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ÚJPESTI NAPLÓ

EMLÉKEZZÜNK!
Koszorúzási ünnepségen tiszte-
leghetünk a holokauszt áldoza-
tai emléke elõtt július 9-én 15
órakor a Mártírok útján.   

3. oldal

TÛZ, VÍZ, REPÜLÕ
Június 26-án nyílt nap volt a Ma-
gyar Honvédség újpesti hadikikö-
tõjében, ahol szenzációs játékok
várták az érdeklõdõket.

8. oldal

DOKTOROKAT AVATTAK
A Károli Gáspár Református
Egyetem százharminchat végzõ-
sét avatták az állam- és jogtudo-
mány doktorává.

10. oldal

KI LESZ A BAJNOK?
Nézze a VB döntõjét Vermes
Krisztiánnal az Újpesti Foci VB
sátorban! Mérje le tudását a VB-
totón!

3. oldal

Felnõtt- és gyermekelõadások július végéig – 3. oldal

Fõtérszínház 
hétvégenként
Fõtérszínház 

– hétvégenként
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– Meglepett az elismerés, mert szívügyemnek te-
kintem Újpest történetét, és a világra nyitott em-
berként a történelem folyása is mindig gondolko-
dásra késztet. De számomra ez nem feladat, vagy
munka, hanem természetes dolog. Úgy gondolom,
mindenkinek ismernie kell a múltját, a családja tör-
ténetét, és annak a településnek is az eseményeit,
ahol lakik. Általában zavarban vagyok, ha engem
bármely szervezet kitüntetéssel kíván jutalmazni,
ha tehetem, hárítom is. Az elismerõ oklevelet még-
is megtisztelõnek tartom, köszönettel át is vettem. 

– Történelem vagy helytörténet? Van-e fontossá-
gi sorrend e kettõ között?

– Számomra nem választódik el élesen a két fo-
galom, úgy gondolom, mindkettõ olyannyira fon-
tos, hogy nem is választanám el a kettõt egymás-
tól. A történelem többfajta szegmenst vizsgál,
egy-egy ország sorsát, az ott lakó népességet
elemzi, vagy egy másik szegmens révén például
gazdaságtörténetet boncolgat, és összegzi a meg-
állapításokat. Óriási térben és az idõszámítás elõt-
ti idõre is visszatekintve. A történelmi párhuza-

mok, események mellett számomra nagyon fonto-
sak a hétköznapi emberek, akiknek életét – egy-
egy történelmi helyzetben – a helytörténet hiva-
tott elemezni. Magyarországon úgy alakult, hogy a
XIX század második felében a történészek szinte
kivétel nélkül vállalkoztak helytörténeti kutatásra,
majd egy évszázaddal késõbb már jobban elhatá-
rolódott egymástól a két dolog. Ráadásul hazánk-
ban a helytörténetírás nem lett olyan virágzó mû-
faj, hiszen megyéink nem szabdalták szét független
külön részekre az országot, mint például Német-
országban történt. Azt a nézetet osztom,
mely szerint a helytörténet-kutatás
mélyebb szintû munkát tesz lehe-
tõvé, és ezt támogatni kell.

– A Budapesti Honismereti
Társaság szerint átlagon felüli ez
a támogatás, nem minden kerü-
letre, településre jellemzõ.

– Egy közösségnek is illik tudnia,
milyen a múltja, merre tart. Mi itt
élünk Újpesten, sok mindent tudunk, de
még mindig vannak feltárandó területek. A hely-
történeti kutatómunkák, források révén sok min-
dent ismerünk már a település alapjainak lerakásá-
nak idejébõl és a XIX–XX. század fordulópontjá-
nak idejébõl is. Amikor Újpest önálló város volt,
majd a legfejlettebb külsõ kerületként lett a ké-
sõbbekben Nagy-Budapest része. Újpest a mai na-
pig õrzi városi múltjának „kellékeit”: kórházát,
rendõrségét, tûzoltóságát, gimnáziumát. Újpest a
civilizáltság tekintetében élen járt, ezt elõdeinknek
köszönhetjük, akikre kötelességünk emlékezni.
Akár oly módon, hogy szobrot, emléktáblát helye-
zünk el, utcát, teret nevezünk el településünk egy-
kori felvirágoztatóiról. Nem kétséges, ebben a
munkában saját árnyékunkon is át kell lépnünk, a
közvetlen múlt örökségétõl meg kell szabadulni.
Nem messzi még az az idõ, amikor a képviselõtes-
tület tagjai közül többen a városalapító Károlyi
szobráról tárgyalva azt fogalmazták meg: mit
kezdjünk egy gróffal?!

– Milyen mederbe terelhetõ Újpesten a helytörté-
neti munka? Nem rossz kezdet, hogy tananyag a
helytörténeti oktatás.

– Ez nagyon jó dolog. Mint sok mindent ezt is
a gyerekeknél kell kezdeni. Továbbra is ellenzem
azt az oktatáspolitikai ideológiát, amely a részletes
tudással szemben a nagy összefüggések szükséges
és elégséges elsajátítását állítja elõtérbe. Sokszor a
tanulság a részletekben rejlik. Zrínyi Miklós költõ
és hadvezér Tacitus, Plutarchos, Titus Livius mûve-
it vette le a könyvtárában az állványról és keresett
példát a számára megoldandó helyzetekre. Ehhez
mûveltség és tárgyi tudás kellett, és a problémák-
kal való szembenézés igénye. Az igényességet nem
kell most sem mellõzni. Ahogyan az ember érik:
tudja, hová tart. És nemcsak látja, érzi a családi
példát is. Nekem még volt szerencsém egyik déd-
apámat megismerni. Magamon nagyszüleim, szü-
leim mozdulatait vélem felfedezni, bizonyos dol-
gokban alapvetõen úgy gondolkodom, mint fel-
menõim. És a fiaim viselkedésében is ott van a
családi példa. Tágabb értelemben véve egy város-
rész polgárai is magukon viselik az „õsök” cseleke-
deteit. Ráadásul Újpesten nemcsak tõsgyökeres
újpestiek élnek. Negyedszázada, majd késõbb az
új városrészek születésével vidékrõl és a fõváros
más kerületeibõl is érkeztek olyan családok, akik
közül nagyon sokan kényszerûségbõl telepedtek
itt le, mert itt kaptak lakást. Nem tudtak semmit
sem a helyrõl, sem rólunk. Segítendõ a beilleszke-
dést jött létre például a városnapi rendezvényso-

rozat, amely nemcsak szórakoztat, de a
múltba is elvezet. 

– A helytörténet további kuta-
tásához mi szükséges?

– Elsõsorban elhivatott embe-
rek. Újpesten dr. Sipos Lajos tanár
úr, Kadlecovits Géza díszpolgárok

ennek a motorjai. Számtalan
könyv, tanulmánykötet jelzi elköte-

lezett munkájukat, és egyben az önkor-
mányzat támogatását. Hiszek abban is, he-

lyes döntés volt, amikor egy évtizede elindult az
Újpesti Helytörténeti Értesítõ, amely népszerûsítõ
formában fûzi fel a település közeli vagy régmúlt-
ját. És még mindig van feldolgozandó téma. Több
civil szervezet vesz részt ebben a folyamatban.
Önzetlenül, a feladat varázsától vezérelve. És eb-
ben ez a jó, a közös. Élményben és tudásban egy-
aránt. – B. K. 

Az osztrák határ menti Kõszegen – amely gazdag múltja révén jelentõs
szerepet töltött be Magyarország történelmében – több napon át zajlott
az elmúlt héten a Honismeretei Szövetség 38. Országos Honismeretei Aka-
démiája. Az Akadémia alkalmat teremt minden évben arra is, hogy okle-
véllel köszöntsék azon városvezetõket, intézményvezetõket, akik az adott
település helytörténetét kiemelten segítik. Az újpesti székhelyû Budapesti
Honismereti Társaság javaslatára az eseményen elismerõ oklevelet kapott
dr. Derce Tamás polgármester, aki többek között a helytörténeti kutató-
munka felkarolásáért, az Újpesti Helytörténeti Értesítõ megjelentetéséért,
és a helytörténeti munkába bekapcsolódó újpesti civil szervezetek támo-
gatásért kapta az elismerést. 

Múlt és jelen kézfogása

„Azt a nézetet
osztom, mely szerint

a helytörténet-kutatás 
mélyebb szintû 

munkát tesz lehetõvé, 
és ezt támogatni

kell”
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Nyári vigadalom 
az Új Fõtéren!
A nyár derekán, július 10-tõl 31-
éig minden szombaton lebilincse-
lõ programsorozat veszi kezdetét
Újpest vadonatúj központi terén.

arázslatos mesevilág várja délelõttönként
10 órakor a kicsiket. Gyermekbirodalom
tárja ki kapuit, megelevenednek a mesék

hõsei: Csipkerózsika, Vitéz László, Mikkamakka,
Dömdödöm. Mindegyikük más-más közegbõl te-
rem elénk: mesemusicalbõl, vásári bábjátékból,
zenés mesejátékból, vagy éppen gyermekkoncert
hangjai idézik meg a mesevilág szereplõit.

És ez még nem minden! 10 órától 13 óráig
kézmûves foglalkozások, arcfestés és lufibo-
hóc színesítik a programot.

AZ ESTI ÓRÁK A FELNÕTTEKÉ!
Minden szombaton 20 órától – július 10-én 18.30-
tól – színházi elõadások teszik kellemessé az estét,
más-más mûfajú produkcióval szórakoztatva a tisz-
telt publikumot. Látható-hallható itt magyar ván-
dorszínházi hagyományokra épülõ bohózat, musi-
cal, táncszínházi elõadás, kabaré és kuplék.

Találkozzunk a téren! Szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt, családokat, baráti társaságo-
kat Újpest Önkormányzata.

2010. július 10., 10 óra
CSIPKERÓZSIKA MESEMUSICAL
Szereplõk: 
György Rózsa Sándor/Kovács Róbert
Krassy Renáta / Némedi Varga Tímea 
Boros Zoltán
Udvarias Annamária
Tallós Andrea
Borbély Krisztina
Straub Péter/Oláh Tibor
Bodnár Vivien
A nagymama hangja: Tolnay Klári
A Csipkerózsika címû mesemusical sok-sok ze-

nével, játékkal és tánccal van fûszerezve úgy, hogy
a nézõ gyerekek is felmehetnek majd köszönteni
Csipkerózsikát a „Cifra Palotába”! Grimm meséjét
Ifj. Malek Miklós, Bokor Fekete Krisztina és Ger-
gely Róbert dolgozta át látványos szórakoztató
mesemusicallé! Tolnay Klárika hangja a nagyma-

mát idézi meg, aki kis unokájának, Bonifácnak
mesél el egy gyönyörû mesét!

Tündérek, Király és Királyné, az udvarnép és a
kerek erdõ valamennyi lakója felvonul a mesében,
s bár tudják a nézõ gyerekek, hogy veszély fenye-
geti a Gonosz Tündértõl, s annak rokkájától Csip-
kerózsikát, de azt is tudva tudják, hogy jön majd
100 év múlva egy daliás Királyfi, és minden jóra
fordul! A Gergely Theáter produkciója.

2010. július 10., 18.30 óra
MOLIERE: DANDIN A MEGCSÚFOLT FÉRJ
Hevesi Sándor fordítása nyomán
Rendezés,dalok: Monori Balázs
Szereplõk: 
Dandin György: Monori Balázs
Angyalka: Keller Veronika 
Pöfeteg: Lõrincz Levente, Szinovál Gyula
Pöfetegné: Mezei Réka
András: Tatai Zsolt 
Klára: Schupp Gabi
Lali: Berecz György
Kelemen: Lõricz Levente
A gazdag paraszt Dandin feleségül veszi az elsze-

gényedett nemesek leányát Angyalkát, hamarosan
azonban rájön, hogy nem jó a nemesekhez dörgö-
lõzni, és már átkozza a napot, mikor megismerte
élete párját.  A budapesti Utcaszínház elõadása.

A rendezvénysorozat szervezõi az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és a Karinthy Frigyes Ál-
talános Mûvelõdési Központ.
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Ön szerint ki nyeri 
a világbajnokságot?

Ki lesz a Fõtér
Bajnoka?

Nézze a döntõt Ver-
mes Krisztiánnal, az
UTE sztárjátékosával
az Újpesti Foci VB sá-
torban. Színes sport
és afrikai show mû-
sorok szombat, va-
sárnap a világbajnok-
ság elõdöntõje és
döntõje elõtt.

Programok: Július 10-én, szombaton 17-
tõl 18 óráig Afrika Varázsa show tánc és
Tûzvarázslók a Fõtéren

Július 11-én, vasárnap 16.30 órától 19
óráig kipróbálhatja erõnlétét és ügyességét.

Vegyen részt Ön is a többpróba edzettsé-
gi teszten, a dekázás bajnokságán, kapura rú-
gásban, fekve nyomó versenyen, szkander
bajnokságon, csocsómérkõzéseken, gombfo-
ci bajnokságon.

Mérje le tudását a VB-totón! Nevezni a
helyszínen lehet. Értékes nyeremények!

18.30 órától 19.30 óráig afrikai dob- és
tánc show. Helyszín: a megújult Fõtér.

3 



Hollandia-Brazília (2-1) meccsen például
a brazilok megverték magukat. Az elsõ
félidõben lefocizták a pályáról az Oranjét

(1-0), a szünet után aztán elõbb Cesar vetõdött
árnyékra (1-1), majd a teljes védelem végignézte,
ahogy a 170 centis Sneijder gólt fejel (1-2), végül
Felipe Melo taposta meg Robbent. 

Az Uruguay-Ghána (1-1) mérkõzés volt a vébé
eddigi legnagyobb csatája. Az utolsó percben jött
a ghánai dráma, a végig tündöklõ Asamoah Gyan
a 122. percben kihagyott a tizenegyest, így követ-
kezhettek a tizenegyesek. Márpedig tizenegyese-
ket rúgni dél-amerikai csapat ellen nem érdemes:
Abreu „panenkás” emeléssel véget is vetett az af-

rikai álomnak. Az uruguayi tovább folytatódhat, a
Rios, Perez, Forlán tengely félelmetesen masszív-
nak tûnik.

A németek elõbb tönkreverték Angliát (4-1),
majd ezt tették Maradona csapatával is (Német-
ország-Argentína 4-0). Aki eddig nem vette volna
észre, Németország futballtörténelmet ír: a
Nationalelf kreatív és attraktív focival futballszur-
kolók millióit állítja maga mellé szerte a világon.

A negyeddöntõk utolsó meccsét Spanyolor-
szág nyerte, amely David Villa hajrában szerzett
góljával gyûrte le Paraguayt. Az elsõ félidõben a
spanyolok az eddigi leggyengébb játékukat hoz-
ták a vébén, és csak Batres bírónak köszönhet-
ték, hogy nem kerültek hátrányba. A félidõ vé-
gén a dortmundi Valdez teljesen szabályos gólt
lõtt – a guatemalai bíró azonban érvénytelení-
tette a találatot. A második Pique lerántotta
Cardozót, a büntetõt a sértett rúgta –
Casillasba. Egy perccel késõbb folytatódott az
õrület. David Villát szerelték a tizenhatoson be-
lül, és az eset után megítélt tizenegyest Xabi
Alonso a kapuba lõtte. Batres azonban kiszúrta,
hogy egy spanyol játékos belépett a tizenhato-
son belülre, ezért újrarúgatta a tizenegyest –
másodjára Villar kivédte Alonso lövését, majd a
kipattanó után tisztáztak a dél-amerikaiak Aztán
persze Villa villantott, így lett 1:0.

A

A Fõtéren is a döntõre
készülnek
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M e g k é r d e z t ü k …
Már a foci VB negyeddöntõinél tartunk, és a hollandok is kiverték a
brazilokat, de a focisátor még mindig nagy népszerûségnek örvend a
megkérdezettek alapján.

KUCSERA PÉTER
Jó ötlet volt a focisátor, szerintem sokan szívesebben né-
zik a VB meccseket szabadtéren, mint otthon. Jó lenne,
ha nemcsak a VB idején állna a sátor, hanem más na-
gyobb meccseknél is, például az EB-selejtezõknél.

EILINGER RICHÁRD
Nagyon jó kezdeményezés volt a sátor az önkormány-
zat részérõl. Minden fontosabb mérkõzést itt nézek
meg a hangulat miatt, jobb együtt drukkolni. Sajnos
azonban a szúnyogokat nem lehet eltüntetni.

PAGONYI ANITA
Elõször vagyok itt, a párom családja újpesti, õk hívtak
el, hogy nézzük közösen a meccset. Tetszik a sátor,
mert nagyon hangulatos és nem túlzsúfolt. Egyébként
Ghánának drukkolok.

T ü k ö r b e n :  F o c i -V B

Már nagyon a vége felé járunk, sajnos, de azért a java persze még mindig
hátravan a vébének. Aki azt állította eddig, hogy nem érdekli a foci, már
rég rájöhetett, hogy alaposan tévedett. 



De ez a vébé nem csupán a kõkeményen izgal-
mas meccseirõl híres. Állítsunk e helyt valamiféle
negatív emlékmûvet annak, aki kitalálta, hogy
kommentátoraink és sportriportereink minden
egyes mérkõzés elõtt dalra fakadjanak, és a remél-
hetõleg sürgõsen és méltán felejthetõ borzalmat
elénekeljék nekünk.

Az, hogy a vébé labdája állítólag másképp pat-
tog, mint szokása ez a hasonló tárgyaknak, kétke-
déssel fogadjuk, azt pedig, hogy a vuvuzela hang-
ja egyenesen elviselhetetlen volna, kikérjük ma-
gunknak – jelen sorok írója például már a szú-
nyoginváziót is úgy fogadja, hogy felhörren: lema-
radtam valamelyik meccsrõl?!

Andai György neves publicista azonban még
egy különlegességre felhívta a figyelmet a minap,
jelesül arra, hogy ennyi tömény marhaságot már
rég beszéltek a már említett kommentátoraink
(lehet, inkább mégis énekelniük kéne?!)

Íme, a gyûjtemény néhány gyöngyszeme:
– Japán elég álmosan kezdett, pedig ez a Felkelõ

Nap országa; remélem, a második félidõt nap-
szemüvegben nézhetem.

– A hatodik percben, de még az ötödik
végén született a gól.

– Nem találja a labdát Amerika.
– Ghánában született a franciák já-

tékosa, még annak idején.
– Hiszen éppen Bill Clinton mondta a

csapatról, hogy az amerikai álom
megtestesítõi, hiszen mindig képe-
sek fölállni, így képviselik az orszá-
got, jellemzõen arra, ami Ame-
rikát jellemzi.

– Capellonak van egy saját-
ságos üvöltözõ testtartá-
sa: elõretolja a fejét, hát-
ra a fenekét, hogy mint-
egy kezdõsebességet ad-
jon a hangerejének.

– A kapus tekintélyét növeli, hogy amikor kiabál-
nia kell, nagyon csúnya.

– Ott volt a lába is a bokájánál, ami nem meglepõ
anatómiailag.

– Beausejour, a haiti származású chilei ballag visz-
sza, ezért a franciás név.

– Webbnek volt dolga rendesen, de megoldotta
angolosan. Õ korábban rendõr volt, tehát nem
idegen tõle a rendteremtés.

– A szabálytalanságnak nem feltétele az, hogy si-
kerüljön.

– A szándékos könyöklést most nem írom alá.
– A kapus mindenesetre bekapta a legyet.
– Persze nem tudom, hogy a játékvezetõ mire

gondolhatott, de arra is gondolhatott, amire én.
– Kirúgást ítélnek a hivatalos szervek.
– Nem tudom, japánul hogy van ez a szó: tüchtig.
– A játékos mutatja a játékvezetõnek az óráját, hogy

vége, de még nincs vége, ráadásul nincs is órája.
Mindenesetre még van egy kis idõnk, hogy iga-

zán jó helyet foglaljunk le magunknak valamelyik
óriáskivetítõ elõtt, aztán gyõzzön a jobbik! Már
feltéve, ha Forlánék azok. – TÖRÖK MONIKA
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NÉMETORSZÁG TÖNKREVERTE
ARGENTÍNÁT
A 2006-os világbajnokságon szintén a negyed-
döntõben találkozott egymással Argentína és
Németország. Miután a csapatok akkor 120
perc alatt sem jutottak dûlõre (1-1), a házigaz-
da németek büntetõpárbajban gyõzték le a
dél-amerikaiakat. Argentína 1974 óta nem sza-
ladt bele ekkora pofonba világbajnokságon,
akkor a hollandok szintén négyet számoltak az
Albicelestére.

Klose most a 100. válogatott meccsén duplá-
zott, és Gerd Müllerrel holtversenyben már a va-
laha volt második legeredményesebb játékos a
vb-n. Németország teljesen megérdemelt gyõ-
zelmet aratott, és sorozatban harmadszor jutott
be a legjobb négy közé a vb-n. Könnyen elkép-
zelhetõ, hogy Diego Maradona a németek ellen
4-0-ra elveszített vb-negyeddöntõben ült utoljá-
ra szövetségi kapitányként az argentin váloga-
tott kispadján. „Nagyon csalódott vagyok. 1982-
ben játékosként átéltem hasonlót, de akkor még
túl fiatal voltam, és nem tehettem a kiesés ellen.
Most nemsokára ötven leszek, és életemben
nem volt még ilyen szörnyû napom. Olyan volt,
mintha arcon rúgtak volna. Nem tudom, mi volt
baj, gyengén játszottunk, nem voltunk kreatí-
vak, én is erõtlen voltam, nem tudtam hatással
lenni a meccsre” – nyilatkozta Diego Maradona.
Az „Isteni Diego”, akit a vb-selejtezõk alatt is már
élesen kritizálták hazájában, nem tudta meg-
mondani, hogy marad-e kapitány.

Kihagyta a vasárnapi tréninget Sami
Khedira, a négy közé jutott német válogatott
középpályása, mivel combsérülést szedett ösz-
sze szombaton, az argentinok ellen 4-0-ra meg-
nyert negyeddöntõs összecsapáson. A néme-
teknél azonban biztosra veszik, hogy a futbal-
lista felépül a spanyolokkal szerdán vívandó
elõdöntõs mérkõzésre. „Reményeink szerint
gyorsan rendbe jön, és már hétfõn csatlakozni
tud a társakhoz” – jelentette ki Harald Stenger,
a csapat szóvivõje. Khedirát, aki maga is biztos
benne, hogy ott lehet a szerdai fellépésen, a né-
met-argentin csata 77. percében kellett lecse-
rélni. Továbbra is maródi ugyanakkor a táma-
dósorban tartalékként figyelembe vett Cacau.



napirendi pontok elfogadá-
sa elõtt dr. Trippon Norbert
alpolgármester kért szót a

10. és 11. napirendi pontok visszavo-
nása tárgyában. Ebben a két pont-
ban a parképítéssel, illetve parkfenn-
tartással kapcsolatos közbeszerzési
eljárások megindításáról lett volna
szó, melyek hatásköre már a mosta-
ni cikluson túl esik, mivel õsszel jár-
nak le. Az alpolgármester szerint a
választások után az új testület soká-
ig nem fog érdemi ügyekkel foglal-
kozni, ezért tartotta volna fontosnak
most dönteni ez ügyben. Ám tekint-
ve, hogy számos észrevétel, kritika
érkezett, miszerint valóban itt az
ideje ezeknek a közbeszerzéseknek a
hosszabbításáról dönteni, ezért in-
kább visszavonja ezeket a pontokat
azzal, hogy a jegyzõkönyvben min-
denképpen szerepeljen, hogy az új
testület haladéktalanul írja ki ezen
közbeszerzéseket.

Az így megmaradt 28 napirendi
pontot 24 igennel egyhangúan elfo-
gadta a képviselõ-testület. 

Belán Beatrix alpolgármester elõ-
terjesztését az intézményvezetõi ál-
láshelyre pályázók kinevezésére vo-
natkozóan 24 igennel elfogadta a

testület. Itt döntöttek szintén 24
igen szavazattal a Virág Óvoda által
kiírt óvodavezetõ pályázat érvényte-
lenné nyilvánításáról, mivel egyik je-
lentkezõ pályázata sem felelt meg a
jogszabályi elõírásoknak vagy a pá-
lyázati feltételeknek.

KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁS, 
KÉRDÕJELEKKEL
A második napirendi pontot, mely-
ben javaslatot tettek játéktermek lé-
tesítésének és mûködésének egyes
feltételeirõl szóló önkormányzati
rendelet módosításáról, 23 igen és 1
tartózkodás mellett fogadták el.

A következõ napirendi pontban
dr. Trippon Norbert tett javaslatot a
2010. évi költségvetési rendelet mó-
dosítására. Mint elmondta, erre
azért lenne szükség, mert szerinte az
önkormányzati dolgozóknak felaján-
lott kétheti jutalom összege igen
csekély. A polgármesterrel egyeztet-
ve javasolja ennek az összegnek a
módosítását. Emellett kisebb átcso-
portosításokat intéztek a közmûve-
lõdési intézmények irányában is. Így
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
javára 6 millió forintot csoportosí-
tottak át, melyet rendezvényekre és

technikára szánnak. Mivel több vá-
sárt is rendez az UGYIH évente, elsõ-
sorban pavilonokat szeretnének vá-
sárolni ebbõl a pénzbõl. Hladony
Sándor (Fidesz) felvilágosítást kért,
negatív pénzrendezés mely intézmé-
nyeknél volt, valamint hogy miért
kap a Halassy Olivér Sportcentrum 8
millió forinttal többet, illetve nem
érti a MÁV Szimfonikus Zenekarnak
jutó közel 1000 %-os támogatását,
hisz 6 millió helyett, 60 millió forin-
tot kapnak. Belán Beatrix válaszában
elmondta, hogy a testület elõzete-
sen elkülönített (különösen sportcé-
lokra) 10 millió forintot, és ebbõl tá-
mogatják a sportcentrum football
pályájának cseréjét 8 millió forinttal,
a fennmaradó 2 milliót pedig a Tá-
bor utcai sportpálya kapja szintén
felújítás céljából. A zenekarral kap-
csolatban pedig azt válaszolta, hogy
annak fõ támogatója az önkormány-
zat, így együtt tudtak pályázni, ame-
lyet meg is nyert a zenekar. Az össze-
get azonban az önkormányzatnak
utalták, amit átadtak a zenekar szá-
mára, tehát nem a költségvetésbõl
emelték át.

Dr. Derce Tamás polgármester a
témához szólva megjegyezte, hogy
folynak a tárgyalások a GE-vel a volt
Tungsram helyén lévõ telekrõl, hogy
használtba vehesse Újpest, amely
majd a Tábor utcai komplexumhoz
tartozna a késõbbiekben. A GE 6 hó-
napos felmondási idõt akar, az ön-
kormányzat pedig legalább 20 évet.
Ez azért is fontos, mert ha létrejön
az egyezség, az UGYIH – mint
üzemeltetõ – költségvetését újra
kell számolni.

A költségvetés módosítását  14
igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett
a testület nem fogadta el.

A szavazati eredményt látva dr.
Trippon Norbert értetlenségének
adott hangot és jelezte, hogy min-
denképpen vissza szeretne térni erre
majd az egyebekben.

TARTOZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 
– SZÁMOKBAN
A következõkben az Újpesti Va-
gyonkezelõ Zrt. és Újpest Önkor-
mányzata közötti kamattartozásról
döntöttek a képviselõk. Pajor Tibor
(Jobbik) azt kérdezte, hogy a b)
pontban említett peres eljárás mit
takar, Szalma Botond (KDNP) pedig
azt javasolta, hogy a június 29-én
fennálló késedelmi kamatot is adják
hozzá a végösszeghez. Wintermantel
Zsolt (Fidesz) szerint már zavar van
az elõterjesztés bevezetõjében a tár-
saságoknál fennálló tartozásokat il-
letõen, félreérthetõ ugyanis, hogy ki
kinek tartozik, de a második pont-
ban már jól szerepel, hogy az UV
Zrt-nek kell egyenlíteni az önkor-
mányzat felé. Dr. Trippon Norbert
válaszában elmondta, hogy szeretne
pontot tenni a régóta húzódó ügy
végére. Tisztázta, hogy az UV Zrt.
tartozik az önkormányzatnak, és
egyetért azzal, hogy a június 29-én
esedékes késedelmi kamatot is fi-
gyelembe kell venni. A peres eljárás-
ról nem tudott információt szolgál-
tatni, mivel ez nem az õ felelõssége.
Az UV Zrt-hez kellene fordulni en-
nek kapcsán. Az elõterjesztést végül
a kamattal növelt összeggel módo-
sítva 22 igen és 2 nem mellett elfo-
gadták.

A következõ, 4. napirendi pontot
felszólalás nélkül fogadták el az
alábbiak szerint: az Újpesti Sajtó
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság közhasznúsági
szerzõdésének módosításáról és a
média egyéb kérdéseirõl szóló elõ-
terjesztést 16 igen, 8 nem és 3 tar-
tózkodás mellett fogadták el. Az
önkormányzat a Mogyoródi patak-
híd felújítása tárgyában lezárt köz-
beszerzési pályázat 23 igen, 2 nem
és 1 tartózkodással, illetve a szintén
lezárt közbeszerzési pályázat az ön-
kormányzat Szociális és Egészség-
ügyi Intézménye részére „Meleg ét-
kezési utalvány beszerzése” tárgyá-
ban 25 igen és 1 tartózkodás mel-
lett megszavazták. Az önkormány-
zat 2010. évi Közbeszerzési Tervé-
nek módosítását (a parkfenntartás
és parképítésre vonatkozó közbe-
szerzések figyelembevétele nélkül)
16 igen, 3 nem és 6 tartózkodással
elfogadták.

A 9. napirendi pontban az önkor-
mányzati intézmények felújítása tár-
gyában elindítandó közbeszerzési el-

A június 29-ei testületi ülésen sok kérdésben – olykor
vitákkal fûszerezve – döntött a képviselõtestület. Sza-
vaztak többek között szerzõdés és szabályzatmódosí-
tásokról, közbeszerzési eljárásokról és intézmények
felújításáról is.

6 Te s t ü l e t i  ü l é s

Viták, vélemények,
nyugvópontok 
a testületi ülésen 

A
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járásról döntöttek. Pajor Tibor meg-
kérdezte, hogy a Piackapu átalakítá-
sa mire vonatkozik, mely javaslatot
egyébiránt nem támogatott. Az al-
polgármester felszólalásában el-
mondta, hogy azért van szükség er-
re az elõterjesztésre, mert elõzõleg
200 millió forintról egyezett meg a
testület az intézmények felújítását
illetõen, de mivel a terv ezt 100 mil-
lióval meghaladja és a közbeszerzés
már folyamatban van, ezek alapján
kell változtatni a közbeszerzésen.
Kérte a testületet, hogy mindenki
fogadja el a határozati javaslatot,
mert ezek nagyon fontos beruházá-
sok. A Piackapu egy hiba folytán ke-
rült bele az elõterjesztésbe (hisz ez
már a közbeszerzés keretében elké-
szült). Itt megjegyezte, hogy szerin-
te az is hiba, hogy a testület nem
szavazta meg a köztisztviselõk nyár
végi jutalmát, és megerõsítette,
hogy az egyebekben újra visszatér
ehhez a kérdéshez. Utána
Wintermantel Zsolt kért szót. Sze-
rinte magával az elõterjesztéssel
nincsen gond, de azzal már igen,
hogy tavaly elfogadták már az intéz-
mény-felújításokról szóló határoza-
tot, és a közbeszerzés már folyamat-
ban van. Akkor tételesen felsorolták,
mely újpesti fenntartású intézmé-
nyekrõl van szó, ezért nem érti, ho-
gyan lehetett szabályosan a Pozso-
nyi úti rendelõre, a gyermekfogá-
szatra és a Piackapura költeni. Ezek-
nek a felújítása valóban fontos, de a
közbeszerzésben nem szerepeltek.
Hock Zoltán (MDF) arra hívta fel a
figyelmet, hogy a Pozsonyi úti ren-
delõ a fõváros kezében van, tehát
miért kéne értéknövelõ beruházást
tenni egy olyan ingatlanon, ami nem
is a mi tulajdonunk. Azt is megje-
gyezte, hogy miért fontos a piac fû-
tõ-hûtõ rendszerének korszerûsíté-
se, mivel maga az épület szigetelése
rossz, ezért elõször azt kéne átalakí-
tani. 

Dr. Trippon Norbert válaszolt a
kérdésekre. A Pozsonyi úti rendelõ
kapcsán elmondta, hogy az önkor-
mányzat régóta szeretné megsze-
rezni az ingatlant a fõvárostól, és
természetesen a 15 milliós beruhá-
zást csak akkor kezdenék el, ha
megkapják az ingatlant. Már tavaly
is szerettek volna egy 20 milliós be-
ruházást megvalósítani, de akkor
sem adott rá engedélyt a fõváros. A
piac korszerûsítésével kapcsolatban

úgy válaszolt, hogy valóban nincs
megoldva a szigetelés kérdése, vi-
szont nagyon hideg télen vagyunk
túl és a kereskedõk sokszor panasz-
kodtak, hogy az áru megfagyott,
tönkrement, és ez ellen minden-
képpen tenni kell. Tekintve az épü-
let korszerûsítésének hiányát, most
olcsó, de gyors megoldást dolgoz-
tak ki ebben a kérdésben. Az alpol-
gármester itt újra felhívta a figyel-
met arra, hogy mennyire fontos el-
fogadni ezt a határozatot a törvé-
nyes végrehajtás érdekében.
Wintermantel Zsolt úgy reagált,
hogy az elhangzottak alapján kéri
az aljegyzõt, a következõ ülésig néz-
zen utána, lehetett-e szabályosan
dönteni a tavalyi közbeszerzésen. A
határozatot végül 15 igen, 6 nem és
5 tartózkodás mellett elfogadták a
képviselõk.

RÉSZLETES VITA 
A TANKÖNYVTÁMOGATÁSRÓL
Ezt követõen a testületi ülés egyik
legalaposabban megvitatott napi-
rendi pontja következett, amely az
újpesti családok iskolakezdési támo-
gatásáról szólt. A képviselõtestület
elõzõleg 30 millió forintot határo-
zott meg az önkormányzat iskoláiba
járó, újpesti családok iskolakezdési
támogatására, melynek kidolgozásá-
ra a Közmûvelõdési, Oktatási Bi-
zottságot kérték fel. E szerint az 
1-12 évfolyamos diákok tankönyv-
vásárlását támogatnák 7500 forint-
tal, akik az önkormányzat által
fenntartott intézmény nappali tago-
zatos tanulói, 2010. január 1. és
szeptember 1. között folyamatosan
újpesti bejelentett lakhellyel rendel-
keznek, legalább egyik szülõjük vagy
gondviselõjük szintén újpesti lak-
hellyel rendelkezik, valamint más
jogszabály alapján nem részesülnek
ingyenes tankönyvellátásban. 

Elsõként Belán Beatrix szólalt fel.
Elmondta, elvi döntés volt, hogy 30

millió forinttal támogassák az isko-
lakezdésben az újpesti családokat,
így minden – az önkormányzat által
fenntartott – intézménybe járó diá-
kot 7500 forinttal támogatnak
majd. Az államilag támogatott ta-
nulók nem kapják meg ezt az ösz-
szeget. Wintermantel Zsolt szerint
ha az 5500 újpesti diákból 2000 fõt
az állam támogat, akkor 3500 fõ
marad, akik között kiosztásra kerül-
ne a 30 millió forint. Egyszerû számí-
tások alapján 8500 forintra tudnák
emelni ezt az összeget. Javasolta,
hogy eszerint módosítsanak az elõ-
terjesztésen. Belán Beatrix erre úgy
válaszolt, hogy az Oktatási Bizottság
csak hozzávetõleges számadatokkal
tudott dolgozni, hisz nem tudják
pontosan, hány diák kezdi meg ta-
nulmányait szeptemberben, de pró-
báltak a keretek között maradni. 

Molloné dr. Balog Éva sem java-
solta, hogy vegyék le napirendrõl
ezt a kérdést, mert errõl elvi dön-
tést hozott a testület elõzõleg. De
szerinte is vannak logikai ellent-
mondások a számokat tekintve.
Azt javasolta, hogy a 30 milliós ke-
retet merítsék ki, és az ésszerû ha-
tárokig növeljék csak a támogatás
összegét. Egyébként teljesen támo-
gatta a javaslatot, hisz egykor õ in-
dítványozta, hogy segítsék újra az
újpesti diákok tanévkezdését, hisz
valamikor minden tanulót tudtak
támogatni. 

Pajor Tibor felszólalásában kifej-
tette, hogy támogatja az elõterjesz-
tést és hozzáfûzte, hogy természete-
sen az lenne a legjobb, ha teljesen
ingyen adhatnák a tankönyveket
mindenkinek. 

Dr. Derce Tamás szünetet rendelt
el és megkérte a képviselõket, hogy
akinek valamilyen módosító indít-
ványa lenne, az a szünetben dolgoz-
za ki azt.

A szünetet követõen Hock Zoltán
vázolta a módosító indítványát, me-
lyet írásban is átadott a polgármes-
ternek. Ez alapján a következõkép-
pen formálódna az elõterjesztés:
minden önkormányzat által fenn-
tartott, valamint a katolikus és re-
formátus iskolák által fenntartott
intézményekben alsó tagozaton az
egész tankönyvcsomagot, felsõ ta-
gozaton az alaptankönyveket kap-
ják térítésmentesen (ebbe az atla-
szok és a nyelvkönyvek nem tartoz-
nak bele), a 9-12. évfolyamokon pe-
dig az alaptankönyv-csomag 50%-
át téríti meg az önkormányzat az
újpesti lakóhellyel rendelkezõ diá-
kok számára.

Belán Beatrix úgy reagált a fenti-
ekre, hogy szerinte az a legfonto-
sabb, hogy tudjanak segíteni, így
bármilyen módosítást elfogad. 
A polgármester itt megjegyezte,
hogy ha Hock Zoltán javaslatát el-
fogadják, akkor az eredeti indít-
vány érvényét veszti, mivel ez nem
egy módosító javaslat, hanem ha-
tározati javaslat. Belán Beatrix fel-
szólalásában elmondta, hogy sze-
rinte ez a javaslat beilleszthetõ az
eredeti elõterjesztésbe egy kis vál-
toztatással. 

Ezt követõen végül 23 igen szava-
zattal elfogadták az új határozati ja-
vaslatot, melyet tapssal üdvözöltek
a képviselõk.

– KUBÁT JULIANNA
(A testületi beszámolót következõ

számunkban folytatjuk.)
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zép számmal jelentek meg az érdeklõdõk
– a borongós idõjárás ellenére is – a nyílt
napon, melynek egyik idei fõ apropója,

hogy június 15-tõl az alakulat újra ezred jogállá-
sú lett. A Szolnoki Légierõ zenekarának és a

mazsorett-csoportjának bevonulója, valamint a
Vörös Meteor Sportegyesület ejtõernyõs bemu-
tatója után hivatalosan Hajdú Gábor ezredes
nyitotta meg az eseményt. Elmondta, hogy a
sok éve megrendezett nyílt nap az idén hagyo-
mányt teremetõ céllal különlegeséggel bõvül.
Ettõl az évtõl kezdve mindig meghívnak majd
egy-egy települést, így köszönve meg segítõkész
munkájukat, amelyet a honvédségnek nyújtot-
tak. Elsõként a Somogy megyei Mesztegnyõnek
jutott a megtiszteltetés, hogy az esemény dísz-
vendége legyen. 

Ezt követõen egészen 16 óráig különbözõ prog-
ramokon vehettek részt az idelátogatók. Robba-
nószerkezetet-keresõ kutyás bemutató, közelharc-,
mûrepülõ és tûzoltósági bemutatók, hajótörténe-
ti kiállítás, sétahajózás vízibusszal, ingyenes bor-
és pálinkakóstolás, valamint életmód-tanácsadás
is várta az érdeklõdõket. A kisebbekre is gondol-
tak, számukra ugrálóvárat és bikarodeót állítottak
fel, a gyereksátorban pedig kézmûves foglalkozá-
sokon vehettek részt, és nagy sikere volt a mozgó
tûzszerész robotoknak is. – K. J.

Június 26-án az MH 1. Tûzszerész és
Hadihajós Ezred nyílt napot tartott
a Magyar Honvédség újpesti hadiki-
kötõjében a tûzszerészet 65., illetve
a hadihajózás 162. évfordulója al-
kalmából.

S

Nyílt nap 
az újpesti
hadikikötõben

Fóti Károlyiak Alapítványt
1996-ban hozta létre nagyká-
rolyi Károlyi László és felesége

Erzsébet asszony. Elsõdleges céljuk a fó-
ti Károlyi-kastély szellemi örökségének
ápolása, a kastély kulturális, mûvészeti
centrummá való alakítása. Az általunk
szervezett szórakoztató, mûvészeti

programok mellett kiemelt szerepet
kap a jótékonyság. Fót város kulturális,
oktatási, szociális életében a rászorulók
rendszeres támogatása jelentõs feladat
számunkra. Ebben a munkában fog
együttmûködni a Károlyi-család életé-
ben fontos szerepet játszó Újpest, és az
Újpesten, valamint az egész világ
gyógyszeriparában kiemelkedõ Sanofi-
aventis, Pasteur, Chinoin Zrt.

A bállal egyebek közt az is céljuk,
hogy Magyarország nemzetközi meg-
ítélését javítsák és felhívják a figyel-
met az országunkban rejlõ lehetõsé-
gekre. Így lett az esemény elnevezése
„Nemzetközi Találkozó”. A külföldi
vendégeket Ausztriából, Angliából,
Spanyolországból és Németországból
hívták. A bál díszvendég Leka II. Zogu
herceg, Albánia trónörököse, fõvéd-
nöke pedig Dr. Martonyi János kül-
ügyminiszter lesz.

Július 3-án újra nagyszabású ese-
mény helyszíne lesz a fóti Károlyi-
kastély. A Károlyi házaspár ugyanis
jótékonysági bált rendez, melynek
bevételbõl a Károlyi Clarisse Ala-
pítvány Oltalom Idõsek Átmeneti
Otthonának lakóit támogatják.

A Közlemények rovat
írásai többek között a Pest megyei
Gazdasági Fiókegyesület 1840-es
évekbeli káposztásmegyeri mintagaz-
daságát tárja elénk. Folytatódik az
Egek Királynéja fõplébánia templom

építésérõl szóló sorozat és az Aschner
Lipót életét feltáró is. Új sorozatot in-
dít útjára az Értesítõ Újpest iparvágá-
nyai és lóvasúti áruszállításáról, a
genfi Bajnokok Tornájáról. Az olva-
sók megismerhetik a lápügyben be-
következett fordulatot is. A Híres új-
pestiek sorozat Kriszt Lajosnak állít

emléket, az Interjú
rovat ez alkalom-
mal a Brunovszky
N a g y v e n d é g l õ
„örökösét” mutatja
be. Az Újpesti Hely-
történeti Értesítõ
lapszámai térítés-
menetesen átvehe-
tõk az az újpesti vá-
rosháza portáján, az
Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban és
a Karinthy Frigyes

Általános Mûvelõdési Központban,
a nyári szünet után az Újpesti Hely-
történeti Gyûjteményben is. A kö-
vetkezõ lapszám a városnapok ide-
jén jelenik meg.

Megjelent az Újpesti Hely-
történeti Értesítõ ez évi
második lapszáma. A lap
elsõ oldali publi-
cisztikája, vala-
mint a Múltidézõ
és Tanulmány ro-
vatai egyaránt az
újpesti Gyógy-
szerkutató Inté-
zet múltját, rö-
vid történetét
dolgozza fel. 

Megjelent

A

Újra bál lesz 
a fóti Károlyi-
kastélyban



– Végleges a döntés?
– Bizony, az. Megvan az utódom,

az újpesti gyermekek nem marad-
nak balettmester nélkül. Renge Györ-
gyi, a segítõm hatéves kora óta a nö-
vendékem, és ami ennél lényege-
sebb: elkötelezett szerelmese a tánc-
tudománynak. Mellettem hospitált,
majd balettmester lett. Több éve
együtt dolgozunk az Ifjúsági Ház-
ban, hiszen elkelt számomra a segít-
ség. Korábban hosszú éveken át volt,
hogy 260 (!) növendékem volt 11
csoportban. Heti egy napon nem
volt balett-oktatás. A legutolsó tan-
évben négy napból Györgyi kettõt
már egyedül vitt, ez rákészülés volt
arra, hogy elõbb-utóbb leköszönök.
Györgyi folytatja a munkát, ám a
helyszín változik, már nem az Ifjúsá-
gi Házban.

– Ezek szerint szerdánként volt
csak üresjárat, szabadidõ?

– Számomra igen. Ezt a tempót az
utóbbi 30 évben bírtam, sõt jól is
esett…

– Újabb matematika. Ha ennyi
tanítványt beszorozzuk az újpesti
tanévek számával, kiderül: az új-
pesti lakosság nagy számban ta-
nult balettozni Henni néninél.

– Kicsit torz az egyszerû szorzat,
hiszen nem minden tanévben dol-
goztam új gyerekekkel. Azok, akik a
képzõig is eljutottak, 8-9 évnyire
osztott anyaggal ismerkedtek nálam.
De korántsem túlzó az az állítás,
hogy az egykori növendékek, akik ál-
lomásaim különbözõ színhelyein, a
„régi”Adyban, majd a Magyar Pa-
mutipar Dallos Ida Mûvelõdési Há-
zában hozzám jártak, már a gyereke-
iket vagy az unokáikat íratták be

hozzám, már az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Házba, vagy a Dalos oviba,
ahol egy ideig „kihelyezett” tagoza-
tunk is volt. Igazi családias közösség
ez, ráadásul a nevekre jól emlék-
szem, ha az arcokra nem is mindig. 

– Mégis miért a hirtelen jött bú-
csú? 

– Annak, aki a színpadon van ott-
hon, muszáj, hogy önkritikája le-
gyen. Én az egész életemet a színpa-
don töltöttem. Éveim számába sok
csodás és több, igazán feledhetõ
esemény belefért. A karrieremet ket-
tétörte a háború, majd férjhez men-
tem, és a család kárpótolt az elma-
radt tapsért. Négy évesen a bécsi
operában kezdtem, amit Nádasi Fe-

renc magánintézete követett. Reiner
bácsi akrobatikára tanított, majd a
budapesti Operaház következett.
Húgommal, Mednyánszky Ágival,
aki színész lett, lánykorunkban két-
személyes táncegyüttesünkkel bejár-
tuk a fél világot, majd a Moulin
Rouge és a Kamara Varieté jelentet-
te nekem a fellépések végét. Még 18
éves sem voltam, férjhez mentem, és
onnan a család volt az elsõ, a férjem
segítése, a gyerekek nevelése, a ház-
tartás. Drága uram sokat foglal-
koztatott, kedvelt színész
volt, a fiam – Balázs
Péter – is színész
lett. A lányom, Esz-
ter gyógyszergaz-
dálkodó, de 16
évig balettozni ta-
nult, egy idõben
kérésemre az asz-
szisztensem is volt.
Meg szoktam köszönni a
Jóistennek, hogy szellemi épség-
ben tartott idáig, bár a mozgásom
már nem a régi. Lehet persze a balet-
tot karosszékbõl is tanítani, sõt az
orosz Vaganova például tolókocsi-
ban tette ezt, de csak azoknál, akik
nem a kezdõ lépéseknél tartanak. A
kicsiknél a klasszikus balett alapjai a
balettmestert is folyamatosan ko-
moly fizikai erõpróba elé állítja, ami-
kor bemutatja a kívánt mozdulatot,
vagy a növendék karját, lábát, comb-
ját igazítania kell. A gyerekek kímé-
letlenül õszinték, és úgy vettem ész-
re, a fiatal szülõk is, akik vélhetõen
már nem élvezik, vagy soha nem él-
vezték egy több generációs család
együttélése nyújtotta példákat, el-
szoktak az idõsektõl. Egy dédnagy-

mama már lehet, hogy nem a legkí-
vánatosabb partner számukra a taní-
tásban. Nem akartam megvárni a
kritikákat.

– Volt nagy ünneplés, búcsú?
– Nem terveztem, már a magam

védelmében sem. Mégis zavarba ejtõ
volt, amikor a gálamûsorban koráb-
bi, ma már huszonéves tanítványaim
váratlanul megjelentek és engem kö-
szöntöttek. Nem is azért ríkattak
meg, mert minden mozdulatukból
sugárzott a szeretet, hanem az em-
ber óhatatlanul lepergeti élete film-
jét. És abban én azt láttam, hogy ál-
talam több ezer újpesti és nem új-
pesti fiatalnak lett szenvedélyes sze-
relme a tánc. Illemet tanultak, volt
akit arra is rá kellett bírni, hogy kö-
szönjön, ha belép egy ajtón. Nekem
voltak 20-26 éves mûvészképzõs nö-
vendékeim, akik idõközben orvosok,
brókerek, ügyvédek lettek, de a mai
napig örömforrás számukra a tánc.
Megtanultak úrrá lenni a testükön,
fegyelmezni tudják magukat, elsajátí-
tották, hogyan kell helyesen lélegezni
például tánc közben, elhitték, hogy a
természetellenes lábtartás, a fizikai
terhelés számukra hasznos dolog. Én
nem a balettintézet voltam. Minden-

kit felvetem, mindenki iskolája
voltam. A tehetségesnek, a

szorgalmasnak, a lustá-
nak, a ducinak és a

vékonynak. Min-
den gyermek a sa-
ját képességei sze-
rint jutott tovább

a táncban késõbb.
Amíg odajárt, öröm-

mel tanult és táncolt.
De ha csak arra tanítottam

meg a balett által, hogy tartása le-
gyen, ha egy munkahelyi irodába be-
lép, már nem volt hiába. 

– Hogyan telnek a nyugdíjas na-
pok? 

– Nem az a típus vagyok, aki este
várja a reggel, reggel az este elérke-
zését. Bár kétségtelen, mostanában
sokat idõzöm emlékeimben. A nyári
pihenésre idején van mit várni, két
év után ismét dédunoka érkezik a
családba, fiú lesz õ is. Azután eszem-
be jutott, a szomszédban van egy
nyugdíjasklub, talán a nyár végén,
õsz kezdetén lemegyek oda, és fel-
ajánlanám, hogy hetente egyszer
megtornáztatnám a nyugdíjasokat.
Minden ellenszolgáltatás nélkül,
csak úgy… – BANGHA KATALIN

Henni néni nem újpesti. Mégis mindenki mindenhol tudja, bárhol bárki kiejti ezt a
nevet, hogy Balázs Jánosné Mednyányszky Henriettrõl van szó. Henni néni, az Ope-
raház egykori növendéke úgy vált honi „intézménnyé”, hogy 31 éven át balett-tan-
folyamot tartott tanévrõl tanévre. Szigorúan alkalmazottként, nem iskolája volt.
Más abban a korban már abbahagyja, õ 55 évesen kezdte, azaz folytatta Újpesten a
munkát. Árulják el az elõbbiek, hiszen hölgyrõl van szó, hányadik születésnapjára
készül a napokban. A ragyogó szellemi frissességnek örvendõ SZOT-díjas és Újpest
Gyermekeiért díjas Henni néni visszavonulása sokakat meglepett.

Henni néni,
a mindenki iskolájából
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„Nekem voltak
20-26 éves mûvész-

képzõs növendékeim, 
akik idõközben orvosok,

brókerek, ügyvédek lettek,
de a mai napig öröm-

forrás számukra 
a tánc.”



z 1855-ben alapított Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara 12 évvel ezelõtt költözött Új-

pestre az újpesti önkormányzat által – több évti-
zedekre térítésmentesen – rendelkezésükre bo-
csátott egykori Viola utcai általános iskola épüle-
tébe. Az egyetem és a város jó és élõ kapcsolatát
jelképezte a városházi diplomaátadó, doktorrá
avató ünnepség is, amelynek szombati, kora reg-
geli ünnepségén, 29 jelölt doktorrá avatásán vett
részt az Újpesti Napló. 

A jelöltek családtagjai, szülõk, testvérek, nagy-
szülõk, barátok zsúfolásig töltötték a városháza
patinás, fényárban úszó dísztermét, sõt folyosó-
ját. Az Avató Tanács bevonulását, valamint az
egyetem és a magyar köztársaság zászlajának be-
hozatalát állva köszöntötték a megjelentek. Majd
prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott
rektorhelyettes megnyitotta az Avató Tanács ün-
nepi ülését, amely a Himnusz közös eléneklésével
vette kezdetét és dr. Kodácsy Tamás egyetemi lel-
kész által elmondott fohásszal folytatódott. 

Dr. habil. Domokos Andrea, az Állam- és
Jogtudományi Kar ügyvivõ dékánja köszöntõje után
Dinók Henriett Éva ötödéves joghallgató terjesztette
a doktorálók kérelmét az Avató Tanács elé. Az el-
mondottak értelmében a jelenlévõk az Állam- és
Jogtudományi Karon mindazon tudományokban,
amelyeknek ismerete a jogi doktoroktól megkíván-
tatik, megvizsgáltattak és az állam- és jogtudományi
doktori cím viselésére alkalmasnak találtattak. Ezért
tisztelettel kérte az Egyetem Avató Tanácsát, hogy
jogtudományi doktorrá avassák valamennyiüket.

Dr. habil. Domokos Andrea ügyvivõ dékán beje-
lentette, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán a 2009/2010. tanév
tavaszi félévében nappali tagozaton 86, levelezõ ta-
gozaton 50 jelölt tett eleget azoknak a feltételeknek,
amelyek az állam- és jogtudományi doktori cím el-
nyeréséhez szükségesek. A díszteremben megtartott
elsõ avató ünnepségén megjelent 29 jelöltbõl egy
hallgató Summa cum laude, tizennégyen  Cum
laude, 14-en Rite minõsítést értek el, így az ügyvivõ
dékán asszony azt javasolta az Egyetem Avató Taná-
csának, hogy fogadják õket az állam- és jogtudo-
mány doktorává. Az ünnepélyes fogadalomtétel
után prof. Dr. Balla Péter adta át az oklevelet és az
Avató Tanács gratulált az állam- és jogtudomány
doktorainak. Az újonnan avatottak nevében a Sum-
ma cum laude minõsítést elérõ dr. Dinók Henriett
Éva mondott köszönetet, majd prof. Dr. Balla Péter
rektori feladatokkal megbízott  rektorhelyettes gra-
tulációját, zárszavát követõen a diplomaosztó ün-
nepség a Szózat eléneklésével zárult. – B. K 

Az újpesti városháza dísztermében
július 3-án és 4-én több alkalommal
diplomaosztó nyilvános ünnepi sze-
nátusi ülést tartot a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kara. Az ünnepi szenátusi ülé-
seken – tanulmányai végeztével –
százharminchat korábbi egyetemi
hallgatót  avattak doktorrá.

A
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Károli Egyetem – Újpest

Százharminchatan lettek az
állam- és jogtudomány doktorai

Közlemény – szúnyogirtásról

Tisztelt újpestiek!
Ezúton értesítem Önöket, hogy július hónap-
ban szúnyogirtást végeznek a IV. kerületben
úgynevezett földi módszerrel a Fõvárosi Ön-
kormányzat megbízásából az alábbi területe-
ken: Káposztásmegyer lakótelep I–II., Szilas
patak mente a közigazgatási határig, 

Bánya-tó körüli területek, Homoktövis 
lakótelep, Újpest-Megyeri lakótelep,
Megyeri-Váci-Fóti út által határolt terület,
Városi kórház, Károlyi kórház, Népsziget,
Székesdûlõ.

Idõpontja: 2010. július 6-7, esõnap július 8-9,
(21 óra után), 2010. július 20-21, esõnap július
22-23 (21 óra után).

Július hónapban légi szúnyogirtás is kivitele-
zésre kerül az Országos Tisztifõorvosi Hivatal en-
gedélyével az alábbi területeken: Szilas pataktól
délre az Újpesti vasúti hídig, Palotaisziget, Nép-
sziget, Káposztásmegyer lakótelep I.-II., Székes-
dûlõ, Megyeri temetõ és környéke.

Idõpontja: 2010. július 5., esõnap július 6-7.

Dr. Csernus Éva IV.-XV. kerületi tiszti fõorvos
nevében és megbízása alapján kiadmányozza: 

Gálffy György András sk.vezetõ fõtanácsos
közegészségügyi-kémiai biztonsági felügyelõ

Ú J P E S T I  N A P L Ó



– Hogyan került a kórushoz?
– A templomnak a kezdetektõl fog-
va volt kórusa. Amikor engem meg-
kerestek, tényleges vezetõje nem
volt. Tudták, hogy én a fõiskolán
karvezetést is tanultam, így megke-
restek. Épp akkor voltam gyesen a
negyedik gyermekemmel, de sike-
rült úgy átszervezni az életünket,
hogy el tudjam vállalni ezt a felké-
rést.

– Nehéz volt búcsút inteni a kó-
rusvezetésnek?

– Tulajdonképpen a kórus mellett
tanultam bele igazán a karvezetés-
be. Sok munkával járt, hisz elõtte
nem foglalkoztam ilyesmivel El kel-

lett merülnöm a kórusirodalomban
és az egyházzenében is. Örömmel
tettem. A kórustagok az évek során
cserélõdtek, de mindig jó képességû
és lelkes volt a csapat. Amikor kiala-
kult már egy repertoár, a liturgikus
szolgálaton túl koncerteket is szer-
vezhettünk. Zenekarral is léptünk
már fel. Emlékezetes néhány na-
gyobb mû megtanulása és elõadása,
mint például Beethoven: Karfantá-
zia, Mozart: Koronázási mise, Mo-
zart: Requiem, Schubert: G-dúr mi-
se. Emellett Újpesten gyakran szer-
veznek kórustalálkozókat, amelyet
az önkormányzat is támogat. Ezek
nagyon jó összejövetelek, hisz egy-

mástól is tanulhatunk és az együtt
éneklés fantasztikus élmény. Átadni a
stafétát nehéz, de – úgy érzem – he-
lyes döntés volt. Kicsit elfáradtam.

– A tagok gyakran cserélõdnek
vagy állandó a csapat?

– Ez eléggé hullámzó, hol keve-
sebben, hol többen vagyunk. Van
egy állandó kemény mag és 20-25 fõ
körüli a taglétszám. Általában férfi
énekesekben szûkölködünk. A kórus
döntõ hányadát fiatalok alkotják, és
eredetileg is ifjúsági kórusként in-
dult, természetesen idõsebbek is
csatlakoznak és csatlakozhatnak fo-
lyamatosan.

– Melyek voltak a legemlékeze-
tesebb fellépések?

– Sok ilyen van! Nehéz lenne felso-
rolni. Talán  a bécsi fellépésünk, ami-
kor a Peterskirchében énekeltünk.
Ezen az úton történt, hogy megnéz-
tük a Melki apátságot is, és ott enge-
délyt kaptunk arra, hogy a temp-
lomban az idegenvezetés végén egy
pár percet énekeljünk. Jó érzés volt,
hogy sokan megálltak a látogatók
közül és hallgattak minket. Nagy él-
mény volt abban a csodálats akusz-
tikájú, gyönyörû templomban éne-
kelni. Szívesen emlékszem vissza a
máriacelli fellépésünkre, de a nyári
táborok alkalmával adott koncer-
tekre is.

– Végleg búcsút intett a karveze-
tésnek?

– Nem tudom, a jövõ mit hoz. Ha
úgy adódik, besegítek Gógucz Emmá-
nak, aki szívesen vette át tõlem a  ve-
zetést, de  már inkább a másik olda-
lon állok, énekelek a kórus tagjaként.

– Mit csinál, ha nem a kórusban
van?

– Hegedûtanár vagyok, és hege-
dülök a Koncert Muzsika zenekar-
ban.  A szabadidõmet pedig a csa-
láddal, (egy kis unokám is van már)
töltöm. – K. J.

Jakabné Kovács Mártával, az Újpest Kertvárosi Szent
István Plébánia Laudate kórusának vezetõjével az
elmúlt negyed évszázadról beszélgettünk. Az elõzõ
évad végén ugyanis átadta a karvezetõi pálcát, bár a
kórustól nem vett végleges búcsút.

25 év a Laudate
kórus szolgálatában
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VIRRASZTÁS A SZABADSÁGÉRT
Az Újpesti Kertvárosi Szent István Plébánia Kép-
viselõ-testülete kifogyhatatlan a tervekbõl, szin-
te hetente adnak hírt magukról, és az elképzelé-

seket valóra váltva  az eseményekrõl. Az elmúlt
hétvégén – felkarolva Molnár Miklós diakónus ál-
tal kezdeményezett – július 2-áról 3-ára virradóra
tervezett egyéjszakás virrasztás lebonyolításában
segítettek. A több éves hagyományra visszatekin-
tõ nyári virrasztásnak imaszándéka ez alkalom-
mal a szabadság volt, mottóját pedig Szent János
evangéliumából származott, mely szerint „megis-
meritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz
titeket”. A szervezõk azzal indokolták tervüket,
hogy manapság  szabadnak lenni sok mindentõl
lehet. Ezen az éjszakán mégis az igazi szabadság,
az isteni igazságon alapuló megtalálása volt a cél,

amely valóban szabaddá tesz, és amely által a vi-
lág végre szabaddá válik. Istenre, és az igazságra, a
felelõs életre. A pénteken 21 órakor kezdõdõ vir-
rasztás programjában elmélkedések, imádságok,
zenés áhítat és a szabadság témáját körbejáró,
biblikus elõadás szerepelt, melyet pénteken késõ
este Székely János Esztergom-budapesti segéd-
püspök tartott. A virrasztás szombaton reggel 6
órakor ért véget szentmisével, amelyet dr.
Csépányi Gábor újmisés atya mutatott be. A szer-
vezõk a vendégeknek kis ajándékkal kedvesked-
tek és az éjszaka folyamán több alkalommal étke-
zési lehetõséget is biztosítottak. – B. K.

Trombita téri 
vigadalom 
az új Fõtéren
Generációk nõttek fel már a hõs-
mesén, Csizmás kandúr kalandja-
in. Hans, az árva molnárlegény és
egyetlen öröksége, egy macska
tréfás történetét kicsik és nagyok
egyaránt élvezik évszázadok múl-
tán is. A Fõtérre Perrault meséjé-
nek az újpesti Szinovál Gyula Szép
Ernõ Színházának elõadásában a
Jámbor-Szinovál-Takács szerzõ-
hármas által írt zenés változata
került július 2-án, délelõtt. A né-
zõközönséget a Trombita téren
piros székek, az elõadáson kívül
origami is várta. A nagy meleggel,
napsütéssel dacoltak a nézõk és a
színészek is, maga Csizmás kandúr
is hõsként állta a kalandokat, és a
lábelit sem mellõzte. A történet
ez alkalommal sem okozott csaló-
dást: a szegény Hansból von
Carlos lett és feleségül vette
Nepomuk király szépséges lányát,
Eufrozinát és azóta is boldognak
élnek, amíg meg nem halnak. Va-
gyis a tanulság, amely Európa és
Ázsia országai mellett Amerika és
Afrika gyermekeit is elbûvöli a
mai napig: nem szabad könnyen
feladni álmainkat. Szinovál Gyula
társulata sok-sok újpesti fellépés,
gyermekszínházi elõadás után is
remek mûsort, igényes díszlete-
ket, kosztümöket varázsolt –
ezúttal – az új Fõtérre. – B. K.



ÚJPEST GALÉRIA
Schrammel Imre keramikus mûvész
kiállítása július 11-ig tekinthetõ meg.

TROMBITA TÉRI VIGADALOM 
AZ ÚJ FÕTÉREN!
Az Ady Endre Mûvelõdési Központ
és a Karinthy Frigyes Általános Mû-
velõdési Központ szervezésében
2010. július 10-én 10 órától látható
a Csipkerózsika címû mesemusical.
Várjuk a kicsiket 13 óráig kézmûves
foglalkozással: só liszt gyurmázás, és
természetesen nem maradhat el az
arcfestés és a lufibohóc sem! A fel-
nõtteket este 18:30 órára invitáljuk
Moliere: Dandin a megcsúfolt férj cí-
mû színházi produkcióra a Budapes-
ti Utcaszínház elõadásában.

Õszi, téli eseményeihez, már most
foglalja le a helyszínt az Ady Endre
Mûvelõdési Központban!  
Ha Ön rendezvényt szervez –
legyen az intim hangulatú, baráti
összejövetel, vagy nagyobb szabású
program – amelyhez megfelelõ
környezetre: kisebb, vagy nagyobb
helyiségre van szüksége; ne menjen
máshova! 
Mi vagyunk az Ön partnere!
Közgyûlések, tanácskozások, konfe-
renciák, baráti találkozók, iskolai
rendezvények (szalagavatók, érett-
ségi találkozók, évnyitók, évzárók), –
családi ünnepségek (esküvõk, szüle-
tésnapok, házassági évfordulók), –
tanfolyami oktatások, termékbemu-
tatók; bármilyen ünnepélyes, vagy
hétköznapi esemény céljára.
Az Ön igényének legjobban
megfelelõ, testre szabott ajánlatot
kínáljuk, mert
– elegáns környezetet nyújtunk
– áraink elfogadhatóak
– lehetõséget kínálunk 
csak terembérlésre, vagy kívánságá-
ra teljeskörû rendezvényszervezést
biztosítunk színvonalas vendéglá-
tással (hideg-és meleg ételek fel-
szolgálással; állófogadás, svédasz-
tal) – fény-és hangtechnika (pre-
zentációs lehetõségek)
Helyszínek: Tavasz u. 4. 
SZÍNHÁZTEREM (befogadó képes-
ség: 360 fõ)
OKTATÓ TERMEK (12-30 fõ befo-
gadó képességgel)

Árpád út 66.: reprezentatív termek
TÜKÖR TEREM (120 fõ)
KAMARASZÍNHÁZ TEREM (130 fõ)
Készségesen állunk rendelkezésére! 
Hosszú távú teremigénylés esetén
jelentõs árkedvezményt biztosítunk!
Vegye figyelembe ajánlatunkat! Már
most telefonáljon: 231-6000!

EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA
PÉCS 2010
Az Európa Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozat alkalmából változatos és
sokszínû rendezvényekkel várják az ér-
deklõket Pécsett. Ezekrõl az esemé-

nyekrõl bõvebb információt a
www.pécs2010 honlapon, az Ady
Endre Mûvelõdési Központban – a
Kulturális Fõváros újpesti infópontján
– személyesen, valamint intézmé-
nyünk honlapján nyújtunk.

www.adymk.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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HELYISÉGEK BÉRELHETÕK!
60 m2-es klimatizált, emeleti, 
jó állapotú, illetve 24 m2-es 
földszinti, felújításra szoruló 

helyiségek bérelhetõk az Ady Endre
Mûvelõdési Központban irodának,

üzlethelyiségnek vagy oktatási célra.
Érdeklõdni lehet Kilián Ferenc

üzemeltetési osztályvezetõnél a 06-
70-430-5610 telefonszámon.

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)

Az újpesti bankfiókban 
is széles termékskálával várja

ügyfeleit a Citibank 
A Citibank népszerû termékeirõl 
és szolgáltatásairól beszélgettünk 
Czotter Évával, a Citibank újpesti

fiókjának vezetõjével.

– A Citibank újpesti hitelközpontját 2009
decemberében fiókká bõvítették, mit ta-
pasztalhatnak a fejlesztés nyomán az ügy-
felek?

– Míg korábban itt elsõ sorban hitelter-
mékeket nyújtottunk lakossági ügyfeleink-
nek, immár a lakossági és kkv-ügyfeleink a
Citibank teljes termék- és szolgáltatáskíná-
latát igénybe vehetik, beleértve a pénztári
szolgáltatásokat is. 

– Az érdeklõdõk hova fordulhatnak to-
vábbi információért?

– Szeretettel várjuk ügyfeleinket az Új-
pest Városközpontban, az Árpád út 75.
szám alatt található fiókunkban hétfõn-
ként 8.00 és 17.00 óra között, keddtõl-csü-
törtökig 8.00-tól 16.00 óráig, pénteken pe-
dig 8.00 és 15.00 óra között, hogy szemé-
lyesen is meggyõzõdhessenek kínálatunk-
ról és természetesen telefonos érdeklõdé-
süket is fogadjuk 06-1-272-2250-es telefon-
számon. Termékeink és idõszakos ajánlata-
ink leírása elérhetõ a www.citibank.hu 
honlapunkon is.

TÜZIFA ELADÓ
2200 Ft / mázsa

hasítva,
házhozszállítással.

Tel.: 06 30 207 6970

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,

elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

CSÕCSERE – ÚJRA MÛKÖDIK A FODRÁSZATUNK
Szeretettel várjuk káposztásmegyeri szépségszalo-

nunkban a IV. Pácoló u. 7. szám alatt.
Szolgáltatásaink:

– ÁLLÓ- ÉS FEKVÕ SZOLÁRIUM
– FEKVÕ INFRASZAUNA

– NÕI-, FÉRFI- ÉS GYERMEK FODRÁSZAT
– KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
Bejelentkezés telefonon vagy személyesen: 

Tel.: 06 (20) 292-7876, www.yelowsunshine.hu
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Tisztelt újpestiek! Tájékoz-
tatjuk az érdeklõdõket,
hogy irodánk nyáron a meg-

szokott nyitvatartási renddel folya-
matosan mûködik. A Fidesz ingyenes
jogsegély-szolgálata, illetve a képvise-
lõi fogadóórák július és augusztus
hónapban szünetelnek. Irodánk nyit-
va tartása: H-P: 11-18-ig. Cím: 1042
Bp., Árpád út 56.  tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András egyéni képviselõ
(15. vk.: Megyer-Székes-dûlõ) Tel.:
232-1501, fax: 380-6341, e-mail:

boruzsa@ujpest.hu. Fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30

Kedves újpesti választók!
A KDNP tisztelettel értesíti az
Újpesti választópolgárokat,

hogy Szalma Botond képviselõi fo-
gadóóráját július és augusztus hó-
napban szünetelteti. A következõ fo-
gadóóra idõpontja 2010. szeptem-
ber 6-a, a szokásos idõpontban (este
18 és19 óra között) Az esetleges kér-
déseikkel a kdnpujpest@gmail.com
címen bármikor fordulhatnak hoz-
zánk.

TISZTELT ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Irodánk minden pénteken,

17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban mûködhessünk együtt! Cí-
münk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel: 06-30-561-9022. 

www.ujpestijobbik.hu

AZ ÚJPESTÉRT 
EGYESÜLET KÉPVISELÕI-
NEK FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17–18 óra kö-

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

Nyári szünet miatt az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezet INGYENES JOG-

SEGÉLY SZOLGÁLATÁNAK követ-
kezõ idõpontja 2010. szeptember 6.
Bejelentkezni 2010. szeptember 1-
tõl 14.00-17.00 óra között a 369-
4205-ös telefonszámon lehet!

Újpestért
Egyesület

Az Országgyûlésbõl jelentjük
Az Országgyûlés módosította a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányát, ugyanis az nem tartalmazott ed-
dig a helyi önkormányzat mûködése során megha-
tározó szerepet játszó személyek közé tartozó, a
polgármester helyettesítésére, munkájának segíté-
sére megválasztott alpolgármester jogállására vo-
natkozó rendelkezést. Az alpolgármesteri tisztség
jelentõségére tekintettel indokolt volt a tisztség Al-
kotmányban való rögzítése. Az alpolgármester sze-
mélye alkalmas arra, hogy a képviselõ-testületek
szakmai munkáját elõsegítse, így indokolatlan azon
megszorító szabályozás, mely szerint az alpolgár-
mestert kizárólag a saját tagjai közül választhatja a
képviselõtestület, azzal a kikötéssel, hogy a polgár-
mestert a képviselõtestület elnökeként csak az az al-
polgármester helyettesítheti, aki a helyi képviselõ-
testület tagja.

A Parlament döntött az Alkotmány-elõkészítõ
eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyûlési
határozati javaslatról. Az Alkotmány napjainkban is
az 1949. évi népköztársasági alaptörvény módosítá-
saként, preambuluma szerint is ideiglenes jelleggel
– az új Alkotmány elfogadásáig – 1989. október 23-
án hatályba lépett (és azóta többször módosított)
szöveggel határozza meg a Magyar Köztársaság jog-
rendjét, az állampolgárok alapvetõ jogait és kötele-
zettségeit, az államszervezetre vonatkozó alapvetõ
szabályokat. Idõszerû a hatályos Alkotmány – az el-
múlt húsz év tapasztalatai alapján történõ – teljes
körû felülvizsgálata és az új Alkotmány megalkotá-
sa, amely maradéktalanul megfelel a XXI. századi
polgári demokráciával szemben támasztott elvárá-
soknak.

Az elõkészítést végzõ bizottság 45 tagból áll, tagjai
országgyûlési képviselõk, a tagokra a képviselõcso-
portok vezetõi tesznek ajánlást az alábbiak szerint.

Elfogadásra került a közbeszerzésekhez kapcsoló-
dó kifizetési szabályok módosításáról szóló törvény-
javaslat is. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint
a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó vállalko-
zói és alvállalkozói szerzõdésekre vonatkozó kifize-
tési szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben,
ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008.
szeptember 30-át követõen keletkezett. E mentesí-
tés a jelenleg hatályos elõírások szerint 2010. július
1-ig maradna hatályban. Az elhúzódó gazdasági vi-
lágválság által hátrányosan érintett vállalkozások
helyzetének megkönnyítése érdekében a mentesí-
tés 2010. december 31-ig meghosszabbodik.

A családok támogatásáról szóló törvénynek, va-
lamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvénynek a tankötelezettség teljesí-
tésével összefüggõ módosításáról szóló törvényja-
vaslat is elfogadta az Országgyûlés.

Az elsõ Orbán-kormány családpolitikájában szét-
választotta a családi pótlékot az iskoláztatási támo-
gatástól, utóbbit iskolalátogatáshoz kötötte, amely
alapján az akkoriban notórius iskolakerülõ gyerme-
kek jelentõs része eleget tett tankötelezettségének.
A Medgyessy-kormány egyik elsõ lépése volt az is-
koláztatási támogatás megszüntetése 2002 júniusá-
ban és a családi pótlék egységes fogalmi visszaállítá-
sa, amelynek eredményeként a családi pótlék egyes
társadalmi rétegek napi megélhetési forrásává vált.
A szülõk nem tettek eleget gyermekeik iskoláztatá-
si kötelezettségének. A legutóbbi módosítás beve-
zette a családi pótlék részben természetbeli juttatás
formájában történõ biztosítását a családnak (maxi-

mum 50%), abban az esetben, ha nem tesz eleget
tanulmányi kötelezettségének, azaz nem jár iskolá-
ba. Ezzel egyidejûleg megtörtént a gyermek véde-
lembe vétele. A tapasztalatok alapján nem volt ha-
tékony eszköz a családi pótlék részben természetbe-
ni juttatása, mert nem volt a szülõk számára meg-
felelõ kényszerítõ eszköz.

A társadalom és az állam részérõl is megfogalma-
zódó elvárás, hogy a szülõk eleget tegyenek gyer-
meknevelési kötelezettségeinek, és a gyermekekre
tekintettel juttatott támogatásokat az õ érdekük-
ben használják fel. Éppen ezért az elfogadott tör-
vényben a családtámogatási ellátások ismételten
szétválasztásra kerültek nevelési ellátásra, illetve is-
koláztatási támogatásra. A törvény az 1999. január
1-én hatályos szabályoknál szigorúbb feltételekhez
köti az iskoláztatási támogatás folyósítását akkor, ha
a szülõ nem tesz eleget a társadalmi elvárásoknak és
nem járatja iskolába gyermekét.  A közoktatási tör-
vényben meghatározott 10 igazolatlan tanóra után
a lakóhely szerint illetékes jegyzõ írásban figyelmez-
teti a szülõt, és ebben a végzésben felhívja a figyel-
mét arra, hogy ha az igazolatlan hiányzás az 50 tan-
órát eléri, akkor az iskoláztatási támogatást, mint
pénzbeli ellátást teljes egészében (100%) természet-
beli juttatásként a kirendelt eseti gondnok fogja fel-
használni a gyermek érdekében és számlák ellené-
ben. A jegyzõ határozatában arról is rendelkezik,
hogy a természetbeni juttatásként biztosított isko-
láztatási támogatást 6 hónapig csak ilyen formában
lehet a gyermekre felhasználni, függetlenül attól,
hogy a határozat kézhezvételétõl számított bármely
idõpontban a gyermek visszatér az iskolapadba.

Dr. Hollósi Antal, Wintermantel Zsolt
országgyûlési képviselõk

NYÁRI SZÜNET 
Újpest Önkormányzatának Szociális
és Egészségügyi intézménye ezúton
tájékoztatja a tisztelt újpestieket,
hogy a nyári szünidõ idejére változik
a Jókai, illetve a Galopp utcai Gyer-
mekfogászat rendelési ideje.

A Jókai gyermekfogászati rende-
lõben július 12. és július 30. között

az alábbi idõpontokban szünetel a
rendelés: hétfõ délelõtt, kedd dél-
után, szerda délelõtt, csütörtök
délután, péntek délelõtt, valamint
július 23. napján a péntek délutáni
rendelés.

Ezekben az idõpontokban a Ga-
lopp utcai Gyermekfogászat fogad-
ja a kis pácienseket.

A Galopp gyermekfogászati
rendelõben július 12 és augusz-
tus 06-a között az alábbi idõ-
pontokban szünetel a rendelés:
hétfõ délután, kedd délelõtt, szer-
da délután, csütörtök délelõtt,
péntek délután, valamint július
23. napján a péntek délelõtti ren-
delés.

Ezekben a rendelési idõkben elérhe-
tõ rendelés a Jókai Gyermekfogá-
szaton. Továbbá tájékoztatjuk
Önöket, hogy augusztus 9. és 19.
között a Galopp utcai Gyermekfo-
gászat mindkét rendelése (délelõtt-
délután) szünetel, a fogászati ellá-
tást a Jókai Gyermekfogászat bizto-
sítja.
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Ingatlan eladó

� Budapest, XV. kerület, Csomád utcában csa-
ládi okok miatt sürgõsen eladó egy 189 m2-es, 6
szobás családi ház nagy garázzsal 720 m2-es tel-
ken. Ár: 22,5 MFt. Tel.: 06-20-469-5269 

� Sürgõsen eladó Szigetmonostor Vadgalamb
utcában egy 113 m2-es családi ház 529 m2-es tel-
ken. Frissen felújítva azonnal költözhetõ. Ár:
12,85 MFt. Tel.: 06-20-469-5269

� Sürgõsen eladó Újpest központhoz közel
csöndes helyen Nyár utcában 54 m2, kétszoba
hallos világos nagykonyhás vízórás lakás. Jó köz-
lekedés orvos, iskola, óvoda. Irányár: 8,6 MFt.
Tel.: 06-30-442-4730

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

� Ha megnézi, megigézi! Börzsönyben, Nagy-
orosziban, csodás fekvésû, 800 nöl, gyümölcs-
fákkal teli telek kis téglaházzal, vízzel, villannyal,
fûtéssel 2,8 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-609-9681,
369-3336

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
96,5 m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken
tulajdonostól eladó (pince, 3 kamra). Irányár:
44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

� Eladó vagy elcserélhetõ Megyeren, 5 lakásos
házban, egy 41 m2-es, gázfûtéses házrész, jó köz-
lekedéssel, alacsony rezsivel. Tel.: napközben>
06-30-555-6030, este 379-5547

� Sürgõsen eladó 80 m2-es családi ház 3 szobás
nagy kerttel, vidéki Duna mellett. Tel.: 06-70-
221-7992

� Újpesten az Izzó lakótelepen tulajdonostól
eladó egy 56 m2-es felújított téglalakás. Déli fek-
vésû, rendezett ház, szép kilátás, jó közlekedés.
Irányár: 13,7 MFt. Tel.: 06-30-682-6729

� Tél utcában 4 emeletes ház magas földszint-
jén, teljesen felújításra szoruló 68 m2-es panella-
kás eladó. Irányár.:12,5 MFt. Tel.: 06-30-683-0841

� Újpesthez közel, Nógrád megyében,
Vanyarcon, a falu központjában, eladjuk vagy
budapesti lakásra cseréljük összkomfortos,
cirkófûtéses, jó állapotú, 2,5 szobás paraszthá-
zunk termõ gyümölcsössel, 300 nöl panorámás,
bekerített területen. Irányár: 11 MFt. Tel.: 06-20-
934-1573

� Eladó Perényi utcában másfélszobás 46 m2-es
felújított tehermentes földszinti lakás tárolóval
Irányár: 10 900 000 Ft. Tel.: 06 20 9582957

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

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

� Eladnám vagy elcserélném újpesti Szigeti Jó-
zsef utcai 4. emeleti, 53 m2-es lakásom agárdi,
gárdonyi, velencei ingatlanra. Irányár.: 9,1 MFt .
Tel.: 06-20-473-1382

� Újpesten a víztorony közelében 30 m2-es
egyszoba, komfortos bútorozott lakás eladó.
Napfényes utcai szoba, galériázható, masszív
téglaházban. Gázfûtés, villanybojler, vízóra. Ára:
6,1 MFt Tel.: 06-70-538-8961

� Eladom vagy elcserélem Bp.-tõl 5 km-re lévõ 2
szintes kertes házamat Mogyoród-Kukuk-hegyen.
Kevés rezsi, cserélem értékkülönbözettel Újpest
elõnyben. Tel.: 06-20-390-4057. Ára.: 11,5 MFt.

Ingatlant kiad

�Kiadó egy 57 m2-es, loggiás, egyéni fûtéses, kis
rezsijû, 2 szobás lakás bútorozatlanul az Izzó la-
kótelepen havi 55 000 Ft + rezsiért. Tel.: 06-70-
259-4488

� Káposztásmegyer I-en, 1 szobás, 36 m2-es,
III. emeleti, jó állapotú, bútorozatlan panellakás
hosszabb távra kiadó. Ár: 38 000 Ft/hó + rezsi.
Tel.: 06-30-990-4492 16 óra után.

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

Ingatlant vesz

� Újpesten Závodszky utcában, vagy a Liszt Fe-
renc utca környékén saját részre KP-val keresek
eladó garzonlakást, 2. emeletig. Sürgõs, augusz-
tusi költözéssel. Tel.: 06-70-586-6869

Üzlet

� TAANTA Bt. Szerszám, csavar szaküzlet.
1046 Budapest, Lakkozó u. 25. (Böröndös ut-
ca, Lakkozó utca sarok) Nyitva tartás: Hétfõ-
Péntek 8-16-ig Szombat: 8-12-ig, e-mail:
taanta@upcmail.hu Tel./fax: 349-8720

Szolgáltatás

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

�� Számítógép, notebook, PDA, PNA, javítás!
Programtelepítés, vírusirtás, térképfrissítés.
Tel.: 06-30-283-2323, web: www.palotait.hu,
e-mail: info@palotait.hu Akcióinkról honla-
punkon informálódhat.

�� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, erkély-
beépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.:
410-5428, 06-30-941-5280, www.sulyok-t.hu

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

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

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított
készülékek árusítása. Kisebb vízszerelési mun-
kákat is vállalunk. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Bp.,
1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-
1138, szerviz: 230-7669, 06-30-221-5214

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

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

� Biztonsági rácsok, toló és úszókapuk, keríté-
sek, lépcsõk, korlátok gyártása és szerelése. Ko-
vácsoltvas jelleggel is. Tel.: 259 0511;  06-20-568-
4373

Oktatás

� Matematikából, magyarból korrepetálást,
érettségire, pótvizsgára felkészítést vállal tanár
házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
nyelvvizsgára készülõknek felnõtteknek, gyere-
keknek. Vizsgáztató tanárként segítek kiválaszta-
ni a legmegfelelõbb vizsgát. Üzleti nyelvoktatás
kidolgozott tananyaggal. Vidám órák lehetõség
szerint sok beszélgetéssel! Tel.: 06-20-344-0643

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv okta-
tását vállalja matematikatanár szakos egyetemi
hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu. Tel.: 06-30-
572-7416

� Matematikából pótvizsgára felkészítés. Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-30-297-4207; 370-0674

� Pótvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok
általános iskolásoknak biólogia, kémia, föld-
rajz, történelem tantárgyakból. Középiskolások
számára biológiából, történelembõl, olasz
nyelvbõl. Emelt szintû érettségire is felkészítek.
Tel.: 06-30-389-7789

� Pótvizsgára felkészítés már most a Vécsey ut-
cában. Tel.: 06-20-235-9868

Üzletek

� GLÓRIA Kegytárgy és ajándék. Kegytár-
gyak, rózsafüzérek, szenteltvíz tartók, keresz-
tek, medálok, 2011-es katolikus naptárak,
szentképek, biblia, vallásos hûtõ mágnesek
nagy választékban. Cím: Bp. IV. Árpád út 96.
(Erzsébet utcánál) Nyitva: H-P: 10-18-ig.

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL BIO-
REZONANCIÁS KEZELÉSSEL! 7000 Ft, ÚJPES-
TEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban.
Bejelentkezés: 06-70-271-9867

� Gerinckímélõ, ágynemûtartós, zselina kárpi-
tos 100 x 200 cm heverõ új állapotban eladó.
Irányár: 90 000 Ft. Tel.: 06-20-981-6844

Üdülés

� Bükfürdõn, apartman Hotelban egyszobás
üdülési jog augusztus 25–szeptember 7. átadó.
Tel.: 06-20-245-2282

Állást keres

� Erkölcsi bizonyítvánnyal képzett nyugdíjas
hölgy heti takarítást vállal elõzetes megbeszélés
alapján. Érdeklõdni: Tel.: 370-47-62 naponta 17-20
között

Jóslás

� Cigánykártyából jóslás. Ára: 5000 Ft. Házhoz
és rendezvényekre is elmegyek. Tel.: 06-20-541-
9427, 950-59-53

Ápolás

� Csökkent munkaképességû, szakképzett ápo-
lónõ (50) vállalja magatehetetlen, idõs, enyhén
fogyatékos személyek (Donw-szindrómás is) fog-
lalkoztatását, felügyeletét, gondozását, ápolását
valamint takarítást. Tel.: 06-20-623-5782

Vegyes

� Fésülködõ asztal, fekete pácolással, modern,
kisméretû, hozzá tartozó ülõkével 5000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 369-8320, 06-30-409-3687

� Franciaágy (IKEA) natúr fenyõ, minõségi mat-
racokkal, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 
40 000 Ft Tel.: 369-8320, 06-30-409-3687

� KIKA emeletes gyermekágy matrac nélkül el-
adó. Tel.: 369-0485

Gyermekfelügyelet

� Újpesti óvónénik tartalmas vidám elfoglaltsá-
got kínálnak kisgyermeknek, amíg a szülõknek
elfoglaltságuk van. Tel.: 06-30-575-7831

Társkeresés

� 50-60 év közötti független, kulturált férfi jelent-
kezését várom komoly kapcsolat reményében. Tel.:
06-30-432-5932, E-mail: ka_kati@freemail.hu

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

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

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Szerencsi Csilla 
Tel.: 06-70-503-5847

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-14 óráig. Hirdetésüket a
szerencsicsilla@gmail.com címen
is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 10-17, szerdán 9-15,
csütörtökön 9-14 óráig vesszük fel.
Díja bruttó 1000 Ft/25 szó. 
A lakossági hirdetéseket az unhird-
etes@gmail.com címen is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet). várjuk kedves hirdetõinket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!
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Az UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. 2010. június 21-én megjelentetett Újpes-
ti Építési és Épületgondnoksági Kft. ügyvezetõi állás betöltésére kiírt pályá-
zati felhívását az alábbiak szerint helyesbíti:

UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.
Pályázati Felhívása az Újpest Építési 

és Épületgondnoksági Kft. 
ügyvezetõi állás betöltésére

Az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága pályázatot
hirdet a 100%-os tulajdonában levõ Újpest Építési és Épület-
gondnoksági Kft. (Újpest Kft.) ügyvezetõi állás betöltésére.

A társaság tevékenységi köreihez kapcsolódóan a munkakörben az
alábbi feladatok elvégzése, koordinálása szükséges:
– Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény elõírásainak mara-

déktalan betartása, a kft. menedzselése, eredménytermelõ képességének
növelése.

– A Kft. tevékenységébe sorolt szakmai feladatok szervezése és irányítása:
� épületek üzemeltetésének szervezése, irányítása
� társasházak felkutatása, kft. kezelésébe vonása
� mûszaki terület fejlesztése, új piacok felkutatása, mûszaki projektek

tervezése, lebonyolítása
� a Társaság munkatársainak irányítása és továbbképzése, munkáltatói

jogok gyakorlása 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– mûszaki vagy gazdasági felsõfokú képesítés,
– projekt vezetésben, lebonyolításban szerzett min. 3 év tapasztalat,

– társasházkezelés, épületüzemeltetés terén szerzett min. 3 éves tapaszta-
lat, ebbõl vezetõi pozícióban betöltött min 1 év,

– gazdasági társaságnál szerzett 3 éves vezetõi tapasztalat,
– jó kommunikációs képesség, megbízhatóság.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
– szakmai önéletrajzot
– képesítést bizonyító okleveleket 
– bérigényt is tartalmazó motivációs levelet
– a kft. fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket

A pályázat zárt borítékban „Újpest Kft. ügyvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel 2010. július 27-én, 12 óráig nyújtható be az UV Zrt.
vezérigazgatói titkárságán.

A megbízás 2010. szeptember 1-tõl kezdõdõ határozatlan idõre szól. Az Új-
pest Kft. felett a tulajdonosi jogokat, valamint az ügyvezetõ feletti munkál-
tatói jogokat az UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Igazgatóságának döntései
alapján az UV Zrt. vezérigazgatója gyakorolja. A kft. tevékenységi körét is
tartalmazó alapító okirat az UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. vezérigazgatói
titkárságán tekinthetõ meg 2010. június 14. és július 25. között munkaidõ-
ben. Az állás betöltésérõl a Társaság Igazgatósága augusztus 31-ig dönt. 

A Kft. ügyvezetõje a 2009. évi CXXII törvény hatálya alá tartozik, így
bérezés és egyéb juttatások a törvény alapján a Társaságnál alkotott
javadalmazási szabályzat keretei között, megegyezés szerint.
A pályázatot kiíró fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Budapest, 2010. július 1. Jobbágy Tamás vezérigazgató, 

UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.

HIRDETÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM JÚNIUS ÉS JÚLIUS 
HÓNAPBAN IS VÁRJA A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. július 15-ig. 
Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest,Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is  jelezni szíveskedjenek. Ez évi 24. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között
a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Asztalos Péter Károly, Csõke András, Darányi Sándor, Imre Lajosné, Lajkó Zsanett, Német Tamásné, Szentgáli
Andrásné, Várnagy Ildikó. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

2010. július 10., 10 óra
CSIPKERÓZSIKA 
MESEMUSICAL
Szereplõk: György Rózsa Sán-
dor/Kovács Róbert; Krassy
Renáta/Némedi Varga Tí-
mea; Boros Zoltán; Udvarias

Annamária; Tallós Andrea; Borbély Krisztina; Straub Péter/Oláh
Tibor; Bodnár Vivien. A nagymama hangja: Tolnay Klári

2010. július 10., 18.30 óra
MOLIERE: DANDIN 
A MEGCSÚFOLT FÉRJ
Hevesi Sándor fordítása nyo-
mán; Rendezés, dalok:
Monori Balázs; Szereplõk:

Dandin György: Monori Balázs; Angyalka: Keller Veronika; Pö-
feteg: Lõrincz Levente, Szinovál Gyula; Pöfetegné: Mezei Réka;
András: Tatai Zsolt; Klára: Schupp Gabi; Lali: Berecz György;
Kelemen: Lõricz Levente

Fõtér színház mûsoraVb-döntõ a Fõtéren:

Afrikai dob- és tánc show-val
Nézze a döntõt Vermes Krisztiánnal, az
UTE sztárjátékosával az Újpesti Foci VB sá-
torban. Színes sport és afrikai show mûso-
rok szombat, vasárnap a világbajnokság
elõdöntõje és döntõje elõtt.

Programok: Július 10-én, szombaton 17-tõl
18 óráig Afrika Varázsa show tánc és Tûzva-
rázslók a Fõtéren. Július 11-én, vasárnap
16.30 órától 19 óráig kipróbálhatja erõnlétét
és ügyességét.

Vegyen részt Ön is a többpróba edzettségi
teszten, a dekázás bajnokságán, kapura rúgás-
ban, fekve nyomó versenyen, szkander bajnok-

ságon, csocsómérkõzéseken, gombfoci bajnokságon. Mérje le tudását a VB-totón! Ne-
vezni a helyszínen lehet. Értékes nyeremények! 18.30 órától 19.30 óráig afrikai dob- és
tánc show. Helyszín: a megújult Fõtér.
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