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ÚJPESTI NAPLÓ

Hamarosan indul az ajánló-
szelvények gyûjtése

KIT AJÁNLHATUNK?
Hamarosan megkezdõdik az
ajánlószelvények gyûjtése.
Megkerestük a pártok helyi
szervezeteit, hogy bemutat-
hassák polgármester- és kép-
viselõ-jelöltjeiket, akik hivata-
losan akkor válnak jelöltté, ha
a törvényben meghatározott
ajánlószelvényeket összegyûj-
tik és leadják. 2, 4-5. oldal

HADIHAJÓ A KIKÖTÕBEN
A Monarchia dunai flottilájának
egyik utolsó túlélõje, a Lajta mo-
nitor Újpesten tekinthetõ meg –
augusztus 20-án pedig a Parla-
ment elõtt.         9. oldal

VÉDETT ÖRÖKSÉGÜNK
Épített értékeink a nemzet kul-
turális kincsének részei. Újpest
kibõvíti azon értékeinek listáját,
amelyet helyileg is védendõnek
nyilvánít.                       11. oldal

FÕTÉRI VIGADALOM
Az elmúlt hetekhez hasonlóan
ismét színes programok várják
az idelátogatókat a Fõtéren. Fel-
lép többek között a 100 Folk
Celsius is.                     12. oldal

FO
TÓ

: H
O

RV
Á

TH
D

Á
V

ID

Újabb játszótér
Újpestnek

Folytatódik a felújítási program – 3. oldal

Újabb játszótér
Újpestnek



TISZTELT ÚJPESTI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. július 15-én
kelt határozatával a 2010. évi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásának
napjaként 2010. október 3-át (vasárnap) hatá-
rozta meg. A Magyar Köztársaság Országgyûlé-
se által elfogadott több törvényi szabályozás
érintette az önkormányzati választás rendsze-
rét, és a választási eljárás szabályait is.

A választási törvényben bekövetkezett változá-
sok miatt Újpesten is módosult a választókerületek
területe és száma. A korábbi 19 egyéni választóke-
rület helyett Újpest területén 14 egyéni választóke-
rületben szavazhatnak a választópolgárok. Ez a vál-
tozás érvényes a szavazókörökre is, hiszen a koráb-
bi 87 szavazókör helyett az õszi önkormányzati vá-
lasztásokon 86 szavazókör lesz.

A változás érinti Újpest teljes területét, de a vá-
lasztókerület alakításánál figyelemmel voltunk a
nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és egyéb
helyi sajátosságokra is.

A választásra jogosult választópolgároknak fel
kell készülniük arra, hogy szavazatukat nem a meg-
szokott iskolában és szavazókörben adhatják le.
Több választópolgárt érint Újpesten az új törvény-
bõl eredõ változás átvezetése.

Változás az is, hogy a választókerületek számozá-
sa észak-dél irányban növekszik, mely azt jelenti,
hogy az 1. számú választókerület Káposztásmegyer
II. területén, míg a 14. számú választókerület Új-
pest-Istvántelek területén található. A fentiek ér-
telmében változott a szavazókörök számozása is,
az 1. számú szavazókör Káposztásmegyer II. terüle-
tén, a 86. számú szavazókör Újpest-Istvántelek te-
rületén található.

Felkérek ezért minden választópolgárt, hogy a
választásról szóló értesítõt szíveskedjenek alaposan
áttanulmányozni, és az értesítõn megjelölt szava-
zókörbe menjenek szavazni.

Szavazni csak az értesítõn feltüntetett szavazó-
körben lehet! A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt: 2010.
augusztus 16. és augusztus 19. között kapják
meg a választópolgárok, postai kézbesítés útján.

A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus
22-ig közszemlére kell tenni. A névjegyzékbõl való

kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-
én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Az a választópolgár ajánlhat, akinek lakóhelye
az egyéni választókerületben van. Amennyiben a
választópolgár élni kíván ajánlási jogával, azt úgy
teheti meg, ha a megküldött hivatalos ajánló-
szelvényt a választópolgár kitölti, saját kezûleg
aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelölt-
nek, vagy megbízottjának. Az ajánlás nem von-
ható vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki
ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki
több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása
érvénytelen. Budapesten, így Újpest területén is,
három féle ajánlószelvényt kapnak kézhez a válasz-
tópolgárok:

a) a kerületi önkormányzati egyéni választóke-
rületi képviselõ választása kapcsán jelöltet
ajánlani az Országos Választási Iroda tájékoz-
tatója szerint a sárga színnel ellátott ajánló-
szelvényen lehet. Képviselõjelölt az lehet, aki
az adott választókerület választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

b) a polgármester választása kapcsán jelöltet
ajánlani az Országos Választási Iroda tájé-
koztatója szerint a fehér színû ajánlószelvé-
nyen lehet. Polgármesterjelölt az lehet, akit 
100 000 vagy annál kevesebb lakosú kerület
– így Újpest is  – választópolgárainak 2 %-a,
de legalább 300 választópolgár jelöltnek
ajánlott.

c) a fõpolgármester választása kapcsán jelöltet
ajánlani az Országos Választási Iroda tájékoz-
tatója szerint a zöld színnel ellátott ajánló-
szelvényen lehet. Fõpolgármester-jelölt az le-
het, akit a fõváros választópolgárainak leg-
alább 2%-a ajánlott.

Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:
– munkahelyen munkaidõben, 
– munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irá-

nyuló más jogviszonyból fakadó munkavégzé-
si kötelezettség teljesítése közben, 

– a MH és a rendvédelmi szerveknél szolgálati vi-
szonyban lévõ személyektõl a szolgálati helyen,
vagy a szolgálati feladat teljesítése közben, 

– tömegközlekedési eszközön, 
– állami és önkormányzati szervek hivatali helyi-

ségében, 
A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án

16 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bi-
zottságnál.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
A Helyi Választási Bizottság 2010. október 3. napjá-
ra tûzte ki Újpesten a kisebbségi önkormányzati
választást. Újpesten 12 kisebbségi önkormányzat
választására adódik lehetõség, mert mind a 12 ki-
sebbség választói névjegyzékére több mint 30 vá-
lasztópolgár kérte felvételét a kisebbségi választó
névjegyzékre.

Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói
jegyzékbe 2010. július 15-ig kérelmére felvett a he-
lyi választási iroda vezetõje, 2010. október 3-án
részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk választásán. A névjegyzéken szereplõ
választópolgár a szavazás helyérõl 2010. augusztus
19-ig úgynevezett kisebbségi értesítõt kap a válasz-
tási irodától. 

Figyelem! Ha a választópolgár lakóhelyérõl másik
településre költözik, a kisebbségi választói jegyzék-
bõl törölni kell, és a választáson nem szavazhat és
jelölt sem lehet!

A kerületi kisebbségi önkormányzat képviselõje-
löltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem a
kisebbségi szervezetek állíthatják. A kisebbségi vá-
lasztáson független jelölt nem indulhat. Jelölt csak
az a személy lehet, aki az adott kisebbség választói
névjegyzékén szerepel.

A kisebbségi önkormányzat során megválaszt-
ható képviselõk száma 4 fõ. Ennél kevesebb jelölt
esetén a választás nem tartható meg.

A szavazás során legfeljebb 4 jelöltre lehet sza-
vazni. Az a 4 jelölt lesz kisebbségi képviselõ, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Kisebbségi választói jegyzéken szereplõ választó-
polgárok száma Újpesten: bolgár 36, cigány  134,
görög 52, horvát 37, lengyel 52, német 62, ör-
mény 43, román 50, ruszin 71, szerb 36, szlovák
47, szlovén 0, ukrán 46, összesen: 666

Tájékoztatok minden érdeklõdõt, hogy Újpes-
ten a Helyi Választási Iroda 2010. augusztus 16.
napjától fogadja a választópolgárokat.

A helyi választási iroda vezetõjének neve: dr.
Vitáris Edit jegyzõ. Választási Iroda Hivatali helyi-
ségének címe: 1042 Bp., István út 15. (Új Városhá-
za) III.em. Tárgyaló. Tel.: 231-31-01/123 és 124
mellék. 

DR. VITÁRIS EDIT Választási Iroda vezetõ

Ökormányzati választás2

Tájékoztató

Önkormányzati 
választások 2010

KÖZLEMÉNY
Az elmúlt hetekben több internetes oldal, illetve
hetilap a nevemet és fényképemet kampánycé-
lokra igyekezett felhasználni. A közelgõ önkor-
mányzati választások tisztasága érdekében felhí-
vom az Újpesten mûködõ pártok és a választáso-
kon induló jelöltek, valamint minden sajtótermék
szerkesztõjének a figyelmét, hogy nevem és fény-
képem a kampányidõszakban – akár direkt mó-
don, akár utalás formájában, vagy akár a tördelés
eszközeit felhasználva – csak elõzetes és kifejezett
engedélyem esetében használható fel. 

Már most be kívánom jelenteni, hogy a választá-
si kampány során Újpesten kizárólag az Újpestért
Egyesület támogatásával induló jelölteket fogom
támogatni. Felhívom a figyelmet, hogy minden ez-
zel ellentétes hír, közlemény, megnyilatkozás vagy
látszatkeltés a beleegyezésem nélkül, akaratom el-
lenére történik.

DR. DERCE TAMÁS
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játszótér kerítésén olvasható: „A felújítást
az újpesti önkormányzat parkfelújítási
programján belül az Épít Zrt. bonyolította

2010-ben.” De hogy ez pontosan mit takar, arra la-
punknak nyilatkozva a körzet önkormányzati kép-

viselõje, Horváth Imre adta meg a választ: „Igaz,
fejlõdik a városrész, de ehhez pénzt kell teremteni.
Ami pedig a konkrét beruházást illeti, a lebonyolí-
tást végzõ cég fele részben fõvárosi, fele részben a
kerületé. A megállapodás részét képezte, hogy a
nyereségük egy részét visszaforgatják a játszóterek,
közparkok, iskolák, óvodák felújításába. Természe-
tesen az egyeztetések után a terveket összehangol-
tuk. Elõbb a Kordován téri játszóteret raktuk rend-
be, majd jöttek a többiek, s most a Bõröndös ut-
cai.  Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy az
önkormányzatunk nem száll be pénzzel, munká-
val, és nem mozgat meg minden követ”.

Aztán következett a hivatalos megnyitó, habár
ez a gyerekeket egyáltalán nem hozta lázba,
ugyanúgy szállt a hinta, mint addig.  Egy szó, mint
száz: Horváth Imre képviselõ köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük az alpolgármestert, a lebonyo-
lító és a kivitelezõ cég vezetõit. 

Dr. Trippon Norbert elõször is Horváth képvise-
lõnek, majd a kivitelezõknek köszönte meg a
munkáját. Az alpolgármester elmondta, hogy az
idén tizenkilenc játszóteret és parkot tesznek, il-
letve tettek rendbe. Ám, ha a négyéves ciklust
nézzük, már közel ötven felújításról van szó. Ki-
sebb és nagyobb összegû felújítások kerültek sor-
ra. Ez a játszótér 15 millió forintba került. Az al-
polgármester kiemelte: szép, változatos, biztonsá-
gos, gyermekbarát játszóeszközök épültek a tér-
be. És azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy
itt már van ivókút. Eddig nagyon sok panasz érke-
zett a családosok részérõl, ha kihozzák a gyereke-
iket a játszótérre, vizet sem tudnak inni. De ez
már a múlt. 

Dr. Trippon Norbert azt kívánta a családoknak,
a gyereknek: örömüket leljék a szép játszótérben,
beszélgessenek itt sokat és érezzék jól magukat.
És, ami még fontos: vigyázzunk közösen a felújí-
tott játszótérre. Az alpolgármester szavait idézve:
nem múlhat el nyár a már klasszikusnak számító
VirágVáros-program nélkül, utalva erre azzal is,
hogy a játszótér mellett felállítottak egy standot
tele virágokkal. Trippon alpolgármester arra biz-
tatta a megjelenteket, mindenki vigyen haza egy
virágot és ültesse el, gondozza, locsolja a lakókör-
zetében. 

Ezt követõen Dr. Trippon Norbert alpolgármes-
ter vágta át a szalagot. Segítsége is akadt, Dorina,
egy öt év körüli kislány korábban komor arccal
próbálgatta az új, egészen különleges hintát. És az
ifjú leányzó lett a fõszereplõ, mert párnán vitte az
ollót az alpolgármesternek.

Vigyázzon mindenki erre a gyönyörû játszótér-
re! – ÁDÁM TAMÁS

Szép számú érdeklõdõ jelenlétében
adták át Káposztásmegyeren, a Bõ-
röndös utcában azt a felújított ját-
szóteret, amely amellett, hogy szép
lett, biztonságosabbá is vált. Dr.
Trippon Norbert alpolgármester
megnyitó beszédében a körzet
képviselõjének, Horváth Imrének
és a kivitelezõknek is köszönetet
mondott.

Dorina vitte az ollót az alpolgármesternek

Újjávarázsolt játszótér
Káposztásmegyeren
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– Ön született újpesti, igaz? 

– Bevallom, csak a párom és a nagyobbik fiunk szüle-

tett újpesti. Engem az angyalföldi szülőotthonból hoztak

haza a szüleim ide, Istvántelekre, immár 39 éve. Azóta

viszont minden ide köt: Chinoin ovi, a Viola majd Bajza

utcai általános,a Könyves gimi, 10 év kajakozás a Tungs-

ramban. Köszönettel és felelősséggel is tartozom Új-

pestnek.

– Ezért Ön az LMP polgármester jelöltje? 

– Inkább első vagyok az egyenlők közt. Remélem, ha-

marosan az egész helyi LMP csapat neve is ismerősen

cseng majd Újpesten. Nem is pártként, inkább civil szer-

vezetként tekintek az LMP-re.

– De mégiscsak párt… 

– …ami a civil kurázsi egyik formája. A politika erede-

tileg a város, a polisz ügyeinek intézése volt, nem a vala-

mi mutyizós-mocskolódós, másokat túlerőből kiszorító

iszapbirkózás. A Lehet Más a Politika a nevében és tettei-

ben is reményt és ígéretet hordoz. 

– Miben „lehet más” Újpest?

– Nem radikális változásra, inkább a Derce Tamás pol-

gármester úr idejében megkezdett munka kiteljesítésére

törekszem. Öko-szemlélettel értékeljünk újra egy sor ke-

rületi fejlesztést és szolgáltatást. „Új fiúként” sokat kell

tanulnunk, de nem félünk  a közösséget bevonva alterna-

tív javaslatokkal előállni vagy döntéseket felvállalni a

programunk szerint.

– Programja egyik pillére a jószomszédság. Mit ért

ezen?

– Helyi közösségek építését civil szervezetek bevoná-

sával. Rá kell ébrednünk,hogy a problémákat itt kell meg-

oldanunk az érintettek aktív segítségével. Pontosan úgy,

ahogy a jó szomszédok segítik egymást.

– Milyen kérdések foglalkoztatják?

– Sok ügy van. Az MSZP-s alpolgármester jogos büsz-

kesége a Főtér, de kérdem én: miért jó az, ha az  automa-

ta szökőkút akkor is fröcsköl, ha a gyerekem rajta áll?!

Miért az átadás után  készülget a  Városház-pince? Kell-e

új uszoda, ha a régit kilóra se lehet eladni, és szemben ve-

le egy poros parkoló van? Mi kell jobban a Tél utcába:  ne-

gyedik ABC vagy sportpálya? Lehet-e a „régivé újítani” a

vízi életet a Dunán? Meddig füstölhet az Erzsébet utcai is-

kola kéménye a környező tízemeletes házakra? Lesz vala-

ha Újpest „akadálymentes”?! 

– Végezetül: mit üzen a választóknak?

– Bízzanak az LMP csapatában és bennem! Adják ne-

künk az  ajánlószelvényeket, október 3-án szavazataikat!

Ne hagyják másokra a helyi politika-csinálást! Kövessék

az eseményeket a www.lmp4-15.hu honlapon, írjanak az

ujpest@lehetmas.hu címre. Legyen Újpest büszke, és civil

kurázsival átitatott igazi jószomszédság! 

AZ LMP ÚJPESTI JELÖLTJEI

Választókörzet Név

1. vk. Somlyó Péter

2. vk. Nyári Zsolt László

3. vk. Latinovits Ödön

4. vk. Kanász Nagy Máté

5. vk. Bálint Gergely

6. vk. Székelyné Rákosi Judit

7. vk. Nemeskéri Róbert

8. vk. Deák Jenő

9. vk. Kecskeméthy Ildikó

10. vk. Juhász Sándor

11. vk. Dr. Fellegi Endre

12. vk. Dudics Krisztián

13. vk. Péics Berkes Loránt

14. vk. Perneczky László

Perneczky László

környezetvédő, civil aktivista,  

a Lehet Más a Politika (LMP) 

polgármesterjelöltje Újpesten
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Tisztelt Újpestiek!

Sokukkal már személyesen is ismerjük egymást. Köszönünk

egymásnak és beszélgetünk, ha találkozunk a Főtéren, a

piacon vagy máshol Újpesten. Akik ismernek, azok tudják,

hogy tudok és szeretek is dolgozni.

Érdemes dolgoznunk azért, hogy megvalósuljon a Károlyi

Kórház és a Felnőtt Szakrendelő felújítása, a Főtér-program

és az Újpesti Piac, valamint a játszóterek és közterületek

felújítási programjának folytatása. Új bölcsődéket, óvodákat

és új uszodát is kell építenünk. Célom, hogy a tankönyv-

támogatási rendszert kibővítsük, valamint az, hogy minden

érintett korosztály ingyenesen jusson hozzá a HPV elleni

védőoltáshoz. Közösen kell nyomást gyakorolnunk a

fővárosra és a kormányra, hogy kiérjen végre a metró

Káposztásmegyerre is!

Felkészültem a polgármesteri feladatra, tudom, mit kell ten-

nem, vállalom a kihívást, és számítok az Önök megtisztelő

támogatására is! 

www.tripponnorbert.hu



– Ma már szinte megmosolyogtató, –
emlékezik a vevõk által Gabikaként is-
mert csinos, kedves hölgy –, hogy kö-
zel húsz évvel ezelõtt, amikor egyre
másra nyíltak már a butikok, ruha-
boltok, ugrásszerûen megnõtt a nõi
konfekció-választék, mégis szinte le-
hetetlen volt olyan ruhát, pulóvert,
sõt fehérnemût találni amely méret-
ben és fazonban a telt nõk számára
jelentett volna ízléses és egyben diva-
tos holmikat. Mert a kettõ már akkor-
tájt sem zárta ki egymást. Amikor le-
jártam a lábam egy-egy hétköznapi vi-
selet vagy alkalmi ruha keresésében,
otthon mondogattam a családomnak,
hogy szívem szerint nyitnék egy üzle-
tet, amelyben nagyméretû nõi ruhák
lógnának a vállfákon… Elõször csak az
elkeseredésemnek tudták be, hogy
ilyen gondolat foglalkoztat, majd any-
nyit mondogattam a magamét, hogy
egy idõ múltán mindennapi beszéd-
témánk lett a megálmodott üzlet.

– Mégsem mindennapi történet,
hogy valaki egy egész boltot nyit ah-
hoz, hogy legyen hol vásárolnia.

– Akkor már nem csak rólam szólt
a történet, hanem azt éreztem, képes
lennék arra, hogy másokon is segít-
sek. Mert a Lady Molett Divatház a
jószolgálatról is szólt és szól a mai na-
pig is, nemcsak a bevételrõl. Biztos
voltam abban, hogy rajtam kívül még
nagyon sok hölgynek van olyan
gondja, mint nekem. Fiataloknak, kö-
zépkorúaknak, idõseknek egyaránt!
Úgy gondoltam, pénzügyes szakem-
berként könyvelõje lehetek a vállalko-
zásomnak, erre nem kell költenem.
Ráadásul abba az életkorba léptem,
amikor a fiaim sem igényelték már,
hogy a mamájuk örökösen a közelük-
ben legyen. A középiskolákból az
egyetemek felé ballagtak.

– Feladta a munkáját és belevágott
a bizonytalanba?

– Igen, ez így történt. Bár nem vol-
tam abban biztos, hogy menni fog,
de reménykedtem benne. Reggelente
a Görgey úton jártam munkába. Egy-
szer csak arra lettem figyelmes, hogy
egy kicsi üzleten a kiadó/eladó tábla
díszeleg. Az elsõ pillanatban biztos vol-
tam abban, ezt a villamosmegállónál
lévõ üzletet szeretném. A férjem napo-
kig számlálta, hogy hány villamos, au-
tó és busz, járókelõ megy el a leendõ

üzlet elõtt… Ebbõl következtetett ar-
ra, milyen lehet majd a forgalom. Nem
a legideálisabb, de nem is volt a leg-
rosszabb helyen. Tudtam, mit szeret-
nénk, miközben varrni sem tudok, ab-
ban sem voltam jártas, melyik anyag
milyen összetételû. Érdekelt a divat, s
bár az irodám polcán most is ott van
a Stíluskalauz, szerencsére e nélkül is
elég jó ízléssel áldott meg a sors.

– Honnan hozott árut?
– Sorra jártam a hazai készítõket,

vittem magammal divatlapokat és ki-
választottam olyan ruhákat, amelyek
kisebb méretben készültek, de úgy
gondoltam, nagyobb méretben meg-
varrva is csinosak lennének. Olyan
modelleket választottam, amelyeket
szívesen viseltem volna én is. A készí-
tõket persze meg kellett gyõznöm.
Nem hitték el ugyanis, hogy ilyen
nagy méretekre egyáltalán szükség le-
het. A divatszabóságokban megszo-
kott 36-44-es méretekkel ellentétben
a 60-as méretig rendeltem. Olyannyi-
ra bizalmatlanok voltak velem, hogy
elõre ki kellett fizetnem a teljes árát a
legyártandó kollekcióknak.

– Megnyílt a bolt és jöttek a vásárlók.
– A kirakatban elõször kézzel kö-

tött pulóverek is voltak, ugyanis köt-
ni nagyon szeretek. A családom
mondta is, ha nem nyitják rám a ve-
võk az ajtót, lesz idõm sok-sok puló-
vert kötni. Tudom, szeretetbõl mond-
ták, de szerencsére nem lett igazuk, a
pulóverek is elkeltek, és azóta sem
volt idõm kötni. Tizenhat éve augusz-
tusban nyitottunk, és a nyár vége el-
lenére kiárultam a teljes ruhakészle-
tet. Késõbb bõvült a választék, a ha-
zai termékek mellett az üzlet polcaira
kerültek a határokon túlról megren-
delt áruk is. Öt év után kinõttük a kis
üzletünket. Teljesen véletlenül meg-
tudtam, hogy a szomszéd házban, a
Görgey út 10. szám alatt eladó a föld-
szinti lakás. Az újpestiek tudják, hogy
egy általuk nagyrabecsült gyermekor-
vos lakása, rendelõje volt egykoron,
amelyet már a csillártól a falburkola-
tig, az akasztókon át a parkettáig már
terveink szerint alakítottuk át, ezzel
megõriztük, és újra elõtártuk az épü-
let értékeit, mely a századforduló
hangulatát idézi. A korábbi 36 négy-
zetméteres üzlet területe többszörö-
sére nõtt. Tizenegy éve költöztük át.
Örültünk a nagyobb térnek, bár
szembesültünk azzal, a korábbinál
sokkalta nagyobb árukészlettel kell
rendelkeznünk, hiszen ekkora térben

nem mutat a kevés ruha. Új kihívás
volt ez és azóta is az. Konfekció-ruhá-
kat ma már 64-es méretig kínálunk,
és rendelek olykor 40-es méretben is.
Szigorúan kis szériás modelleket for-
galmazunk, így ruháim nem köszön-
nek vissza az utcán. Extra méretû fe-
hérnemûkkel is bõvítettük a kínála-
tot, miközben fürdõruhák , kiegészí-
tõk: táskák, sálak, kalapok, bõráruk,
harisnyák is kerültek a polcokra. A
naptár elõtt járunk, olyannyira, hogy
pár napja megérkeztek az õszi kollek-
ció elsõ darabjai is. 

– Tizenhat év elteltével a vállalko-
zás biztos talajon áll és sikertörténet?

– Üzletrõl szólva ilyet nem szabad
kimondani. Egy biztos: betölti az éle-
temet, hogy az üzletet pénzügyileg is
helyes irányba vigyem, és hogy elke-
rüljük a nagyobb buktatókat. Felada-
tom: az árubeszerzés, az árusítás, a
kassza kezelése, valamint az üzlettel
kapcsolatos összes adminisztrációs
teendõk végzése is. A ruhát –
amennyiben szükséges – a vevõre iga-
zítjuk, hozom-viszem a varrónõhöz az
alakítandó ruhákat, divatbemutatók-
ra is járok egy-egy márkaképviselthez.
Boldog vagyok, hogy azt csinálom
amit szeretek és amihez – már ki me-
rem mondani – talán értek is. A bolt
híre túlnõtt Újpesten, vidékrõl és kül-
földrõl is jönnek vásárlók. De már
nem csak mi vagyunk a piacon, ha-
nem együtt élünk más üzletekkel is.
Ráadásul az utóbbi két-három évben
nekünk is meg kell küzdenünk a vál-
sággal, kevesebbet vásárolnak a höl-
gyek. Persze olykor magunk ellen is
dolgozunk. A jó minõségû, magasabb
árú termékeink több szezont is megél-
nek, ha viselõjüket nem zavarja, hogy
már látták rajta. Továbbra is szívesen
vásárolom a mérsékelt áron dolgozó
hazai készítõk termékeit, magam vá-
lasztom ki az anyagokat, és a
fazononkat. Mi is alkalmazzuk a vevõ-
megtartó praktikákat, állandó akciók-
kal, törzskártyás árengedményekkel,
egy újabb vásárlás esetén érvényesí-
tendõ bónusszal járunk kedvükben.
Mûködik a honlapunk is. Sok törõdés,
kollégáim segítsége eredményeként
másfél évtized alatt közel háromezer
törzsvásárlónk van. S bár jómagam is
sokat karcsúsodtam ezalatt az idõ
alatt, sõt, nagymama lettem, az üzlet-
filozófiám nem változott: egyszerû,
csinos, jól hordható ruhatárra, alkalmi
ruhára a telteknek is szükségük van,
kortól függetlenül. – B. K.

Temesváriné Baranyai Gabriella után bizony megfordul-
nak a nõk (is). Szinte hallom amint mondja az olvasó:
„könnyû  neki”, hiszen egy Görgey úton lévõ  nõi ruhá-
zati bolt tulajdonosaként  nem lehetnek öltözködési
gondjai. Ma már nincsenek is. De nem volt mindig ez így.

Mindenkinek 
van egy álma 
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ár szombaton délelõtt
sokan kilátogattak a tér-
re. Ekkor adott koncer-

tet a Gangrene zenekar. Hogy pon-
tosan fogalmazzunk: interaktív gye-
rekmûsor volt, és bizony a gyerekek
be is kapcsolódtak a programba.
Délután öt órakor mutatta be az
Újpesti Szép Ernõ Színház Mosoly
Orfeum címû darabját. Este nyolc-
kor pedig a Sziget Színház tagjai
léptek fel. A társaság meghatározó
mûvésze Várfi Sándor, aki Goór
Nagy Mária színi tanodájában vég-
zett, és többek között Mensáros
László, Schubert Éva, Koltai Róbert,

Pogány Judit, Mikó István és Szurdi
Miklós is tanította.

Vasárnap délelõtt Fábián Éva és
zenekara adott koncertet. Ez a ren-
dezvény is sok érdeklõdõt vonzott.
Fábián Évát nem kell bemutatni, hi-

szen szinte mindenki ismeri. Néhány
nézõ ült a fehér székekre vasárnap
estefelé, ám a Momentán Társulat
este nyolc órai RögvEst elõadására
alig maradt ülõhely. A csapat tíz éve
alakult, és a kezdetekben rendhagyó
irodalmi esteket rendeztek. Egyéb-
ként a legendás sorozat címe Keksz
és tea volt. Sokat mondó címválasz-
tás. Az improvizációs játék most
sem maradt el, a közönség nagy
örömére. A társulat tevékenysége
hobbiként indult, öt év és 280 elõ-
adás után 2008 szeptemberében
megnyitották saját színházukat, a
Momentownt.

Ezután sem maradnak elõadások
nélkül az újpestiek. Augusztus 14-
én, szombaton délelõtt a 100 Folk
Celsius zenekar ad koncertet a Fõté-
ren. Este nyolckor a sejtelmes nevû
Pszichoszínház mutat be egy izgal-
masnak ígérkezõ darabot. Vasárnap
ismét fellép az Újpesti Szép Ernõ
Színház, bemutatják a Panni és az ál-
modozók címû darabot. 

Megkérdeztünk néhány polgárt, mi
a véleménye az elõadásokról. Mint el-
mondták, kitûnõ a kezdeményezés, és
amikor tudnak, jönnek is a Fõtérre.
Igazán színes a program, és válogat-
hatnak hétvégenként az elõadások
között. Egyedül azt kifogásolták, hogy
a néhány plakáton kívül nem igazán
tájékozódhatnak a programokról. Va-
gyis kevés információhoz jutnak. Mi
mindenesetre igyekszünk lapunkban
tájékoztatni az újpestieket. – Á. T.

Néhány hónappal ezelõtt mondta dr. Trippon Norbert, a Fõtér-programért fe-
lelõs alpolgármester a Fõtér nyitó rendezvényén, reméli, az új tér lesz az a hely,
ahol az újpestiek találkozhatnak, újra és újra, egyre többen, és egyre többször.
És, mint bebizonyosodott, így is lett, nincs olyan hétvége, melyen ne telne
meg a tér. Vonzó a rengeteg esemény, a sok program, szórakoztató mûsorok,
koncertek, színházi elõadások érik egymást. Így volt ez a múlt hét végén is.

Ismét megtelt a Fõtér a rendezvények idejére

Gazdag programok között 
válogathattak az újpestiek

M
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Boldog születésnapot, Klemi néni!
Pontosan 100 éve, 1910. augusztus 9-én született Újpesten Klemi néni, Bistei Mihályné. A Király
utcában élt, nevelkedett. Késõbb az élet más kerületekbe sodorta, de 1994-ben visszaköltözött és
azóta is itt él családjával. Vasárnap a szûk család köszöntötte õt, három lánya: Klementina, Márta,
Ágnes, 3 unokája és 4 dédunokája. Egy családi fotóval ajándékozták meg a jeles alkalomból.

Augusztus 9-én egymásnak adták az ajtót az ismerõsök, barátok, akik mind személyesen szerették
volna köszönteni az ünnepeltet. Az újpesti önkormányzat nevében Nagy István alpolgármester
köszöntötte virágcsokorral és ajándékcsomaggal a remek egészségnek örvendõ Klemi nénit, és nyúj-
totta át azt a miniszterelnöki emléklapot, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök adta át jókívánságait.

Isten éltesse sokáig, Klemi nénit!



elújítva, így eredeti szépségé-
ben tündökölve lépett át az új
évszázadba, és századik szüle-

tésnapja körül megélte, hogy vele át-
ellenben egy másik, új hivatali épület
jöjjön létre. Hiszen a Városháza 110
év elteltével is az maradt, aminek
építették: a városrész lakói e falak
közt intézik ügyeiket, míg a közügye-
ket végzõ városvezetõk, képviselõk,
és a hivatal irodáiban dolgozó köz-
tisztviselõk a feladatukat végzik. 

A városháza társtervezõit, Böhm
Henriket és Hegedûs Ármint, a husza-
dik századi magyar építészet jelentõs
alkotói közt jegyzik. Bár a ránk ma-
radt korabeli fotók két joviális idõ-
sebb urat mutatnak, Böhm Henrik és
Hegedüs Ármin mindössze 31, illetve
29 éves volt 1898-ban, amikor meg-
nyerték az újpesti községháza terv-
pályázatát. A két építész között lévõ
csekély korkülönbség, a hasonló
szemlélet – mindketten a Budapesti
József Nádor Mûszaki Egyetemen
vették át mérnöki diplomájukat –
indíthatta õket arra, hogy 1896-ban
megnyissák közös építész irodájukat,
bár önállóan is alkottak. 

Az 1867-ben, a kiegyezés évében
Várpalotán született Böhm Henrik –
mint korában (jó) szokás volt – kül-
földi tanulmányutakon, Ausztriában,
Hollandiában, Svédországban, Dániá-
ban és Németországban járt és erõ-
södött tudásban, mielõtt társult vol-
na Hegedûs Árminnal. Fõbb mûvei
közt jegyzik az Újpestvidéki Takarék-
pénztár 1899-ben emelt épületét,
amelynek elbontásával és átépítésé-
vel jött létre a mai Újpesti Gyermek-
és Ifjúsági Ház épülete. Csáktornyán
a kereskedelmi kaszinó, Budapesten
a Kozma utcai temetõben több sír-
emlék õrzi munkásságát. Böhm Hen-
rik 69 évet élt.

Hegedûs Ármin, kettejük közül a
fiatalabb, 1869-ben született
Szécsényben. 1894-tõl élete végig a
fõváros szolgálatában állt, és idõn-
ként a Böhm-Hegedûs iroda tagja-
ként egyéb munkákat is vállalt. Fõvá-
rosi mérnökként hat elemi iskola ter-
vét készítette el, szerepe volt az egy-
kori Károly-kaszárnya Központi Vá-
rosházává történõ átalakításában és
sokat foglalkozott a Fiumei úti, a Far-
kasréti temetõk rendezési terveivel.

Fõ mûvének tekinti a szakma a Gel-
lért Gyógyfürdõ és Szálló épületét,
amelyet Sebestyén Artúrral és Sterk
Izidorral tervezett 1909. és 1918. kö-
zött. Hegedüs Ármin megélte a má-
sodik világháború végét, 76 éves ko-
rában hunyt el. 

A két építész közös alkotása az
1905-ben, a Szervita téren épült Tö-
rök-bankház, az 1906-ban emelt
pestszenterzsébeti városháza épüle-
te, az Újpesten 1911-ben épült Vá-
góhíd, az 1925-ben a VIII. kerületi
Horváth Mihály tér 15. szám alatt
épült lakóház, amely az elsõ, tisztán
acélszerkezetû lakóépület volt Ma-
gyarországon. A társtervezõk keze
nyomán formálódott az 1928-ban
Újpesten felavatott nagy múltú szü-
lõotthon épülete és például Lajta

Béla terveinek átdolgozásával a Pes-
ti Izraelita Hitközség Alapítványi
Gimnáziuma is. 

Sokan vélik úgy: a városháza fel-
építésének igényével az újpestiek
szinte megelõzték korukat, hiszen
Újpest hosszú, fáradságos érdekérvé-
nyesítés árán 1907-ben lett város. A
nagyközség azonban, mint látjuk,
már az 1800-as évek végén  városhá-
zát álmodott. 

Újpest hihetetlen gyors fejlõdé-
sén minden bizonnyal gróf Károlyi
István lepõdött volna meg a legke-
vésbé. Megnyugvással és elégedet-
ten vette volna tudomásul, hogy az
általa 1840-ben, vagyis éppen 160
évvel ezelõtt alapított, és kezdet-
ben Új-megyerként említett tele-
pülés két emberöltõ után Magyar-
ország harmadik legnépesebb ipari
városává válik. Megvalósultak a
gróf céljai: az alapító okiratban a le-
telepedõk számára biztosított teljes
jogegyenlõség, a vallás-, és kereske-
delmi szabadság nemcsak garanciá-
kat jelentettek, hanem a lakosság
lélekszámára is kedvezõ hatással
voltak. Ezzel együtt folyamatosan
nõtt a hivatalos ügyek száma. Mesz-
sze volt még a várossá alakulás idõ-
pontja, ám a millenniumhoz köze-
ledve egyre gyakrabban merült fel
problémaként a József és az Attila
utca sarkán álló községház szûk hi-
vatalos helyiségeinek állapota. 

(Folytatjuk) 
– BANGHA KATALIN

Felhasznált források:  Újpest Lexikon, (Újpest
Önkormányzata, szakszerkesztõk, Kossuth
Kiadó  2002 ), Az újpesti városháza története
(Újpest Önkormányzata 2001, írta: Rojkó
Annamária, szerkesztette : Bangha Katalin)

Az augusztus végi városnapi események nemcsak Újpest várossá nyilvánításának újabb
évfordulóját juttatják eszünkbe, hanem emlékeztetnek arra is, hogy születésnapos, idén
110 éves a Városháza. Az épület átélte a huszadik század derûs és tragikus eseményeit,
eközben Újpest egyik jelképévé vált, és az épületek közti rangsorban ma is õrzi elsõ helyét.  
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Városháza – Több mint
110 éves történet
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„ZOLTÁN Gõzös” Közhasz-
nú Alapítványt 2004-ben
alapították. Az alapítvány

célja a magyar folyami és tengerha-
józás emlékeinek, kulturális értékei-
nek felkutatása, megõrzése és a köz
részére történõ bemutatása.  A tár-
saság 2005-ben tevékenységéért
megkapta a Podmaniczky-díjat. 

Ez a cég újítja fel többek között az
újpesti kikötõben álló Lajta hajót is.
A Lajta (az egykori LEITHA) monitor
az Osztrák-Magyar Monarchia dunai
flottillájának egyik utolsó túlélõje.
Az elsõ monitor típusú hadihajót, az
USS MONITOR-t 1862. január 30-án
bocsátották vízre Brooklynban.

Semmilyen addig épült, a víz felszí-
nén úszó hadihajóhoz sem hasonlí-
tott, tervezõje nem is hajónak, ha-
nem „tengeri háborút szolgáló, víz
alatti rendszernek” nevezte. Teljesen
lapos fedélzete alig állt ki a vízbõl,
gyakorlatilag az egész hajótér, a ka-
zánnal és a gõzgéppel együtt a víz
alatt volt. Egy teljesen újszerû, pán-
célozott felszínû, tisztán fémbõl
épült csavargõzös hadihajóról van
szó, mindenféle hagyományos fel-
építmény, árboc, vitorlázat vagy kö-
télzet nélkül.

A LAJTA fedélzetén forradalmi újí-
tásként egy hatalmas páncélhenger
tornyosult: a forgatható lövegto-

rony.  Ennek segítségével a tüzérek a
hajó manõverezése nélkül szinte
minden irányba tudtak lõni.  

A hajó polgári használatból való
kivonását követõen hosszú parkoló
pálya következett. A választ a kura-
tóriumi elnök adja meg.

– Pénz, pénz és pénz, nem a meg-
léte, hanem ennek hiánya, ami aka-
dályozta a felújítás megkezdését –
mondja Portás Csaba kuratóriumi
elnök. – Valójában 1992-ben nyilvá-
nították védetté a hajót. A svájci tu-
lajdonban lévõ hajótest ekkor in-
gyen került vissza a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum tulajdonába, ám a
felújítása nem futotta a költségve-
tésbõl. Õszintén szólva a Lajta felújí-
tása a múzeum  éves költségvetés-
ének a a többszörösébe került. Vé-
gül magánkezdeményezés indult. A
hajótest sokáig a Honvéd Folyami
Flottilla újpesti kikötõjében várako-
zott, amíg 2005-ben az alapítvány-
nyal kötött megállapodás alapján

átkerült Neszmélyre, a Hajós skan-
zenbe. Itt elkezdtük az állagmegóvá-
sát, több pályázatban indultunk a
felújításhoz szükséges pénz elnyeré-
sére, míg végül 2009-ben sikerült ezt
az összeget megnyernünk. A mosta-
ni felújítást sokan támogatták, köz-
tük osztrák társzervezetek is. Óriási
segítséget jelentett a dr. Balogh Ta-
más vezette TIT Hajózástörténeti
Hajómodellezõ és Hagyományõrzõ
Egyesület. Tagjai társadalmi munká-
ban rekonstruálták a hajó számos
egykori „alkatrészét”, hajdani hasz-
nálati tárgyát. Bicskei János a két
Palmkranz-Nordenfeld típusú szóró-
löveget készítette el. 

Portás Csaba elmondása szerint a
hajó felújítása 100 millió forintba ke-
rül. Az összeg 83 százalékát az Euró-
pai Unió és az állam állja. A hajó tel-
jes megújítását a révkomáromi hajó-
gyárban az „SK-REMONT” cég vé-
gezte. 

– Sajnos Magyarországon már
nincs olyan hajógyár, amelyik egy
ilyen munkát el tudott volna végez-
ni – kesereg a kuratóriumi elnök. –
A kötelezõ közbeszerzési pályázatot
egy szlovákiai cég nyerte meg. Már
több jelentõs hajófelújítást csinál-
tattunk velük, ezért bíztunk benne,
hogy most is minõségi munkát pro-
dukálnak. Nem csalódtunk. Tökéle-
tesen visszaállították a hajón az
1887-es évi állapotot. Nehezíti, hogy
csak részleges tervek állnak rendel-
kezésre. 

A hajótérben helyreállítjuk az ere-
deti térelosztást. Visszaépítjük a
gõzgép és a kazán másolatát, a teljes
hajó több rétegû korroziógátló fes-
téket kap. Most az újpestiek is gyö-
nyörködhetnek a kikötõben a felújí-
tás alatt álló hadihajóban, amelynek
újrakeresztelése augusztus 20-án,
délután két órakor lesz a Parlament
elõtti Duna-szakaszon. – Á.T.

A

Gyönyörû hajó
áll a kikötõben
Nem kevés szervezést, és pénzt igényelt a Lajta moni-
tor hadihajó felújítása. Végül összegyûlt a szükséges
összeg, és az újpestiek a kikötõben gyönyörködhetnek
a látványban. Az akció lebonyolítást egy közhasznú
alapítvány vállalta magára.

Uniós és állami pénzbõl újították fel a cirkálót
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dén 13 újpesti iskolából érkeznek
gyerekek a napközis táborba, fõ-
ként 1-6. osztályosok. A diákok

reggelente az iskoláikban gyülekez-
nek, majd tanáraik kíséretében jön-
nek át a táborba, a pedagógusok az-
tán egész nap velük vannak. Mindig
az elsõ héten vannak a legtöbben,
tavaly 220-an voltak, míg ebben az

évben 260-an, aztán hétrõl-hétre
csökken a létszám, ahogy elindulnak
a különbözõ nyári táborok, illetve a
szülõk megkezdik szabadságukat.
Átlagosan 110-120 gyerek van a tá-
borban.

Az Ifjúsági Ház munkatársai kü-
lönféle programmal várják a külön-
bözõ életkorú és érdeklõdésû gyere-

keket, a tábor címének – ÉSZ-KÉZ-
LÁB – megfelelõen. Mindennap van-
nak fejtörõk, játékos rejtvények.
Emellett többféle kézmûves foglal-
kozással várják a táborozókat. Van
barkácsmûhely, ahol olyan tárgyakat
készíthetnek a diákok, mint például
a könyvborító, kulcstartó és mini-
társasjáték. Lehetõség van szövés-fo-
násra, nemezelésre, bõrözésre,
gyöngyfûzésre, papírmerítésre és
még bábozásra is. Utóbbinál a diá-
kok elsajátíthatják a bábozási tech-
nikákat, és az elkészült tárgyakkal
elõadásokat is tartanak. Nem utolsó
sorban pedig rengeteg sportprog-
rammal készültek. Lehet focizni, ko-
sarazni, röplabdázni, asztaliteni-
szezni és minigolfozni is, melyhez a
pályát az UGYIH munkatársai ké-
szítették el. Minden héten van hét-
próba ügyességi feladatokkal, ahol
a legjobbak díjban részesülnek. Van
csocsó és biliárd is, amely nagy
népszerûségnek örvend a táboro-
zók körében. Szintén nagyon szere-
tik a vadonatúj mászókát a gyere-
kek, melyet ezen a héten avathat-
tak fel.

A 12 éves Turcsi Nikoletta a Szigeti
József Általános Iskolából érkezett,
és szinte az egész nyarat itt tölti a
napközis táborban. Sok éve jár ide,
és nagyon szereti, mert jó a hangulat
és jók a programok. A Megyeribe já-
ró 13 éves Kozma Nóra és az Angol
Tagozatos 11 éves Gyuricza Ágnes
másodikos koruk óta járnak ebbe a
táborba. Minden évben legalább 3
hetet töltenek a táborban, és õk is
nagyon jól érzik magukat itt. – Jövõ-
re is biztosan jövök – mondja Ági. –
Sok mindent lehet itt csinálni, közel
is van, és új barátokat is lehet szerez-
ni." A lányok leginkább a kézmûves
foglalkozásokon vesznek részt, de
már a hétpróbán is szívesen megmu-
tatják ügyességüket. – K. J.

Vigyázz, kész,
ÉSZ-KÉZ-LÁB!
Újpest önkormányzata és a tábort üzemeltetõ Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház ebben az évben is várja az új-
pesti iskolásokat a Tábor utcai napközis táborba 9 hé-
ten át, június 21-tõl augusztus 19-ig. Az idei tábort
ÉSZ-KÉZ-LÁB címmel hirdették meg, mely utal a prog-
ramok sokszínûségére. Klotz Judit táborvezetõvel, az
UGYIH munkatársával beszéltünk az idei táborról.
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települések épített értékei a nemzet kultu-
rális kincsének részei, ezért megóvásuk,
fenntartásuk, jelentõségükhöz méltó hasz-

nálatuk és megfelelõ bemutatásuk fontos közér-
dek. Az építészeti értékek védelme részben állami,
részben önkormányzati feladat úgy, hogy a helyi
védelemmel kapcsolatos teendõk Budapest eseté-
ben megoszlanak a fõvárosi és a kerületi önkor-
mányzatok között. Az állami döntéssel érintett épí-
tészeti értékek a mûemlékek, míg a helyi értékvé-
delemmel érintett létesítmények – attól függõen,
hogy a fõváros egésze, vagy csak az érintett kerület
szempontjából minõsülnek védendõ értéknek – fõ-
városi, vagy kerületi önkormányzati rendelettel vál-
nak helyileg védetté. Az Újpest területén lévõ mû-
emlékek, mûemléki vizsgálat alatt álló létesítmé-
nyek, valamint fõvárosi helyi védelem alatt álló
épületek, építmények jegyzéke, továbbá a készülõ
újpesti rendelet szerint kerületi védelemre szánt
helyi értékek listája, az ezeket ábrázoló összefoglaló
térkép és az egyes épületeket bemutató adatlapok
tartalmazó dokumentum a www.ujpest.hu
weblapon letölthetõ, tanulmányozható.

Újpest önkormányzata a közeljövõben fogja na-
pirendre tûzni az Újpest épített környezete helyi
védelmérõl szóló rendelet-tervezetet. A majdani
rendelet célja azon sajátos szabályok rögzítése, me-
lyek alkalmazásával biztosítható az Újpest telepü-
lésképe és történelme szempontjából meghatáro-
zó, mûemléki vagy fõvárosi védettséget nem élvezõ
épített értékek védelme, a település építészeti
örökségének, jellemzõ karakterének a jövõ nemze-
dékek számára történõ megóvása. Ez a gyakorlat-

ban azt jelenti, hogy a rendelettel érintett (a rende-
let mellékletét képezõ védelmi listán szereplõ) épü-
letek, építmények esetében az általánosnál szigo-
rúbb szabályokat kell alkalmazni és körültekintõbb
döntéseket kell hozni mind az esetleges építési
munkákkal, mind a létesítmények fenntartásával,
használatával kapcsolatban. A listán szereplõ épü-
leteket így – a védelem fennállása alatt – nem lehet
lebontani, illetve felújításuk, átalakításuk vagy fej-
lesztésük során az eredeti (építéskori) állapotot kell
rehabilitálni, illetve a fejlesztésüket célzó beavatko-
zások során a védett értékekhez méltóan illeszke-
dõ, igényes megoldásokat kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a helyi védelem – éppen az
általánosnál szigorúbb feltételek miatt – bizonyos
mértékig korlátozza a tulajdonosi jogok gyakorlá-
sát (például az ilyen épületek felújítása során gyak-
ran speciális technológiákat kell alkalmazni és a
szokásosnál drágább építõanyagokat és szerkezete-
ket kell beépíteni) az önkormányzat a rendelet-ter-
vezetben foglalt szabályok szerint támogatja a vé-
dett értékek fenntartását és felújítását. 

A tervezethez összeállítottuk a védendõ értékek
elsõ („induló”) jegyzékét, mely egyelõre ötven új-
pesti épületet, építményt foglal magába. Természe-
tesen ez a kör a késõbbiekben tovább bõvülhet
úgy, hogy a helyi védetté nyilvánításra bárki javas-
latot tehet. A majdani rendelet melléklete tehát a
késõbbiekben változhat, kiegészülhet, de az is el-

képzelhetõ, hogy valamely védett érték – a rende-
letben meghatározott különleges okok miatt – le-
kerüljön a listáról. A rendelet-tervezet éppen ezért
bevezeti a dokumentálási kötelezettség fogalmát,
ami azt jelenti, hogy a védelmi listáról törölt, vagy
arra fel nem kerülõ, de legalább bemutatásra érde-
mes (rész)értékeket hordozó épületek csak abban
az esetben bonthatók el, ha a kérelmezõ az építési
hatósághoz benyújtja az elõzetesen elkészített ér-
tékvédelmi dokumentációt is. Az így benyújtott és
nyilvántartásba vett értékvédelmi dokumentációk
természetesen szintén elérhetõk lesznek az önkor-
mányzat weblapján.

Az érdeklõdõk a megadott weblapon tájékozód-
hatnak a rendelet-tervezetrõl és az ahhoz kapcsoló-
dó mellékletekrõl. Kérjük, hogy a tervezettel kap-
csolatos esetleges észrevételeiket, javaslataikat szí-
veskedjenek írásban eljuttatni a Fõépítészi Iroda cí-
mére (1042 Budapest, István út 15.), vagy a
foepitesz@ujpest.hu e-mail címre. A beérkezett
észrevételeket a tervezet véglegesítése során figye-
lembe fogjuk venni. Kérjük továbbá, hogy ameny-
nyiben a rendelet-tervezet 1. mellékletét képezõ lis-
tán szereplõ védendõ értékekkel kapcsolatban
olyan dokumentumok (pl. eredeti tervek, fotók)
lennének a birtokukban, melyek a késõbbi felújítás
során felhasználhatók lennének, szíveskedjenek
másolás céljából ugyancsak a Fõépítészi Irodára el-
juttatni. – DR. DERCE TAMÁS polgármester

A

Napirenden 
az építészeti
örökség helyi
védelme

Az elõzõ lapszámunkban megje-
lent Rossz irányba jár a busz címû
cikkünk óta még hevesebben
gyûjtik az aláírásokat. Mégpedig
azért, mert nem érik el a polgárok
például a temetõt, és többször is
át kell szállniuk. Farkas László alá-

írásgyûjtésbe kezdett, és a civil
kezdeményezésnek meg is lett az
eredménye, több mit háromszá-
zan követelik, állítsák vissza a régi
rendet. 

– Jó egy éve kezdõdött a történet
– mondja Farkas úr. – Akkor kezd-

tem aláírást gyûjteni, amikor már re-
ménytelen volt a helyzet.  Leginkább
azt kifogásoljuk, hogy a régi 96-os já-
rat megállóit, Baross utca, Megyeri
út, Váci út, csak kétszeri átszállással,
nagyobb gyaloglással érhetjük el.
Nem az a legnagyobb probléma,
hogy a 47-es busz nem a Baross ut-
cán megy, hanem az, hogy a
Milderberger és a Baross utcán ép-
pen nem közlekedik. Sajnos nagyon
keveset döcög a volt 47-es vonalán.
Elismerjük, hogy a 96-os járat a régi
útvonalon bizonyos idõszakokban
valóban nem tartozik a legkihasz-
náltabb járatok közé. A régi útvonal

viszont a realitások figyelembe vé-
telével elérhetõ, gyorsabb és ol-
csóbb megoldást jelentett és jelent.

Farkas úr elmondása szerint az
újságcikk megjelenése után sokan
biztatták õt, hogy a pesszimista zá-
ró mondat ellenére se adják fel a
küzdelmet, mert az nem lehet,
hogy ennyi kérvényezõ szava ne
hallatszódjon el az önkormányza-
tig, BKV-ig és a fõvárosi önkor-
mányzatig. A környéken lakók to-
vábbi támogatásukról biztosították
õt, és még mindig bíznak abban,
hogy elérik céljukat. Tovább küzde-
nek. – MÁS

Továbbra is aláírást gyûjtenek a lakók

Még mindig rossz
irányba jár a busz
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Az elmúlt hetekhez hasonlóan is-
mét lesz Fõtéri Vigadalom. A már
megszokott kézmûves foglalkozá-
sok mellett a gyermekek a Panni
és az álommanók címû darabot, a
felnõttek pedig a Pszichoszínház
elõadásait tekinthetik meg. Új-
pestre látogat a fõként gyerme-
kek által kedvelt, de a country ze-
nét kedvelõk körében is ismert
100 Folk Celsius zenekar is! Íme
egy kis ízelítõ…

100 FOLK CELSIUS KONCERTJE
Az együttes 1976 nyarán alakult.
Koncertjeik humoros, vidám han-
gulatúak, melyrõl elsõsorban Or-
bán József, a zenekar frontembere
gondoskodik. Kezdetben kizárólag
akusztikus hangszereket használ-
tak, de a népszerûség és a közön-
ség számának együttes növekedé-
sével az elektromos hangszerek is
helyet kaptak a zenéjükben. Bizo-
nyára felcsendül majd a Paff, a bû-
vös sárkány, a Mikimanó címû slá-
gerük is.

PSZICHOSZÍNHÁZ 
Jártál már a
Pszichoszínházban?
Rólad, neked szól!
Függetlenül attól,

hogy milyen a cím, a sztori vagy a
szereposztás, különösen mély nyo-
mot hagy bennünk az a színdarab,
amelyrõl úgy érezzük, alkotói a ve-
sénkbe látnak, és épp azt a problé-
mát viszik színpadra, amelyik min-
ket leginkább foglalkoztat. Bácskai
Juúlia Pszichoszínházának elõadása-
iról bizonyára sokan gondolják úgy,
hogy a darab róluk szól, a feldolgo-
zott helyzetek ugyanis bármelyi-
künkkel megtörténhetnek. Ami a
színpadon zajlik, tükröt tart mind-
annyiunk elé. Ha nem is a saját éle-
tünk egy-egy fejezetére ismerünk rá,
biztosan találunk olyat a környeze-

tünkben, akire igaznak érezzük az
elhangzottakat – barátainkra, sze-
relmünkre, kollégánkra, szomszé-
dunkra, testvérünkre, gyerekünkre,
szüleinkre, és a sort hosszan folytat-
hatnánk – olvasható a társulat hon-
lapján. Ezt tükrözi a mottójuk is:
„Nem a te életedet boncolgatjuk, de
belefáradhatunk. Nem a miénket
teregetjük, de nagyon ott leszünk!” 

Az Örömanyák cí-
mû elõadás fõsze-
replõi Lábán Kati és
Tordai Teri, míg a
Békén-hagy-lak címû

elõadást Kakasy Dóra és Szanitter
Dávid fõszereplésével tekintheti
meg a közönség. A hegedûnél Bóna
Jánost hallhatjuk.

Augusztus 14-én (szombat)
10 óra 100 Folk Celsius-koncert
20 óra Pszichoszínház: Örömanyák
Kézmûves foglalkozások 9–12 óra
között

Augusztus 15-én (vasárnap)
10 óra Újpesti Szép Ernõ Színház:
Panni és az Álommanók
20 óra Pszichoszínház: Békén-hagy- lak

ÚJPEST GALÉRIA
Virágos Hilda akvarell-kiállítása,
Simon Zoltán grafikusmûvész „Mi-
mézis” címû kiállítása, valamint
Prihoda Judit festõ és grafikus mû-
vész „Válogatás” címû kiállítása au-
gusztus 22-ig tekinthetõk meg.

Õszi, téli eseményeihez már most
foglalja le a helyszínt az Ady Endre
Mûvelõdési Központban!  

Ha Ön rendezvényt szervez – legyen
az intim hangulatú, baráti összejöve-
tel, vagy nagyobb szabású program –,
amelyhez megfelelõ környezetre, ki-
sebb, vagy nagyobb helyiségre van
szüksége; ne menjen máshova! 
Mi vagyunk az Ön partnere!
Közgyûlések, tanácskozások, konfe-
renciák, baráti találkozók, iskolai ren-
dezvények (szalagavatók, érettségi
találkozók, évnyitók, évzárók),  csalá-
di ünnepségek (esküvõk, születés-
napok, házassági évfordulók), tanfo-
lyami oktatások, termékbemutatók;
bármilyen ünnepélyes, vagy hétköz-
napi esemény céljára.

Az Ön igényének legjobban megfe-
lelõ, testre szabott ajánlatot kínál-
juk, mert
– elegáns környezetet nyújtunk;
– áraink elfogadhatóak;
– lehetõséget kínálunk csak terem-
bérlésre, vagy kívánságára tel-
jeskörû rendezvényszervezést bizto-
sítunk színvonalas vendéglátással
(hideg- és melegételek felszolgálás-
sal, állófogadás, svédasztal), fény-és
hangtechnika (prezentációs lehetõ-
ségek).

Helyszínek: Tavasz u. 4. 
SZÍNHÁZTEREM (befogadó képes-
ség: 360 fõ); OKTATÓ TERMEK (12-
30 fõ befogadó képességgel)

Árpád út 66.: reprezentatív termek
TÜKÖR TEREM (120 fõ)
KAMARASZÍNHÁZ TEREM (130 fõ)

Készségesen állunk rendelkezésére! 
Hosszú távú teremigénylés esetén je-
lentõs árkedvezményt biztosítunk!
Vegye figyelembe ajánlatunkat! Már
most telefonáljon: 231-6000!

Õsszel is várjuk szeretettel vendé-
geinket programjainkra, tanfo-
lyamainkra!
Kínálatunkból:
Mûsoros rendezvények!
ÚJPEST SZÍNHÁZ
Õsszel újra megvásárolható a 4 elõ-
adást magába foglaló ÚJPEST SZÍN-
HÁZ BÉRLET. A bérletsorozaton kí-
vül megtekinthetik majd nagyszín-
padi és kamaraelõadásainkat a szín-
házmûvészet több mûfajában.

KONCERTEK
Folytatjuk „OPERAPORTRÉK” soro-
zatunkat Köteles Géza közremûkö-
désével. Vendégeink továbbra is a
Magyar Állami Operaház kiváló szó-
listái. Számos koncerttel is megör-

vendeztetjük a nagyközönséget az
operett, musical és könnyûzene
mûfajában.

IRODALMI MÛSOROK
A „RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA”
címû programsorozatot általános és
középiskolásoknak ajánljuk.

ÕSSZEL IS VÁRJUK SZERETETTEL
VENDÉGEINKET PROGRAM-
JAINKRA, TANFOLYAMAINKRA!
KÉPZÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
– számítástechnikai tanfolyamok:
– angol nyelvi képzés több szinten,
– felnõttképzési tájékoztató szolgálat,
– pályaorientációs és korrekciós ta-

nácsadás. 

MOZGÁS TANFOLYAMOK
JAZZBALETT (6 éves kortól)
Idõtartama: 20 hét, heti 2x2 óra.
Összesen 80 tanóra. Tanfolyamveze-
tõ: Péter Márta táncmûvész

JÓGA KEZDÕKNEK, HALADÓKNAK
Idõtartama: 20 hét, heti 1x2 óra.
Összesen 40 tanóra, megbeszélés
szerinti napokon.

KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Heti 3x1 óra (havi 12 óra) Hétfõn,
szerdán: 17.00-18.00 és 18.00-19.00
óráig, pénteken: 17.30-18.30 és
18.30-19.30 óráig. Havi bérlet: 4200
Ft, napijegy: 700 Ft.

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KÉSZSÉGFEJLESZTÕ KURZUS

A Stúdió programja 2010 õszén
Célunk a kommunikációs készségek
fejlesztése, valamint a koncentráci-
óra és magabiztosságra nevelés. A
képzés része továbbá a tehetségku-
tatás is. A legtehetségesebbek szá-
mára szinkronizálásra, valamint te-
levíziós, filmes és színpadi szereplés-
re is van lehetõség. Az órák részét
képezik: konfliktuskezelés, önkifeje-
zés, koncentráció, kreatív játékok,
rögtönzés, beszéd, színjátszás, szín-
padi mozgás és ének.

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

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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Ha hétvége,
akkor irány
a Fõtér!
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Tisztelt újpestiek! Tájé-
koztatjuk az érdeklõdõ-
ket, hogy irodánk nyáron

a megszokott nyitvatartási rend-
del folyamatosan mûködik. A Fi-
desz ingyenes jogsegély-szolgála-
ta, illetve a képviselõi fogadóórák
július és augusztus hónapban
szünetelnek. Irodánk nyitva tar-
tása: H-P: 11–18-ig. Cím: 1042
Budapest, Árpád út 56.  Tel.: 369-
09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András egyéni képviselõ

tájékoztatja a tisztelt újpestieket,
hogy fogadóórája augusztus hó-
napban elmarad. A következõ foga-
dóóra szeptember 6-én hétfõn
16.30 órakor lesz.

Tisztelt újpestiek! 
Az LMP az õszi válasz-
tásokra minden egyé-

ni választókerületben saját jelöltet
állit. Kérjük támogassák jelöltjein-
ket ajánlószelvényeikkel. Regisztrá-
ció és bõvebb információ a
www.lmp4-15.hu oldalon. Csak
önkkel Lehet Más Újpest!

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 jogsegé-

ly szolgálatának következõ idõ-
pontja 2010. szeptember 6. Beje-
lentkezni 2010. szeptember 1-tõl
14–17 óra között a 369-4205-ös te-
lefonszámon lehet!

Újpestért
Egyesület

Kommunikációs tréning 
gyerekeknek: 
– kreatív játék, 
– helyzetgyakorlatok,
– koncentráció-fejlesztés,
– önkifejezés és beszéd fejlesztés.
Felvétel 5 éves kortól 19 éves korig!
Info és jelentkezés: 06-309-737725,
06-30-6630357
Felvételi nap és beiratkozás: 2010.
szeptember 25. 10–12 óra, Újpest Pol-
gárcentrum (IV. ker. Árpád út 66.)
Információ és jelentkezés: 06-30-973-
7725 vagy  06-30-930-5689 vagy 06-
30-663-0357, www.gportal.hu/szinisuli

KERÁMIA STÚDIÓ
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra,
hétfõn.

FELNÕTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLAT
Ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatás
– Közösségi számítógépünkön segít-

séggel önállóan kereshet képzése-
ket, böngészhet a felnõtt-képzési
információk között.

– Felnõttképzési konzulensek segíte-
nek kiválasztani az Önnek megfe-
lelõ szakképesítést, iskolát, tanfo-
lyamot, végzettséget. 

– Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha
képzési támogatást kíván igénybe
venni.

– Speciális problémákkal (elhelyezke-
dési, pályaválasztási, tanulási ne-
hézség stb) küszködõket segíteni
tudjuk a megfelelõ tanácsadó he-
lyek kiválasztásában.
A tájékoztató szolgálat személyes

konzultációval csütörtökön 14–19
óráig áll az érdeklõdõk rendelkezésé-
re. Tel.: 06-1-3696-481. E-mail cí-
münk: tajekoztato@adymk.hu

www.adymk.hu

Szabadtéri
elõadások
a Fõtéren
2010. AUGUSZTUS 21.
10 órától 18 óráig kézmûves fog-
lalkozások várják a gyermekeket.
A közeli tanévkezdésre gondolva
olyan eszközöket készíthetnek a na-
gyobbak, amikre az iskolában nagy
szükség lehet. (könyvjelzõ-szövés,
dobozkészítés, uzsonnás táska, toll-
tartó, iskolástáska-dísz).

A népmesék birodalmába is elka-
lauzoljuk a gyermekeket. Megis-
merhetik Ludas Matyi, Mátyás ki-
rály, Bolond Jankó és Csillagszemû
juhász világát, játszhatnak az izgal-
mas játékokkal, kvízeket tölthetnek
ki, vagy épp zenéket kell felismerni.

A kézmûves foglalkozások során
lehetõség lesz mézeskalács-készí-
tésre, gyertyaöntésre, ékszerkészí-
tésre, valamint fafaragásra. Arcfes-
tés is várja a gyerekeket Újpest Fõ-
téren.

SZÍNPADI MÛSOR
13:30–14:00 Köszöntõ
14:15–15:15 Óperenciás báb-

színház – vízipók, csodapók címû
elõadását láthatják a gyerekek.
Keresztespók szerint a Vízipók egy
csodapók, mert vízben él és panc-
sikál ahelyett, hogy a szárazföldön
szõné hálóját. Vízipók számára vi-
szont a szárazföldi katicabogarak,
hangyák és a többiek furcsa teremt-
mények, mert egészen máshogyan

élnek, mint õ. A megzenésített,
gyerekdalokkal átszõtt mesejáték-
ban végül Keresztespók és Vízipók
kölcsönösen megismertetik és
megszerettetik egymással és a gye-
rekekkel saját kis világaikat.

15:45–16:45 A Buborék együt-
tes koncertje. A Buborék együttes
2005-ben alakult. Még ez év végén
Hócsata címû számuk felkerült Ha-
lász Judit „Hívd a nagymamát!” cí-
mû albumára. Mûsorunkban a va-
lóság váltakozik a mesevilággal, vi-
dám játékok színesítik az elõadást.
Elsõsorban saját verseiket zenésítik
meg, melyekben elkalandoznak a
téli világba, kirándulni mennek
nyáron, megismerkedünk minden-

féle érdekes valóságos és mesebeli
alakkal. Koncertjeiken a gyermeke-
ket és a felnõtteket egyaránt be-
vonják az elõadásba.

17:00–18:00 A Váci Fúvósok
elõadása. A zenekar 2009-ben a
Magyar Fúvószenei Szövetség mi-
nõsítési rendszerében koncertfúvós
és szórakoztató-show kategóriában
is arany minõsítést szerzett. A mû-

sorban hazai és külföldi szerzõk
könnyûzenei, szórakoztató világslá-
gereit adják elõ. Vezényel: Kápolnai
Jenõ mûvészeti vezetõ.

18:30–19:00 Forgatag. Hagyo-
mányos néptánc bemutató kicsik-
nek és nagyoknak  autentikus hang-
szerek kíséretében. A folklórmûsor-
ban a Kárpát-medence legszebb
magyar táncait mutatják be gyö-
nyörû népviseletekben, élõ népze-
nére. A mûsort követõen a tánco-
sok rövid táncházat tartanak a né-
zõk bevonásával. Mûvészeti vezetõ:
Paár Tibor

19:00–19:30 újkenyér felszen-
telése, köszöntõk.

20:00–20:30 Szent István király
dicsõsége versekben és táncban.

Az elõadás közvetlenül a legen-
dás rockopera elõadása elõtt lát-
ható. A narrátor a mai közönség
elé tárja István korának történelmi
összefüggéseit, megvilágítva a tör-
ténet legfontosabb szereplõinek
alakját, jellemét. Szó esik az idõ-
közben kultikussá váló Szörényi-
Bródy mû 1983-as keletkezésérõl –
mindez különleges látvánnyal és
tánccal hozva közelebb a különfé-
le generációk tagjaihoz. Mindezek
után felgyulladnak a fények, és
kezdetét veszi az ünnep: István, a
király.

20:30–21:30 István, a király
rockopera Egyházi Géza fõsze-
replésével

21:30 Tûzijáték

A programok ingyenesen láto-
gathatók. Mindenkit szeretettel vár
Újpest önkormányzata.

A mûsorváltoztatás jogát a szer-
vezõk fenntartják.

Az államalapítás ünnepén is
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Ingatlan eladó

� Újpesten-Megyeren kétlakásos ház tulajdo-
nostól eladó. Két különálló lakás, külön vagy
egyben is megvásárolható (2 x 30 m2). Ára.: 6,9
MFt és 8,5 MFt. Tel.: 06-30-250-6560

� Szilas lakóparkban 168 m2-es 5 szobás +
nappali, igényesen kialakított, 2 garázsos, 10 éve
épült, kertes, sorház eladó. Tel.: 06-70-634-1010

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

� Eladó kiadó tulajdonostól Újpesten, metró és
egyetem közeli 53 m2-es panel. Átalakított nap-
pali + háló + hall. Parkra nézõ, járólap, parketta,
erkély, világos konyha, vízóra. Ár: 9,15 MFt / 
45 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpesten Szilas lakóparkban csendes kör-
nyezetben szép tiszta rendezett házban tulajdo-
nostól 57 m2-es lakás, cirkó + 4 m2-es tároló el-
adó.  Tel.: 06-20-4140-152,  06-70-632-9535

� 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

� 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

� 50 m2-es egy + fél szobás újépítésû lakás el-
adó. Cím: Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06-
20-500-0555 

� Tulajdonostól Solymár belterületén 576 m2-
es összközmûves telek, 108 m2-es családi házzal
eladó a Rákóczi utcában. Irányár: 20 MFt. Tel.:
06-30-280-3416

� Újpalotán, a Páskomliget utcai kétszobás,
közepes állapotú szövetkezeti öröklakás, beren-
dezve eladó vagy kiadó. Vásárcsarnok, Tesco
busz három percre. Villamos megálló a ház elõtt.
Irányár: 7,3 MFt. Tel.: 06-30-318-2338, 06-20-366-
2109

� Újpesten tulajdonostól eladó 73 m2-es 2,5
szobás étkezõs, gardróbos, erkélyes, világos
konyhás 3. emeleti lakás liftes házban. Járólap,
parketta, kitûnõ közlekedés. Irányár: 12,3 MFt.
Tel.: 06-20-961-2405

� Újpesten a Vécsey utcában, csendes, világos,
28 m2-es garzon öröklakás, igényes környezet-
ben, Újpest legszebb utcájában eladó. Beépített
konyhabútorral, új cirkófûtés pincerész. Irányár:
6,99 MFt. Tel.: 06-70-318-6175

� Eladó a Nyár utcában másfélszobás erkélyes
35 m2-es, és egy 54 m2-es Pozsonyi úti 1+2 félszo-
bás lakás. Azonnal költözhetõ, magánszemélytõl
vagy kiadó, bútorozatlanul. Tel.: 06-70-565-4804,
06-20-349-6819

� Eladó vagy elcserélhetõ IV. kerületi 5 lakásos
házban, 41 m2-es gázfûtéses házrész, 88 m2-es te-
lekhányaddal. Jó közlekedés, alacsony rezsi, kö-
zös költség nincs. Tel.: 379-5547 este, 06-30-555-
6030

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es önál-
ló száraz családi ház 648 m2-es rendezett
összközmûves telken, Szérûskert utcában. Össz-
komfortos, csendes napos tágas udvar, garázs
melléképület, pince. Irányár: 26,9 MFt. Tel.: 06-
70-318-6359

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

� Tulajdonostól eladó Nyár utcában elsõ emele-
ti 59 m2-es, 1+2 félszobás panellakás. Beépített
konyhabútor-gépekkel, mindenhol laminált pad-
ló. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-70-946-3312

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

Ingatlant kiad

� Káposztásmegyer II-n 40 m2-es lakás hosszú-
távra kiadó, bútorozottan. Tel.: 06-30-675-7710

� Kiadó Újpest-Központban, metró végállomás-
tól egy percre, egy elsõ emeleti, csendes 63 m2-
es, egyedi fûtésû, alacsony rezsijû téglalakás, sa-
ját zárható mélygarázzsal együtt a Kassai utcá-
ban. A konyha beépített, gardróbszekrény van.
Tel.: 06-20-337-4517

� Sörözõ, újpesti pályánál, két szobás lakás-
sal kiadó. Tel.: 06-70-530-4970

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

� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi ut-
cában 9 m2-es raktárhelység  kiadó. Irány-
ár: 15 000 Ft/hó Tel.: 06-20-931-0199

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

Garázs

� Újpesten az Izzó lakótelepen 28 m2-es garázs
eladó. Irányár: 3.7 MFt.

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

� Újpest központban, zárt garázs kiadó. Ér-
deklõdni: 06-20-500-0555 

Szolgáltatás

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

� Fodrászat, pedikûr, manikûr Újpesten! Pe-
dikûrõs házhoz is megy! Tel.: 06-20-335-9009

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

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

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

� 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

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

Oktatás

� Korrepetálást és pótvizsgára való felkészítést
vállalok matematika, fizika, és kémia tantárgy-
ból. Tel.: 06-20-936-1083, 369-1087

� Az újpesti Csillagberek waldorf óvoda felvé-
telt hirdet a 2010-2011-es tanévre 3,5-6 éves
gyermekek számára. Tel.: Huffmann Szilvia 06-
30-739-2395, vagy csillagberek@gmail.com

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

Utazás

� Augusztus 14. Gráz-Eggenberg: 8500 Ft +
belépõ; augusztus 18. Erdélyi kõrút: 64 900
Ft; augusztus 20 Virágkarnevál Debrecenben:
6400 Ft + belépõ; augusztus 28. Ópusztasz-
er–Szeged: 5900 Ft + belépõ; augusztus 15.
Krasznahorka–Betlér:     6400 Ft + belépõ;
szeptember 14. Horvát kõrút: 69 990 Ft. Pata-
ki Edit, tel.: 413-1974    

� Gyulai hõforrás üdülõszövetkezetben évi két-
szer kéthetes üdülési jog eladó. Tel.: 233-1997

Egészség

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

Régiség

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

Számítógép

� Pentium 4-es számítógép, monitorral, komp-
letten szép állapotban eladó. Internetezéshez
irodai munkára játékokhoz kitûnõen használha-
tó. Igény esetén házhoz szállítom és beüzeme-
lem. Ár.: 15 000 Ft. Tel.: 06-20-374-6616

Mûszaki cikk

� Eladó egy ezüstszínû, kifogástalan állapotú
Panasonic dv-sd 435EE típusú videómagnó. Ára:
8000 Ft. Tel.: 06-30-605-7038

Gyermekfelügyelet

� Gyermek felügyeletet vállalok akár alkalman-
ként is. Igény szerint külön órákra elviszem a gyer-
meket. Egy 55 éves nagymama, esti órában sem
akadály. Tel.: 06-20-353-3954,  06-70-517-8506 

Bútor

� ART DECO tömör, sötétre pácolt diófa ebéd-
lõ (tálalók, zsúrkocsi, vitrin, ovális, kihúzható
asztal, székek) 400 ezer Ft-ért Újpesten eladó.
Tel.: 06-30-9220749

� Diófa háló (epedás heverõk, ruhásszekrény,
éjjeli és tükrös szekrény) 100 ezer Ft-ért Újpesten
hagyatékból eladó. Tel.: 06-30-922-0749

� Hagyatékból szecessziós tiszta fa elõszoba gar-
nitúra  (XIX sz. vége) 50 ezer Ft, neobarokk ka-
napé 35 ezer Ft, XX század eleji hagyományos
konyhabútor és asztal 20 ezer Ft-ért eladó Újpes-
ten. Tel.: 06-30-922-0749

Üdülés

� Augusztus 20-i hétvége a Balatonon,
Révfülöpön. 8000–11000 Ft/fõ. Érdeklõdni: 
06-30-997-5347, e-mail:  info@vakaciotabor.hu,
www.vakaciotabor.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
Tel.: 06-30-233-6357

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

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

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 9-16, 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 Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet). várjuk kedves hirdetõin-
ket. Lapzárta: csütörtök 14 óra!

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Baksáné Toldi Katalin � Fõszerkesztõ: Harkai Péter � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin
� Szerkesztõ: Ádám Tamás, Kubát Júlia � Olvasószerkesztõ: Török Monika � Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezetõ: Szerencsi Csilla � Szerkesztõség: Ady Endre Mûvelõdési 
Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 � Nyomdai elõállítás:

Ringier Kiadó Kft. Nyomda, www.ringier.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337 � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Megjelenik minden héten 48 000 példányban.

Ú J P E S T I  N A P L Ó

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
Fóton, a  Szeplõtelen Fogantatás
Templomban folytatódik a jótékony-
sági hangverseny-sorozat. Augusztus
19-én este 6 órakor Bach-est  színhe-
lye lesz a templom, amelynek során az
A-moll hegedûverseny, az É-dúr hege-
dûverseny, a D-moll kettõsverseny he-
gedûre csendül fel, valamint a Die
Seele ruht in Jesu Handen-ária.

Az elõadók: Závodszky Magdolna és
Mihályi Éva (hegedû), Kamocsai Anna
(szoprán) és Lázár György (orgona).

A jótékonysági hangverseny bevé-
telét a szervezõk a Szeplõtelen Fogan-
tatás Templom felújítására fordítják.
Támogatói jegyek 1500 forintos áron a
Fóti Rk. Plébánián megrendelhetõk,
vagy a hangverseny elõtt a helyszínen
megvásárolhatók. További informáci-
ók:  06-27-358-083
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,

elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

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

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

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

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

Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Augusztus 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 AUGUSZTUS 
HÓNAPBAN IS VÁRJA A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!

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

Szolgáltatásaink:
– ÁLLÓ- ÉS FEKVÕ SZOLÁRIUM

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

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

Tel.: 06 (20) 292-7876, www.yelowsunshine.hu
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Szabadtéri
elõadások
a Fõtéren
2010. AUGUSZTUS 21.
10 órától 18 óráig kézmûves fog-
lalkozások várják a gyermekeket.
A közeli tanévkezdésre gondolva
olyan eszközöket készíthetnek a na-
gyobbak, amikre az iskolában nagy
szükség lehet. (könyvjelzõ-szövés,
dobozkészítés, uzsonnás táska, toll-
tartó, iskolástáska-dísz).

A népmesék birodalmába is elka-
lauzoljuk a gyermekeket. Megismer-
hetik Ludas Matyi, Mátyás király, Bo-
lond Jankó és Csillagszemû juhász vi-
lágát, játszhatnak az izgalmas játé-
kokkal, kvízeket tölthetnek ki, vagy
épp zenéket kell felismerni.

A kézmûves foglalkozások során
lehetõség lesz mézeskalács-készítés-
re, gyertyaöntésre, ékszerkészítésre,
valamint fafaragásra. 

Arcfestés is várja a gyerekeket az
Újpest Fõtéren.

SZÍNPADI MÛSOR
13:30–14:00 Köszöntõ
14:15–15:15 Óperenciás báb-

színház – vizípók, csodapók címû
elõadását láthatják a gyerekek.
Keresztespók szerint a Vízipók egy
csodapók, mert vízben él és pan-

csikál ahelyett, hogy a szárazföldön
szõné hálóját. Vízipók számára vi-
szont a szárazföldi katicabogarak,
hangyák és a többiek furcsa teremt-
mények, mert egészen máshogyan
élnek, mint õ. A megzenésített, gye-
rekdalokkal átszõtt mesejátékban

végül Keresztespók és Vízipók köl-
csönösen megismertetik és megsze-
rettetik egymással és a gyerekekkel
saját kis világaikat.

15:45–16:45 A Buborék együt-
tes koncertje. A Buborék együttes
2005-ben alakult. Még ez év végén

Hócsata címû számuk felkerült Ha-
lász Judit „Hívd a nagymamát!” címû
albumára. Mûsorunkban a valóság
váltakozik a mesevilággal, és vidám
játékok színesíti az elõadást. Elsõsor-
ban saját verseiket zenésítik meg,
melyekben elkalandoznak a téli vi-
lágba, kirándulni mennek nyáron,
megismerkedünk mindenféle érde-
kes valóságos és mesebeli alakkal.
Koncertjeiken a gyermekeket és a
felnõtteket egyaránt bevonják az
elõadásba.

17:00–18:00 A Váci Fúvósok
elõadása. A zenekar 2009-ben a
Magyar Fúvószenei Szövetség minõ-
sítési rendszerében koncertfúvós és
szórakoztató-show kategóriában is
arany minõsítést szerzett. A mûsor-
ban hazai és külföldi szerzõk köny-
nyûzenei, szórakoztató világslágereit
adják elõ. Vezényel: Kápolnai Jenõ
mûvészeti vezetõ.

18:30–19:00 Forgatag. Hagyo-
mányos néptáncbemutató kicsiknek
és nagyoknak  autentikus hangsze-
rek kíséretében. A folklórmûsorban
a Kárpát-medence legszebb magyar
táncait mutatják be gyönyörû nép-
viseletekben, élõ népzenére. A mû-
sort követõen a táncosok rövid
táncházat tartanak a nézõk bevo-
násával. Mûvészeti vezetõ: Paár Ti-
bor.

19:00–19:30 Az új kenyér fel-
szentelése, köszöntõk.

20:00–20:30 Szent István király
dicsõsége versekben és táncban.

Az elõadás közvetlenül a legendás
rockopera elõadása elõtt látható. A
narrátor a mai közönség elé tárja
István korának történelmi összefüg-
géseit, megvilágítva a történet leg-
fontosabb szereplõinek alakját, jelle-
mét. Szó esik az idõközben kultikus-
sá váló Szörényi-Bródy mû 1983-as
keletkezésérõl – mindez különleges
látvánnyal és tánccal hozva köze-
lebb a különféle generációk tagjai-
hoz. Mindezek után felgyulladnak a
fények, és kezdetét veszi az ünnep:
István, a király.

20:30–21:30 István, a király
rockopera Egyházi Géza fõszerep-
lésével

Szereposztás:
István: Egyházi Géza: 
Koppány: Menszátor Héresz Attila
Réka: Magyar Bori
Gizella: Buray-Kovács Anikó
Vincelin: Fesztbaum Béla
Torda: Gerdesits Ferenc
Sarolt: Vámos Veronika
Laborc: Fellegi Balázs
Fõurak: Maros Gábor, Gerdesits

Ferenc, Fellegi Balázs
Udvarhölgyek: Magyar Bori,

Burai-Kovács Anikó, Palnauer Flóra
Koreográfus: Katona Gábor
Pirotechnika: Kovács Eszter 
Zenei vezetõ: Neumark Zoltán
Narrátor: Áron László
Közremûködnek Alternatív Cir-

kusziskola  tûzzsonglõrei és a Hon-
véd Táncszínház mûvészei.

21:30 Tûzijáték
A programok ingyenesen látogat-

hatók. Mindenkit szeretettel vár Új-
pest önkormányzata.

A mûsorváltoztatás jogát a szerve-
zõk fenntartják.

Földi és légi 
szúnyogirtás

Az Állami Nép-
egészségügyi és
Tisztiorvosi Szol-
gálat Budapest IV.,
XV. Kerületi Intéze-
te Kémiai Bizton-

sági és DDD. Csoportja  értesítése alapján  szú-
nyogirtást végeznek úgynevezett földi módszerrel
a fõvárosi önkormányzat megbízásából a Újpest
kerület alábbi területein: 

Káposztásmegyer ltp. I.-II., Szilas patak mente a köz-
igazgatási határig, Bánya-tó területek, Homoktövis
ltp., Újpest-Megyeri ltp., Megyeri-Váci- Fóti u. által
határolt terület, Városi Kórház, Károlyi Kórház,Nép-
sziget, Székesdûlõ, Farkaserdõ u.

Idõpontok: 2010. augusztus 17. és 18. Esõnap:
aug. 19./20. (21 óra után), 2010. augusztus 31./
szeptember 1-jén.

Augusztus hónapban légi szúnyogirtás is lesz az Or-
szágos Tisztifõorvosi Hivatal engedélyével az alábbi
területeken: Szilas pataktól délre az Újpesti vasúti hí-
dig, Palotai-sziget, Népsziget, Káposztásmegyer ltp. I-
II., Székesdûlõ, Megyeri temetõ és környéke. 

Idõpontja: 2010. augusztus 16. Esõnap augusztus
17./18.

Az államalapítás 
ünnepén is
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