet-
nek egy-egy poénon, mint a gyere-
kek, épp ezért valahol középen igyek-
szünk tartani a történetet, hogy a
gyerekek is értsék, és a felnõttek is

szórakozzanak rajta. Minden korosz-
tály újra és újra felfedezi a bábszínhá-
zat és bennünket. 

– Nemcsak itthon, külföldön is
szép sikereket ért már el az együttes. 

– Rendszeresen részt veszünk
nemzetközi szakmai fórumon, feszti-
válon, és szerencsére nagy sikerrel.
Sõt, elárulom, meghívást kaptunk
Brazíliába is, pont augusztus végére.

Ha ez a meghívás hivatalossá válik,
picit változtatnunk kell a terveinken,
így a városnapi elõadáson is, ebben
az esetben Békés Pál egyik írásából
készült produkciót, „A Hókirálynõ
bálja, avagy a rozsda egye meg” címû
ironikus lovagmesét adjuk elõ, amely
tele van játékkal, poénnal, zenével.
Ha mégis marad a társulat, a
„Gigantocircus” címû elõadásunkkal

lépünk fel. Ez a történet egy pórul
járt cirkuszigazgatóról szól, termé-
szetesen sok-sok tanulsággal. Mind-
két elõadást örömmel ajánljuk a ked-
ves közönségnek.   

– Vándorszínház maradt a Fi-
gurina, vagy van állandó helyszíne?  

– Szerencsére hosszú idõ után lett
végre egy saját játszóhelyünk, még-
hozzá Budapesten, a Moszkva tér kö-
zelében. Vasárnaponként mutatjuk
be legkedveltebb elõadásainkat a
Varage Mûhelyben, melyre az újpesti
gyerekeket, és persze a szülõket is sok
szeretettel várjuk!

(Figurina Animációs Kisszínpad:
Augusztus 29, szombat, 11 óra.)

– P. K.

Az Újpesti Városnapok egyik leg-
jobban várt produkciója minden
bizonnyal az  APOSTOL EGYÜTTES  
élõ koncertje. Múltról, jelenrõl és
jövõrõl a zenekar trombitását,
Szaniszló Lajost kérdeztük, aki
nemcsak az augusztusi program
miatt kapcsolódik a kerülethez. 

– Talán kevesen tudják, hogy Önt
több szál is Újpesthez köti, hiszen a
kerületben született, és pedagógus-
ként a Homoktövis Általános Isko-
lában dolgozik. Nincs lámpaláza,
hogy ismerõsök, barátok, akár ta-
nítványok elõtt lép fel?

– Dehogy. Játszottunk már több-
ször a kerületben, fõleg az Ady Endre
Mûvelõdési Központban, szerencsére
mindig telt ház elõtt. A „hazai pálya”

természetesen izgatottá tesz, de fõleg
azért drukkolok, hogy jó idõ legyen.
A jó hangulatért mi vagyunk a felelõ-
sök, mindent megteszünk azért,
hogy a kedves közönség ezúttal is jól
érezze magát.

– Kik alkotják a mai közönséget? 
– Elsõsorban az egykori fiatalok,

vagy mondjuk úgy, az örökifjú rajon-
góink, de egyre többször látjuk, hogy a
gyerekek, unokák is eljönnek a kon-
certjeinkre, sõt, együtt énekelnek a
szülõkkel, nagyszülõkkel. Túlzás nélkül
mondom, a dalok szinte már szájha-
gyomány útján terjednek, hiszen a
mostani rádiók nem játsszák gyakran a
nótáinkat, mégis ismertek maradtak.
Rengeteg városnapon, falunapon ját-
szunk, szerencsére évente 75-80 élõ
koncertet tudunk adni, most csak au-
gusztusban 15 fellépésünk lesz. Azt hi-
szem, nagyon hiányzik a romantika az
emberek életébõl, igényük van rá. 

– Viszonylag gyakori tagcsere jel-
lemezte az Apostol életét. Amikor
bekerült a zenekarba, milyen fo-
gadtatásban részesült? 

– Már a fõiskola alatt is játszottam
itt-ott – könnyûzenei formációkban
és dixie-bandában is –, nem volt ne-
héz a beilleszkedés, hiszen már rég-
óta ismertem az Apostolos fiúkat,
nemcsak mint nézõ, hanem mint kol-
léga is. Egyébként ellent kell, hogy
mondjak, annyira azért nem volt sok
változás, hiszen a jelenlegi felállás kö-
zel harminc éve állandónak mondha-
tó. Az elsõ években, amikor a zenekar
még kereste önmagát, persze történ-
tek tagcserék, de amint megtaláltuk
saját hangunkat és stílusunkat, meg-
találtuk egymást is. 

– Nem sajnálták sosem, hogy a
jazz-vonalat nem tudták gyakrab-
ban bemutatni a közönségnek? 

– Nézze. Slágert írni roppant ne-
héz. Olyanokat, amit negyven év
után is énekelnek az emberek, még
nehezebb. Az „Okosabban kéne élni”,
az „Eladó, kiadó most a szívem”, a
„Nehéz a boldogságtól búcsút ven-
ni", vagy a "Búcsúzik a nyár” kiállta az
idõk próbáját. A jazz, vagy a jazz-
rock, amit az Apostol az elsõ években
játszott, sajnos, rétegzene, ettõl füg-
getlenül be-belopunk különbözõ
improvizációkat, jazz-elemeket a
koncertekbe. Szabadidõmben is so-
kat hallgatok Chicago-t, Blood Sweat
and Tears, vagy Emerson, Lake &
Palmer dalokat, szeretem a funky-t
is, de a nagy szerelmem a klasszikus,
és fõleg Bach. Az számomra a zene-
mûvészet csúcspontja. 

– Az Apostol szorosan kapcsolódik
az egykori legendás Rockszínházhoz,
hiszen az intézmény állandó zene-
kara volt. Nem volt szokatlan önök-
nek az a feladat? 

– Klasszikus zenészként végeztünk,
így gyakran kaptunk „kísérõzenekari”
feladatokat is. Túlzás nélkül mon-

dom, a színház szinte körénk alakult.
Egy kicsit jó is volt „letenni” a színpa-
dot, és teljesen más feladatba bele-
fogni. Gyönyörû évek voltak. Minket
is megviselt a Rockszínház megszû-
nése, hiszen szívügyünk volt. Nem
sokkal késõbb szerveztünk egy bulit
az egykori Sportcsarnokban Demis
Roussos-szal, megjelent egy nagyle-
mezünk, s a koncertezés is visszatért
az életünkbe. Szentpétervárott húsz-
ezer, Nagyváradon ötvenezer ember
elõtt játszottunk, de az Apostolnál
eltöltött 30 évrõl rengeteg kellemes
emléket tudnék még felidézni.

– Ha már jubileum: ritka szép év-
forduló közeleg az önök életében. 

– Valóban. Jövõre lesz negyven
éve, hogy megalakult a zenekar. 1970
nyarán alakult meg az együttes. Gon-
dolta volna? 

– Hogy fognak ünnepelni? Új le-
mez, koncert?

– Egyelõre nem szeretnék semmit
sem elárulni, legyen ez meglepetés.
Az biztos, hogy méltó módon szeret-
nénk megköszönni a közönségnek az
elmúlt negyven év szeretetét. 

(Apostol együttes koncertje: augusz-
tus 29., szombat 20 óra.)
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Tisztelettel meghívom Önt partneré-
vel, családjával, barátaival együtt az
Újpesti Városnapok rendezvénysoro-
zat programjaira, eseményeire. Kérem,
olvassa át az errõl szóló programot, és
tiszteljen meg bennünket minél több
programunkon jelenlétével.
Szeretettel várjuk.

– Dr. Derce Tamás
Újpest Polgármestere

AVATÓÜNNEPSÉGEK
Augusztus 29., (szombat) 10 óra,
(Bp., IV., István út 14.)
Fõtér-építõ Ünnepség: az új dísz-
burkolat közös lerakása. Az elsõ kö-
vet elhelyezi: dr. Derce Tamás polgár-
mester. Beszédet mond: dr. Trippon
Norbert alpolgármester.
Helyszín: a Városháza melletti terület

Augusztus 29., (szombat) 10 óra, 
Emléktábla-avatás: Lõwy Izsák, Új-
pest elsõ bírója tiszteletére. Schrammel
Imre Kossuth-díjas mûvész alkotása.
Állíttatta: az Újpesti Közmûvelõdési
Kör. Beszédet mond: dr. Kõrös András,
a Kör ügyvivõje. Leleplezi: dr. Derce Ta-
más polgármester.
Helyszín: Újpesti Városháza István út
felöli homlokzata

Augusztus 31., (hétfõ) 17 óra, (Bp.,
IV., Nyár u. 6.)
Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda
Európai Uniós pályázat segítségével
megvalósult felújítást követõ átadó
ünnepség. Beszédet mond: Belán Be-
atrix alpolgármester.

HANGVERSENYEK
Augusztus 29., (szombat) 19 óra,
(Bp., IV., Szent István tér 13.) 
Szvorák Katalin élõ hanglemez-bemu-
tatója az Újpesti Egek Királynéja temp-
lomban. Közremûködik: Andrejszki Ju-
dit ének, csembaló, orgona, Gombai
Tamás hegedû és Pejtsik Péter cselló.

Augusztus 30., (vasárnap) 18 óra,
(Bp., IV., Berzeviczy u. 8.)
Kántor koncert a Zsinagógában a
MÁV Szimfonikus Zenekarral. Fellép:
Fekete László, Szilágyi Gábor, Zucker

Immanuel kántorok és Székelyhidi
Hajnal, a Magyar Állami Operaház
magánénekese . Közremûködik
Oravecz Pedro gitár, Szabó Sándor fu-
vola és Pásztor Rajmund Sándor zon-
gora. Vezényel: Kollár Imre vezetõ
karnagy.
Mûsor: 
Saint-Saens: Sámson és Delila-
Bachanalia
Mizrácé börácháimim
Rapaport: Élu dövorim
Gozinsky: Hábét misomájim
Taub: Tikánto sábbosz
Rosenblatt: Börich sömé
Dame la mano palomba
Rosenblatt: T'ká b'sajfor gogajl
Verdi: A végzet hatalma-nyitány
Verdi: Nabucco: Zakariás imája
Cilea: Adriana Lecouvreur-Adriana
áriája
Capua: O sole mio
Massenet: Lö Cid-Rodrigó áriája 
Meglepetés zeneszámok

Augusztus 30., (vasárnap) 20.45,
(Bp., IV., István tér 24.)
Nyitott Református Udvar – Nyáresti
Zongorakoncert. Erdélyi László zongo-
ramûvész koncertje. Mûsoron: a zon-
gorairodalom remekmûvei Scarlatti-
tól Gershwin-ig, az elõadó kommen-
tárjával.

KIÁLLÍTÁSOK
Augusztus 28., (péntek) 17 óra (Bp.,
IV., István út 17.) Helyszín: Újpesti
Gyermek Galéria
„55 pillanat”: Vajda János fotómûvész
kiállítása. Megnyitja: Baricz Katalin
Érdemes mûvész-díjas fotómûvész
Közremûködik: Kobza Beáta (Léna)
elõadómûvész és további „meglepe-
tés” elõadók.

Augusztus 28., (péntek) 18 óra, (Bp.
IV., Árpád út 66.) Helyszín: Újpest Ga-
léria, A terem: „Szõnyi mûvek
Rómából” – Szõnyi Zsuzsa tulajdoná-
ból: Szõnyi István képei.
B terem: „Szõnyi tanítványok…”
Bálványos Huba grafikusmûvész
Breznay József festõmûvész
Doór Ferenc festõmûvész

Juhász Erika festõmûvész
Károlyi Ernõ festõmûvész
Kiss János grafikusmûvész
Kórusz József festõmûvész
M. Szûcs Ilona festõmûvész
Ridovics László festõmûvész
Mindkét kiállítást megnyitja: Feledy
Balázs mûvészeti író.

SZABADTÉRI KULTURÁLIS 
PROGRAMOK AZ ÚJPESTI 
NAPKÖZIS TÁBORBAN
(Bp., IV., Tábor u. 24.)
Augusztus 29. (szombat) 
10.00 Alma Együttes koncertje
11.00 A Figurina Bábszínház elõadása
12.00 Újpesti Mûvészeti Körök és

Együttesek bemutatói
14.45 Capoeira – A harcitánc mûvé-

szeinek bemutatója
15.20 Görömbõ Kompánia gyermek-

mûsora
16.00 Színpadon Pflum Orsi
16.30 Régi idõk slágerei – Abba Sisters

mûsora
17.15 Király Viktor, a Megasztár 4.

gyõztese énekel
17.45 Tornádó Együttes elõadása
18.15 Torres Dani, a latinzene kiváló

megszólaltatója a színpadon
18.45 A Megasztár gyõztes csillaga:

Caramel énekel
19.15 Divatshow
20.00 Az Apostol együttes koncertje

Augusztus 30. (vasárnap)
10.30 Ghymes együttes koncertje
12.00 Vitéz szabó legény. A Szép Ernõ

Színház elõadása
13.00 A kis bicebóca. A Harsányi Gá-

bor Stúdió bemutatója
14.00 Karsai János pantomimes a

színpadon
14.20 Zászlóforgatók bemutatója

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Újpesti Napló standja
Virtuális Múzeum. Fotók és filmek
Újpestrõl.
Egészségsziget: véradás, frissítõ
masszázs, életvezetési tanácsadás, álla-
potfelmérés, vérnyomás-vércukormé-
rés, hallásvizsgálat, 
– Melanóma-szûrõvizsgálat szomba-

ton 9-15 óráig dr. Ihász Judit bõr-
gyógyász, kozmetológus, klinikai on-
kológus irányításával. 

– Jókai Patika termékbemutatója
– Szombaton 10 órától véradás a fõvá-

rosi és a kerületi Vöröskereszt szer-
vezetek szervezésében.

Gyermekprogramok: játszóház, ba-
bajátszó, társasjátékpark, játéksziget,

mesekuckó, sátorváros, csúszda, libi-
kóka, légvár, körhinta, kézmûves fog-
lalkozások, álom vidámpark, szörf- és
repülõszõnyeg-szimulátor, gladiátor-
játék, élõ csocsó, trambulin
Civil szervezetek bemutatója: Ezer
Szín Kulturális és Önfejlesztõ Egyesület,
Újpesti Hajósklub, Aschner Lipót Ter-
mészetjáró Egyesület, Lisztérzékenyek
Klubja, Medipari Alapítvány, Rák Ellen
az Emberért, a Holnapért Alapítvány.
Cri du chat Baráti Társaság.
Sportprogramok: a lap 13. oldalán

EGYÉB PROGRAMOK 
A TÁBOR UTCÁBAN
Házikedvenc- és kisállatbemutató
vasárnap 10-12 óráig. Hozza magával
házikedvencét!
Augusztus 30-án vasárnap, 10 órától
Fõzõverseny. Így készül a legjobb bab-
gulyás! Elõnevezés augusztus 26-ig a
231-3176-os telefonszámon. Az elsõ 25
csapat nevezése kerül elfogadásra.
15 órától a Hungaria Komondor
Klub bemutatója.
Mindkét napon az Újpesti Kisebbsé-
gi Önkormányzatok (bolgár, görög,
horvát, német, örmény, roma, ruszin,
szlovák, ukrán) bemutatói.

Mindkét napon kisvonat viszi az ér-
deklõdõket. Járatok két vonalban, 10
órától félóránkénti indulással. (fél-és
egész órakor)
A járat: Tábor utca-István út (Újpes-
ti Gyermek- és Ifjúsági Ház) elõtt és
vissza.
B járat: Tábor utca-Szilágyi- és Ho-
moktövis út keresztezõdésénél, és
vissza.

A rendezvény szervezõi: Ady Endre
Mûvelõdési Központ, Karinthy Fri-
gyes ÁMK, Újpesti Gyermek- és Ifjú-
sági Ház, Újpesti Polgármesteri Hiva-
tal Sportirodája, Alpolgármesteri tit-
kársága. A mûsorváltoztatás jogát a
rendezõk fenntartják!

Fõ támogatónk:
Raiffeisen Bank

Támogatóink:
Céleszta Virágüzlet
Csülök Vendéglõ
Harangvirág Cukrászda
Horváth Cukrászda
Kozma Cukrászda
Jókai Patika és Biocentrum
Madi Nyomdaipari Kft.
SPAR Magyarország Kft.
Újpesti Média Nonprofit Kft.

Újpesti Városnapok
2009. augusztus 28–30.
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Újpesti Városnapok 
sportprogram

2009. augusztus 29-30.
Helyszín: Tábor u. 24.

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT

10 órától Paintball-festéklövészet, lab-

darúgó torna 1998-99-es születésű

gyermek csapatok részére. Előnevezés

augusztus 26-ig  a 231-3176 telefon-

számon! Korosztályonként az első 8

csapat nevezését tudjuk elfogadni.

Pontgyűjtő: darts, falmászás, lövészet,

sport-totó. A pontok beválthatók az

információs sátornál csokira, üdítőre.

Többpróba: helyből távolugrás, cél-

badobás, felülés hanyattfekvésből,

ugrálókötél, egykezes súlyzóemelés.

Mini floorball-verseny vegyes csapatok

részére. Jelentkezés a helyszínen 9.30-ig

Tájfutóverseny, Tenisz  egyéni verseny –

gyermek kategóriában. Előnevezés aug.

26-ig  a 231-3176 telefonszámon!

14 órától UTE Torna szakosztályának

bemutatója

14.20-kor UTE Aikido szakosztály bemu-

tatatója

14.40-kor UTE Taekwon-do bemutató

14 órától kb. 16 óráig sakkszimultán. A

tábla másik oldalán Egedi István

nemzetközi mester

16.00 UTE Öregfiúk labdarúgó-mérkőzés

a Tungsram pályán

AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP

10 órától labdarúgó-torna felnőtt csapa-

tok részére. Előnevezés aug. 26-ig  a

231-3176 telefonszámon! Az első 12

csapat nevezését tudjuk elfogadni.

Parkröplabda-torna 4 fős vegyes csap-

atok részére. Előnevezés aug. 26-ig  a

231-3176 telefonszámon!

Pontgyűjtő: darts, falmászás, lövészet,

sport-totó, többpróba. A pontok

beválthatók az információs sátornál

csokira, üdítőre.

Többpróba: helyből távolugrás, cél-

badobás, feülés hanyattfekvésből,

ugrálókötél, egykezes súlyzóemelés

Főzőverseny – Készítsd el a legjobb

babgulyást! Előnevezés augusztus 26-

ig  a 231-3176 telefonszámon! 

(Eredményhirdetés zsűrizés után, kb.

14 órakor) Az első 25 csapat nevezését

tudjuk elfogadni.

Biztonságosan közlekedni két keréken –

a Dragon Line Sportegyesület és a

Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági

bemutatója

Erő-izom gyakorlatok – fekvenyomás,

szkander, grundbirkózás

Teniszverseny – női és férfi egyéni 

15 órakor Újpest Bulldogs – amerikai

futball barátságos mérkőzés. A mérkő-

zés szünetében célbadobó- és labdael-

rúgó-verseny a közönségnek

10-16 óráig mindkét napon folyamato-

san:  mászófal, darts, céllövészet

– POLGÁRMESTERI HIVATAL, SPORTIRODA

A városnapi programok közül
nem maradhat ki a sport sem. Ha
sport, akkor foci, ha Újpest, akkor
Újpest FC, ha Újpest FC, akkor az  
ÖREGFIÚKBÓL álló csapat jut

sokunk eszébe. Az egykori profi
játékosok több alkalommal arat-
tak már osztatlan sikert a kerület
legnevesebb rendezvényén, s ez
biztosan így lesz idén is.  

– A csapat jelenlegi felállása a közel-
múlt NB I-es játékosaiból állt össze, leg-
utóbb Kovács Zoltán csatlakozott hoz-
zánk. Mi már tényleg csak szerelembõl
futballozunk – kezdtük a beszélgetést
Sára Tiborral, az UTE öregfiúk csapatá-
nak elnökével. – A csapat már huszon-
két éves, 1987-ben alapította meg né-
hány lelkes amatõr, és a Vasas Izzó egy-
kori profi sportolói. Az induláskor
Zsengellér Zsolt, a legendás Zsengellér
Gyula fia rengeteget segített nekünk.
Pár év múlva Ambrus Imre is csatlako-
zott hozzánk, aki késõbb az Újpesthez
kerülve jelentõsen támogatott ben-
nünket, így Újpest öregfiúkká váltunk.

– Ki számít öregfiúnak? 
– Mindenki, aki elmúlt 34 éves, de

természetesen profi játékos nem játsz-
hat nálunk. Az életkorban pedig a ha-

tár valóban a csillagos ég. Aki tudja
még rúgni a bõrt, és futni utána, csat-
lakozhat hozzánk. Koszta Jani ötven
éves, de fiatalokat megszégyenítõ kon-
diban van. Az MTK öregfiú-csapatában
Illés Béla is játszik, õ sem ma kezdte…
Nem is a kor számít, hanem a futball
szeretete. 

– Edzéseket is tartanak, mint anno
az NB I-ben? 

– Azért azt nem, csak a meccsekre
járunk össze. Nem mintha nem bír-
nánk, csak az idõbeosztás gördít aka-
dályt elénk. Mivel a játékosok nagy ré-
sze edzõként dolgozik, a hétfõ a szabad
nap, így az a legalkalmasabb idõpont a
mérkõzések megrendezésére. Az UTE-
tõl rengeteg segítséget kapunk a mû-
ködésünkhöz, ez is segített bennünket
abban, hogy évek óta a kiemelt cso-

portban játszhatunk, és többszörös
bajnokok lettünk.

– Most kik alkotják a csapatot? 
– Biztos felcsillan az UTE-rajongók

szeme a névsort olvasva: Véber
György, Szanyó Károly, Víg Péter, Jenei
Sándor, Mundi Viktor, Urbán Flórián,
Egressy Gábor, Füzesi Zsolt,
Brockhauser István, Szlezák Zoltán,
Kovács Zoltán, Tamási Zoltán, Hor-
váth László, Szabó András, Jurácsik
Mátyás és Takács László. 

– A szurkolók elkísérik önöket a
mérkõzésekre? 

– Ha nem is annyian, mint egy NB I-
es meccsen, de pár százan mindig el-
jönnek. Fõleg az UTE-Fradi meccsek
népszerûek. Amúgy is a Fradi az egyik
legnagyobb ellenfelünk, de a Vasassal
és az MTK-val is jó kis mérkõzéseket

játszunk. Az utolsó bajnoki mecs-
csünkre rengeteg fiatal szurkoló is el-
jött, transzparenst is hoztak. Figyelik az
eredményeinket, írnak rólunk a külön-
bözõ fórumokba, gyakran olvassuk,
hogy a fiatal focistáknak úgy kellene
hajtaniuk, mint nekünk, „öregeknek”…
De örülhettek is, veretlenül nyertük
meg a legutóbbi bajnokságot! A Fáy
utcában a Vasassal léptünk pályára, 3-
0-ra gyõztünk, elõtte az MTK-t vertük
meg 6-5-re. Minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy a következõ sze-
zonban is megõrizzük a bajnoki címet.
Van, ami sose változik: ugyanúgy szo-
morkodunk, ha kikapunk, és ugyanúgy
kicsordul egy örömkönny, ha bajnokok
leszünk. Bár ez már tényleg szerelem,
mégsem „játékból játszunk”, hanem
ugyanolyan komolyan, mint régen. 

(U
TE-öregiúk – D

U
N

A
 öregfiúk labdarúgó-m

érközés:
Tungsram

 pálya, augusztus 29., szom
bat 16 óra
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– Üzemi állatorvosként kezdtem a szak-

mai pályafutásomat, majd a Fővárosi

Állat- és Növénykert állatorvosa lettem

– mesélte az édesapa, Dr. Horváth

László. – Újpesten hatósági állatorvos-

ként és főtanácsosként kezdtem dol-

gozni, s hamarosan jubilálok, hiszen

ennek jövőre lesz harminc éve. Három

éve mentem nyugállományba, mint ha-

tósági állatorvos, de nem tudok pihen-

ni. Dolgozom a rendelőben, szakvéle-

ményeket készítek, segítek a fiaimnak. 

– Egyértelmű volt, hogy a fiúk is ál-

latorvosok lesznek? 

– Azt hiszem, igen, de én semmit sem

erőltettem. Amikor az Állatkertben dol-

goztam, a gyerekek rendszeresen ott

lógtak, és nemcsak az állatokat figyel-

ték, hanem a munkámat is. Laci fiam 13

éve, Ádám 9 éve végezte el az egyete-

met, most mindketten szakállatorvosi

képzésre járnak. Lányom is az orvostu-

dományt választotta: fogorvosként dol-

gozik. Öt unokám van – sőt, elárulom,

érkezik a hatodik! –, ki tudja, ők milyen

pályát választanak? Az biztos, állatsze-

rető környezetben nőnek fel, semmi

sem lesz meglepetés… 

– Megkönnyíti, vagy megnehezíti a

munkát az, hogy a kollégák családta-

gok? 

– Itt sosem családtagként viselke-

dünk. Nem fiaimként bánok Ádámmal

és Lacival, hanem egyenrangú kolléga-

ként. Gyakran összecsapnak a vélemé-

nyek, előfordult már az is, hogy kikér-

tem a véleményüket, és ez így van jól.

Az ő tudásuk naprakészebb, hiszen ké-

sőbb végeztek, mint én, a tudomány

időközben rengeteget fejlődött. Mivel

célunk csupán a gyógyítás, ha ők job-

ban tudnak valamit, csinálják csak, de

természetesen mindenben segítek ne-

kik. A magánéletükbe nem szólok bele,

csak annyi kikötésem volt – és ebből

nem engedek –, hogy egyszerre ketten

legyünk a rendelőben.  

– Az eltelt évek, évtizedek alatt lát

valami változást az emberek kisállattar-

tási kultúrájában? 

– Ahogy kezdünk elidegenedni

egymástól, megnő a kisállatok szere-

pe, hiszen gyakran többet látjuk az

önzetlenül szerető állatunkat, mint a

szomszédot, vagy a barátokat… Ennek

persze van előnye is, néha azt érzem,

sokkal jobb állatnak lenni, mint em-

bernek. Az igazi állatbarát mindent

megad kedvencének, odafigyel az ét-

kezésre, a mozgásra, az egészségre,

néha sokkal jobban aggódnak értük,

mint a saját egészségükért. Szeren-

csére Újpesten kevés a kóbor kutya – s

itt szeretném kiemelni a Rex alapít-

ványt, akik fontos eredményeket ér-

nek el ezen a területen –, de sajnos

rengeteg macska él az utcán. A jószívű

lakók etetik, gondozzák őket, amivel

nincs is gond, nem hagyhatjuk éhen

halni őket, de ez hosszú távon nem

megoldás. 

– Gondolom, az állatok között is több

generációval dolguk lehetett már. 

– Hogyne. Többször megismertük az

egykori „páciensünk” leszármazottait

is, ugyanígy a gazdik esetében: már az

unokák is hozzánk járnak. Azt hiszem, a

rendelőnk az állandóságot és a megbíz-

hatóságot jelenti az újpestieknek. 

– Hányan ülik körül az asztalt, ha

összejön a család? 

– Most tizenketten, de nemcsak ün-

nepi alkalmakkor, hetente többször is

együtt ebédelünk. Ez a családi össze-

tartás nagyon ritka manapság, talán

nem is divat, de nekünk ez a termé-

szetes. Feleségem, aki korábban sokat

segített nekünk adminisztratív terüle-

ten, most a családot tartja össze. Mi-

vel egy épületben, de külön lakások-

ban élünk, megmaradt a családi

együttélés, és a függetlenség is. Hoz-

zánk tartozik még Betyár, a gyönyörű

öthónapos német-juhász kutya, 3

macska, papagáj, és néhány hal is, de

ez szakmai ártalom…

– Bár a délelőtti rendelési idő már le-

járt, mégis több gazdi is segítséget kért

önöktől az elmúlt percekben. Nem fá-

rasztó ez a 24 órás szolgálat? 

– Ez az életünk. A mai napig nagy

szeretettel végzem a szaktanácsadást,

az orvoslást, sosem éreztem ezt teher-

nek. Nem munkának éreztem a hivatá-

somat, hiszen szerelemből csinálom: az

elmúlt harminc évre úgy tekintek, mint

egy izgalmas, szórakoztató, tanulságos

játékra. – P. K.

Művészetszenvedély
Augusztus első napjaiban nyílt az Újpest Galériában az

Országos Képző- és Iparművészeti Társaság, az OKIT tag-

jainak kiállítása. Az amatőr képző- és iparművészeti

mozgalmat segítő társadalmi szervezet  több évtizede

fogja össze  az ország egyénileg, vagy közösségben dol-

gozó autodidakta alkotóit, számukra művésztelepeket,

alkotótelepeket, kiállításokat szervez. Az Újpest Galériá-

ban immár negyedik alkalommal töltik meg mindkét ki-

állítótermet olyan alkotásokkal, amelyeket  a három tagú,

hivatásos művészekből álló zsűri ez alkalommal  is bemu-

tatásra javasolt. A kiállított művek sokszínű és színvona-

las tárlatot kínálnak: grafikákkal, olajfestményekkel, ak-

varellekkel, kisplasztikákkal egyaránt találkozunk. 

A megnyitón Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikus-

művész és Schéffer Anna keramikusművész, az OKIT el-

nöke (képünkön középütt) ajánlotta a látványos tárlatot

a figyelmünkbe. Az OKIT – az újpesti kiállítás nagyra ér-

tékelése jeléül – katalógust is  megjelentetett. A tárlat

augusztus 23-ig látható,  az Árpád út 66. szám alatt.

A kerület legrégebbi állatorvosi rendelőjében az Újpestért-díjas Dr.

Horváth László, és két fia, Ádám és az ifjabbik László dolgozik. Az

édesapa nemcsak hivatásáról híres a kerületben, hanem sportmúltjá-

ról is: az Újpesti Dózsa atlétájaként sikeres válogatott és sokszoros

magyar bajnok volt, a 4x400 m-es váltó tagjaként bejutott a 66-os

EB-döntőbe. Beszélgetésünk apropója egy szép jubileum, illetve az

Újpesti Városnapok kisállat-versenye, melynek zsűrizését az egyik

fiú, Dr. Horváth Ádám vállalta el. 

Hivatás, szerelemből

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  augusztus  14.
InterjúInterjú

V
árosnapi program

ajánló: K
isállat bem

utató és
verseny: Tábor utca, augusztus 30., 10-12 óráig.



– Milyen egyházi kapcsolat fűzte össze

a régmúltban Újpestet Fóttal?

– Igen szoros. Újpest őslakói katoli-

kusok voltak, és még a városrész alapítá-

sa előtt egy korábbi kápolna helyére na-

gyobb templomot építettek, amely a

pesti határ melletti temető közepén állt.

Újpest katolikus lakóit 1845-ig a duna-

keszi plébánia fiókegyházaként tartották

számon. Ebben az évben Fót egyházköz-

ség önálló lelkészség lett, és az újpesti

fiókegyházat a fóti anyaegyházhoz csa-

tolták. Nyilván ebben szerepet játszott

az is, hogy gróf Károlyi István és család-

ja lakóhelye és birtokának központja

egyaránt Fót volt. 1868-ban gróf Károlyi

István a templom és paplak építésére Új-

pesten telket adományozott a mai város-

rész központjában, a piac közepén. Az

akkori fóti plébános, Somhegyi József

kérte a váci püspököt, engedélyezze,

hogy Újpesten önálló lelkész és káplán

szolgáljon. A káplán ellátásához a fóti

plébános saját jövedelméből is adott,

Károlyi gróf és a váci püspök is jelentős

pénzösszeget ajánlottak fel e célra.

1870-ben vált le az újpesti egyházköz-

ség a fóti plébániáról, Illek Vince pedig

plébánosi jogokkal bíró káplán lett.

– Van-e most kapcsolat a két város kö-

zött?

– A hagyomány ma is érezhető. Bár

mindkét plébánia elsősorban a saját hí-

veivel tart kapcsolatot, jó érzéssel talál-

kozom én is régi, Újpestről jött ismerő-

sökkel, akár szentmiséről, akár ünnep-

ségről, vagy olyan civil szervezetek meg-

mozdulásairól is legyen szó, akik a maguk

örömére, vagy éppen Károlyi István em-

lékét őrizve látogatnak el hozzánk, Fótra.

Újpesti helytörténészek közül Kadleco-

vits Gézával, Szöllősy Mariannéval, az

építőmérnök Iványi Jánossal és felesé-

gével sokszor találkozom, remek embe-

rek! Hazajárnak ide az Újpesti Városvédő

Egyesület tagjai is, és sokat tesznek gróf

Károlyi István emlékének megőrzéséért,

életben tartásáért és az építészeti kin-

csek megismerésért. Kilenc éven át szol-

gáltam Újpesten, amelyet már huszon-

három év követett itt Fóton. Életem

meghatározó, olykor küzdelmes, máskor

felemelő szakaszai kötnek a két város-

hoz. Az jubileumomat köszöntő szentmi-

sén újpestieket is üdvözölhettem, temp-

lomunkban újpesti barátaim is énekel-

tek, például Sillye Jenő egyházzenész is.

– Negyven éve szentelték Önt pappá.

Családi elvárás, vagy más motiválta a

döntést?

– A döntés bennem született meg. Jó-

val később tudtam meg: édesanyám is

azt szerette volna, ha felnővén pap len-

nék. Tíz évvel később érkeztem a bátyám

után, nagyon sok szeretetet kaptam.

Emlékszem, 4-5 éves koromban már pap

akartam lenni. Racionális érvek ebben a

döntésben nincsenek, ez olyan, mint a

szerelem, jön, nem lehet irányítani. El-

kényeztetett voltam abban az értelem-

ben, hogy nagyon jó hitoktatóim, lelki

atyáim, tanáraim voltak kisiskolásként

és később is. Annyi mindent kaptam a

Jóistentől, hogy vissza kell adnom abból

másoknak. Nagyon szerettem és ma is

szeretek emberekkel, kiváltképpen

gyermekek oktatásával foglalkozni. A

középiskolától egyenes volt már az út a

szolgálat felé. A középiskolát Rákoske-

resztúron kezdtem. Édesapán beteg volt,

azt szerette volna, ha a közelében mara-

dok. A második évet Pesten, már a pia-

ristáknál folytattam, sajnos, apám már

nem volt akkor velünk. 1964-ben érett-

ségiztem, akkor a váci egyházmegye

Szegedre küldött. 1969-ben szenteltek

pappá.

– Merrefelé szolgált? 

– Sokfelé vezetett az utam. Verőcén,

majd Csongrádban folytattam. Ezek az

évek nem kedveztek az egyháznak, és a

megpróbáltatásból személy szerint ne-

kem is jutott. Az ifjúság körében végzett

szolgálatom az akkori, az egyházat ép-

pen csak megtűrő rendszernek nem tet-

szett, így a püspökre gyakoroltak nyo-

mást, hogy helyezzen tovább. Lajos-

mizse következett. Köztudott, hogy a já-

szok nagyon vallásosak, 470 hittanosunk

volt, négy falusi, öt tanyasi iskolában ta-

nítottam, 120 esküvőn adtam össze pá-

rokat. Bekerültem a Magyar Ifjúságba is,

a cikk arra kereste a választ, miért hal-

doklik a KISZ-élet, miközben a paphoz

sokan járnak… Afféle „lázadókként”

színdarabokat is betanultunk. 1976-ban

Abony lett a következő állomás és

Zagyvarékas. Innen érkeztem meg Új-

pestre. 1977-ben, ahol a plébániai mun-

ka mellett be tudtam kapcsolódni a

Regnum Marianum közösség életébe és

ide tudtam kapcsolni az Újpesten kialakí-

tott kiscsoportokat. Nagy segítségemre

volt a nemrégiben elhunyt Gönczöl János

barátom, aki legbensőbb munkatársam,

segítőm lett. Plébánosom, Bardócz Ernő

1986-ban hirtelen elhunyt. Fél évig én

vezettem a plébániát, eközben Bánk ér-

sek úr háromszor próbált kinevezni új-

pesti plébánossá. Nem járt eredmény-

nyel, mert az Állami Egyházügyi Hivatal

nem járult hozzá. Így lettem fóti káplán,

vagyis segédlelkész egy igen tiszteletre

méltó idős plébános, Schaub Zoltán dr.

mellett, aki újpesti születésű volt, és már

ismertük egymást. Később Ad honorem

Újpest 1840-1990 emlékéremben része-

sült, majd Fót díszpolgára lett. A katoli-

kus Közösségi Ház, a volt Legényegylet

falán márványtábla is hirdeti kiválóságát.

– Fájó szívvel búcsúzott Újpesttől, ne-

tán haraggal?

– Sajnáltam, hogy nem én lettem a

plébános, de harag nem volt bennem.

Újpest külön világ volt már akkor is, talán

ezért is értettük meg ilyen jól egymást.

Akkoriban szanálták Újpestet, ismertem

nagyon sok embert. Például, az öreg

asztalost (Varga Péter bácsit), aki a te-

metőnél – ahogyan a papírlapra írta: Is-

tennek tetsző fakeresztet árult. Mint

megmagyarázta, akkor nem káromko-

dott, amikor azokat faragta. Emlékszem

azokra a családokra, akik nem akartak

máshová költözni, amikor a házukat le-

bontották. Egy idős asszony már a félig

lebontott házban élt, a lánya látta el en-

nivalóval. Nem költözött ki. Utóbb ön-

gyilkos lett, én temettem el. Ezekről a

megpróbáltatásokról dr. Gyökössy Endre

református lelkész úr tanulmányt is írt.

Jártam nyomorban élő munkásoknál, lá-

togattam a betegeket, vigasztalást nyúj-

tottam. A nagyszerű emberek közé tarto-

zott Gondos Józsi bácsi, a sekrestyés is,

aki 65 évig szolgált az újpesti nagytemp-

lomban. Amit a régi Újpestről tudni lehe-

tett és illett, azt ő tudta! Szép, de nagyon

nehéz idők voltak, 1985-ben leütöttek a

plébánia előtt, jól össze is rugdostak. A

rendőrség első kérdése mégsem a táma-

dók kilétét firtatta, hanem hogy kik a ta-

nítványaim. 

– Fót ezek szerint gyökeres változást

hozott…

– Hálás is vagyok ezért. A rendszer-

változás idején más alapokról indulhat-

tunk, mi is. Húsz évig „tataroztam” a

templomot, egyházközösséget kellett

építeni. Szerencsére, ahol van közösség,

ott lehet fizikai és lelki értelemben is

építkezni. Közösségi házat, hitoktatást

teremtettünk a fiataloknak. 1991-ben

javasoltam, hogy létesítsünk ökumeni-

kus iskolát, majd 1994-ben létrejött és

azóta már négy csoporttal működik a ka-

tolikus óvoda, az evangélikus testvérek-

kel létrehoztuk az Oltalom Idősek ottho-

nát. Örömmel tölt el, hogy a nevelés és

az oktatás, ami szívügyem, megvalósult. 

– A Szeplőtelen Fogantatás Templom

az ország egyik legszebb szakrális épüle-

te, az újpestieknek és a fótiaknak több is

ennél: a Károlyi-család nyughelye.

– Hiszek abban, hogy az egyháznak

van kultúrateremtő ereje. Jöttek már lá-

togatók Londonból, a bécsi építészeti

egyetemről. A külső tatarozást követően

– amelyhez a hazai és a külföldi adomá-

nyok több éven át segítettek – folytatjuk

a munkát. Sajnos, nem mindig esünk a

támogatandók körébe a pályázatok elbí-

rálásánál, így saját erőnkre, kapcsolata-

inkra továbbra is szükség van. A temp-

lom belső falának szekkói megóvására az

idegenforgalomból, a vallásos turizmus-

ból is számítunk bevételre. Rendszere-

sen szervezünk koncerteket, melyek be-

vételéből a templom belsejét szeretnénk

megóvni. Legközelebb augusztus 19-én

este 7 órakor lesz erre módunk:

Andrássy Frigyes és operaénekes barátai

adnak hangversenyt a plébánia udvará-

ba: operarészleteket, operett-betéteket,

dalokat adnak elő. Szeretettel várjuk az

újpestieket is. – BANGHA KATALIN

15

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  1 5 .  S Z Á M
HitéletHitélet

Sebők Sándor fóti plébánost Újpesten jól ismerik, kilenc éven át

volt káplán az Egek királynéja főplébánia templomban. Néhány

héttel ezelőtt pappá szentelésének 40. évfordulja alkalmából ün-

nep szentmise helyszíne volt a fóti Szeplőtelen Fogantatás Temp-

lom. A Károlyi István gróf által építtetett templom  lelkészei az

újpesti „nagytemplom” felépítéséig az újpestiek hitéletét is

szolgálták. A fóti Károlyi-birtok és a városalapító eltéphetetlen

szálakkal varrta a két városrész történelmét. Erről is beszélget-

tünk Sebők Sándor atyával az Ybl Miklós-tervezte templom

szomszédságában, a plébánia hivatalban.

Eltéphetetlenül
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– Az élet egyik mozgatóereje, hogy

az ember maradandót alkosson és ke-

resse gyökereit is. Az Újpesten otthonra

találók ismerik felmenőiket, de ugyan-

ilyen fontos, hogy a település is tisztá-

ban legyen azzal, honnan indult, kik se-

gítették az első lépéseket, s annak van-

e hatása a ma történésére. Kétségtelen,

hogy Újpesten is a rendszerváltozás

utáni évek a Károlyi-család megisme-

résének és tevékenységének mélyebb

megismertetését hozták. A helytörté-

net-kutatást is a városalapítás minden

lehetséges mozzanatának megismeré-

sére ösztönözte. A Károlyi fivérek közül

István gróf volt az, aki az 1838-as nagy

pesti árvíz után, hogy a főváros lakóin

segítsen, kedvezményekkel ösztönözte

a Duna-menti területen való letelepe-

dést. A káposztásmegyeri telepítéssel,

az 1840-ben kiadott alapító levéllel

biztosított szabadságjogokkal robbant

ki és válhatott hallatlanul gyors fejlő-

déssel később várossá Újpest. A Ká-

rolyi-család története a XV. századtól

követhető nyomon. Az újpestiek számá-

ra István gróf az első,  markánsan meg-

jelenő politikus, akihez  kötődik a tele-

pülés létrejötte. 

Fontosak-e a Károlyiak, az egyik leg-

régebbi magyar család tagjai mások

számára is?

– Igen. Néhány éve tapasztalom,

hogy az egyetemi oktatásban nagyon

sok érdekes szakdolgozat, doktori disz-

szertáció témája a XVIII., a XIX , avagy a

XX. század és benne a Károlyi leszárma-

zottak tevékenysége. Ez azért örömteli

számomra, mert a magyar arisztokrácia

történetének kutatásában véglegesen

véget ért az a korábbi sommás véleke-

dés, melynek eredményeként a törté-

netkutatás és írás minden mágnáscsa-

ládban nemzetietlen és pazarló, szoká-

saiban nem érett és kigúnyolt személyt

és osztályt láttatott. Emiatt a történé-

szek kiválóságainak arisztokrácia- és

társadalomtörténeti kutatásai nagyjá-

ból a nyolcvanas évek közepéig azon-

nali publikálási lehetőség nélkül ma-

radtak. A Károlyiak koráról azonban

újabban több előadás-sorozat is meg-

emlékezett, példaként említem a 2005

októberében Fóton a Római Katolikus

Plébánia és a Magyar Építészeti Múze-

um által szervezett, több napon át tartó

tudományos konferenciát, amelynek

előadásaiból könyv is készült A fóti

templom és a romantika építészete

címmel. A konferenciát az Ybl Miklós

tervei által épült templom felszentelé-

sének 150. évfordulója alkalmából hív-

tak össze. Szöllősy Marianne gyűjte-

ményvezető Újpest történetét tárta a

hallgatóság elé. Köztudott: a fóti temp-

lomot Károlyi István építtette, az épület

ma is önálló fejezete a művészettörté-

netnek: a romantika kora építészeté-

nek. De nekünk több is ennél: a Károlyi-

ak temetkezési helye is egyben.

Ön hogyan lett a Károlyi-család ku-

tatója, ezáltal jó ismerője?

– Először Kadlecovits Géza, az Újpes-

ti Helytörténeti Értesítő alapító főszer-

kesztője kért fel bő másfél évtizeddel

ezelőtt egy Károlyi István életét felvá-

zoló tanulmány megírására, amelyet

örömmel vállaltam. Az érdeklődésen túl

személyes emlék is motivált: a hatvanas

évek elején kisgyermekként Füzérrad-

ványban, a Károlyi család korábbi kas-

télyában kialakított szanatóriumban

éltem egy ideig. Erőnlétem javítása egy

teljes oktatási évet vett igénybe, ott vé-

geztem az általános iskola első osztá-

lyát. Éreztem tehát személyes készte-

tést is. A tanulmány megírását követte

az önkormányzat megbízásából írt élet-

rajzi könyv, majd a forrásmunkák gyűj-

teménye. Írtam egy összefoglaló művet

a fóti Károlyi templomról is, ez utóbbit a

fóti Károlyiak Alapítvány adta ki. Ezek-

hez a munkákhoz az újpesti önkormány-

zat mellett igen sok segítséget kaptam

Sebők Sándor plébános úrtól, valamint

Károlyi Lászlótól és feleségétől, Erzsé-

bet asszonytól. A Károlyi-család törté-

netével kapcsolatosan korában is meg-

lévő források mellett a kutatás során

feltárultak a kéziratos források további

lelőhelyei, a Magyar Országos Levéltár

kezelésében lévő Károlyi levéltár

anyagai mellett kiváló történészek

munkássága bővítette a Károlyi-csa-

ládról fellelhető ismereteket. A kilenc-

venes évek elejétől szerencsére min-

den hivatalos gát megszűnt. A kutatá-

soknak az egyén felelősség vállalása

és legfeljebb az anyagi korlátok szab-

hatnak határt. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á GInterjúInterjú 2009.  augusztus  14.

Újpest önkormányzata kiadásában tizenegy évvel ezelőtt jelent meg a

Gróf Károlyi István élete című könyv, amely az első átfogó mű a főis-

pán-politikusról: Újpest alapítójától. A kötet szerzője Buda Attila, az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának

könyvtárosa az első kötetet jegyzi az önkormányzat könyvkiadásainak

sorában is, amelyet A hallgatag mágnás, a Károlyiakról összeállított

szemelvénygyűjtemény követett. Buda Attila ma is szívesen időz

kutatása során a Károlyiak korában. A városalapítóról és egy újabb kor

szülöttéről egyaránt beszélgettünk.

Nemcsak az újpestieket érdekli

Fóttól Újpestig 
a Károlyi-család
nyomában

– A Károlyi-család emlékét őrzi Újpest, István gróf nagyrabecsülése jeléül szob-

rot állíttatott az önkormányzat, utca, emléktábla jelzi munkásságát, iskola vise-

li nevét. Fiának nevét a mai napig őrzi a kórház, hogy csak a legismertebb csa-

ládtagokat említsük. Az István úti cukrászdában, ahol beszélgetünk, szintén gróf

Károlyi István arcképe néz ránk egy metszetről, ami minden bizonnyal a tulajdo-

nos főhajtása. Miért fontosak számunkra a kollektív emlékezet ezen megnyilvá-

nulásai? 

István gróf a hallgatag mágnás
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Több évszázad elteltével a politiku-

sokról szólva az is érdekel bennünket:

milyen ember volt. Nos, milyen em-

ber volt az Újpestet megalakító, száz-

huszonnyolc éve a fóti templom al-

templomában nyugvó Károlyi István

gróf?

– Ha a fótiakat és az újpestieket kér-

dezik, azt válaszolják: jó, sőt nagyon jó

ember volt. Így is van. Halála után Er-

zsébet királyné maga szállott le a sír-

csarnokba, hogy neki is, mint korábban

Deák Ferencnek, koporsójára tegye az

elismerés koszorúját. Azok, akik a Ká-

rolyi-család temetkezési helyén járnak,

először rácsodálkoznak az ólomkoporsó

kicsiny méretére. Nos, Károlyi István

alacsony termetű ember volt, ifjúkorá-

ban már jelentkező érrendszeri problé-

mái miatt kissé sántított. Ez mégsem

akadályozta meg például abban, hogy

1848 tavaszán lóra üljön és ötven éves

kora ellenére a maga oktatta fóti nem-

zetőrökkel részt vegyen a katonai gya-

korlatban, majd a délvidéki harcok bi-

zonyos hadműveleteiben. Emiatt 1849

elején vád alá került, a hadbíróság el is

ítélte, majd Battyhány Lajos gróf mi-

niszterelnökkel külföldre vitették, ezt

követően bezáratták. De visszatérve a

külső megjelenésére: ma joviális, meg-

nyerő embernek mondanánk, sőt jóké-

pűnek. Szakállt növesztett, szokása volt

a szivarozás, ezáltal kellemes, ápolt illat

lengte körül. A szivar az új kontinensről

származott. A Károlyi-birtokok vadas-

parkok voltak, a kor társasági szokásá-

nak megfelelően számára is a vadászat

jelentette a társasági kapcsolatokat. Ist-

ván gróf szerette a csendes időtöltése-

ket, nagyon szeretett olvasni. Az apja ál-

tal alapított könyvtárat tovább gazdagí-

totta latin, francia, német és magyar

nyelvű könyvek alkották a gyűjte-

ményt. Szabadidejét – amikor nem a

birtokot igazgatta – olvasással, ismere-

tei felújításával töltötte, szépirodalmat,

művészeti könyveket olvasott. Mélyen

vallásos ember lévén mindezek együt-

tesen irányították figyelmét a mecé-

náságra is. Így karolta fel a fiatal Ybl

Miklós építészt és bízta meg a templom

építésével. De festőket is segített:

müncheni és itáliai utakat finanszíro-

zott. Nem volt tragédiáktól mentes az

élete: kétszer megözvegyült, gyerme-

kei közül nem mindegyik érte meg a

felnőtt kort.

Szinte hallom, hogy többen közbeve-

tik: tellett a mecénásságra… 

– Kétségtelenül vagyonos ember

volt. De amint akkoriban többen tették,

a Dunába kacsázhatta volna a pénzét,

elkártyázhatta volna a vagyonát. Ám a

pénzéből a mecénás szerep mellett ba-

rátainak is juttatott, támogatta például

Garai János, és Vörösmarty Mihály ár-

váit is. Ismert a Magyar Tudományos

Akadémia létrejöttének segítése is. És

ne feledjük: a Károlyi-vagyonból ju-

tott Újpesten a Károlyi kórház, a

Clarisseum, illetve a főplébánia meg-

építésére is, hogy néhány, ma is álló

és ugyanazon célt szolgáló épületet

említsek.

Ön szerint mi lehet a mai kor embere

számára útmutató gróf Károlyi István

szellemi hagyatékából? 

– Három dolgot emelnék ki, ami út-

mutató lehet. Ami nemcsak István gróf-

ra, hanem a család egészére jellemző,

az egyfelől a kultúraközpontúság. A

könyvek, újságok szeretete.

Másodsorban a haza iránti elkötele-

zettséget, a társadalom egészére érten-

dő gondoskodást emelném ki. Nem

szolgának tekintették azokat, akik ne-

kik dolgoztak. 

Harmadszorra:  politikusként nem rö-

vid-, hanem hosszútávra terveztek,

nem vesztek el a részletekben. Nem

kellett kompromisszumot kötniük, sor-

suk is azonos volt: az egész család el-

szegényedett 1945 után. Úgy vélem, a

kultúraközpontúság és a hazaszeretet

az, ami más arisztokrata családtól meg-

különbözteti a Károlyiakat. S ez volt az a

szellemi tőke, amelyre nem sokkal ké-

sőbb Újpest várossá nyilvánítására ösz-

tönzőleg hatott. 

A Károlyi-család két miniszterelnö-

köt is adott az országnak, igaz, kicsit

később. Gróf Károlyi Mihály talán is-

mertebb Károlyi Gyulánál…

– Mihály gróf személye és levelezései

jelenleg kiemelt kutatási területet is je-

lentenek: nemrégiben jelent meg a for-

rásgyűjtemény két utolsó kötete. Gróf

Károlyi Mihály az országnak nemcsak

miniszterelnöke, hanem első köztársa-

sági elnöke volt. A nagy múltú család

ágait egyesítette, anyja ugyanis Károlyi

István unokája, apja pedig Károlyi

György fia volt. Károlyi Gyulával – aki

1931-ben lett miniszterelnök – unoka-

testvéri rokonságban állt. Mihály gróf

Fóton nevelkedett, majd élete a családi

tradícióknak megfelelően folytatódott.

Kortársai és életrajzírói vagy csak na-

gyon jót, vagy csak nagyon rosszat írtak

róla. Levelezéseinek feltárása mintegy

20 éve kezdődött, és az utolsó két kötet

az 1945-től 1955-ben bekövetkezett

halála közötti időszakot tárja elénk. Ká-

rolyi Mihály eljutott addig, hogy Magyar-

országot nem a Habrsburg-birodalom

részeként képzelte el, ugyanakkor nem

volt kommunistabarát sem. Autonóm

személyiség volt, aki önálló véleményt

alkotott a családjáról is. Bízott abban,

hogy 1918-hoz hasonlóan köztársasági

elnök lesz, de csak párizsi követ lett.

Úgy tűnik, személye a hazai belpolitiká-

ban inkább tehertétellé vált, mint példá-

vá. Viszont felfogásának ellentétes vo-

násaira utal, hogy a Mindszenty-per el-

len nem, csak a Rajk-per ellen tiltako-

zott. Ezt követően ugyanolyan szám-

űzötté vált, mint a második világháború

előtt. Véleményem szerint inkább tragi-

kus hős. Jó tradíciókat örökölt, megvolt

benne a jóvátétel akarata, a szegény ré-

teg felemelésének vágya, programja, de

nem talált partnert ehhez 1918-1919-

ben sem és 1945 után sem. Ráadásul

nem élt Magyarországon, ezért ideálok-

ban gondolkodott. Hiába vállalta fel a

Horthy-korszakhoz képest a demokrati-

zálódást, balsorsára a hazai belpolitika

nem különbözően a környező országok-

tól, diktatúrába fordult. 

Kinek ajánlja ezeket a leveleket? Le-

het-e történelmi alapok, széleskörű

tájékozottság nélkül ezeket a levele-

ket olvasni? 

– Igen, lehet. A kötetek a korba beve-

zetik, szinte kézen fogják az olvasót, mi-

közben Károlyi Mihály leírható gondola-

tait elénk tárják, amelyeket a családdal,

a politikai sorstársakkal és a barátokkal

folytatott. Nyilván nem lehet úgy olvas-

ni, mint egy bestsellert, de felkelti az ol-

vasó figyelmét. Az utalások miatt hol

előre, hol vissza érdemes lapozni, de na-

gyon nagy, olykor megvilágosító él-

ményt jelent. Hogy kiknek ajánlom: a

férfi emberek általában érdeklődőek a

politika iránt, de annak a korosztálynak

is, akik idősödvén szeretnék tudni, mi

volt, amikor fiatalok voltak. A történész

szakma is szeretné feltárni, értelmezni,

értékelni a múltat, itt a lehetőség, s ép-

pen egy Károlyi-leszármazott személyén

keresztül történjék ez. 

A Károlyi-család leszármazottai ma már

nincsenek jelen a közéletben, ugye?

– Politikusi értelemben Gyula gróf

volt valóban az utolsó közszereplő,

nincs más, akit említhetnénk. István

gróf leszármazottja, ükunokája Fóton

él, és gyakori vendég Újpesten. Felesé-

gével, Erzsébet asszonnyal a Gyermek-

otthontól kért lakrészt bérleményként

lakják az egykoron István gróf tulajdo-

nát képező kastélyépületben. György

leszármazottai valamivel szerencséseb-

bek: a fótinál jobb állapotban van

Fehérvárcsurgón az a kastély, ami egy-

koron az ő ágának tulajdona volt. Az

utódok visszatértek tehát, de, mint

mondottam, ez már nem közéleti sze-

repvállalás, szigorúan magánéleti in-

díttatás.  – BANGHA KATALIN

InterjúInterjú

AUGUSZTUS 20. ELŐESTÉJÉN
Szent István napi szabadtéri koncert színhelye lesz augusztus 19-én, szer-

dán 19 óra 30 perces kezdettel a fóti Szeplőtelen Fogantatás templom kert-

je (rossz idő esetén a templom épülete). A műsorban a Szirt Együttes lép fel

sztárvendégekkel: Bazsinka Zsuzsanna Érdemes művész, Molnár András

Kossuth-díjas Érdemes művész énekesekkel, Dráfi Kálmán zongoraművész,

valamint Pregitzer Fruzsina Jászai-díjas színművész társaságában. A mű-

sorban operettek, musicalek, spirituálék: Brahms, Chopin, Erkel, Kacsóh,

Kálmán Imre, Kodály Zoltán, Lehár, Liszt, Verdi, valamint Andrássy Frigyes

és Krisztina művei csendülnek fel. A hangverseny fővédnöke gróf Károlyi

László és felesége, Erzsébet asszony. A hangversenyre támogatói jegyek

1500 forintért válthatók a helyszínen, a bevételt ezúttal is a templom fel-

újítására fordítják.  

A fóti templom.
Illusztráció:

Károlyi István
fóti temploma c.

könyvéből

Gróf Károlyi
Mihály
(Forrás:

wikipédia)
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– Mi  a könyv műfaja? Miről olvashatunk

benne? 

– Több, mint egy dokumentum-gyűj-

temény. A megjelenés előtt álló kötet

egyfelől összegyűjti azokat az írásokat,

amelyek Újpest építészetéről az Újpesti

Helytörténeti Értesítőben az eltelt másfél

évtizedben már megjelentek. De több is

ennél, mert amíg a helytörténeti lapnak

vannak terjedelmi korlátai, egy-egy

épület építész-szemmel történő megkö-

zelítése egy könyvben már bővebb terje-

delmet tesz lehetővé. Természetesen

nemcsak a publikációk kiegészítésére tö-

rekedtünk, hiszen vannak olyan épüle-

tek, amelyről most szólunk először a

nyilvánosság előtt. Újdonság lesz az a

térképelemzés, amelyet Újpest 1875-ös,

1883-as és 1894-es térképe kapcsán

közlünk. A dokumentumokra magán-

gyűjtő és a Magyar Országos Levéltár se-

gítségével bukkantunk. A három térkép –

amelyek egyike a kötet A/3-as méretre

kihajtható  melléklete is – nem csak a

tényleges utcahálózatot  mutatja a maga

korából, hanem lehetőséget ad arra is,

hogy a szemlélő felfedezze: mi is történt

azon a területen a későbbi korokban. Az

1875-ös térképen például még látható a

mai Istvántelki Főműhely és a Chinoin

helyén elterülő Gyáli-tó, amelynek vizét

a mai Csányi utca vonalában folyó patak

vezette a Dunába. Az 1883-as térképen

már csak a patak vonala látszik, amelynek

az 1894-es térképen már nyoma sincs.

Látható ez utóbbinál  azonban a maival

megegyező utcatagozódás, amely mind-

addig háborítatlanul jellemezte Újpestet,

amíg a városközpont 1970-es évekbeli

„rehabilitációja” azt fel nem rúgta. És

sorra veszünk jó néhány újpesti épületet.

Ezért a tényleges műfaji meghatározás

nem egyszerű.

– Ön építőmérnökként több szakkönyv

társszerzője, Újpestet érintő publikációit

gyakorta feleségével: Iványiné Konrád

Gizellával jegyzi. Újpest önkormányzata

Újpestért díjjal ismerte el korábban tevé-

kenységüket. Ez a kötet is a közös munkát

példázza?  

– Részben igen, hiszen a kötetnek több

szerzője van. Egyikőjük valóban a felesé-

gem, aki szintén építőmérnök, Újpest

műszaki, építészeti értelemben is elhiva-

tott feltárója, publikálója, újpesti szüle-

tésű lokálpatrióta. Ebben a kötetben is

több írása szerepel: a régi térképek

elemzésén túlmenően például Újpest

nagyközség és város idejébe kalauzolja

az olvasót a könyv „Szép házak, jelentős

épületek” című fejezetében, gyakorlati-

lag a kezdetektől a a Szent László téri

modern épületek sivár tűzfalait díszítő

szgrafittokig, valamint Baumgartner

Sándor által tervezett iskolaépületekről

írt ezúttal  elemzést. Bazsó Gábor művé-

szettörténész – aki

szintén helybéli polgár

– Újpest első épületeit

foglalta csokorba,

például a mai gázgyár

területén volt közép-

kori templomrom be-

mutatását, a Megyeri

Csárdát, korábbi

gyárépület: a Hazai

Pa m u t s z ö v ő g y á r

(HPS) területéről

annak nyomán írt,

hogy a területén lé-

vő kastélyépület-

ben hajdanán Er-

zsébet királyné is

megpihent, elemzi a mai Berzeviczy

szakközépiskola épületében fellelhető

reliefet, a zsinagóga építészetét. Jóma-

gam többek között a mártíremlékmű, a

Járásbíróság épületéről írtam, és külön

fejezetet érdemelt a világhírű Ybl Miklós

építész és Újpest kapcsolata. A kötetben

helyet kaptak Újpest rejtett szépségei, és

közismert épületei egyaránt.  Az utóbbira

példa többek között a víztorony, az UTE-

stadion, a Rákóczi téri Szent István plé-

bániatemplom, a Postapalota és még

hosszan sorolhatnánk. A városházáról,

bármennyire is emblematikus épülete

Újpestnek, nem írtunk, mert egy önkor-

mányzati kiadvány, Rojkó Annamária ki-

tűnő tanulmánya – az Újpest lapban kö-

zölt korábbi cikksorozat  alapján – már

megjelent az épületről. A kötetnek –

melynek köszöntőjét dr. Derce Tamás

polgármester írta – szakmai lektora az új-

pestiek által is jól ismert műemlékvédő,

dr. Czétényi Piroska.  

– Hány oldalas lesz a könyv? Ki a ter-

vezője?

– A könyv formáját tekintve folytatása

lesz a Hirmann László által jegyzett, két

évvel ezelőtt megjelent Híres újpestiek

című kötetnek. A sorozattervező ezúttal is

Banga Ferenc újpesti grafikusművész. A

bőséges illusztrációknak is köszönhetően

több mint 300 oldalasra várjuk elkészül-

tét. A borítón Újpest egyik ékessége, a

korábbi ELMÜ irodaépület és a Nasser-

ház, hátlapján a város-

háza kapuja lesz látható. 

– A Volt egyszer egy

város című könyv azt is

jelzi: a város most is él az

elődök munkája nyomán.

50-100 év múlva egy

képzeletbeli kötet vajon

milyen épületet említene

építészeti örökségként az

utókor figyelmébe? 

– Amit kérdez, az in-

kább a jóslás kategóriájá-

ba tartozik, ami nem az én

reszortom. De ha elját-

szom a gondolattal, re-

ménykedem, hogy néhány

épület, mint például az új épületek so-

rába tartozó káposztásmegyeri katoli-

kus templom, a Nagyváradi-liget lakó-

park, avagy az Árpád út és a Kemény

Gusztáv utca találkozásánál emelt vörös

téglás épület talán nem jutnak az idők

folyamán  arra a sorsra, mint például a

gyógyfürdő Ybl-díjas épülete, amely

minden bizonnyal lebontásra kerül. Az

újpesti épületeken nemcsak az idő ha-

gyott nyomot. Vannak olyanok is, ame-

lyek a szanálás nyomán estek áldozatul.

Ezen épületekről mi is csak múlt időben

szólhattunk. – B. K. 

Volt egyszer egy város – Újpest jelentős épületei címmel jelenik meg a

városnapokon egy újabb kötet, amelynek kiadását Újpest önkormányza-

ta megbízása alapján a helyi székhelyű Kossuth Kiadó Zrt. vállalta magá-

ra. Bár a tervek szerint e könyv bolti kereskedelmi fogalomba nem kerül,

az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben fellelhető lesz és korlátozott

példányszámban a helyszínen meg is vásárolható. Lapunkban a könyv

szerkesztőjét és egyik szerzőjét, Iványi János építőmérnököt  kérdeztük.

Közös örökségünk – egy kötetbe gyűjtve 

Volt egyszer egy város

Templombúcsú – Újpesti Városnapok – Újpest búcsú 

Az Újpesti Egek Királynéja
Nagytemplom búcsúja

Mint bizonyára ismeretes, sok falu, város, városrész

ma is megünnepli a búcsút. A búcsú a templom védő-

szentjének ünnepe, amikor a hívek úgynevezett búcsút

nyerhetnek bűneik felett. 

A legtöbb helyen ma is nagy ünnep a névadó védő-

szent napja, a település búcsúja. Újpesti katolikus

elődeink különleges nevet találtak ki. Habár Szűz

Mária Jézus anyja, jótéteményeiért sokféle jelzővel,

névvel tiszteljük. 

Egek Királynéja: ilyen elnevezésű templom

nincs is több az országban, sem a régi történelmi

Magyarországon. Egek Királynéja tiszteletnek egy

egyszerű emléknapja volt, május 31-én. XII. Piusz

pápa 1954-ben ezt a napot, május 31-ét eltöröl-

te. Helyette nagyon hasonló elnevezéssel au-

gusztus 22-én jött létre új ünnep: Boldogságos

Szűz Mária Királynő. Érdekes módon akkor a

templombúcsúnk megszűnt. Hiánya az akkori ne-

2009.  augusztus  14.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
InterjúInterjú

Az Iványi házaspár
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– Bízom abban, hogy ebben az eszten-

dőben is így lesz – fogalmaz dr. Kőrös

András.– A bizonytalanságnak jelenleg

az az egyetlen indoka, hogy az engedé-

lyeztetési eljárás utolsó szakaszában

vagyunk. A városnapokig hátralévő idő-

nek ugyan elegendőnek kell lenni ah-

hoz, hogy az emléktábla állításának va-

lamennyi feltételét teljesítsük. A Lőwy

Izsák arcmását ábrázoló dombormű ter-

vének ugyanis többszörös „szűrőn” kell

még átmennie, zsűrizte már a Budapest

Galéria, és bízom abban, néhány napon

belül az újpesti és a fővárosi önkor-

mányzat határozata is megszülethet, és

ezzel az emléktábla állítás minden kri-

tériumát teljesítjük. (Időközben az em-

léktábla terve „átment” a szűrőkön. 

A szerk.)

– Az elmúlt esztendőben megalakulásá-

nak huszadik évét ünnepelte az Újpesti

Közművelődési Kör, amelynek Ön is

egyik alapító tagja. Több mint két évti-

zed elteltével Lőwy Izsák emléktáblája a

tizedik lesz a sorban, a tagság adakozá-

sa nyomán.

– Mi, a kör tagjai, amikor úgy határoz-

tunk, hogy emléket kívánunk az utókor

számára is örökül hagyni az újpesti ki-

válóságok megmintázásával, azt is vál-

laltuk: a maguk erejéből teremtjük elő

ehhez az anyagiakat. Lőwy Izsák em-

léktábláját a februárban megtartott jó-

tékonysági bálunk tombola-bevételé-

ből terveztük előteremteni. Mivel a kör

tagjai az idők múltával többségükben

már nyugdíjasok, vagy ezen időszakhoz

közelednek, kevés a fiatal közöttünk, ez

a vállalásunk nem csekély anyagi áldo-

zatot kívánt most is. Az emléktábla

megalkotására Schrammel Imre Kos-

suth- és Prima Primissima-díjas kera-

mikus művészt kértük fel (aki a Könyves

gimnázium falán elhelyezett Babits-

táblánk készítője is), aki ezernyi szállal

kötődik Újpesthez, és a kör tagjai közül

többen mondhatjuk barátainak magun-

kat. Művész barátunk nagy gesztusa:

önköltségi áron vállalta el az emléktáb-

la kivitelezését. Jelentősen csökkent ily

módon a táblaállítás költsége. 

– Hogyan esett a választás ebben az

évben Lőwy Izsákra?

– Régóta terveztük. Amikor a tábla-

állításról döntöttünk, megfogalmaztuk,

ki mindenkit tartunk érdemesnek arra,

hogy az újpestiek figyelmébe példa-

képként ajánljunk. A sort a település

alapítójával, gróf Károlyi Istvánnal

kezdtük. Mivel az alapítás akkor lehet

teljes, ha „mellé” olyan polgárok is ke-

rülnek, akik élnek, éltek a lehetőség-

gel, nem maradhatott ki a sorból

Mildenberger Márton, a település első

polgára, majd később első polgármes-

tere, dr. Ugró Gyula sem. Emléktábla

méltatja Aschner Lipót és Wolfner Lajos

gyárosok tevékenységét, és a tudósok

közül Szunyoghy János biológus, a mű-

vészek közül Babits Mihály író, költő és

Pállya Celesztin festőművész munkás-

ságát is. Egy esztendővel ezelőtt dr.

Semsey Aladár polgármester, akinek

városvezetői munkájának idején lett Új-

pest megyei jogú város, emlékére avat-

tunk táblát. Lőwy Izsák személyében

ismét a régmúltban időzünk, és az „el-

sők” közé térünk vissza. Nemcsak az el-

ső lakosok egyikét, hanem egyúttal az

első bírót szeretnénk megjeleníteni,

egyúttal a közigazgatás kialakulására

utalni. Lőwy Izsák tímármester a Nyitra

megyei Nagysurány szülöttje, 1823-

ban vette át édesapjától a helyi talp-

bőrgyárat. Azt tervezte, hogy a gyár

központját Pestre helyezi, de ehhez hi-

ányzott a letelepedési engedély. Mivel

Nagysurány is Károlyi-birtok volt, ké-

zenfekvő volt az üzem Új-Megyerre

költöztetése, amelyre itt alkalom nyí-

lott. Lőwy Izsák és családtagjai: iker-

testvére, Bernát és Joachim az elsők

között béreltek házhelyet. A pesti lete-

lepedés ily módon füstbe ment terv

lett, de nem múlt el nyomtalanul. Erre

utalnak Lőwy Izsák levelei, amelyben

lakóhelyét következetesen Ujpestnek

nevezi. A legenda szerint mai lakóhe-

lyünk névadójaként tehát Lőwy Izsákot

köszönthetjük. Az azonban már tény,

hogy 1840-ben bírónak választották.

Bőrgyára 1847-ben csődbe jutott, és

Lőwy Izsák nem sokkal később elhalá-

lozott. Minden bizonnyal karizmatikus

személyiség lehetett, hiszen még

1866-ban utcát neveztek el róla. 

– Hová kerül az emléktábla?

– Az Újpesti Közművelődési Kör által

emelt tizedik emléktáblánk negyedik-

ként kerül az újpesti városháza István

úti homlokzatára.

– Egy esztendővel ezelőtt a városna-

pokon az akkori Újpesti Média Kht. – az

Újpesti Napló kiadója – vándordíjat ala-

pított, amelyet elismerése jeléül a civil

szervezetek közül Önöknek, az Újpesti

Közművelődési Körnek ítélt oda elsőnek.

Az újpesti víztornyot megmintázó alko-

tást egy év elteltével kinek adják to-

vább?

– Nem volt könnyű a döntés, hiszen

több remek munkát végző civil szerve-

zet tevékenykedik Újpesten. Nem taga-

dom, a vándordíjat nemcsak nagyra ér-

tékeltük, meg is szerettük. Olyan dön-

tést hoztunk, mondanám tréfásan, hogy

a kecske is jóllakjon és a káposzta is

megmaradjon. Egy évig az Újpesti Vá-

rosvédő Egyesület őrzi majd a víztor-

nyot. S hogy mi az előbbi tréfás megfo-

galmazás magyarázata? A Városvédő

Egyesület szinte a Közművelődési Kör

testvére, hiszen alapítói között számta-

lan Kör-tag van. Tekintélyes munkát

végző civil szervezet, amely az Újpesti

Civil Kórussal kiegészülve komoly szel-

lemi erőt is képvisel. A viccet immár

végleg félretéve, testvéri érzelem ide

vagy oda: az egyesület városvédelem-

ben megjelenő, értékteremtő ereje,

könyvkiadási tevékenysége, közel húsz

éves jelenléte az indoka a vándordíj

odaítélésének. Az átadásra a városna-

pok ideje alatt sort is kerítünk.

– BANGHA KATALIN

Hódolva a hagyományok továbbéltetésének és az emlékek őrzésé-

nek, ebben az esztendőben Lőwy Izsák tímárnak, Újpest első bírójá-

nak emlékére  állíttat emléktáblát az Újpesti Közművelődési Kör.  Ki-

mondhatjuk: ha városnapok, akkor emléktábla-avatás? – kérdeztük

Dr. Kőrös Andrást, a Kör ügyvivőjétől.

Emléktábla: Lőwy Izsák emlékére 

Legendás névadó  

héz időkben sokaknak talán fel sem tűnt. Az utób-

bi időben voltak új próbálkozások, de egyik sem

járt sikerrel. Nemrégiben az Újpesti Főplébánia

képviselőtestülete egyhangúlag úgy határozott,

ha már az Egek Királynéja ünnep megszűnt, a na-

gyon hasonló elnevezésű Boldogságos Szűz Mária

Királynő ünnepet tartsuk meg. Mivel augusztus

még nyaralási idő, ezért mindig augusztus utolsó

vasárnapján. 

Azt szeretnénk, hogy az elkészülő új Főtér közpon-

ti szerepet töltsön be. Általában augusztus utolsó

hétvégéjén vannak az Újpesti Városnapok is. Jó lenne,

ha egyezség jönne létre az önkormányzattal, és az Új-

pesti Városnapok programját is rögzíteni lehetne erre

a hétvégére. A templom a búcsúval és a városnapok-

kal egybekötve helyet adhatna koncerteknek és más,

ide illő műsoroknak is. 

Ebben az évben lesz az első búcsú. Hagyományt

nem lehet mesterségesen teremteni, de szeretnénk,

ha élő hagyomány lenne a búcsú. Ebben az évben a

nagy főtéri felfordulás miatt még szerény program-

mal: 

Augusztus 28-án, péntek este 20-24 óráig virrasz-

tás lesz a templomban. 

Augusztus 29-én, szombat este 19 órakor egy ko-

molyzenei koncert: Szvorák Katalin: A nap megszen-

telése. Középkori himnuszok, zsoltárok, énekek

Andrejszki Judit, Gombai Tamás, Pejtsik Péter közre-

működésével. 

Augusztus 30-án, vasárnap 10 órakor ünnepi

szentmise lesz dr. Székely János püspök úr vezetésé-

vel, utána kerti parti a plébánia kertjében, mely ün-

nepségekre a Polgármester urat, és helyetteseit is

várjuk az újpesti polgárokkal egyetemben. 

– HORVÁTH ZOLTÁN plébános

Újpesti Főplébánia

InterjúInterjú

Schrammel Imre
keramikusművész és a

megbecsült Lőwy Izsák.
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Minden könyvben 
van valami tündéri…

Az olvasás az egyik legszórakoztatóbb kikapcsoló-

dás. Különösen igaz ez a nyári pihenés ideje alatt:

ilyenkor szívesen bújjuk az útikönyveket, tervez-

getjük az előttünk álló nyaralást, vagy épp egy

könnyed olvasmányt keresünk, amivel jó lesz majd

kifeküdni a vízpartra. De az otthon töltött, hosszú

meleg estéket is felejthetetlenné varázsolhatja

egy izgalmas album lapozgatása vagy kalandozás

egy regény útvesztőiben.

A Könyvtündér Internetes Könyváruház segítségével ez az élmény Öntől is csak

egy karnyújtásnyira van! Áruházunk állandó 15%-os kedvezménnyel, újdonsá-

gokkal és akciós ajánlatokkal várja a látogatókat. Folyamatosan bővülő kínála-

tunkban mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb olvasmányt.  A vásár-

láshoz egyszeri regisztráció szükséges, ezt követően bármikor indulhat a baran-

golás a könyvek varázslatos birodalmában. A Könyvtündér a raktáron lévő köny-

veket Magyarország területén belül 1-3 munkanapon belül házhoz szállítja, 7000

forint feletti vásárlás esetén ingyenesen.

Újpesti lakosok a 15%-os kedvezményen túl megtakaríthatják a szállítási és

postaköltséget is, ha az interneten leadott rendelésükért személyesen befárad-

nak telephelyünkre. Címünk: 1047 Bp., Perényi Zsigmond utca 15.

A könyvrendelés menetéről részletes információk találhatók 

a www.konyvtunder.hu honlapon. (x)

1. Leslie L. L. : Kilenc csontfarkas        2. Vavyan F. : Mennyből a csontváz        3. Wilbur Smith : A vadász végzete          4. R. Ludlum: Az Altman-kód                 5. Egy rosszcsont kutya naplója

T O P 5  T E R M É K E I N K

Főtér-építő Rendezvény 

M e g h í v ó

Szeretettel várom Önöket Főtér-építő rendezvényünkre,

amelyen elkezdjük közösen lerakni a szép, új díszburkola-

tot. Kérem, jöjjön el, csatlakozzon Ön is a közös munkához!

Várjuk 2009. augusztus 29-én, szombaton délelőtt 10

órakor az újpesti Városháza mellett. Beszédet mond: dr.

Trippon Norbert alpolgármester.

A Főtér-program híreit megtalálhatják a www.ujpestifoter.hu

honlapon is. – DR. DERCE TAMÁS, Újpest polgármestere



Egészségünkről szólva már egyből, „fordítás” nélkül értjük a prevenció szó jelenté-

sét, ám ne lepődjünk meg: az építőipar kulcsszavává is válhat. Az Építkezők Fogyasz-

tóvédelmi Egyesülete (rövidítve: ÉFE) országos program keretében az építőipari jog-

sértések kiszűrése és az építkezők biztonsága növelése érdekében a megelőzésre he-

lyezi a hangsúlyt. Az országos program egyik helyszíne július utolsó napjaiban éppen

Újpest volt, ahol a helyi bejegyzett székhellyel működő építőipari vállalkozások szá-

mára tartottak eligazítást, s emellett a megelőzésről az építők körében már gondos-

kodnak. Minderről Flórián Zsoltot, az egyesület elnökét kérdeztük.

Mikor és milyen céllal jött létre az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete?

– Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesülete-civil fogyasztóvédelmi szervezet-

ként – a közhatóságok feladatait kiegészítve – 2006 óta járul hozzá a fogyasztó-

védelmi irányelvek érvényesítéséhez többek között az általa kezdeményezett in-

tézkedésekkel és általános piac-felügyeleti szerepével. Az ÉFE feladatait megha-

tározza az a körülmény, mely szerint a törvényi szabályozás kijátszhatósága miatt

egy építőcéget jogilag számon kérni hazánkban tulajdonképpen lehetetlen. Ezért

az egyesület a jogi szabályozást kiegészítő, civil fogyasztóvédelmi intézkedések-

kel és piac önszabályozási gyakorlatok ösztönzésével kívánja növelni az építkezők

biztonságát. 

Önök az elmúlt héten az újpesti bejegyezett székhellyel működő építőipari vál-

lalkozásokat tájékoztatták tevékenységükről. Itt hangzott el az Újpest lakói szá-

mára nyújtandó úgynevezett Építkezés Mentoráció ingyenes szolgáltatás elérhe-

tősége. Mire hívták fel a figyelmet?

– A prevenciós program eszközeinek gyakorlatban történő alkalmazásáról az ÉFE

országosan, így Újpesten is tájékoztatja a vállalkozókat és a fogyasztókat egy-

aránt. A prevenciós program kiemelt eszközei a lakosságnak nyújtott Építkezés

Mentoráció, az ország bármely pontján elérhető Online Panasziroda, a fogyasz-

tókat megkárosító vállalkozások tulajdonosait is nyilvántartó rendszere és jog-

követő vállalkozói magatartásra ösztönző igazolvány. Aki úgy érzi kapcsolatba

szeretne lépni szervezetünkkel, elérhetőségünket és tevékenységünk részletes

ismertetését az egyesület hivatalos honlapján a www.efeonline.hu címen olvas-

hatja. – B. K.

Prevenció az építőiparban
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Ady Endre versét választva, a Földobott

kő  sorozat cím azt jelzi, hogy  a Vizváry

Vilmos öregdiák sorozatszerkesztésé-

ben megjelenő Könyves Könyvek, a

Könyves Csillagok, a  Könyves Alma-

nach sorozatok nyomán ezúttal  olyan

egykori diákoknak  kívánnak emléket

állítani, akiknek  írásaikban közvetle-

nül, vagy áttételesen megjelennek  az

újpesti élmények, emlékek, és értékek.

Eigel István könyvét az öregdiák alapít-

ványon túlmenően Újpest Önkormány-

zata, a Hollósy Művészeti Alapítvány, a

szegedi Mészáros István és Eigel István

örökösei támogatták. A kötet szerkesz-

tője Fecske András, aki apai jóbarátjá-

nak tudhatta Eigel Istvánt.

A kilenc  esztendővel ezelőtt elhunyt,

újpesti születésű Eigel István képző-

művész, főiskolai tanár 1932 és 1935

között volt a Könyves Kálmán Gimnázi-

um diákja, majd a Képzőművészeti Fő-

iskolán Rudnay Gyula és Bernáth Aurél

lettek  tanárai. Már főiskolás korában

tárlatokkal hívta fel magára a figyel-

met. Munkásságát Derkovits-

ösztöndíjjal, két alkalommal Mun-

kácsy-díjjal, Nívó-díjjal, Érdemes Mű-

vész címmel, a Magyar Köztársasági Ér-

demrend Tisztkeresztjével ismerték el.

Kevesen tudják azon-

ban róla, hogy az iro-

dalom is jelentős

szerepet játszott

életében, szépíró-

ként két könyve je-

lent meg, és egész

életében vezette

naplóját, amelynek

most a háborús

időszakkal foglal-

kozó részét, fele-

ségéhez, s egyben

alkotótársához,

Tassy Klárához írt

részleteit olvas-

hatjuk nyomta-

tásban grafikákkal és színes táblákkal

kiegészítve. A kötet megszületését ez

alkalommal is könyvbemutatóval adta

hírül az alapítvány július 3-án az Újpes-

ti Polgár Centrumban, amelyen a könyv

zárszavát is jegyző Szakonyi Károly író

méltatott, a háborús naplót egyben a

hűség naplójának is ne-

vezve,  köszöntőt mon-

dott Belán Beatrix al-

polgármester. A napló-

ból Héricz Patrik koráb-

bi újpesti diák olvasott

fel részleteket. A könyv

jelenleg a Hollósy Mű-

vészeti Alapítványnál

(Budapest, XV. ker.

Rädda Barnen u. 7.),

szeptembertől az újpesti

Könyves Kálmán Gimnázi-

um mellett található Új-

pesti Helytörténeti Gyűj-

temény épületében vásá-

rolható meg az alapítvány-

nak nyújtott támogatás el-

lenében. Karácsony táján az újpesti

könyvesboltokban is kereshető. – B. K.

A hűség naplója
Már egy kisebb könyvkiadó is megirigyelhetné a Könyves Gimnázium

N. J. Pro Homine öregdiák alapítványának könyvkiadási eredményeit,

hiszen néhány héttel ezelőtt megjelent kötetük harmincharmadik a

sorban. Eigel István Nehéz idők / Ostromnapló 1944-45 című könyve

azonban új fejezetet is nyit. 

Szociális kártya: 
ellenőrzött segítség
Az újpesti Polgármesteri Hivatal díszterme adott helyet Monok polgármesterének

sajtótájékoztatójára. Szepessy Zsolt a monoki önkormányzat által elfogadott és szep-

tembertől használatos szociális kártyát mutatta be a sajtó képviselőinek. 

Szepessy Zsolt szerint a szociális segélyen élők a segélyt gyakran szükségtelen

élvezeti cikkekre költik, s a bankkártyához hasonló szociális kártya – melyre az

önkormányzat minden juttatást, támogatást, segélyt átutalna –, épp ezt akadá-

lyozná meg.  Ennek bevezetésével szabályozottá és ellenőrizhetővé válna, hogy

mire is lehet a segélyt felhasználni. A fényképpel és saját kezű aláírással ellátott

mágneses kártyával ugyanis csak a szerződéses elfogadóhelyeken lehetne fizet-

ni, és csak a törvényben meghatározott árucikkeket lehetne megvásárolni. Jelen-

leg 19 000 ilyen elfogadóhely van Magyarországon, s igény szerint a kártya idő-

vel a közüzemi számlák rendezésére is felhasználható lesz. Szepessy Zsolt el-

mondta, bár a rendszert nem szeretnék senkire sem ráerőltetni, csak akkor lesz si-

keres, ha a társadalom és az állam is az ügy mellé áll. 

A rendezvény végén Újpest polgármestere, dr. Derce Tamás tájékoztatta a sajtót

arról, hogy a kormány által tervezett 120 millárd forint elvonása lehetetlen hely-

zetbe hozná az önkormányzatokat és a lakókat, illetve tájékoztatást adott arról a

határozatról, melyet az újpesti testület a napokban fogadott el az ingyenes banki

tájékoztatásról, az átmeneti anyagi segítségnyújtásról és a pénzintézetektől ka-

pott támogatásról. (Erről bővebben a 27. oldalon olvashatnak.) – P. K.



INGATLAN ELADÓ

�� IV. Kassai utcában 53 m2-es 2 szobás, parkra
néző, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 9,5 MFt.
Tel.: 06-20-486-1419

�� Újpest kertvárosában 580 m2 saroktelken, 250
m2, 6 szobás, 2 szintes, mindkét szinten össz-
komfort, légkondicionáló, riasztó, jó állapotú
családi ház, szuterénnel kétbeállós garázzsal 54
MFt-ért ELADÓ. A Nagyvárad ligeti lakóparkban
I. emeleti lakást beszámítunk. Tel.: 233-1645,
06-20-525-0216

�� Kalocsa zöldövezetében tetőteres, garázsos,
egyedi tervezésű családi ház rendezett nagy
kerttel, áron alul, alku nélkül 15,5 MFt-ért sür-
gősen eladó. Tel.: 06-20 801-4223

�� Újpest központhoz közel, IV. ker. Nyár utcai
négyemeletes házban eladó egy 67 m2-es,
2+1/2 szobás, jó állapotú lakás (gardrób szoba,
parkettás, járólapos, új konyhaszekrény). Irány-
ár: 11,4 MFt. Tel.: 06-70-263-2510

�� Eladom 3 szobás családi házamat Újpest kert-
városában. Beépített tetőtér, cirkó, szauna,
jacuzzi, ápolt kert, hőszigetelt borítás, rendezett
környék. 28,9 MFt. Tel.: 06-20-558-8540

�� IV. ker. Kertvárosban 69 m2, újszerű, jó elosz-
tású 3 szobás, gardróbos, erkélyes I. emeleti la-
kás zárt, őrzött lakókertben tulajdonostól eladó.
24,9 MFt. Kétállásos garázs külön vásárolható.
Tel.: 06-20-238-1370

�� Eladó Veresegyházon 150 négyszögöles sa-
roktelken 77 m2-es 1+2 félszobás családi ház. Ár:
18,9 MFt. Érdeklődni lehet a 30-730-3970-es
telefonszámon az esti órákban.

�� Újpesten, metróhoz közel 53 m2-es, 1+2 fél
szobássá átalakított, felújított, napos panellakás
tulajdonostól eladó. Járólapos konyha és mel-
lékhelyiségek, parkettás nappali. Vízórás, biz-
tonsági ajtóval felszerelt. Irányár: 9,9 MFt. Tel.:
06-20-518-7907

�� Megyeren, csendes környezetben eladó egy
családi ház, amely 52 m2-es lakható és 29 m2-es
felújítandó részből áll. A ház 600 m2-es saroktel-
ken fekszik. Ár: 22 MFt. Tel.: 06-20-518-2012

�� Újpest-Központhoz közel parkos környezet-
ben a Rózsa utcában eladó egy 72 m2-es, 2 és fél
gardrób szobás, felújított, keleti fekvésű, X.
emeleti lakás. Irányár: 12 MFt. Tel.: 06-20-425-
5826, este.

�� Tulajdonostól IV. kerület Pozsonyi úton V.
emeleti 56 m2-es, 1 + 2 fél szobás panel lakás el-
adó. Világos konyhás, parkettás, új nyílászárók-
kal, budai panorámával. Irányár: 9,7 MFt. Tel.:
06-20-359-4383

�� IV. kerület Rózsa utcában eladó egy IV. emele-

ti 53 m2-es 2 és fél szobás erkélyes lakás. Irány-

ár: 10 150 000 Ft. Tel.: 370-2009

�� Újpalotai 1 + 2 fél szobás, napfényes, erké-

lyes, szép lakásom 60%-os bútorozottsággal el-

adom, vagy kisebb, 40 m2 körüli, 1,5 szobás er-

kélyesre cserélném értékegyeztetéssel. Egyedi

fűtésű előnyben. Tel.: 06-30-298-3221

�� Eladó IV. kerület Tél utcában négyemeletes

ház 2. emeletén 68 m2-es lakás. 3 szoba, gard-

rób, külön wc, kamra. Irányár: 12,9 MFt. Tel.: 06-

20-350-7613, 370-1873

�� Eladó 54 m2-es gázkonvektoros, infrafűtéses,

kétszintes, két szobás, dryvittal szigetelt kert-

kapcsolatos házrész Újpesten. Udvarban kocsi-

beállás biztosított. Tehermentes. Irányár: 12,9

MFt. Tel.: 06-20-217-14-27

�� Pomázon panorámás, tiszta levegőjű nyugodt

környezetben 647 m2-es telken 44-es Poroterm

téglából, Bramac tetőfedéssel 314 m2-es, dupla

komfortos, tehermentes ház eladó. Ajándék: 20

m2-es fedett kocsibeálló! Irányár: 54 MFt. Tel.:

06-20-925-2042

�� XIII. kerületben 31 m2-es, K-NY-i fekvésű vi-
lágos, jó állapotú lakás csendes környezetben,

jó közlekedéssel, azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 9,9 MFt. Tel.: 06-20-925-2042

�� XVI. Szentmihályon 300 nöl-es összközműves
telek 70 m2-es házzal tulajdonostól eladó. Iker-
ház építésére is kitűnően alkalmas. Tel.: 06-20-
522-0918

�� Tulajdonostól eladó lakások! 2+2 szobás, 68
m2-es Árpád úti, erkélyes, új radiátorok, szalag-
parketta, járólap, pince, konyhabútor. Irányár:
12,4 MFt. 2 szobás, 54 m2-es Rózsa utcai II.
emeleti erkélyes, világos konyhás, gardróbszo-
bás, új parkettás. Irányár: 9,4 MFt. Tel.: 06-20-
985-3085

�� Újpest-Központban, a Király utcában tégla tár-

sasházban 58 m2-es, 1+2 félszobás, 2 erkélyes, IV.

emeleti parkettás, napfényes lakás nagy pincével

eladó. Ár: 14,5 MFt. Tel.: 06-20-983-3390

�� Eladó az Izzó lakótelepen négyemeletes tég-

laépítésű házban világos, gázkonvektoros, ala-

csony rezsijű, 49 m2-es kétszobás, részben fel-

újított lakás. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-30-949-1835

�� Eladom kertvárosi, téglaépítésű, egyedi fűté-

sű mfsz-i felújított 1,5 szobás, 52 m2-es lakáso-

mat, vagy elcserélem Izzó lakótelepen, a Baross-

Káposztásmegyeri-Fóti-Erdősor u. közti terüle-

ten 1-2. emeleten, téglaházban. Tel.: 06-30-

265-3090

�� Tulajdonostól! Eladó Újpest, Virág utcában 2 +

félszobás, vízórás, dupla ráccsal védett 71,5 m2-

es VI. emeleti felújítandó panellakás. Egyedi fű-

tésmérés szerelése folyamatban. Megegyezés-

sel igény szerint felújítom. Ár: 9,5 MFt. Tel.: 06-

20-209-5557

�� Kár lenne lemaradni róla! Újpesten a Vízto-

ronynál IX. emeleti, 36 m2-es, másfél szobás,

igényesen felújított, keleti fekvésű, kiváló köz-

lekedésű panellakás eladó. Egyetemistáknak is

kiváló! Ár: 8,9 MFt. Tel.: 06-20-391-5546

�� XIII. ker Újlipótvárosban, 5 percre a Duna-

parttól és a metrótól kulturált, felújított, tégla-

építésű ház földszintjén biztonságos, udvarra

néző, csendes, 45 m2-es, 2 egybe nyíló szobás

(külön nyitható, galériázható), gázkonvektoros,

alacsony rezsijű öröklakás eladó. Ár: 12,8 MFt.

Tel.: 06-20-391-5546 

�� Árpád kórházzal szemben, 1+2 félszobás, 53

m2-es, jó elosztású, 5. emeleti, É-D fekvésű, er-

kélyes, biztonsági rácsos lakás eladó. Ára: 9,2

millió Ft. Tel.: 06-70-77-47-204

�� Tulajdonostól eladó kombicirkós, felújított,

tehermentes, berendezett parasztház Budapest-

hez közel, Cserhát hegység lankáin, Vanyarc fa-

luközpontban panorámás, gyönyörű fekvéssel

1181 m2 területtel. Termő gyümölcsfák. Közel-

ben gyógyvíz. Irányár: 11,6 MFt. Tel.: 06-20-

934-1573

�� Eladó Rákospalota kertvárosi részén, kiemelt

övezetben, a villasoron, 720 m2-es telken 69 m2

és 49 m2-es szabadon álló, felújítandó, üresen

álló házakkal. A telekre iker- és társasház is

építhető. Tel.: 20-527-9813

INGATLANT KIAD

�� Újpest kertvárosi részén 2 szoba összkomfor-
tos 70 m2-es lakás családi házban kerthasználat-
tal, 6 hónapra havi 50 000 Ft + rezsiért kiadó.
Tel.: 06-20-925-2042

�� József Attila utca 21-23 számú házban 18 m2-
es teremgarázshely kiadó. 15 000 Ft/hó. Tel.:
06-70-676-4607

�� Újpest kertvárosában, családi házban külön
bejáratú, külön közüzemi órákkal, felújított 70
m2-es, 5 helyiségből álló szuterénhelyiség
hosszú távra csendes tevékenységhez, vagy iro-
dának kiadó. Tel.: 06-20-914-7956

�� Sürgősen kiadó, vagy eladó magánszemélytől
35 m2-es másfél szobás erkélyes, és 72 m2-es 
2+1 szobás lakás bútorozatlanul. Azonnal köl-
tözhető! Tel.: 06-20-349-6819

ÁLLÁST KÍNÁL

�� A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gim-
názium (1046 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) ke-
res 2009. augusztus 24-i belépéssel fiatal rajz-
tanárt. Középiskolai tanári gyakorlat előnyt je-
lent. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon
0630-2509502 Borosné dr. Kézy Zsuzsanna
igazgatónőnél.

OKTATÁS

�� Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári
felzárkóztatás szakképzett tanárral az Izzó lakó-
telepen, általános iskolásoknak. Tel.: 233-3208,
06-30-409-07-30

�� Matematikából pótvizsgára felkészítés Újpes-
ten és környékén. Házhoz megyek. Tel.: 06-30-
297-4207

�� Újpesti logopédus beszédhibák javítását,
írás-, olvasás és számolási zavarok megszünte-
tését, illetve megelőzését nyáron is vállalja 5-
10 évesek körében. (Szűrés, diagnózis ingye-
nes.) Tel.: 06-30-416-3282, 369-3462

�� Matematika, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal szakta-
nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Matematikatanítás. Nagy gyakorlattal ren-
delkező középiskolai tanár korrepetálást, kö-
zép- és emeltszintű érettségire felkészítést vál-
lal matematikából Újpesten. Tel.: 06-20-532-
9770

�� Angol és orosz nyelvoktatás felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Nyugodt, derűs körül-
mények, reális árak. Tel.: 06-20-946-9556

�� Angol, német, olasz nyelvtanítás, korrepetá-
lás, érettségire, általános és gazdasági nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06-30-448-8030

SZOLGÁLTATÁS

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

�� Akciós radiátorcsere panellakásokban! Munka-
díj: 8000 Ft/db. Vállalunk továbbá vízszerelést és
burkolást. Tel.: 06-20-323-4471

�� Mosógép-, mikrosütő-szerviz. Felújított mo-
sógépek értékesítése garanciával, szállítással.
Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955

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

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-
szülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp.,
1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-
1138, szerviz: 230-7669

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,
javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV.
ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Stílus és érték! Parafaburkolatok, bambusz-
parketták, svédpadlók, intarziák, laminált padlók.
Teljes körű kivitelezéssel, segédanyagokkal.
www.parkettavarazs.hu, Tel.: 06-20-975-6543

�� Elég Önnek egy gyertya a fűtéshez? Ameny-
nyiben nem: SZIGETELJEN! Teljes körű kivitelezés
anyagokkal, tanácsadással. www.szigetele-
sprofi.hu. Tel.: 06-20-975-6543

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL! Garanciával! Orion, Vi-
deoton, ITT-Nokia, Normende, Vestel, Schneider,
Dual, ) Tel.: 06-20-410-6393, 06-20-471-8871

EGÉSZSÉG

�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonan-
ciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey u-i
nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Bejelentkezés:
06-70-271-9867

RÉGISÉG

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

�� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan –
azonnal – elszállítom. Nem vagyok kereskedő.
Tel.: 06-20-956-4084

VEGYES

�� Frissen vizsgázott 2002-es évjáratú Toyota
Avensis sok extrával (ABS, CD, fedélzeti kom-
pjúter, sötétített üveg, szervokormány, szervo fék,
első és oldalsó légzsákok) 120 000 km-rel megkí-
mélt állapotban eladó! Tel.: 06-20-437-3443

TÁRSKERESÉS

�� 53 éves független, diplomás nő barátot, társat
keres független, sportot, természetet kedvelő
50-60 éves újpesti férfi személyében. Tel.: 06-
30-432-5932, vagy E-mail: ka_kati@freemail.hu

�� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember
keresi egy független, szerény, szintén magá-
nyos leány ismeretségét tartós kapcsolatra. Vá-
laszt „Újpesti fiú” jeligére 1325 Budapest, Pos-
tafiók 196-ra kérek, vagy telefonon: 06-30-
260-1518 (18 óra után).

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

�� 50 éves összevont érettségi találkozóra ke-
ressük az újpesti Kanizsai Dorottya leánygimná-
ziumban 1959-ben érettségizetteket. Szerve-
zők: Ill Aranka 4000-999, 06-70/239-7913 és
Varga Mária 290-0641, 06-30/899-2111
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VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

A lakossági apróhirdetés felvétele: 
Újpesti Média Nonprofit Kft. 

szerkesztősége. 
Cím: Ady Endre Művelődési Központ
(1043 Budapest, Tavasz u. 4. I. em.) 
Hétfőn: 10-17 óráig, csütörtökön: 
9-16 óráig, pénteken: 9-12 óráig. 
Hirdetését e-mailen is feladhatja:

unhirdetes@gmail.com 
Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777, www.medaille.hu

HIRDETÉS

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434



OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs) 
szakács, idegenvezető, 
elsősegély tanfolyam.

Jelentkezés és információ: 
06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége (1042 Bp., Árpád út 56.)

A HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
AUGUSZTUSBAN ISMÉT 

NAPKÖZIS TÁBORT HIRDET 
6-13 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

HELYSZÍN: BÁZIS Kommunikációs Központ

(Bp., IV. kerület, Munkásotthon utca 33-39.)

2009. augusztus 24-28.

Programok: 

– Személyiségfejlesztő kreatív 

helyzetgyakorlatok  

– Színjátszás, kommunikációs gyakorlatok

– Mozgás és tánc, játékos formában

– Ének- és ritmusfejlesztés

– Szabadtéri kapcsolatteremtő fejlesztő játékok

Jelentkezés: Tel.: 06-309-737-725 

vagy e-mail: harsanyi_@mailbox.hu

Szigeti József Utcai Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet a Szigeti József Utcai Álta-
lános Iskola informatika szakos általános is-
kolai tanár munkakör betöltésére.

Helyszín: BÁZIS Kommunikációs Központ A közal-

kalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-

jű (előreláthatólag 2010. 06. 15-ig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1041 Budapest, Szigeti

József u. 1-3.

Pályázati feltételek:

– főiskola, informatika szakos tanár

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet

– egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola –

matematika szakos tanár, nem szakrendszerű ok-

tatás 120 órás akkreditált továbbképzés elvégzé-

se, interaktív tábla használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-

sok: oklevél, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009.

szeptember 14. A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2009. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a

pályázatnak a Szigeti József Utcai Általános Iskola

címére történő megküldésével (1041 Bp., Szigeti

József u. 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a

KSZK pályázati adatbázisában szereplő azonosító

számot: 4/2009., valamint a munkakör megneve-

zését: informatika szakos általános iskolai tanár,

vagy elektronikus úton Török Ibolya igazgató ré-

szére az iskolavezetes@szigeti84.hu e-mail cí-

men keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szep-

tember 11. A pályázati kiírás további közzététel-

ének helye: KSZK Közigállás

FORMÁZD ÚJJÁ A TESTED: RYN cipővel
Végre hozzáférhető az új gördülőcipő: a RYN.

Miért is szeretjük?

A testsúly 120%-át is elvinni képes emberi láb 26 csontból, 33 ízületből és 100 ín-

ból-izomból, ínszalagból áll, amelyre ha nem vigyázunk, az életkor előre haladtá-

val, helytelen cipő viselésével deformálódhat; lúdtalp, bütyök, kalapácsujj alakul-

hat ki. Ez azért baj, mert a fájdalom miatt a láb, sőt az egész test kényszertartásba

kerül, és többek között épp emiatt is, az elváltozások súlyosabbá válnak. Ez a gya-

korlatban azt jelenti, hogy az ember egyre nehezebben talál magának kényelmes

cipőt, sokan már csak papucsot, horgolt cipőt, szandált vagy csináltatott ortopéd

cipőt tudnak hordani, és az egyetlen szóba jöhető megoldás a műtét.

Mit tehetünk ellene ?

Az autóipar szerencsére már 100 éve megtalálta a megoldást, az autókat levegővel

felfújt gördülő gumikerekekkel és lengéscsillapítóval szerelte fel. (Képzeljük el,

milyen lenne lépegető vaskerékkel utazni!) Az afrikai néptörzseknél ismeretlen a

mozgásszervi probléma, mert természetes talajon, mezítláb járnak. A lebetonozott,

kemény, egyenetlen talajon való járás viszont a civilizált lakosság kb. 80-ánál okoz

valamilyen ízületi problémát.

Megelőzhető a probléma kialakulása a láb egészséges állapotában, és nagyon

sok javulás várható a már károsodott vázrendszer javításában is az új járástechno-

lógia: RYN bevezetésével.

Felszerelhetjük a cipőnket rezgéscsillapítóval, az ütközési energia elnyelése ér-

dekében, így a talajjal való érintkezéskor (lépés) a becsapódási energiát gördülé-

si energiává lehet alakítani.

Figyeljük meg, hogy járáskor a legtöbb ember – talán mi magunk is – „szalad a

feje után”, azaz a testének a súlypontja nem a lába fölött, hanem az előtt van. A

Ryn cipőben a speciális szerkezet miatt csak jól lehet járni, mert rákényszeríti az

embert az optimális élettani testtartás alkalmazására. A RYN az egyéni passzív já-

rásmintát a cipőtalp görbülete segítségével képes aktívvá átprogramozni, és ez az

új mozgás természetes ízületi állás és összehangolt izommunka segítségével akár

napi 1000 Kcal energiát is fogyaszthat.

Ha már kialakult a láb torzulása, akkor is érdemes a RYN cipőt viselni, mi magunk

több kolléganőnkön is azt  tapasztaltuk, hogy a RYN a kialakult fájdalmas állapotokat

is képes valamilyen szinten rendbe hozni, fájdalom nélküli járást biztosítani. Mások a

csípőprotézis vagy gerincsérv-műtétet úszták meg ezzel a technológiai segítséggel.

Még egy dolog, ami csak a RYN tud. Egy speciális csavartechnológia segítségé-

vel megakadályozza a boka bedőlését, nem kell külön odafigyelni a külső lábélen

való járásra. A legjobb dolog pedig most az, hogy a modellek bevezető áron 34 000,

és 47 000 forint között – lényegesen olcsóbban, mint elődei – vásárolhatók meg.

Részletfizetés lehetséges.

Dr. Starcz Judit (x) 

Jókai Biocentrum,  IV. ker Árpád út 77.

RENOVATE YOUR BODY NEWLY

Mi gondoltunk az Ön családjára is!
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HirdetésHirdetés

Jön a zárt lábbelik időszaka, tekintse meg az új modelleket is! 

Jókai Biocentrum, IV. ker Árpád út 77.
www.jokaipatika.hu, www.jokaibiocentrum.hu

23

Amennyiben 2009. november 30-ig
RYN cipőt vásáról, 10 000 forintos

ajándékutalványt adunk
ajándékba, amelynek értéke a

következő RYN cipő vásárlásakor 
levonódik az árból!



Megnézte, milyen bolygóállás lesz a beszélgeté-

sünkkor? 

– Asztrológiai szempontból most kicsit kedvezőtlen

a helyzet – mosolyog Guzina Éva. – Az Uránusz szem-

ben áll a Szaturnusszal, és ez az oppozíció jelenthet

némi feszültséget, de a két bolygó olyan lassan mo-

zog, hogy ha túlzottan óvatoskodunk, hónapokig is

várhatnánk az interjúval… Igen, következtethetünk

hosszútávon bizonyos hatásokra, történésekre, de

nem hiszem, hogy a jelenlegi bolygóállás erre az egy-

órás beszélgetésre kártékonyan fog hatni.

Mikor és hogyan érintette meg az asztrológia? 

– Az ezoterikus tanokkal való ismerkedésre a nyolc-

vanas években nyílt lehetőségem, amikor újra virág-

korát kezdte élni nálunk is ez az ősi tudomány. Az

egyik kiadótól rendeltem három könyvet, amelyek kö-

zül Jeanne-Elise Alazard „A kedvező pillanat” című

könyve rendkívüli hatással volt rám. Egyre több ha-

sonló témájú írást olvastam el, mígnem úgy döntöt-

tem, hogy komolyabban is elmélyedek a tudomány-

ban. 2002. szeptemberében Takács Tibornál kezdtem

el az asztrológiával foglalkozni. Igyekszem több

szempont alapján kialakítani saját nézetemet, ezért a

harmadik évfolyamot Égető Szabó János képzésén

folytattam, és nála írtam meg diplomamunkámat is.

Miből? 

– Gyerekkorom óta izgatott, hogyan lesz valakiből a

„legnagyobb magyar”, ezért a témaválasztáskor egy-

értelmű volt számomra, hogy gróf Széchenyi István

életét elemzem. Lenyűgöz az életútja, a kitartása,

ahogy legyőzte a sors által állított akadályokat. Való-

színűleg emiatt vált olyan nagy emberré, és hozott

létre maradandó alkotásokat, amelyek ma is csodála-

tot váltanak ki belőlünk. 

Miért pont az asztrológia mellett döntött? 

– Talán furcsa lesz, amit mondok, de alapvetően

kétkedő ember vagyok, állandóan keresem a választ a

miértekre, azt hiszem el, amiről magam is meggyő-

ződtem. Az asztrológia a számítási módszerek, táblá-

zatok, és az évezredes tapasztalatokon működő bizo-

nyosságok miatt vált számomra fontos kapaszkodóvá.

Ez az ősi tudomány rendszerben gondolkodik, aho-

gyan az egész világ is rendszerből áll. Nem különálló-

an létezünk, nem tudjuk függetleníteni magunkat a

környezetünktől, beleértve a családot, a munkahelyet,

a lakóhelyünket, és akár az egész univerzumot. Min-

den mindennel összefügg.

És a köztisztviselői munka hogy függ össze az aszt-

rológiával? 

– Nagyon is logikusan. Mindkettő szabályos rend-

ben, meghatározott keretek között működik, és mind-

kettőnél az ember áll a középpontban, aki segítséget,

humánus bánásmódot, empatikus hozzáállást vár el. A

tolerancia, a bizalom, a diszkréció mindkét területnél

kiemelten fontos. A tanulás a hobbim, folyamatosan

gyakorlok, képzem magam, így sikerült szereznem

igazgatásszervezői szakon alapdiplomát, majd kör-

nyezetvédelmi szakon másoddiplomát és autodidakta

módon tanulom mindazt, ami felkelti érdeklődésemet. 

Toleránsabb lett, mióta komolyan foglalkozik az

ezotériával?  

– Igen. Bár erősen „marsikus” beállítottságomból

következően ez elsőre nem mindig sikerül.  Mint leg-

többünk, én is szerettem volna megváltoztatni a kör-

nyezetemben élőket. Nem értettem, miért olyanok és

viselkednek úgy a hozzátartozóim, a szűkebb környe-

zetemben élők, ahogy. Az egyik legfontosabb és leg-

szebb tanulság, amit megismertem, hogy minden em-

ber más, mindenkit más és más dolog motivál. Más a

félelmünk, más a vágyunk, a szépségünk, a testalka-

tunk, a motivációnk. Azt gondolom, aki erre az útra

lép, elsősorban önmagát, és ezen keresztül az emberi

jellemet akarja megismerni, ami által elfogadóbb, és

toleránsabb lesz az emberi kapcsolataiban. Tapaszta-

latom szerint az ezoteriával foglalkozók környezettu-

datosabban, egészségesebben élnek, jobban figyel-

nek embertársaikra, miközben befelé is figyelnek.

Számomra ezt jelenti az asztrológia. – PK

2009.  augusztus  14.
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Sok újpesti ismeri az önkormányzat igazgatási osztályán, a kereskedelmi csoportban dolgozó

Guzina Évát, de talán kevesen tudják róla, hogy munkája mellett évek óta az asztrológia

tudományát is felhasználja, ha valakinek kérdése van, vagy épp segítségre szorul. Ezotéria és

köztisztviselői munka. Vajon hogy férnek meg egymás mellett? 

Kedvező pillanatok

MÉHÉSZÉRTESÍTŐ

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete javaslatára a Corax-

Bjoner Zrt. az Országos Tisztiorvosi Hivatal 2738-2/2009. sz. engedélyével ez

évben több alkalommal légi kémiai csípőszúnyogirtást végez a főváros kije-

lölt területein. Alkalmazott irtószer: K-OTHRIN ULV (hatóanyaguk:

deltametrin), mely a méhekre kifejezetten veszélyes, így azok védelméről

gondoskodni kell. Az irtás helye: a Duna bal partján a Szilas-pataktól délre az

Újpesti Vasúti hídig terjedő terület, beleértve a Palotai-szigetet és a Népszi-

getet is, valamint Székesdülő, Káposztásmegyer I.-II., Megyeri temető és

környéke. Repülési időpont esőnapokkal együtt: augusztus 18., vagy 19.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ

A Budapest-Káposztás-

megyeri Református Egy-

házközség folytatja jóté-

konysági ruhaakcióit. A kö-

vetkező alkalom szeptem-

ber 7-én és 8-án lesz, 10-

18 óráig. Helyszín: a Közös-

ségi Ház, Lóverseny tér 6.



A híres spanyol származású francia szí-

nész Jean Reno Fóton, munkával ünne-

pelte 61. születésnapját. Ugyanis Buda-

pesten forgatja legújabb, Razzia című

szuperprodukcióját. Horváth Csaba fő-

polgármester-helyettes jó magyar bor-

ral és Budapestet bemutató könyvekkel

kedveskedett a hírességnek és meghív-

ta őt és az alkotás producerét a film jö-

vő évi hazai bemutatójára, melyet a

Francia Filmnapokon tartanának, köz-

vetlen a Razzia párizsi premierje után.

Hőség, por, kimerült stáb és sok-sok

sárga csillagos jelmezbe bújtatott kis-

gyerek fogadta a forgatást meglátoga-

tó főpolgármester-helyettest. Alain

Goldman, a film nagy hírű producere

meg is jegyezte, hogy „szép ez a város,

de nagyon meleg.” Feleségével, az al-

kotást rendező Roselyne Bosch-al

mindketten a magyar stáb profizmusát

dicsérték és a gyerekek kitartását. A

rendezőnőt megdöbbentette, hogy mi-

lyen mélyen átélik kisgyerekek a hat-

vanhét évvel ezelőtt történteket.

Bosch, aki forgatókönyvíróként olyan

filmeket jegyez, mint az 1492 – Paradi-

csom meghódítása, csodálattal beszélt

a pesti hidakról és a belvárosi utcákról.

Jean Reno és a rendező is nagyon büsz-

kék erre a filmre, melyet merész politi-

kai kiállásnak tekintenek, hogy a fran-

ciák szembenézzenek a zsidósággal

szemben elkövetett bűneikkel, bűn-

pártolásukkal. A Razzia ugyanis eddig

soha fel nem dolgozott, megtörtént

eseményeket dolgoz fel. Joseph

Weismann történetét meséli el, aki

kisfiúként élte át a holokauszt borzal-

mait. 1942. július 16-án egy hatalmas

razzia során a németek több mint 13

ezer zsidót tartóztattak le, majd hurcol-

tak a párizsi Vél d’Hiv nevű kerékpár-

arénába, ahol napokig étlen-szomjan

tartották, majd egy franciaországi tá-

borba, onnan pedig Auschwitzba szállí-

tották őket.

Jean Reno egy rabtársai életéért har-

coló zsidó orvost alakít, mellette 400

magyar statiszta, főleg gyerekek ját-

szanak, de a filmben kisebb szerepek-

ben olyan magyar színészek is feltűn-

nek, mint Fenyő Iván, Gubás Gabi vagy

Kinizsi Ottó.

Az alkotók kiemelték, hogy nagy

hangsúlyt fektetnek a film hitelességé-

re, így a történtekkel szinte azonos na-

pokon forgatnak és a cselekményt idő-

rendben veszik fel.

Reno elárulta: annyira szerelmes

lett a fővárosba, hogy jövőre a fe-

leségével tér majd vissza

Budapesten ünnepelte születésnapját Jean Reno! 

Világsztár a szomszédban
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porolón egy tízévesforma copfos

kislány ült, két kézzel kapasz-

kodva a felső vasban, kék

rakottszoknyát és fehér térd-

zoknit viselt, meg persze pattanásokat

és valami kiszámolós gyerekmondókát

hajtogatott (ecpeckimehecc, ilyesmit)

előre-hátra hajolgatva a porolóvason.

Ennyi volt a kép, a kislány nem volt

ismerős, de a helyszín igen. El is hatá-

roztam, hogy megnézem, mi lett vele.

De mielőtt elmesélem önöknek is,

mit tapasztaltam hajdani iskolám kör-

nyékén, a fiatalabb olvasók kedvéért

elmagyaráznám, mi is az a poroló.

A poroló voltaképpen egy házközös-

ségi készség, egy eszköz a porszívó előt-

ti korszakból. Favázas változata a száz-

éves pesti bérházak mohaverte udvarain

még ma is feltalálható: leginkább egy

félbehagyott óriás létrára hasonlít,

amelynek szélesebb a szára, mit a foka.

Szolgálni pedig eredetileg arra szolgált,

hogy a lakók ne egymás nyakába rázzák

a szőnyegük porát, hanem (előre megál-

lapított időpontban) az udvar közepén

tisztogassák a porlepte szőnyegeket, ta-

karókat. A művelet úgy zajlott, hogy a

háziasszony rolniba göngyölte otthon a

tisztítandó tárgyakat, aztán a hóna alá

csapta őket, leballagott velük a poroló-

hoz. A tisztítandót a poroló felső szárára

borította, a készt az alsóra, aztán elő-

kapta a nádfonatú prakkerét, és addig

ütötte a szőnyeget, míg arról koldult.

Ennyi volt az egész, néhány óra alatt vé-

gezni lehetett egy kétszobásnyi meny-

nyiséggel, s ha már a prakker úgyis kéz-

nél volt, el lehetett verni vele a gyereket

is preventív céllal. („Úgy kiporollak,

édes fiam, hogy megemlegeted!”)

Ilyen idillikus állapotok uralkodtak a

belváros fényes palotáiban. Nálunk,

Ujpesten, a kertes házak világában nem

volt nagy divatja a porolónak, a szőnyeg-

tisztítást meg lehetett oldani vastagabb

faágakon, vagy a terasz korlátján is. Ha-

nem amikor felépült ez a kis lakótelep ott a

Tűzoltólaktanya környékén, a tervezők úgy

találták, a komforthoz a közösségi poroló

is hozzátartozik. Építettek hát néhányat,

melyek pontosan beillettek a hintavasak

meg a homokozók közé, és első perctől af-

féle játszótérközeli feladatokat töltöttek

be. (A lakóknak vagy volt már porszívójuk,

vagy nem volt már szőnyegük.) Mi, gyere-

kek, azonnal felfedeztük a porolóban rejlő

összes lehetőséget, tornáztunk meg ugrál-

tunk rajta, fogócskáztunk és röplabdáz-

tunk, vagy csak lógtunk, mint a lajhár, és

gondolkoztunk a világ folyásán.

Amikor megláttam, hogy a Bajza utca

sarkán már semmi nincs, csak rendezett

kert, végtelen szomorúság költözött a szí-

vembe: megint elveszett valami a gyerek-

koromból. Kétségbeesetten kutatom át az

egész telepet, a dolog egyre reménytele-

nebbnek látszik, míg végre – kis segítség-

gel – a Szent László tér 14. növénnyel be-

nőtt oldalában meglelem az egyetlen

megmaradt darabot. Rozsdás, kopott, fá-

radt, de – ahogy mondani szoktuk – a mi-

énk. Körülkémlelek, s mikor meggyőződ-

tem, hogy senki sem látja,

felhúzózkodom, és csiná-

lok rajta egy kiskelepet.

Köszönöm kérdésü-

ket, már jobban vagyok.

– JOLSVAI ANDRÁS

Már nem is tudom, miről jutott eszembe az a poroló ott az iskola mel-

lett. Nem is jó szó, hogy eszembe jutott, úgy van inkább, hogy hirtelen

megjelent egy kép a szemem előtt, rajta a Bajza utcai iskola oldala,

aztán a kerítés, mellette ez a park, vagy mi, a két vashálós betonping-

pongasztallal meg a porolóval. 

Hajdanoló 3. - Jolsvai András rovata

Na, poroljunk!

A

MozaikMozaik

30 százalékos kedvezménnyel 

Vidámpark
újpestieknek

A Budapesti Vidámpark különös

hangsúlyt fektet arra, hogy lehe-

tőségei szerint hozzájáruljon egy

vidámabb, derűsebb társadalom

megteremtéséhez. Ennek érde-

kében bizonyos időszakokban

kedvező feltételek mellett bizto-

sítanak alkalmakat – a folyama-

tosan megújuló parkban – az ön-

feledt kikapcsolódásra, örömteli,

emlékezetes percek megszerzé-

sére.

Számos új játékkal, kibővült

szolgáltatásokkal várják mindazo-

kat, akik nyitottak arra, hogy egy

teljes napot a mókának és kaca-

gásnak szenteljenek. Újdonságok-

ról a www.vidampark.hu weblapon

a tájékoztatás teljes körű.

2009. augusztus 31 – szeptem-

ber 4. között 30%-os kedvezmény-

nyel fogadják a IV. kerület szóra-

kozni vágyóit. A kedvezményt kizá-

rólag azon IV. kerületi lakosoknak

tudják nyújtani, akik a pénztárnál

bemutatják lakcímkártyájukat. Be-

mondás útján nem tudják érvénye-

síteni a kedvezményt!
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2009.  május  8.

z első napirendi pontban az akkreditált pedagó-

gus-továbbképzések tartása és közoktatási

tanácsadói feladatok ellátása tárgyában kiírt

közbeszerzési eljárás lezárásáról esett szó. A

megadott határidőre két ajánlat érkezett, az egyik

ajánlattevő ajánlata azonban érvénytelen volt, így a

Qualy-Co Oktatási és Kulturális Szolgáltató Kft-t és

konzorciumát jelölték meg nyertesnek 22 igen, 1 nem,

1 tartózkodás mellett. 

Ezt követően a Gazdasági Intézmény ellátási körébe

tartozó intézmények részére tisztító- és takarítószerek

beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást tár-

gyalták. Két ajánlat érkezett be határidőre. A közbeszer-

zés több területet is érintett (takarítószerek, mosási,

fenntartási, konyhai és munkavédelmi anyagok). Mind-

két ajánlattevő, a Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft, valamint a Rákóczi Üzletház Gumi és Iparcikk Kft is

köthet szerződést a Gazdasági Intézménnyel a különbö-

ző területekre. A testület 21 igennel szavazott. 

A harmadik napirendi pontban Újpest címerének

egyes épületeken történő elhelyezéséről tárgyaltak a

képviselők. A módosított rendelet a korábbihoz képest

változott, a jelenlegi ugyanis meghatározza, mely új-

pesti épületen kell kihelyezni a kerület címerét, és

milyen segítséget tud nyújtani ehhez az önkormány-

zat. Wintermantel Zsolt (Fidesz) egyetértett a módo-

sítással, hiszen az eredeti rendeletet a Fidesz-frakció

nem támogatta. Akkor kifogásolták, hogy a lokálpatrio-

tizmust nem lehet erőltetni, illetve a rendelettel sok,

nehéz anyagi körülmények közt működő épület került

még nehezebb helyzetbe. A képviselők a módosított

rendeletet végül egyhangúlag fogadták el. 

Módosították az önkormányzat által fenntartott

költségvetési szervek alapító okiratát. A májusi és a

júniusi testületi ülésen az intézmények egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratát már elfogadták a

képviselők, azonban a Magyar Államkincstár Közép-

magyarországi Regionális Igazgatósága az alapító ok-

iratok újabb módosítását, kiegészítését kérte. 

Pajor Tibor képviselő (Jobbik) előzetesen jelezte,

hogy nem ért egyet a módosítással. Az ugyanis érin-

ti azokat az oktatási intézményeket is, melyekben

sajátos nevelési igényű gyerekek tanulnak. A képvi-

selő nem tartotta helyesnek az ilyen tanulók integ-

rált nevelését, úgy vélte, ez hátrányt jelenthet szá-

mukra. Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) vála-

szában tájékoztatta a testületet, hogy sok oktatási

intézmény már régóta ilyen formában működik, és

pozitívak a tapasztalatok. 23 igen szavazattal végül

módosították a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági

Intézmény, a Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok

Felügyelősége, a közművelődési és közoktatási in-

tézmények, a Szociális és Egészségügyi Intézmény, a

Szociális Foglalkoztató, illetve az önkormányzati

bölcsödék alapító okiratát.

Nagy István alpolgármester (Fidesz) előterjeszté-

sében az SOS Krízis Alapítvánnyal kötendő ellátási

szerződést tárgyalták a képviselők. Az önkormányzat a

költségek és a működtetéshez szükséges források hi-

ánya miatt nem tudja biztosítani a családok átmeneti

otthonában történő elhelyezést. Az alapítvány ajánla-

tot nyújtott be családok átmeneti otthona szolgáltatás

ellátására, 15 férőhely biztosítására. Az árajánlat a

2009. évre szól. Ebben az évben féléves időszakra telt

ház esetén a normatíván felül az önkormányzati költ-

ség 4,5, üres ház esetén 6, fél ház esetén 5 MFt volna.

Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság is

megtárgyalta, és a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

támogatása esetén elfogadásra javasolta. A testület

23 igennel szavazott. 

A hatodik napirendi pontban a gyermekorvosi

ügyeletről esett szó. A Magyarországi Református

Egyház Bethesda Gyermekkórház látja el több kerület-

ben a gyermekügyeletet, így Újpesten is. Az orvosok

létszámának csökkenése, az ügyeleti problémák és az

OEP támogatásának elégtelensége miatt a feladat el-

látását a Bethesda Kórház nem tudja tovább vállalni, az

intézmény főigazgatója 2009. december 31-vel fel-

mondta a szolgáltatás ellátását. 

A probléma megoldására a XIII. kerületi önkor-

mányzat tett javaslatot: a nemrég felújított Révész ut-

cai szakrendelő még üres részébe tervezi – több ön-

kormányzat összefogásával – az ügyeleti szolgálat

létrehozását. A feladat ellátására három szolgáltató

tett javaslatot júniusban, azonban mára csak a XIII.

kerületi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú

Kft. maradt, amely központosított formában kívánja

működtetni az ügyeletet. Ehhez közbeszerzési eljárás

Rövid nyári szünet után újra összeültek az újpesti képviselők: a legutóbbi testületi ülést

augusztus 11-én tartották a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
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megindítása szükséges. A szakmai munka folytatása

érdekében a Kft-nek szüksége van az érintett kerüle-

tek szándéknyilatkozatára, melyet öt önkormányzat

már kinyilvánított. 

Az újpesti testület megtárgyalta a kérdést és szava-

zott: 24 igennel elfogadta a javaslatot. 

Az egyebek pontban először Wintermantel Zsolt

kért szót. A Fidesz-frakció javaslatot tett arra, hogy

Halassy Olivér születésének 100. évfordulója alkalmá-

ból emléktábla kerüljön elhelyezésre a sportoló egy-

kori iskolájának falán, a Tanoda téren. Dr. Derce Tamás

örömmel fogadta a javaslatot, azonban egy emléktáb-

la létrehozásánál az erre vonatkozó önkormányzati

törvényt kell figyelembe venni. A javasolt szöveget

véleményeztetni kell a Közművelődési és Oktatási Bi-

zottsággal, majd a testület döntése után a javaslatot a

Fővárosi Közgyűlés bizottsága elé kell vinni.

Wintermantel Zsolt úgy vélte, ezt a javaslatot nem

szükséges bizottság elé vinni, hiszen ez szabályos

előterjesztés volt. Dr. Vitáris Edit jegyző elmondta, a

testület ebben az esetben nem jogosult arra, hogy a

Fővárosi Közgyűlés bizottságának döntése előtt dönt-

sön. Az előterjesztésről így – ezen az ülésen – nem

szavaztak a képviselők. 

Nagy István alpolgármester tájékoztatta a testüle-

tet arról, hogy az Önkormányzati Bölcsödék Intézmé-

nye vezetői álláshelyére kiírt pályázatra egy fő nyúj-

tott be pályázatot, akinek végzettsége nem felelt meg

a kiírásban előírt végzettségnek, így új pályázat kiírá-

sa vált szükségessé. 22 igennel megszavazták ezt a

képviselők.  

Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) előter-

jesztést nyújtott be, melyben három javaslatot tett. Dr.

Derce Tamás korábban levélben kereste meg az újpes-

ti fiókhellyel rendelkező pénzintézeteket, hogy tájé-

koztatást kérjen, hány újpesti családnak folyósítottak

lakáscélú devizahitelt 2000 januárjától, azonban a

bankok elzárkóztak az információ átadásától. Az alpol-

gármester kihangsúlyozta, az adatokra azért volt szük-

ség, hogy felmérjék, hány család élhet nehéz anyagi

körülmények között, illetve hogy kidolgozásra kerüljön

a veszélyeztetett családok megsegítésére vonatkozó

koncepció. A válság miatt sok család egzisztenciája,

munkahelye és ingatlana került veszélybe, és sokan

nem, vagy nehezen tudják törleszteni a felvett hitel

részleteit. Dr. Trippon Norbert elmondta, Magyarorszá-

gon júniusig 6000 kilakoltatás történt, így azonnali

megoldást kell találni a problémára, hiszen a hivatalba

is több kérelem érkezett, melyben a devizahitellel ren-

delkező lakosok segítséget kértek. Az alpolgármester

felkérte a testületet, hogy kérjen ismételten adatokat

a bankoktól arra vonatkozóan, hogy hány devizahitel-

lel érintett ingatlan van Újpesten, illetve hány családot

veszélyeztethet a kilakoltatás. 

Az alpolgármester másik javaslatában szorgalmaz-

ta, hogy létesítsenek egy önkormányzati, ingyenes

banki tájékoztatási és segítségnyújtási szolgáltatást –

az ingyenes jogsegélyszolgálat mintájára –, ami a

banki, közigazgatási, pénzügyi kérdések között nyúj-

tana eligazítást.

A devizahitellel rendelkező adósok problémájáról

esett szó ezt követően. Dr. Trippon Norbert azt java-

solta, hogy az önkormányzat alkosson rendelet-ter-

vezet az adósok átmeneti anyagi megsegítésre, s erre

a célra különítsenek el egy megfelelő összeget. 

Szalma Botond (KDNP) úgy vélte, az országban

fennálló anyagi problémáról nem a világgazdaság, a

válság, hanem a kormány tehet. A képviselő úgy vélte,

azok is bajban lehetnek, akik 2000 előtt vettek fel hi-

telt, ezért a statisztika nem adna pontos tájékoztatást.

A pénzügyi szolgáltatásról is elmondta a képviselő a

véleményét: szerinte az ingyenes jogsegélyszolgálat

erre a tájékoztatásra is hivatott. Felhívta továbbá a fi-

gyelmet arra is, hogy a kormány épp mostanában ter-

vezi, hogy 120 milliárdot elvesz az önkormányzatok-

tól, így az anyagi segítségnyújtásra már lehetetlen

lesz megfelelő összeget elkülöníteni. A képviselő sze-

rint a munkahelyek megőrzése, és teremtése, a mun-

kavállalók megsegítése volna a megoldás. 

Nagy István alpolgármester is szót kért, aki nem

támogatta az alpolgármester javaslatát. Elmondta, a

gazdasági válságot a Fidesz már jóval régebben je-

lezte, mint a kormány, és a párt szakértői arra is fel-

hívták a figyelmet, hogy rendkívül rosszá vált az or-

szág gazdasági állapota. Nagy István szerint a javas-

latot először a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak

kellett volna megtárgyalnia. Elmondta, alpolgár-

mesterként már találkozott lakáshitel-problémával

küszködő családokkal, akik gyakran a közüzemi

számlák befizetésén spórolnak. 19 éves tapasztalata

szerint a lakáshitel általában érzelmi kérdés, sajnos

nem gondolkodnak körültekintően az emberek, ha

ingatlanvásárlásról van szó. Az alpolgármester el-

mondta továbbá, a probléma megoldásán a FIDESZ is

régóta gondolkodik, s el is készítettek egy erre vo-

natkozó koncepciót. 

Dr. Derce Tamás szerint a 120 milliárdos elvonás Új-

pestre vonatkoztatva körülbelül 900 millió forintot fog

jelenteni. Ez a döntés akár az önkormányzati rendszer

összeomlását is vonhatja maga után.

Bartók Béla (Fidesz) szerint az országos szintű

probléma országos szintű megoldást is kíván, és úgy

vélte, ez a határozati javaslat csupán pótcselekvés. 

Zárszóként dr. Trippon Norbert válaszolt a felmerült

kérdésekre. Az alpolgármester kiemelte, hogy a többi,

válságba került országért sem a magyar kormány felel.

Úgy vélte, a kormány által létrehozott krízisalap, illet-

ve a javaslatában szereplő anyagi segítségnyújtás

nem oldaná meg a problémákat, de jelentős átmeneti

segítséget nyújtana az embereknek. Hozzáfűzte, az

ingyenes pénzügyi szaktanácsadást rendkívül fontos-

nak tartja, és azt is, hogy minél hamarabb, már jóval a

téli hidegek beállta előtt megoldást kell találni a kila-

koltatás veszélyére. 

A testület a hosszúra nyúlt vita után szavazott: 16

igennel elfogadták az előterjesztést a képviselők.   

A zárt ülés előtt a polgármester meghívókat nyújtott

át az Euro Metall öntöde új porleválasztó berendezé-

sének hivatalos üzembe helyezési rendezvényére, il-

letve felhívta a figyelmet a nemrég megalakult Ma-

gyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségére. Ja-

vasolta a testületnek, hogy a szeptemberi ülésen

csatlakozzanak a szervezethez. 

Ezt követően a képviselők zárt ülésen folytatták

munkájukat. – P. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  1 5 .  S Z Á M
Testületi hírekTestületi hírek



28

– A már megszokott és ismert programjainkon túl idén is

szervezünk új rendezvényeket és tanfolyamokat – tájé-

koztatta az Újpesti Naplót Pappné Sztupjánszky Zsuzsan-

na, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ köz-

művelődési munkatársa. – Kezdjük először a Közösségi

Ház programjaival. Autogén tréninget indítunk kisma-

mák részére a Lóverseny téri épületben. Tervek szerint a

szeptember 7-én induló tanfolyam kezdési időpontja 18

óra lesz, talán ebben a napszakban az anyukák is jobban

ráérnek. A kicsiknek speciális jelrendszerre épülő zene-

oktatási programot indítunk, mellyel könnyedén meg-

tanulhatják a zenélést, a hangszerek használatát. Már

négy éves kortól várjuk a gyerekeket. A tanfolyam kez-

dését szeptember 18-ra tervezzük.

– A Közösségi Ház a nyugdíjasok találkozóhelye is.

Őket milyen programokkal várják?

– Tavaly már rendeztünk időseknek szóló zenés dél-

utánt, amelynek igen nagy sikere volt látogatóink kö-

zött, így közkívánatra ez az ingyenes rendezvényünk

folytatódni fog. Az első alkalom szeptember 10-én,

délután 4 órakor lesz, kellemes beszélgetésre, zene-

hallgatásra várjuk kedves vendégeinket, sőt, termé-

szetesen, mint eddig is, a táncolásnak is helyet adunk.  

– Lesznek mozgásos tanfolyamok is a Lóverseny téren? 

– Bizonyára sokunkat elvarázsolt a Káposztásmegyeri

Napon fellépett capoeira-csoport bemutatója. Ez a Bra-

zíliából származó harcművészeti játék rendkívül látvá-

nyos, kitűnően megmozgatja az embert, és nem túlzás,

ha azt mondom, különleges, varázslatos világba repít el

minden nézőt, és annak művelőjét is. Gyerekeknek és

felnőtteknek is ajánljuk a capoeira-tanfolyamunkat,

melyet a Közösségi Házban fogunk elindítani. Szeret-

ném még megemlíteni péntek délutánra tervezett fog-

lalkozásunkat, melyet iskolás gyerekeknek tartanánk. Ez

egy társasjáték-klub lesz, a gyerekek elhozhatják ked-

venc játékukat, és hasznosan, kellemesen, izgalmasan

tölthetik el az időt a többi kisgyerekkel. 

– A Karinthy Frigyes ÁMK rendszeresen szervez bálo-

kat, táncos esteket a vendégeknek. Mit lehet tudni az idei

rendezvényekről? 

– Két programunkat szeretném kiemelni ezek közül.

Tavaly nagy sikert aratott az önkormányzat által támoga-

tott Country-estünk, ezért idén is megrendezzük. Ennek

időpontja október 16., 20 óra. Koncerttel, táncházzal,

snack bárral várjuk kedves vendégeinket. Koktél-estünk,

melyen élő zenével, és karaoke-val kedveskedünk az ér-

deklődőknek, november 21-én kerül megrendezésre.

Mindkét program a KÁMK főépületében lesz. 

– Rengeteg tanfolyam működik évek óta mind a fő-

épületben, mind a Közösségi Házban. Folytatódnak

ezek a képzések? 

– Természetesen. Szeptemberben mind a nyelvtan-

folyamok, mind a művészi képzések és a mozgásos

tanfolyamok is elindulnak. Szeretném kiemelni ezek

közül üvegfestő és Tiffany tanfolyamunkat, melyeket

felnőtteknek indítunk. Szeptember első hetében már

várjuk azokat, akik ezeket a szép hobbikat el szeretnék

sajátítani. Természetesen a többi tanfolyamunkra,

rendezvényünkre is örömmel várjuk a jelentkezéseket.

Hamarosan megjelenik Hívogató című kiadványunk,

melyben a részletes programok és az időpontok is

megtekinthetők. 

(Tel.: KFÁMK: 380-6163. Közösségi Ház: 380-6760.

web: www.karinthyamk.sulinet.hu)

AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 

PROGRAMJAIRÓL AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE, 

KEREKES GYÖRGY ADOTT TÁJÉKOZTATÁST

– Közeleg az Újpesti Városnapok rendezvénysorozata,

ezért először az erre az alkalomra szervezett kiállítá-

sunkra hívnám fel a figyelmet. Az Újpesti Gyermek Ga-

lériában Vajda János fotóművész 55 pillanat című kiál-

lítását láthatják a fényképek szerelmesei. Az ünnepé-

lyes megnyitóra augusztus 28-án, 17 órakor kerül sor,

s tulajdonképpen ezzel indul el az idei városnapi ren-

dezvénysorozat. Természetesen, aki a megnyitóról le-

marad, az szeptember 20-ig megtekintheti a fotómű-

vész szemet gyönyörködtető képeit. 

– Maradva a kiállításoknál: milyen tárlatokat ter-

veznek az idei évben? 

– Októberben az Altamira Művészeti Csoport mutat-

kozik be nálunk, melyet egy különleges természetfo-

tó-kiállítás követ: Tamás Gábor ferences szerzetes és

tanár természetfotóit mutatjuk be. November végén a

Magas-Tátrát ismerhetik meg majd a látogatóink egy

tárlat keretében, majd decemberben Koday László fes-

tőművész Mesevilág című kiállítása lesz az Újpesti Ka-

rácsony 2009 rendezvénysorozat egyik programja. 

– Új képzések, klubok, színházi előadások? 

– Először is kiemelném OKJ-végzettséget adó tanfo-

lyamainkat. A tanulni vágyók utazás-ügyintéző, ren-

dezvény- és konferenciaszervező, szállodai recepciós

és idegenvezetői képzéseken vehetnek majd részt,

melyekről honlapunkon részletes tájékoztatást adunk.

Maradjunk a már ismert programjainknál: szeptember-

ben újra megrendezzük a Középiskolák Börzéjét immár

a 19. alkalommal. Ezúttal 41 budapesti és városkör-

nyéki középiskola mutatkozik be a felvételi előtt álló

diákoknak. Az Újpesti karácsony 2009 rendezvényso-

rozat részeként, advent első napjától minden hétvégén

várjuk a gyerekeket és a családokat a közös készülő-

désre. Természetesen januárban megünnepeljük a Ma-

gyar Kultúra Napját; versenyekkel és gálaműsorral

tisztelgünk a szép ünnep előtt. Nem maradhat ki a Ter-

mészet Csodái Kiállítás sem, melyet jövő februárban

rendezünk meg. A látogatókat hüllők és kétéltűek, kő-

zetek, ásványok és virágok várják.  

– Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház gyakran ad te-

ret egészségmegőrző programoknak. Idén mivel várják

az érdeklődőket? 

– November elejétől tervezünk egy Egészség-klub el-

indítását, melyen az egészséges életmóddal kapcsolatos

előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Remélem, a külön-

böző itt megismert módszerek, technikák és javaslatok

hasznára válik majd mindenkinek. Természetesen tavasz-

szal a rendkívül népszerű Egészségnapnak is teret adunk. 

– A főszereplők Önöknél mégiscsak a gyerekek, az is-

kolások. Nekik mit ajánlanak? 

– Folytatódik ovis-sulis színház című sorozatunk:

péntekenként nagyszerű meseelőadásokat nézhetnek

meg a gyerekcsoportok. Lesz ismét szüreti és Márton-

napi mulatság, szeretnénk újra megrendezni a Mestersé-

gek címere című programunkat is. Külön említeném meg

Zeneszínház című új rendezvényünket, melyekre szintén

csoportokat várunk: havonta egy csütörtökön egy-egy

gyermekkoncerttel kedveskedünk majd a gyerekeknek.

A felnőttek a szokásos mozgásos tanfolyamainkra már

szeptembertől jelentkezhetnek, s természetesen gon-

doltunk a családokra is: a Vasárnapi Színház, a családi ját-

szó programjaink mellett májusban egy igazi családi na-

pot szeretnénk megvalósítani, melynek célja az lesz,

hogy a kerületben élő szülők és gyerekek megismerjenek

minden olyan lehetőséget, ami segíti az egészséges,

harmonikus családi élet kialakítását. Azt hiszem, idei

programjaink is gazdagítani fogják az újpestieket. – P. K.

(Tel.: 231-7070, web: www.ugyih.hu)

Új „évad” a művelődési
intézményekben
Ahogy az oktatási intézményekben, úgy a művelődési házakban is ősszel folytatódnak a ren-

dezvények és tanfolyamok. Érdemes időben körülnézni a programfüzetekben és az intézmé-

nyek weboldalain, hiszen a legtöbb képzés már szeptemberben elindul, s a rendezvényekre is

gyakran előzetesen kell jelentkezni. A legfontosabb és legérdekesebb programokról kérdez-

tük a művelődési házak szervezőit, vezetőit. 
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SZEPTEMBERBEN INDULÓ 
TANFOLYAMOK

F e l n ő t t k é p z é s

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK:

AKKREDITÁLT ALAPFOKÚ

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM 

1. modul: SZÖVEGSZERKESZTÉS;

2. modul: TÁBLÁZATKEZELÉS

Jelentkezési határidő: szeptember 16.

Beiratkozás: szeptember 17-én, 17

órakor. Részvételi díj: 38 000 Ft (1+2

modul) Két részletben fizethető!

KATTINTS RÁ,NAGYI!

Az internethasználat elsajátítása idős

korban (az UPC finanszírozásával). A Bu-

dapesti Művelődési Központ kihelyezett

tanfolyama. Beiratkozás folyamatosan,

szeptember 1-től az információnál, je-

lentkezési sorrendben, a csoportonkénti

létszámkeret határáig (15 fő/csoport).

Indítható: 4 csoport. Időtartama: 6 hét,

25 tanóra, (heti 1x4 óra, mb. szerinti na-

pon). Részvételi díj: 1000 Ft

INFORMÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI 

SZOLGÁLTATÁSOK

(Internethasználat nyugdíjasoknak, az

Ady Endre MK támogatásával.) Beirat-

kozás folyamatosan október 1-től az

Információnál, a csoportonkénti lét-

számkeret határáig (18 fő/csoport).

Indítható: 4 csoport. Időtartama: 6 hét,

24 tanóra, (heti 1x4 óra mb. szerinti na-

pon). Részvételi díj: 6800 Ft

ANGOL NYELVI KÉPZÉS TÖBB SZINTEN

Beiratkozás: nem kezdők részére: szep-

tember 7-én, 17.30 órakor, kezdők ré-

szére: szeptember 10-én, 17.30 órakor. 

Időtartama: 8 hét, heti 2x3 óra; mb.

szerinti napokon. Összesen 48 tanóra.

Részvételi díj: 31 000 Ft

Felőttképzési nyilvántartási szám: 01-0171-05;

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0614

MOZGÁSTANFOLYAMOK

JAZZBALETT (6 éves kortól)

Beiratkozás: szeptember 7-én és 8-án,

17.30-tól 19.00 óráig. Időtartama: 20

hét, heti 2x2 óra. Részvételi díj: 29 000

Ft. Két részletben fizethető.

JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK

Beiratkozás: szeptember 3-án, 17.30

órakor. Időtartama: 20 hét, heti 1x2 óra.

Összesen 40 tanóra mb. szerinti napo-

kon. Részvételi díj: 16 600 Ft.

KONDICIONÁLÓ ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA

Heti 3x1 óra (havi 12 óra). Hétfőn,

szerdán: 17.00-18.00 és 18.00-19.00

óráig, pénteken: 17.30-18.30 és

18.30-19.30 óráig. Részvételi díj:  havi

bérlet 4200 Ft, napijegy: 700 Ft. Folya-

matos bekapcsolódási lehetőség!

STÚDIÓK

KERÁMIA STÚDIÓ

Beiratkozás: szeptember 28-án, 16.30

órakor. Időtartama: 4 hónap, heti 1x4

óra, megbeszélés szerinti napon.

Összesen 64 óra. Jelentkezés: szeptem-

ber 25-ig, az információnál.

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ

Tehetségkutató és kommunikációs

készségfejlesztő kurzus. Jelentkezés: a

30/973-7725, vagy a 20/351-4627 sz.

telefonon.

ZENÉS, TÁNCOS VASÁRNAP DÉLUTÁNOK

Két hetenként, 17-22 óráig. Első

találkozás: szeptember 13-án, 17

órakor! Hétvégi találkozások: Játszik a

Nincs Pardon Tánczenekar.

Belépő elővételben: 1000 Ft, a helyszí-

nen: 1200 Ft. Minden vendég belépés-

kor egy pohár pezsgőt kap ajándékba.

AZ ELSŐ ÉVFORDULÓ

Megalakulásának első évfordulóját

ünnepli szeptember 1-jén 15 órakor az

Ady Endre Művelődési Központban az

Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-

saskör.

A zene és a vers szerelmesei több

éves várakozást követve tömörültek a

társaskörbe. A szervezés, majd a mű-

sorvezetés feladatát László Mária –

megannyi nótaest szervezője, maga is

dalszövegíró, versmondó – vállalta.

A megalakulást köszöntő  első évfor-

dulón Belán Beatrix alpolgármester és

dr. Oláh Zsigmond, a társaskört befo-

gadó Ady Endre Művelődési Központ

igazgatója köszönti az ünneplőket,

majd a zenét ének, vers és sok megle-

petés követi majd.

Folytatódnak tehát a társasköri-napok.  

Tisztelt újpestiek!

Tájékoztatjuk az érdeklődő-

ket, hogy irodánk nyáron a

megszokott nyitvatartási renddel fo-

lyamatosan működik. A Fidesz – MPSZ

Újpesti Szervezetének ingyenes jogse-

gély-szolgálata és a képviselői foga-

dóórák július és augusztus hónapban

szünetelnek. Irodánk nyitva tartása:

Hétfő- csütörtök: 11-17-ig, péntek:

11-14-ig. Cím: 1042 Budapest, Árpád

út 56.  tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

A KDNP tisztelettel értesíti tag-

jait és szimpatizánsait, hogy a

nyári időszakban – 2009 június

1-től 2009 augusztus 31-ig – Szalma

Botond képviselői fogadóórái szüne-

telnek. Esetleges kérdéseikkel a

kdnpujpest@gmail.com címen fordul-

hatnak hozzánk.

Boruzs András frakcióvezető,

egyéni képviselő (15. válasz-

tókerület: Megyer-

Székesdűlő) Tel.: 232-1501, Fax: 380-

6341, e-mail: boruzsa@ujpest.hu

Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Is-

kola, minden hónap első hétfőjén

16.30-17.30

Kovács Sándor listás képviselő

Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola,

minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30

Szabad Demokraták Szövetsége Újpes-

ti Szervezet (1042 Bp.,  Árpád út 56.)

Tel.: 788-0802 (munkaidőben)

E-mail: info@szdszujpest.hu

Kedden és csütörtökön 16-19 óráig sze-

mélyesen is várunk minden érdeklődőt.

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET KÉPVISELŐINEK

FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap

második csütörtök 17-18 óra

között. Helyszín: Munkásotthon utca

18. (Újpestért Egyesület helyisége)

Dr. Dabous Fayez minden hónap

második csütörtök 17-18 óra között.

Helyszín: Munkásotthon utca 18.

(Újpestért Egyesület helyisége)

INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

az MSZP Újpesti-Káposztás-

megyeri Szervezeténél ingyenes jogi

tanácsadást tart Dr. Csiki-Szász Elemér

ügyvéd. Információ és bejelentkezés a

369-4205 telefonszámon hétköznap

12-18 óráig.

„Mi itt vagyunk!”

„KI MIT TUD?” PÓDIUM RENDEZVÉNY-

SOROZAT NYUGDÍJASOKNAK

Hat év telt el azóta, hogy első alkalom-

mal megrendeztük nyugdíjasok részé-

re a „Ki Mit Tud?”-ot. Az elmúlt évek

alatt nem egyszer profikat megszé-

gyenítő produkciókat láthattunk. 

Kérésükre folytatjuk ezt a szép ha-

gyományt, ebben az évben is meghir-

detjük a „Ki Mit Tud?” Pódiumot.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik

részt vennének és bemutatnák tudásu-

kat a következő kategóriákban: vers-

és prózamondás, magyar nóta, dalmű,

operett, énekkórus, táncdal, hangsze-

res, képzőművészet és egyéb szóra-

koztató kategóriákban.

Érdeklődni és jelentkezni lehet

szeptember 1-21. között:

Palotán: személyesen az MSZP XV.

kerületi szervezetének irodájában az

Eötvös utca 8. szám alatt minden hét-

köznap 8:00-16:00 óra között, vagy

telefonon a 307-6320-as számon.

Újpesten: személyesen az MSZP IV.

kerületi szervezetének irodájában a

Nádor utca 1. szám alatt minden hét-

köznap 14:00-17:00 óra között, vagy

telefonon a 369-4205-ös számon. Je-

lentkezésüket várva, jó felkészülést

kívánunk!

Hajdu László, Csizmár Gábor, Kiss

Péter országgyűlési képviselők 

TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÖNT

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

Augusztus 26-án 17órakor kezdődő

Teadélutánra – egy rendhagyó fogadó-

órára –, melynek helyszíne: Polgár

Centrum (IV. Árpád út 66.)

Jöjjön el egy kötetlen, baráti beszél-

getésre!

Kiss Péter, országgyűlési képviselő

KISS PÉTER FOGADÓÓRÁI

2009. augusztus 26. (szerda), 18:30.,

2009. szeptember 30. (szerda), 18:30.,

2009. október 28. (szerda), 18:30.,

2009. november 25. (szerda), 18:30.,

2009. december 16. (szerda) 18:30.,

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Újpestért
Egyesület

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

AdyMK, PártokAdyMK, Pártok
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Az Újpesti Tornaegylet kiváló úszójáról hihetetlen

sporteredményei miatt talán kevesen gondolják, hogy

nyolc évesen villamosbalesetet szenvedett, melynek

következtében bal lábát bokától lefelé elveszítette.

Orvosi tanácsra kezdett el úszni, hiszen kedvenc

sportját, a futballt tovább már nem űzhette. Az ép

sportolókkal versenyzett, őket győzte le számtalan-

szor. Öt alkalommal volt az úszóválogatott tagja, ösz-

szesen 25 országos bajnokságot nyert különböző tá-

vokon. 1931-ben Európa-bajnok lett az 1500 méteres

gyorsúszásban, méghozzá a pólódöntő után, melyben

ő is részt vett, csupán néhány órával később. Igazi

sportsikereit ez utóbbiban érte el: az UTE pólócsapatá-

val 91-szeres válogatott, kétszeres olimpiai-, három-

szoros Európa-bajnok lett. Folyamúszásban 11 alka-

lommal nyert országos bajnokságot. Nagyon fiatalon,

37 évesen hunyt el rablótámadás következtében. 

Halála mindenkit meg-

rendített: nemcsak az új-

pestiek, hanem az egész

magyar sporttársadalom

mély fájdalommal fogadta

a hírt. A Megyeri temető-

ben helyezték örök nyu-

galomra. 

Nevét két intézmény is

viseli: az újpesti Halassy

Olivér Sportközpont, illetve az 1970-ben megalakult

Halassy Olivér Sport Club, mely a mozgáskorlátozott

sportolók megsegítésére jött létre.    

Halassy Olivér 1909. július 31-én született Újpesten; az egykori Horthy Miklós, ma Görgey

Artúr utcában élt. Sok dolog kötötte a kerülethez: tanulmányait az 1. számú fiú polgári

iskolában, a mai Tanoda téri intézményben, majd egy kereskedelmi középiskolában végezte.

Az egykori Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt-nél, majd 1930-tól a város számvevőségén

számtisztként dolgozott. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á GMozaikMozaik 2009.  augusztus  14.

100 éve született Halassy Olivér

Bensőséges ünnepség résztvevői le-

hettek azok, akik részt vettek Halassy

Olivér születésének 100. évfordulója

alkalmából szervezett megemlékezé-

sén, amelyet a megyeri temetőben ta-

lálható sírjánál tartott a Fidesz Újpesti

Szervezete.

A díszsírhelynél – melyet Újpest vá-

ros adományozott a kétszeres olimpiai

győztes vízilabdázó temetésekor –

Bartók Béla az Újpesti Fidesz – MPSZ

elnöke, valamint Fericsán Kálmán kö-

szöntötte a megjelenteket, Halassy

Olivér sportteljesítményét méltatva.

Elsőként dr. Kovács Ivánné a Városvé-

dő Egyesület elnöke, majd Timkó Antal

és Baranyai János az Újpesti Fidesz

nevében koszorúzott.

Az ünnepséget követően délután a

Vízilabda Szövetség, a Magyar Olimpi-

ai Akadémia, és az Olimpiai Bajnokok

Klubja is megemlékezett a sikeres

sportolóról.

Az Újpesti Fidesz Szervezet önkor-

mányzati frakciója a képviselőtestület

augusztusi ülésén javasolta emléktáb-

la elhelyezését az olimpikon egykori

iskolájának falán, a Tanoda téren.

HIRDETÉS

Óvodapedagósut keresünk óvodánkba, 2009 augusztus 31-től hat hónap

határozott idejű szerződéssel, (meghosszabbítás elképzelhető). Feltétel óvo-

dapedagógusi végzettség. Előnyt jelent: vegyes csoportban szerzett tapaszta-

lat, SNI-s gyerekekkel való foglalkozás.

Pályázni írásban lehet az óvoda posta ill. e-mail címén augusztus 14-ig.

Pályázat elbírálás ideje: 2009. augusztus 27.

Park Óvoda: 1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 46. Tel.: 380-6795

e-mail: parkovi@ovi016.t-online.hu   Majzik Ferencné, óvodavezető

Újpesti szakközépiskola (tel.: 3696-011, sabian@kozmafa.sulinet.hu) keres

elsősorban kerti, udvari munkára és karbantartói feladatok ellátására munka-

vállalót, szeptember elsejei munkakezdéssel. Több szakmában való jártasság

előny. Jelentkezés a fenti e-mail címen, faxon illetve augusztus 24-től sze-

mélyesen is az iskola gondnokánál.  

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, 1041 Budapest, Deák utca 40. 
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ÚJPESTI SZÍNEKBEN AZ ATLÉTIKAI VB-N

Augusztus 3-án rendezték meg az országos atlétikai bajnokságot, amelyen 1500

méteren az UTE-s Papp Krisztina, magasugrásban Szabó Barbara bajnoki címet

szerzett. Szemeti Péter 1500 méteren ezüst-, 800 méteren bronzérmet szerzett. Az

OB után kijelölték a 12 fős magyar VB csapatot (augusztus 15-23., Berlin). Papp

Krisztina 5000 méteren képviseli színeinket. A versenyszámot szeptember 3-án

rendezik meg.

ÖTTUSA VB ANGLIÁBAN

A csütörtökön kezdődő londoni öttusa-világbajnokságon a négy magyar férfi ver-

senyző közül Demeter Bence lesz az egyéni induló. Az egyéni verseny mellett csa-

patban is szerepel az idén három világkupa-fordulón dobogós, Eb-bronzérmes

Marosi Ádám, valamint az UTE-s Tibolya Péter és Németh Róbert. A váltó összeál-

lítását a helyszínen adja meg Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány.

A szakvezető elmondta: azért döntött a 19 éves Demeter egyéni szerepeltetése

mellett, mert nem akarta rátenni a csapatküzdelemmel járó plusz terhet, egyéni-

ben indulva nyugodtabban ismerkedhet a felnőtt mezőnnyel. „Szerintem három

bő harmincas csoport lesz a selejtezőben, ezekből pedig csak az első tizenkettő-

tizenkettő jut a döntőbe, úgyhogy komoly verseny várható már az első napon” –

mondta a kapitány. Csütörtökön a férfiak, pénteken a nők kvalifikációs küzdelme-

it bonyolítják le, majd szombaton és vasárnap következik a két döntő, végül hét-

főn az ezúttal kétfős váltók versenyeire kerül sor. 

VÍZEN KANADÁBA

Elindult a magyar kajak-kenu válogatott Kanadába, a világbajnokság helyszínére.

A szövetség főtitkára már a hét közepe óta a helyszínen van, hogy előkészítse a

versenyzők érkezését, illetve rendezze a hajók körüli ügyeket. A hajókat ugyanis

már a szegedi országos bajnokság után konténerbe rakták, és vízi úton elindítot-

ták őket Kanada felé.

„A csapatbúcsúztató sajtótájékoztató után még mindenkinek volt egy kis ideje,

hogy felkészüljön a tengerentúli utazásra. Nagyon kemény munkát végeztek a

sportolók az elmúlt hetekben az edzőtáborban. A látottak alapján csak megismé-

telni tudom, amit tegnap is mondtam, 5 arany benne van a csapatban” – búcsúzott

Storcz Botond. Az újpesti színeket a válogatottban Gyertyános Gergely képviseli. 

200 M

K-1: Gyertyános Gergely. K-2: Molnár Péter, Kadler Viktor. K-4: Kadler Viktor,

Gyertyános Gergely, Beé István, Boros Gergely. Váltó: Gyertyános Gergely, Kadler

Viktor, Dombi Rudolf, Beé István.
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Rendőrségi hírek
Összeállításunk ezúttal némiképp bővelkedni fog vérben. Ez nem a mi hibánk: úgy

látszik, a kánikula sem vette el a kedvét néhány agresszív embernek.

KÉSSEL A PARKBAN

Augusztus 1-jén, mint minden nap, az idős hölgy elvitte sétálni a kutyáját. A park-

ban két férfi lépett oda hozzá, és késsel próbálták a kutyát leszúrni. A hölgy per-

sze védekezett, ekkor hasbaszúrták az ismeretlenek és eltávoztak. A hölgy és

kutyája hazatértek, ott talált rájuk másnap a huszonnégy órázó férj, aki az ápoló

fiukkal együtt azonnal kórházba vitte. A hölgy nyolc napon túl gyógyuló sérülést

szenvedett. Az elkövetők egyelőre ismeretlenek. A támadásnak nem volt tanúja.

A PIZZA KÁROS IS LEHET AZ EGÉSZSÉGRE

Július 19-én az esti órákban a pizzázóba betért egy ismeretlen férfi és nem az

étlapot, hanem a bevételt követelte. Rövid dulakodás után a támadó hátbaszúrta a

tulajdonost, majd elmenekült. A sérült férfi megpróbált utána futni az Árpád út

felé, de hamar megérezte, hogy valami nincs rendben, nem érzi jól magát.

Visszatért az üzletébe, rendesen bezárt, majd elsétált a kórházba. 

Sem a társtulajdonos, sem pedig az eset előtt távozott alkalmazott nem tudott a

kiérkező rendőröknek felvilágosítással szolgálni – ám időközben kiderült, hogy

volt szemtanúja az esetnek, aki alapos személyleírást adott az elkövetőről.

A nyomozás folytatódik.

TÜRELMETLEN AUTÓS

Július 17-én a LIDL parkolójában csomagolta egy férfi a vásárolt árut, majd az üres

bevásárlókocsival visszafelé indult. Egy autós szerint azonban nem eléggé gyor-

san tette ezt. A mérges úr kiabálni kezdett, majd kiugorva autójából, egy kisbaltá-

val fenyegette meg az elképedt vásárlót. A 170 cm magas, ősz hajú, 45-50 év

körüli férfi személy jólöltözöttnek tűnt, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy

távoztában még egyszer vissza ne szóljon: odakint megvárlak!

A megfenyegetett férfi ekkor értesítette a rendőrséget, ám a kiérkező rendőrök

már csak hűlt helyét találták a baltás fenyegetőzőnek.

CSALÁDI BÉKE

Augusztus 3-án a szolgáltatát teljesítő rendőrt megállított egy férfi azzal, hogy

furcsa dolgot talált. A Szigeti József és a Laborfalvi Róza utcák közötti füves

területen egy feltehetően vérrel szennyezett, 15 centis pengéjű vadászkés hevert.

A lépcsőházi gondnok elmondta a rendőröknek, hogy aznap reggel egy feltűnően

ittas férfi kérdezősködött a vadászkés felől, amelyet állítólag egy előző esti

veszekedés kapcsán dobott ki az élettársa az ablakon. A gondnok szerencsére

emlékezett, melyik ablakra bökött a férfi, így a rendőrök hamar megtalálták a fér-

fit, aki felismerte a kést, és azt állította, hogy a veszekedés során vágta meg magát

vele. Az élettárs azonban semmiféle veszekedésről nem tudott… A nyomozás ter-

mészetesen folytatódik.

SPÓROLÁS?

Augusztus 3-án hazafelé tartott egy nyugdíjas, amikor két nő megszólította, hogy

konkrét elképzeléseik és javaslataik vannak arra vonatkozóan, miként lehetne a

lakás gáz-, villany- és vízszámláit csökkenteni. A nyugdíjas rövid tűnődés után

beengedte őket a házába, ahol a két nő a nyugdíjcéduláját kérte. Valószínűleg ekkor

lettek figyelmesek a szekrény tartalmára, ahol nem csupán az iratok, de készpénz is

hevert. Az egyik nő kért egy pohár vizet, majd sietve távoztak. Csak jó pár óra múlva

vette észre a károsult, hogy a szekrényből bizony eltűnt 60 ezer forintja.

Hiába érkezett a helyszínre ekkor már a rendőr, csak annyit tudott tenni, hogy

ismét elmondta: ne engedjünk be senki ismeretlent, bármilyen hasznosnak tűnő

ötlettel is csöngessen.

ZÖLD KÖRNYEZETÉRT AKCIÓ 2009.

Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre kerül a „Zöld környezetünkért”

akció, melyben az újpesti lakosság kerti növényeket (fákat, cserjéket), továbbá ter-

mőföldet, fűmagot igényelhet. Az igénylés feltétele, hogy a kapott növények közte-

rületre kerüljenek kiültetésre, valamint, hogy azt az igénylő, tehát a társasház, vagy

lakóközösség ülteti el, és gondozza. 

Igényelhető fák: ostorfa, hársfa, juharfa.

Cserjék: mályva, ligustrum (fagyal), aranyvessző, stb.

Igényüket a Városüzemeltetési Osztályra (1042 Bp., István út 14.) kell megkülde-

niük, a terület pontos meghatározásával, valamint a növények igényelt darabszámá-

val, illetőleg a feltüntetett földre kiszámított fűmag mennyiségével megjelölve.

(Fűmag: 5 dkg/m2)

Kérjük tüntessék fel levelükben, hogy:

– melyik társasház számára igénylik,

– mekkora (hány folyóméter, ill. hány m2) területre,

– ki lesz a növények átvevője, annak mobil elérhetősége.

– hol lesz az átvétel helye.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. augusztus 15-től 2009. szeptember

11-ig. A határidőn kívül beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni, ezért

kérjük a határidő pontos betartását! – dr. Trippon Norbert alpolgármester
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. szeptember 1-ig. Levélcímünk: Újpesti  Napló szer-

kesztősége, 1043 Bp., 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 és két személy

részére belépőt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: dr. Fajtháné Tantos Ágnes, dr. Kander Ferenc, Laczina Frigyesné és Ozsváth Kálmán. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

2009.  augusztus  14.

A lakossági apróhirdetés felvé-

tele az Újpesti Média Nonprofit

Kft. szerkesztőségében történik (Ady Endre Művelődé-

si Központ, Tavasz u. 4., I. emelet).

Információ: 06/20 971-8848

Hirdetésfelvétel: hétfőn: 10-17 óráig, csütörtökön

9-16 óráig, pénteken 9-12 óráig. Az apróhirdetés dí-

ja bruttó 1000 Ft/25 szó/megjelenés.

Hirdetését e-mailen is feladhatja: unhirdetes@

gmail.com (ebben az esetben kérjük, szíveskedjenek

a kért megjelenési dátumokat, nevüket és postací-

müket is megírni). A szerkesztőség

HIRDETÉS

FIGYELEM!

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter

� Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin � Szerkesztő: Tutor Kata,

Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika

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, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája,

www.hknyomda.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5336

Megjelenik minden páros hét péntekén 46 000 példánybanÚ
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