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ÚJPESTI NAPLÓ

ÚJ JÁTSZÓTÉR ÚJPESTEN
Káposztásmegyeren kalandos
mászóvárral, hintákkal és biz-
tonságos gumiburkolattal várja
a gyerekeket a most átadott új
játszótér.         5. oldal

TORONYÓRA
Újpest önkormányzata egymil-
lió forinttal járul hozzá az Egek
Királynéja Fõblébánia-templom
rég elromlott  toronyórájának
felújításához.       6. oldal

TANKÖNYVTÁMOGATÁS
Az Újpesten élõ és tanuló 1-8.
osztályosok ingyen, a 9–12. év-
folyamra járók pedig feleáron
juthatnak hozzá idei tankönyve-
ikhez.        9. oldal

TÁBOROZNI JÓ!
Az Újpesti Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat tizenöt éve szervez
nyári táborokat hátrányos helyze-
tû gyermekeknek. Tapasztalataikat
lapunknak összegzik. 26-27. oldal

A részletes program a 11–19. oldalon

Városnapok
– új helyszínen
Városnapok
– új helyszínen



…polgármesterként utolsó
interjúját adta az Újpesti
Naplónak. Az önkormány-
zati választások kampá-
nyában már nem kíván
megszólalni. A záró beszél-
getés sem afféle leltár, a
pozitívumok és a hibák
felsorolása, hanem gondo-
latok, érzések csokra – az
Újpest utóbbi húsz évét
meghatározó, távozásra
készülõ politikustól. 

– Ön nem szeretne részt venni a hely-
hatósági választás kampányban, mi-
közben a jelöltek többsége – pártál-
lástól függetlenül – megnyilatkozásai-
ban a közös munkára utalva a Derce-
i utat, hagyományokat említi, ápolni
kívánják ápolni, folytatni, ezzel a fo-
lyamatosságra utal.

– Nagyon örülök, ha a választáso-
kon egymással küzdõ jelöltek úgy
gondolják, történt az elmúlt 20 év-
ben olyan, ami nem elsöprésre, ha-
nem említésre vagy folytatásra mél-
tó. Szeretném remélni, nemcsak a
kampány hevében mondanak, írnak
le ilyen gondolatokat. Jómagam nem
kívánok megszólalni a politikai küz-
delemben, ezért nem adok több in-
terjút sem. Természetesen nyomon

követem az eseményeket, és vélemé-
nyem is van róla. A kommentálásban
azonban csak addig mentem el, hogy
nyilatkozatban szögeztem le: csak és
kizárólag az Újpestért Egyesület je-
löltjeit támogatom. És arról is fogok
szólni, mely polgármesterjelöltet
támogatom.

– Sokan állítják: az Ön távozásával
új korszak kezdõdik Újpesten, amely-
ben a jó és a rossz egyaránt benne le-
het.

– A húsz év nagyon hosszú idõ, kí-
vülrõl szemlélve a dolgokat és belül-
rõl átélve is. Nekem ez utóbbi jutott.
Egyre többet jut eszembe az általam
példaképnek tartott politikus, Deák
Ferenc, aki megfogalmazta, hogy
amirõl a nemzet önként lemond, azt
már nem tudja többé visszaszerezni.
Többé nincs visszaút. A kiegyezés ko-
rának bölcs meglátása korunkban is
érvényes, sõt megkockáztatom:
örökérvényû, amelyet egy városveze-
tõnek is tudnia, ismernie, alkalmaz-
nia kell. Polgármesterként sikerült
megõriznem a személyiségjegyeimet,
errõl ismernek az újpestiek is. Nekem
nem volt polgármesteri és civil ar-
com. Nem szerepet játszottam. En-
gem bárki megkereshetett az iro-
dámban, megállíthatott az utcán, be-
szélgethettünk. A polgármesterség
életformát jelentett, örökös szolgála-
tot. A hétköznapok menetét a hiva-
tali tennivalók jelentették, továbbá a
bizottsági és a testületi ülések estén-

ként kezdõdõ ritmusa adták. A hét-
végékre, ünnepnapokra jutottak
azok a találkozók, amelyeken kedves
kötelességként vettem részt a meghí-
vásoknak eleget téve. A polgármes-
terség azzal a lehetõséggel ruházott
fel, hogy sok emberen tudtam segíte-
ni. Nyilván én így szocializálódtam, a
családi példa ezt mutatta, fiatal fel-
nõttként is igényeltem a szüleim kö-
zelségét, érdekelt régi korok és Újpest
történelme egyaránt. A 100-120 év-
vel ezelõtti közgyûlési jegyzõkönyve-
ket is azért lapozgattam, mert foglal-
koztatott azok élete, akik elõttünk
már koptatták az utcákat. A polgár-
mester-jelöltek egytõl egyig fiatal
emberek, akik más ideáktól övezve és
más értékrend alapján nõttek fel.
Nem ettõl lesz jó vagy rossz az új cik-
lus. Az együtt munkálkodás hozhat
jót. Korábban is mondtam, és komo-
lyan is gondolom, az újpestiek által
megválasztandó polgármester szá-
míthat majd a támogatásomra. 

– Lehet-e a mai világban, amikor
minden a pillanatnyi érdekek érvé-
nyesítésére, a “vedd el, szerezd meg!”
gyorsan tovaszálló pillanatának ki-
használására ösztönöz, példamutató
a mai hatvanasok értékrendje? 

– Talán vannak, lehetnek átment-
hetõ dolgok, hiszen ez nem a generá-
ciós ellentétek problémaköre. Nekem
Újpest mindenféle értelemben a csa-
láddal azonos fogalom. Most is azt
érzem, városvezetõként nekem,

mint „a család fejének”, nagyon sok
mindenben tanácsot kellett adnom,
másokat meghallgatva kell dönte-
nem, ki kell állnom a többiek érdeké-
ben. Nemrégiben éppen arról beszél-
gettünk az újság hasábjain a
holokauszt áldozataira emlékezve,
hogy nemcsak a város, a család több
ezer ártatlan embere veszett oda, ha-
nem elvesztettük azt a hitünket is,
hogy a közösség megvédje, egyálta-
lán meg tudja védeni tagjait. Hála Is-
tennek, a sors az elmúlt húsz évben
nem tett próbára minket ennyire,
nem kellett a gyakorlatban is meg-
mutatni, mit tennénk ilyen drámai
helyzetben. De a tanulság itt van, és
kell is, hogy gondolkodásra késztes-
sen bennünket, hiszen a hétköznap-
ok apróbb teherpróbái is a védelem,
az összetartás és összetartozás fon-
tosságáról szólnak. Számomra a
múltnak ez az üzenete azt is jelenti,
hogy minél nagyobban gondolko-
dunk, annál személytelenebbek le-
szünk. Én tudatosan nem vállaltam
posztot az országos politikában, ma-
radhattam csak újpesti – politikusi
értelemben is. 

– 1990-ben, a rendszerváltozást kö-
vetõen létrejött képviselõ-testület ala-
kuló ülésén levette zakója hajtókájá-
ról az SZDSZ jelvényét.

– Húsz év elteltével is úgy látom,
azt akkor és ott meg kellett tennem.
Sokan ezt teátrális lépésnek tartot-
ták. Én nem a külsõségekre adok. Be-
lülrõl éreztem azt, hogy polgármes-
terként nem egyetlen párt – bár ak-
kor sem csupán az SZDSZ támoga-
tott, hanem az MDF is – embere va-
gyok. A rendszerváltozást követõ el-
sõ választáskor – ezt az újságot elol-
vasó fiatalok miatt tartom említésre
méltónak, hiszen azóta felnõtt egy
nemzedék – nem a nép választotta a
polgármestert, hanem a választás
eredményeként létrejövõ képviselõ-
testület tagjai tették ezt. Akkor is
komolyan vettem az eskümet, hogy
Újpest legjavát szolgálom. Pártállás-
tól függetlenül valamennyi, a köz-
gyûlésbe bejutó párttal, szervezettel
együtt kell mûködnöm, ha tetszik,
ha nem. Volt persze, amikor nem tet-
szett. Azonban megtanultam, hogy a
népet nem lehet leváltani, a nép sza-
vaz. Más lapra tartozik, hogy az elsõ
polgármesteri ciklus végéhez köze-
ledve kiléptem az SZDSZ-bõl. Ese-
temben bebizonyosodott, hogy a vá-
lasztók nem pártszimpátia alapján

Derce Tamás még nem
csomagol, de…
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szavaztak nekem bizalmat további négy választás
során. 

– Lehet-e az összetartozás erõsítését mai példával
is alátámasztani?

– Egyik nap egy szülõ állított meg az utcán, és el-
mondta,  nem ért egyet azzal a döntésünkkel, hogy
szeptemberi tankönyvtámogatásunk csak azoknak
a diákoknak szól, akik újpesti lakóhellyel rendelkez-
nek. Régen minden újpesti iskolás részesülhetett a
jóból, érvelt. Ez így igaz, csak akkor, 8-10 évvel ez-
elõtt más gazdasági körülmények között döntött a
tankönyvek árának átvállalásáról önkormányza-
tunk. Az osztályban sem volt ezért téma, ki az új-
pesti lakos, ki nem, mindenki megkapta az ingye-
nes vagy támogatott tankönyveket. Most a gazda-
sági környezet, a költségvetés is más lehetõségeket
kínált, eljutottunk odáig, hogy az önkormányzat
csak annak a diáknak tudja ilyen módon támogat-
ni tanulmányait, aki itt is lakik. Akiknek a szülei itt
szembesülnek a terhekkel, nevezetesen itt fizetnek
adót. Hiszen az adófizetõk pénzét használjuk erre
éppúgy, mint az iskolák fenntartására is. A dönté-
sünk során kétségtelenül nagyobb értéket képvisel
a szülõváros, vagyis Újpest. Ez az összetartozás, az
összetartás erejét is példázhatja. Miközben kétség-
telenül büszkék vagyunk arra, hogy kiváltképpen a
középiskoláink által nyújtott oktatási kínálat von-
zó, és a továbbtanulás reményével is szolgál a vá-
rosrész határain túl élõ családoknak is. 

– Talán a családi példa is eredményes lehet: nem-
csak lakóhely lehet Újpest, hanem az érzelmi húrok
is megpendíthetõk.

– Bízzunk benne, még akkor is, ha a kötõdés
másként alakul ki, mélyül el azokban a családokban
akiknek a felmenõik nem idevalósiak, vagy a múlt
sem érinti meg õket. Amikor a fiatalok az iskolák-
ban Széchenyi István korában idõzve a reformkori
megújulást veszik sorra, kell, hogy találkozzanak
és megragadja õket a kor Újpest számára jelentõ-
ségteljes személye: Károlyi István gróf, aki alapító
oklevelében az Újmegyernek nevezett település-
rõl szólva olyan szabadságjogokat nyújtott, ame-
lyek nyomán lehetõséget kaptak a letelepülõk, így
leszármazottaik is arra, hogy településünk ne csak
egy legyen a térképen, hanem néhány nemzedék
elteltével az ország legjei között jegyzett városává
váljon. A nagyközség és a város sokat tudott adni
lakóinak, de ma is hiszem, ez kétirányú kapcsolat
kell legyen. Olvasmánynak is felemelõ, amint gróf
Károlyi György fiának írt végrendeletében arról
tesz említést, hogy sohase feledje, a hazának mi-
vel tartozik. Szellemiségben és anyagiakban egy-
aránt. Vagy utaljunk a bõrgyáros Wolfnerekre, akik
egy késõbbi korban érezték úgy, hogy vagyonuk
kötelezettséget jelent, akiktõl kapták, azok felé
visszafordítandó egy része. Manapság, amikor az
ország nehéz helyzete abban nyilvánul meg, hogy
vagyoni szempontból is kettészakadt – nemcsak
vélt vagy valós ideológiák mentén –, erre is gon-
dolunk kell. Óriási ebben a politikusok felelõssége
is, azoké is, akik a leendõ testületben foglalnak
majd helyet. 

– Húsz évvel ezelõtt a rendszerváltozás sorozatos
lehetõségeket nyitott meg a helyi politika formálói
elõtt is. Rengeteg önkormányzati határozat, rendelet
született, amelyek nélkül Újpest sem létezhetett. Ön
miként emlékszik erre az idõszakra?

– Napokig beszélhetnénk errõl, de csak néhány
gondolatot említek. Kétségtelen tény, hogy Újpest
egyfelõl visszatalálhatott korábbi önmagához, a
megalkotott rendeletek, jogszabályok az önkor-
mányzatiság, az élet szabályait jelentették akkor.
Ráadásul az újpestiek külsõségekben is hagyo-
mányõrzõk maradtak, újraalkottuk és használtuk a
címert, a zászlót. Alapított az önkormányzat több
olyan díjat, elismerést, amellyel kifejezhette fõhaj-
tását a várost és a népét szolgálók megbecsülése
iránt. De óhatatlan a kérdés ennyi év távlatából,
hogy elõbbre jutottunk-e minden kérdésben, tud-
tunk-e élni a lehetõségeinkkel. Úgy gondolom, a
rendszerváltozás tragédiája, hogy a döntések
kompromisszumok sorozataként formálódtak. Mi-
közben új történelmi lehetõség elõtt álltunk, kor-
látoztuk saját lehetõségeinket. Az önkormányzati-
ság 20 évét végig az jellemezte, hogy több ciklus-
ban vitázunk arról, mely önkormányzatnak mi a
hatásköre. Nem tudtunk megegyezni például ar-
ról, hogy az utak fenntartója miért a fõváros, vagy
miért a kerület. Vagy igencsak visszás, hogy a tö-
megközlekedésnek számító autóbusz  nyomvona-
lának fenntartása miért a fõváros hatásköre, mi-
közben a szintén tömegeket szállító, ámbár kötött
pályán haladó villamos útja már más megítélés alá
esik. 

– Voltak elszalasztott lehetõségek is?
– Biztos vagyok abban: több volt a pozitívum,

igyekeztünk megragadni minden lehetõséget. Újjá-
épült a galéria, a színház épülete, épültek önkor-
mányzati bérlakások, fecskeház, pótoltunk eldóze-
rolt és lebontott szobrokat, emeltünk meggyõzõ-
désünk nyomán újakat. A teljes leltár összeállítása
most nem feladatom. Mégis úgy érzem, elszalasz-
tott lehetõség az önkormányzati rendõrség létre-
hozása, erõnkbõl csak a rendõrség támogatására
futotta. De ez sem tudta, tudja biztosítani, hogy
több rendõr legyen az utcán. Elborzasztó, de igaz
mai történet, hogy az Óceánárok utcában három-
szor loptak már el éjszaka 350 méter hosszú kábelt.
A rendõrjárõr éjszaka csak egyszer tud végigmenni
ezen az útvonalon. Megosztotta a véleményeket az
a kérdés, legyen-e Újpest ismét önálló város. Mi-
közben a költségvetésünk többszöröse lenne a ma-
inak a fõváros és a kormány által leosztott, saját be-
vételeinkkel megemelt összegnek, tudomásul kel-
lett vennünk, hogy változnak az idõk, az itt élõk zö-
me nem szeretne „vidéki” lakos lenni, ragaszkodik a
fõvárosi léthez. Igaz, az élet fintora, hogy a jobb le-
vegõ, a kényelmesebb életkörülmények érdekében
sokan az agglomerációba, Fótra, Dunakeszire, Ve-
resegyházára költöztek. Újpest nagy lehetõséget
szalasztott el, amikor kicsinyes pártérdekek nyo-
mán egy egyetemi campus ideköltözésére mondott
nemet. Hiszen egy városrésznek nemcsak anyagi ja-
vakra, hanem szellemi pezsgésre, fiatalokra is szük-

sége van. Dolgozik még bennünk az is, hogy tovább-
ra is vannak ki nem beszélt közös dolgaink. A rend-
szerváltozás elõtti 40 év, és az azt követõ 20 év, azaz
már 60 év sérelmei nyomnak bennünket. Az elmúlt
20 évben 70 000 munkahely szûnt meg.

– Mit tart a következõ idõszak meg nem kerülhe-
tõ feladatának?

– Ebben a ciklusban kiváltképpen sokszor emel-
tük fel a szavunkat a metró Káposztásmegyerig
történõ meghosszabbítása érdekében. Talán az új
fõvárosi vezetés ebben az újpestinek partnere
lesz. Javítani kell az életkörülményeket, az iskolák
ellátottságát, az egészségügyet és a közlekedést.,
az úthálózatot. Miközben örülök a Fõtér állapotá-
nak, látom, hogy az Aschner Lipót tér és környé-
ke siralmas állapotban van, a Görgey út is, de ha a
városközpontra, a metrókijáratára vetünk egy pil-
lantást, sem lehetünk elégedettek. Sajnos, a fel-
adatok zöme továbbra is pénzfüggõ, hiszen a ten-
ni akarás Újpesten megvolt. Az eltelt 8 év a rend-
szerváltozást követõ 20 esztendõ legsötétebb idõ-
szaka volt. Végh Antal mondta egykoron: olyan az
ország focija,  mint a társadalma. Tökéletesen iga-
za volt. Nem segített Kovács László sokat idézett
mondása sem, hogy „merjünk kicsik lenni”… Mi-
közben az ország tragédiája, hogy Trianon óta fo-
lyamatosan gazdasági váltságban van, sikerült az
embereket lelkileg is megnyomorítani, elvenni tõ-
lük azokat a célokat, amelyekért érdemes élni,
olykor küzdeni. Közép-Európában még mindig
egy torz, szegény és kiszolgáltatott nemzet va-
gyunk. 

– Az interjút azzal kezdtük, hogy ez az utolsó al-
kalom, amikor polgármesterként megnyilatkozásra
kész. A búcsúzó cikkben elkerülhetetlen a kérdés:
mennyire várja az októbert?

– Még nem csomagolok, bár Deák Ferenc fotó-
ját, amellyel dr. Somos András ajándékozott meg,
otthonról hoztam be évekkel ezelõtt az irodámba,
a  hivatal felújítását jelzõ  klímaszerelést, ablakcse-
rét követõ festés után már nem tettem vissza a fal-
ra. Dolgozom. A költözés majd az átadást, átvételt
követõen esedékes. Gondolatban természetesen
foglalkoztat ez is. Gyakran jut eszembe az a 20 év-
vel ezelõtti nap, amikor Fekete János tanácselnök
volt a „hivatal kulcsát” átadó, én pedig az átvevõ.
Rendben ment minden. Majd bejött az ajtón
Grasné Erzsike, a tikárság vezetõje, aki annyit mon-
dott: most elmegyek. Jó, mondtam, és várom visz-
sza Arra gondoltam ebédért megy. Nem értettük
egymást. Azután kiderült, Erzsike messzebb ment
volna, el a hivatalból, mert azt hitte, az új polgár-
mester mást hoz magával. Akik ismernek bennün-
ket, tudják a történet végét, Erzsike maradt, és
húsz éven át volt a munkatársam. Mint ahogyan
sokan mások is ennyi, vagy rövidebb ideig, akiknek
a nevét – nézzék el nekem – most nem említem
külön-külön. Szeretném remélni, hogy a hivatal új
tisztségviselõi meggyõzõdnek majd a város lakossá-
gáért dolgozók szakmai tudásáról és arról a jó érte-
lemben vett szolgálatról, amely a siker (egyik) zálo-
ga. – BANGHA KATALIN
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Tisztelt Újpesti 
Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a
2010. évi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választá-
sát 2010. október 3. napjára tûz-
te ki. Az Újpesten a kialakított 14
egyéni választókerületben az
egyéni képviselõre, a polgármes-
terre, a fõpolgármesterre, vala-
mint a fõvárosi listára lehet majd
szavazni.

VÁLTOZÁS! Felhívom a tisztelt
választópolgárok figyelmét, hogy
több esetben elõfordulhat, hogy
nem a régi szavazókörben szavaz-
nak majd, így kérem, hogy a válasz-
tásról szóló értesítõt szíveskedjenek
alaposan áttanulmányozni.

Szavazni csak az értesítõn feltün-
tetett szavazókörben lehet!

A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 38. §-ában foglaltak-
nak megfelelõen az alábbiakban
közzéteszem a választási szervek ne-
vét és hivatali helyiségeinek címét:

A Helyi Választási Bizottság meg-
választott tagjai: Kissné Boda Györ-
gyi elnök; Fodor Gábor elnök-he-
lyettes; Deák Gábor

Póttagok: Gyimesi Attila; Nagy
Györgyike Mária

Székhely: Polgármesteri Hivatal –
1042 Budapest, István út 14. Tele-

fon: 06 1 231-3197, telefax: 06 1 231-
3199. 

A helyi választási iroda vezetõjé-
nek neve: dr. Vitáris Edit jegyzõ

Választási Iroda Hivatali helyisé-
gének címe: 1042 Budapest, István
út 15. (Új Városháza) III. em., Tár-
gyaló. Tel: 231-31-01/123-as és 124-
es mellék

Ajánlás: A helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bek., valamint 9. § (3) b)
pont alapján a jelöltséghez szüksé-
ges ajánlószelvények száma Újpes-
ten a következõ:

Az ajánlószelvények gyûjtésének
megkezdését megelõzõen képvise-
lõjelölt, polgármester, fõpolgár-

mester állítás esetén a jelölõ szerve-
zetek, illetõleg a független jelöltek-
nek be kell jelentkeznie az adatvé-
delmi biztos által vezetett adatvé-
delmi nyilvántartásba. 

Adatvédelmi Biztos Irodája: 1051
Bp., Nádor u. 21. Postacím: 1387 Bp.
Pf. 40. Telefon: 475-7186, 475-7100
mindkét telefonszámon: 9-15 óra
között.

Félfogadási idõ: hétfõ-csütörtök:
8-16-ig, Péntek: 8-14-ig.

A bejelentéssel kapcsolatos to-
vábbi részletek, valamint kitöltési
útmutató az Adatvédelmi Biztos
honlapján.

Budapest, 2010. augusztus 18.
DR. VITÁRIS EDIT

HVI vezetõje

Közlemény 
a 2010. évi 
önkormányzati 
választásokkal 
kapcsolatban

Parlagfû a villamos mentén
Az elmúlt idõszakban méteres gaz látványával kell megküzdeniük a 12-es
és 14-es villamos vonalán közlekedõknek. A gaztenger a Gyöngyös utcai
megálló utáni felüljárótól kezdõdik a sínek mentén és egészen az újpesti
remízig folytatódik, ahol szinte az egész területet parlagfû borítja.
Kaszálásnak nyoma sincs, elõfordulhat, hogy az idén itt még egyáltalán
nem is irtottak.

Megkerestük az Újpesti Városüzemeltetési Osztály, ahol azt az információt kap-
tuk, hogy a szennyezett területek a BKV-hoz tartoznak, így az irtás is az õ köte-
lességük. A BKV-nál viszont hiába érdeklõdtünk, senki nem tudott (nem akart)
pontos tájékoztatást adni arról, hogy mikor várható a kaszálás. Elméletileg ugyan
július 1-jétõl szankcionálható az, akinek az ingatlanán parlagfüvet találnak, gyako-
rlatilag azonban nem történik semmi, hisz úgy tûnik, a BKV területei nem tartoz-
nak az ellenõrzés hatálya alá. 
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Sárpatak utca és a Megyeri
út keresztezõdésében igazán
szép játszóteret alakítottak

ki. Pontosabban pár száz méterrel
beljebb, az emeletes lakóházakkal kö-
rülvett téren adta át a gyerekeknek és

a szülõknek a teret az alpolgármester.
A rövid, lényegre törõ beszédében dr.
Trippon Norbert elsõként a gyereke-
ket köszöntötte, majd örömének
adott hangot, hogy ennyire sokan el-
jöttek az ünnepségre.  

– Nagyon örülünk, hogy ismét
szép játszóteret adhatunk át –
mondta az alpolgármester. – Tizen-
kilenc játszóteret újítottunk fel,
építettünk át az elmúlt idõszakban,
ami szerintem nem lebecsülendõ.
Az önkormányzat évente több
mint egy tucat játszóteret varázsol
újjá úgy, hogy ügyelünk a biztonsá-
gi szabályokra, a gyereket védõ gu-
miburkolatokra. Ez a játszótér ke-
rült a sorra. Ahogy elnézem, a hasz-
nálókban nem szûkölködünk. A be-
ruházás 14 millió forintba került. A
mászóvár és hinták is minden igé-
nyt kielégítenek. Azt kívánom,

hogy a gyerekek, a szülõk, a nagy-
mamák is jól érezzék magukat a
játszótéren. 

És, ahogy lenni szokott, hivatalo-
san is átvágták a szalagot. A párnát
és a rajta lévõ ollót Kõházy-Koós An-
na tartotta. Végül a szalagot a
csöppnyi Réka helyett az anyja, Ko-
vács Zsuzsanna vágta át.

Ezek után, az ünnepséggel nem
törõdve, átvették a gyerekek a ját-
szóteret. Zsibongott a tér, mindenki
boldog volt.  

Jöhet majd a következõ felújított
játszótér.

– Á. T.

A játszóterek igazán fontosak, talán ezért is van,
hogy sorozatban adja át az önkormányzat a felújí-
tott helyeket. Az elmúlt hét elején dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester köszöntötte a több száz érdek-
lõdõt az uniós szabványoknak tökéletesen megfele-
lõ káposztásmegyeri játszótéren. A gyerekek azon-
nal birtokba vették a játékokat.

A

Káposztásmegyer a központban

Ismét új játszóteret adtak át

Ma egy nagyon kellemes meglepe-
tésben volt részünk: FELÚJÍTJÁK A
JÁTSZÓTERÜNKET! :-) Ez azért na-
gyon izgalmas és jó hír, mert ez a
játszó tõlünk mindössze két sarok-
ra van, egy gyönyörû kertvárosi, ár-
nyas téren, a Gyulai téren fekszik. 

Mikor Emma még a pocakomban
volt, sokat jártunk ki ide Ádival, de
néhány héttel Emma születése elõtt
elvitték a csúszdát, és felszedték a
gumilapokat a hinta alól. Gondol-
tam, biztosan felújítják, örültem is
magamban, hogy a lehetõ legjobb-
kor. Idõközben megszületett Emma,
és mi kicsit elmaradoztunk. Aztán
ahogy Emma kissé megerõsödött, is-
mét ellátogattunk ide. Döbbenten
tapasztaltuk, hogy pontosan úgy áll
a tér, ahogy a szülés elõtt utoljára lát-
tuk. A csúszda nem lett meg, a hinta
alatt csak kavicsos homok van. Csu-

pán a homokozó és a favár maradt
meg, no meg a városi kertészet gon-
doskodott a fák-bokrok idõközön-
kénti visszametszésérõl, eltakarításá-
ról. Mindent összevetve egy klassz
kis liget maradt… játékok nélkül :( 

A gyerekek és anyukáik pedig ve-
lünk együtt szépen elmaradoztak,
találtak másik játszóteret, ahol ked-
vükre csúszhatnak-mászhatnak-hin-
tázhatnak a csemeték.

Az Újpesti Naplóban mindig
böngészem a felújításokról szóló hí-
reket, év elején találtam is egy cik-
ket, ami a kerületi játszótér-felújítá-
si programról szól a 2010-es évre. A
mi játszónk nem volt benne! :-( Há-
borogtam is miatta eleget, mindig
elhatároztam, hogy írok a Napló-
nak, de ez a lelkesedés lelohadt, az-
tán pedig mi is átszoktunk egy kis-
sé messzebbi, de felújított játszó-
térre a lakótelep közelében. Itt na-
gyon klassz játékok vannak, csak
egy hibája van a térnek: meleg! Ár-
nyék csak elvétve található, és azok
sem a játékok felett.

Mostani sétánkon nem volt túl
nagy kedvem messzire menni,
gondoltam, ebéd elõtt kisétálunk
ide a térre, hintázunk egyet, meg
homokozunk, aztán hazajövünk.
De a séta olyan jól sikerült, hogy
alig bírtam a csemetéket hazate-
relni. Az új csúszda egy igen klassz
mászókás kisházzal van egybeköt-
ve, amit Ádi egy Zsófi nevû, vele
egykorú, roppant helyes kislánnyal

rögtön el is foglalt. Emma is hamar
ráérzett a csúszdázás örömére, és
arra, hogy honnan tud kis segítség-
gel könnyen felmászni, a lecsúszás-
hoz pedig már egyáltalán nincs is
rám szüksége. Így mindhárman na-
gyon jól éreztük magunkat. Míg
Ádi és Emma Zsófival uralták a má-
szókát, én egy nagyon kellemes be-
szélgetést folytattam Zsófi nagy-
mamájával, aki hozzám hasonló lel-
kesedéssel hozta ki kisunokáját a
térre. 

Másfél év telt el azóta, hogy
rendszeres látogatói voltunk ennek
a játszótérnek.

Régi arcokkal még nem találkoz-
tam, azt gondolom, kis idõnek el
kell telnie, hogy mindenki újra fel-
fedezze ezt a csodát, de remélem,
hamarosan ismét gyerekzsivajtól
zeng a mi kis kedves, parkos játszó-
terünk! Addig is mi adjuk az alap-
hangot, és szurkolunk, hogy mie-
lõbb elkészüljön teljesen a tér!

Üdvözlettel:
Pálmai Halla Krisztina

O L V A S Ó I L E V É L

A mi játszóterünk!



zabó Gábor a költségvetés mó-
dosításánál arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy rossz az Egek Ki-

rálynéja Fõplébánia-templom to-
ronyórája. Márpedig ez egyáltalán
nem illik bele a felújított, szép Fõtér
képébe. Javasolta: egymillió forintot

különítsenek el a felújítására. A testü-
let egyhangúlag támogatta az ötletet.
Pontosan nem tudni, mennyi idõs a
toronyóra; legkorábbi idõ az 1885 év
lehet, de az is megeshet, hogy 1911-
ben építették be. Precíz dokumentá-
ciók nem állnak rendelkezésre.

Természetesen a templom fõplé-
bánosa örül a segítségnek.

– Köszönjük és örömmel vesz-
szük az adományt – mondja Hor-
váth Zoltán fõplébános. – Azt
még nem lehet tudni, hogy ez a
pénz milyen felújítást enged meg.

Ez az állapot felmérése után kide-
rül. A mostani toronyóra mechani-
kus, és nem digitális. El kell majd
dönteni, hogy melyik technika len-
ne a jobb. Én mindenesetre a köz-
pontilag vezérelt digitális óra mel-
lett lennék.

A toronyóra már hat éve áll, akkor
romlott el a szerkezet. Szakemberek
vizsgálják majd, milyen állapotban
van a mechanikája. Hogy a pénz mi-
re lesz elég, nem tudni. Lehet, a lap-
csere, amit mi is láthatnánk, elma-
rad. Persze az lenne a legjobb, ha egy
korszerû, pontos idõt mutató, eset-
leg hangot is adó toronyórán néznék
az idõt az újpestiek. – Á. T. 

A legutóbbi rendes testületi ülésen módosította az önkormányzat a költségvetést.
Ekkor javasolta Szabó Gábor képviselõ, hogy egymillió forintot adjanak az Egek Ki-
rálynéja Fõplébánia-templom toronyórának a felújítására. Horváth Zoltán fõplé-
bános örül, hogy sok év után végre rendbe tehetik a toronyórát. 

Elindulhat a toronyóra

S

Az önkormányzat
egymillióval járul hozzá
a felújításhoz
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lsõként az óvoda vezetõje kö-
szöntötte a megjelenteket.
Majzik Ferencné ünnepi beszé-

dében kiemelte, hogy a mai nap igen
jelentõs mérföldkõ az intézmény éle-
tében. Két éve várták, hogy befeje-
zõdjön a felújítás, amely az önkor-
mányzat kezdeményezésére, uniós
támogatással jött létre. Most végre
birtokba vehetik a gyerekek az új
óvodát és a játszóteret. Mint a vezetõ
elmondta, kevés intézmény mond-

hatja el a magáról azt, hogy a huszon-
egyedik század elsõ évtizedében ilyen
fantasztikus ajándékot kap. 

– Sajnos Derce Tamás polgármes-
ter ma nem tud itt lenni köztünk, de
mindenkit köszönt így a távolból is
– mondta Belán Beatrix. – Szép nap
ez a mai, hiszen ha kikerültük volna
a pályázatot, s nem dolgoztak volna
keményen a kollégák, nem sikerül-
hetett volna ez a felújítás. Ha nem
mertünk volna nagyot álmodni, s ha
a szülõk nem lettek volna türelme-
sek, nehezen sikerülhetett volna a
felújítás. Természetesen szükség volt
a beruházás megvalósulásához a hi-
vatal ügyintézõinek kemény munká-
jára is. És ne feledkezzünk meg a fan-
tasztikus színvonalú munkát végzõ
kivitelezõkrõl sem. Azt sem feledjük,
hogy Trippon Norbert alpolgármes-

ter nélkül aligha nézhetnénk ezt a
szép játszóteret, az óvodát. Szeret-
ném megköszönni a képviselõknek,
akik igen szavazatukkal hozzájárul-
tak a beruházásához. Igen szeren-
csés vagyok, mert ebben a négy év-

ben sok hasonló eseményen vehet-
tem részt. Szobrokat állítottunk,
parkokat, játszótereket, egészség-
ügyi és oktatásügyi intézményeket
újítottunk fel. Boldog és hálás va-
gyok azért, hogy ennyi minden
megadatott nekem. Szeretném, ha
a kerületben ez a lendület nem tör-
ne meg. 

Az alpolgármester asszony megem-
lítette még többek között a Fõteret is:
Belán Beatrix szerint Magyarországon
kevés olyan Fõtér-rehabilitáció tör-
tént az elmúlt idõben, amely ilyen rö-
vid idõ alatt, s ilyen minõségben meg-
valósult. Ez csak összefogással sikerült. 

De nem csupán hivatalosan kö-
szönték meg a felújított óvodát, a
gyerekek színvonalas mûsorral ked-
veskedtek a megjelenteknek. A
csöppségek a padokat körbe járva
énekeltek: kikerekítem, felkerekítem
– szólt a dal. 

Az óvoda vezetõje ezek után em-
lékplaketteket adott át azoknak,
akik sokat tettek az óvodáért. Ez az
érintetteket felhatalmazza arra,
hogy az óvoda valamennyi rendez-
vényén megjelenjenek. Többek kö-
zött az oklevélbõl kapott Belán Be-
atrix alpolgármester, dr. Trippon
Norbert alpolgármester, és dr. Derce
Tamás polgármester. 

Majzik Ferencné végezetül meg-
köszönte a szülõk és a munkatársai
figyelmét, türelmét, hogy a nehéz
körülmények ellenére évekig békes-
séggel viselték az átépítés nehézsé-
geit. Mert hónapokig nem használ-
hatták az udvart, sokszor a fél épület
le volt zárva.  A vezetõ azt is mond-
ta: ezt a gyönyörû játszóteret õk már
csak kalandparknak hívják. 

Végezetül dr. Trippon Norbert al-
polgármester átvágta a szalagot, ez-
zel a felújított óvodát hivatalosan is
átadták. – Á. T.

Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, igazán szép ünnepség keretében adták át
a minap Káposztásmegyeren az újjávarázsolt Park Óvodát. Az ünnepségen sok
kedves gyerek énekelt. A felújított épületet, a teret Belán Beatrix alpolgármes-
ter adta át, de jelen volt az eseményen dr. Trippon Norbert alpolgármester is,
akit oklevéllel tüntettek ki. Több százan jöttek el a jelentõs eseményre.

E

7 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  3 1 .  S Z Á M ,  2010. augusztus 23. K ö z é l e t

Uniós pályázatból és az önkormányzat támogatásából jött össze a pénz

Gyönyörû, felújított óvodát
adtak át Káposztásmegyeren
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ste a Pszichoszínház adta elõ
érdekes programját, amely
ugyancsak sikert aratott. Va-

sárnap felléptek az újpesti Szép Ernõ
Színház mûvészei, akik bemutatták
a Panni és az álmodozók címû dara-
bot. Nem sok fehér szék maradt

üresen ekkor sem. Igaz, akadtak
gondok a technikával, idõnként el-
halkultak az erõsítõk, eltûnt a fény.
Persze ettõl még jól szórakozott a
közönség.

Egészen õszig tartanak a progra-
mok. Augusztus 21-én például az

István, a király nevezetes betétdalai
csendültek fel. 10 órától 18 óráig
kézmûves foglalkozások várták a
gyermekeket. A közeli tanévkezdés-
re gondolva olyan eszközöket ké-
szíthettek a nagyobbak, amikre az
iskolában nagy szükség lehet.

(Könyvjelzõ-szövés, dobozkészítés,
uzsonnás táska, tolltartó, iskolástás-
ka-dísz.) A népmesék birodalmába
is elkalauzolták a gyermekeket.
Megismerhették Ludas Matyi, Má-
tyás király, Bolond Jankó és Csillag-
szemû juhász világát, játszhattak az
izgalmas játékokkal, kvízeket tölt-
hettek ki, vagy épp zenéket kellett
felismerni. A kézmûves foglalkozá-
sok során lehetõség volt mézeska-
lács-készítésre, gyertyaöntésre, ék-
szerkészítésre, valamint fafaragásra.
Arcfestés is várja a gyerekeket az új-
pesti Fõtéren.

Szeptemberben többnapos bor-
fesztiválon vehetnek részt a látoga-
tók, míg októberben megakoncert-
tel és lézershow-val várják a közön-
séget a Fõtéren. – Á. T.

Egészen õszig gazdag program várja az újpestieket a Fõtéren. A gyerekekre is gondol-
tak a szervezõk, de az idõsebbek is megtalálhatják a számukra szimpatikus elõadáso-
kat. Az elmúlt hét végén például a népszerû 100 Folk Celsius zenekar is fellépett. 

8 K ö z é l e t   

Most is program 
programot ért a Fõtéren
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Nincs hétvége elõadások nélkül
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2009 márciusától a romos, egykor
istállófunkciót betöltõ Gyermek-
szakrendelõ átköltözött a Felnõtt
Szakrendelõ Görgey utcai épületé-
nek alsó, felújított szintjére, s ma
már az Új Gyermekszakrendelõben
fogadják a betegeket.

Hamarosan az Új Gyermekfogá-
szat is megnyitja a kapuit. A na-
gyon rossz állagú Petõfi utca 4-6.

– Jókai utca 1. szám alatt üzeme-
lõ Gyermekfogászat õsszel már új
helyen, új gépparkkal Újpest köz-
pontjában, a Király utca 9. szám
alatt fogadhatja majd a betege-
ket. Az Új Gyermekfogászat közel
190 m2-en került kialakításra,
melybõl a rendelõk nagyságrendi-
leg 65 m2-t, míg a váróterem 80 m2-
t tesznek ki. 

Tisztelt újpesti szülõk!
Újpest önkormányzata nevében
szeretettel köszöntjük Önöket és
gyermekeiket a 2010/11-es tanév
kezdetén.

Nagy öröm számunkra, hogy érte-
síthetjük Önöket Újpest önkormány-
zatának rendeletérõl, melyben az is-
kolás korú gyermeket nevelõ szülõk
terheinek könnyítése céljából az idén
az újpesti iskolákban az 1-4. évfolya-
mon ingyenesen, az 5-8. évfolyamon
az alaptankönyvekre vonatkozóan in-
gyenesen, míg a 9-12. évfolyamon
50%-os kedvezménnyel biztosítja a
tankönyveket, minden Újpesten élõ
és tanuló gyermek számára.

A vonatkozó rendelet nem tesz kü-
lönbséget az alapján, hogy ki a fenn-
tartója az iskolának, a kedvezmény
nem csupán az újpesti önkormányzat

által fenntartott iskolákban tanuló
gyermekekre vonatkozik, nyitva áll az
Újpesten mûködõ fõvárosi, egyházi
és alapítványi iskolákban tanulók csa-
ládjai elõtt is.

A rendelet biztosította lehetõség
igénybevételének feltétele az, hogy
gyermeke, aki Újpesten jár iskolába,
rendelkezzen állandó újpesti lakcím-
mel, amirõl a szülõnek vagy gondvise-
lõnek kell nyilatkoznia az oktatási in-
tézményben. Az újpesti képviselõ-
testület ilyen módon is elismeri a
gyermeket nevelõk odaadását, és
könnyíteni kíván az iskolakezdéssel
kapcsolatos terheken.

Eredményes tanévet és jó egészsé-
get kívánunk Önöknek és gyermeke-
iknek!

Tisztelettel: Dr. Trippon Norbert,
Belán Beatrix alpolgármesterek

Õsszel megnyithatja
kapuit az Új
Gyermekfogászat
Az Új Gyermekszakrendelõ után õsszel az Új Gyermek-
fogászati Rendelõ is megnyithatja kapuit: már elkészült
az Új Gyermekfogászat, és hamarosan a komplett fo-
gászati kezelõegységek is megérkeznek – tudtuk meg
Dr. Trippon Norbert alpolgármestertõl.

Tanévkezdés: önkormányzati
tankönyvtámogatással
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Hagyományainkhoz híven az idén is megrende-
zésre kerül a „Zöld környezetünkért” akció, mely-
ben az újpesti lakosság növényeket (fákat, cserjé-
ket), továbbá termõföldet, fûmagot igényelhet.
Az igénylés feltétele, hogy a kapott növények köz-
területre kerüljenek kiültetésre, valamint hogy azt
az igénylõ, tehát a társasház vagy lakóközösség ül-
tesse el és gondozza. 

A pályázati kérelmeket – az eddigiektõl eltérõen
– formanyomtatványon kell benyújtani! A kérelem
– nyomtatvány – a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (István út 15.), illetve ügyfélfo-
gadási idõben a Városüzemeltetési Osztályon (Ist-
ván út 14., földszint 16.) vehetõ át, továbbá letölt-
hetõ a www.ujpest.hu weboldalon.

Az igényelhetõ növények: fafajták: ostor,
hárs, juhar, kõris, platán, vadgesztenye, vérszil-

va. Cserjefajták: mályva, fagyal, aranyvesszõ,
tûztövis, hóbogyó. A felsoroltakon túli fajták
nem igényelhetõk! Fafajta igénylésénél elsõsor-
ban olyan fákat kell igényelni, melyek – az egy-
séges városkép fenntartása érdekében – az
adott közterületen megtalálhatóak. A fás szárú
növényeknél a változtatás jogát – az árakat és a
beszerzési lehetõségeket figyelembe véve –
fenntartjuk.

A pályázati kérelmeket 2010. augusztus 30-ától
lehet benyújtani. A pályázat beadási határideje:
2010. szeptember 24., 12 óra.

A kérelmek benyújtási módja: személyesen
(ügyfélfogadási idõben, Városüzemeltetési Osz-
tályra), postai úton (Városüzemeltetési osztály
fent jelzett címére), faxon (231-3149-es faxszám-
ra) vagy elektronikus levélben (farkasj@ujpest.hu

e-mail címre), valamint az Ügyfélszolgálati Iroda
(István út 15. új épület) hivatalos munkaidejében
lehetséges.

Kérjük a pályázati határidõ pontos betartását!
A határidõn túl beérkezõ pályázatokat, illetve a
hiányosan kitöltött íveket nem áll módunkban el-
bírálni! A telepítéseket a Városüzemeltetési Osz-
tály munkatársai az átvételtõl számított 3 hóna-
pon belül ellenõrzik.

Az átadás pontos idõpontjának egyeztetése a
pályázó által megjelölt átvevõ személynél, a pá-
lyázat elbírálását követõen, a parkfenntartó cég
munkatársa által telefonon történõ megkeresés-
sel zajlik le.

A tájékoztatóban nem szereplõ kérdésekkel
Farkasné Pájer Judit vezetõ-fõtanácsoshoz, a Vá-
rosüzemeltetési Osztály munkatársához lehet for-
dulni (tel.: 231-3101/260).

– Dr. Trippon Norbert 
alpolgármester

Zöld Környezetért akció – 2010



– A cím az Amerikából jöttünk
gyermekjátékot juttatja eszembe. 

– Az elsõ inspiráció valóban a
gyermekjáték volt, amelyet talán
nincs is, aki ne ismerne. Újpesti vo-
natkozása lehetne akár az is, hogy
városrészünk XIX–XX. századi fejlõ-
désének kapitalista idõszakában
gyakran fedezzük fel az amerikai
utas fejlõdés általános ismérveit. Rá-
adásul az interjúkban számtalan
szakma és foglalkozás képviselõjével
való emlékezés során az írás erejével
jelenítünk meg életutakat, olykor
megrendítõ és sorsfordító erejû
küzdelmeket. Beszélgetõtársaink
mindegyike Újpestrõl „jött”, itt él,
vagy élt velünk. A többes számot

nem véletlenül használom, a 33 in-
terjúból négy nem az én írásom:
Fericsán Kálmán, Hencsei Pál, Iványi
János, és Opauszki Viktória jegyezte
le azokat. 

– Mi volt a kötetbe sorolás ren-
dezõ elve?

– Közös, hogy valamennyi írás
megjelent az Újpesti Helytörténeti
Értesítõ 2001–2009. közötti lapszá-
maiban, vagy az Újpesti Közéleti Te-
levízióban képernyõre kerülõ beszél-
getõ sorozatom lejegyzett változata.
Nincs olyan írással foglalkozó, aki
ugyanarról még egyszer ugyanúgy ír-
na. Fõleg nem több év elteltével. A
cikkek most is dr. Sipos Lajos iroda-
lomtörténész, Újpest díszpolgára

szerkesztési rostáján „mentek át”,
amely természetesen tartalmilag
nem, olykor stilárisan érintette az el-
sõ variációt. Az írásokat fényképek
teszik szemléletesebbé. A könyv ter-
vezõje ezúttal is Banga Ferenc Mun-
kácsy-díjas érdemes mûvész, aki a
sorozat eddig megjelent köteteit, a
„Híres újpestiek”, és a „Volt egyszer
egy város” címût is tervezte. A könyv
az egységes arculatú sorozat új da-
rabjaként csak színében tér el az elõ-
zõektõl. 

– Kikkel készült interjú?
– Amikor kilenc évvel ezelõtt az

Újpesti Helytörténeti Értesítõ szer-
kesztõi és szerzõi gárdáját inspiráló
Sipos tanár úr rám osztotta ezt a
sorozatot, az volt az elképzelésünk,
hogy ne a közélet jól ismert alakja-
it mutassuk be elsõsorban az olva-
sóknak. Inkább olyan sorozatot in-
dítsunk útjára, amelyben helytörté-
neti szemlélettel közelítve kortár-
saink szólalnának meg, köztük
azok, akik nagy idõk nagy tanúi,
egy-egy szakma, mesterség jeles
képviselõi. Más alkalommal az érte-
sítõ fõ vonulata, a tanulmányok ki-
egészítése volt a célunk. Az interjúk
oly módon váltak körképpé, hogy a
megszólalók az
Újpest szem-
pontjából is nagy
jelentõségû XIX.
és XX. század ese-
ményeinek voltak
szemtanúi, közre-
mûködõi vagy ép-
pen családjuk lett
meghatározó ese-
mények részese.
Újpest 160 éve
kapta alapító okira-
tát, majd 1907-ben
lett város. Esemé-
nyekben, történé-
sekben gazdag tele-
pülés, ahol a kézmûves és a szelle-
mi alkotó munka egyformán vált
értékteremtõ, elõbbre vivõ folya-
mattá. Hogy sokakat kell, lehet
megszólaltatni, azt az évtizede élõ
sorozat is igazolja. Ugyanakkor azt
is tudjuk, hogy sürget bennünket
az idõ, ha a többségükben szépko-
rú visszaemlékezõket fel akarjuk ke-
resni. Sajnos, nem egy esetben köz-
beszólt az élet, többen már nem él-
hették meg e kötet megjelenését,
ennyivel módosult korábbi törté-
netünk. 

– Vannak olyan beszélgetõpart-
nerek, akikre kiváltképpen szíve-
sen emlékszik?

– Nehéz választani, hiszen minden
egyes esetben érdekes, néha külön-
leges, olykor megrázó történetek
bontakoztak ki a több órás beszélge-
tések során. Most újraéltem azokat a
gondolatokat, amelyeket például
László György építõmérnök, dr.
Újszászy László orvos, Neogrády
László tanár úr, a helytörténeti gyûj-
temény létrehozója, vagy az 1956-os
mártír lánya, Szendiné Kósa Katalin,
dr. Gyökössy Endre lelkész özvegye,
Reini néni, a Károlyi-házaspár, vagy a
GULAG-ot megjárt Pintér Károlyné
osztottak meg velem. Örömmel ír-
tam le és szerkesztettem egybe azt a
jó hangulatú, kellemes és sok szálon
futó beszélgetést, amelyet dr. Derce
Tamás polgármester úrral folytat-
tunk a Közmûvelõdési Körben. 

– Az interjúkban van-e olyan
közös gondolat, amely a most szer-
kesztett változatban visszaköszön?

– Az elbeszélésekbõl, melyek egy
laza történeti láncot alkotnak, kiraj-
zolódik a múlt. Emberi életeken ke-
resztül kapunk példát, tanulságot ar-

ra nézve, hogy sorsunk
alakítói önmagunk le-
hetünk. Magunknak
kell megtalálni azt az
utat, amely nevelte-
tésben példát, olykor
a túlélést, sorsunk
alakításának zálogát
jelenti. Hálával gon-
dolok arra, hogy ezt
a sorozatot elkészít-
hettem, és kivált-
képpen, hogy az ön-
kormányzat érde-
mesnek tartotta,
hogy a költségeket
felvállalva könyv-

ben is megjelentesse.
A múlt engem is megérintett. Édes-
apám, aki újságíró, alapító lapszer-
kesztõ volt, sokáig abban reményke-
dett, követem példáját. Nem újság-
író lettem, hanem a múlt egyik kró-
nikása. Azt hiszem, a könyvet „oda-
fentrõl” nézve már megbocsátja ne-
kem. 

– BANGHA KATALIN 

A könyv augusztus 31-tõl megvásá-
rolható az Újpesti Helytörténeti Gyûj-
teményben, illetve a Városnapok ren-
dezvénysorozata idején, a Fõtéren.

I n t e r j ú10

Születésnapi interjúkötet – korhatár nélkül

Újpestrõl  jöttünk
Újpest várossá nyilvánításának ünnepét ebben az év-
ben is könyvkiadással köszönti az önkormányzat. 
A  helybéli Kossuth Kiadóval immár hagyományosan
karöltve megjelentetett könyv címe: Újpestrõl jöt-
tünk… A 33 beszélgetést összegyûjtõ interjúkötettel
tovább gazdagodik a lokálpatrióták könyvespolca. Az
elsõkönyves, ám rendszeresen publikáló szerzõt,
Szöllõsy Marianne történész-népmûvelõt, az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény vezetõjét egy „köteten kí-
vüli” interjúban kérdeztük. 
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HANGVERSENYEK
AUGUSZTUS 27., PÉNTEK, 19 ÓRA
Helyszín: az Újpesti Egek Királynéja Templom
(IV., Szent István tér) Orgonakoncert gitárkí-
sérettel, énekhanggal.
Fellépnek: TÓTH ORSIKA, klasszikus gitár,
ének; GESZTESI-TÓTH LÁSZLÓ, orgona

Mûsoron: Caccini, J. S. Bach, Mozart, Schu-
bert, Villa-Lobos mûvei hangzanak el. A koncer-
ten szólógitár, gitár-ének, szólóorgona és ének-
orgona felállású mûvek hangzanak el.

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP, 18 ÓRA
Helyszín: Újpesti Zsinagóga (IV. ker., Berzeviczy
G. u. 8.) A zsidó zene és az operairodalom
gyöngyszemei.

A mûsorban fellépõ mûvészek: Jakal Zoltán,
Korcsolán Orsolya, Nógrádi Gergely,
Székelyhidi Hajnal, Zucker Immánuel. Közre-
mûködik a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Óberfrank Péter.

Mûsoron: Massenet: Thais Meditation –
Korcsolán Orsolya; Bainhorn-Meisels-
Orchestrated by Ákos Zarándy: Moron d'vish-
mayo – Jakal Zoltán; Max Janows –
Orchestrated by Solti Árpád: Avinu Malkeynu –
Székelyhidi Hajnal; Josef Rosenblatt –
Orchestrated by Solti Árpád: Hamavdil –
Zucker Immánuel; Sol Zim – Orchestrated by
Ákos Zarándy: Avinu Shebashamayim – Nógrá-
di Gergely; Scorr – Ellstein Orchestrated by
Wetll Mátyás: Sheiybone beys Hamikdosh:
Jakal–Nógrádi-Zucker; Mozart: Varázsfuvola
Papageno áriája – Jakal Zoltán; Mozart: Don
Giovanni Don Giovanni – Zerlina duett Jakal –
Székelyhidi Hajnal; Donizetti: Szerelmi bájital
Nemorino románca – Zucker Immánuel; Pucci-
ni: Turandot Liu áriája – Székelyhidi Hajnal; Ver-
di: Otello halála – Nógrádi Gergely; Verdi:
Traviata: Pezsgõ duett Jakal–Nógrá-
di–Székelyhidi–Zucker; Capua: O sole mio
Jakal–Nógrádi–Zucker; Hirsch–Fekete Gyula: O
se shalom 

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP, 20:30 ÓRA
Helyszín: Újpest-Belsõvárosi Református Egyház
udvara (IV. ker., Szent István tér 24.)
„Mondjatok új éneket…” régi magyar énekelt
költészet (XVI–XVIII. század) Nyitott Reformá-
tus Udvar II. Elõadó: Csörsz Rumen István

KIÁLLÍTÁSOK
AUGUSZTUS 27., PÉNTEK, 17 ÓRA
Helyszín: Újpesti Gyermek Galéria (IV. ker., István
út 17–19.)

– Müller György fotómûvész „Ahogy én lá-
tom…” címû fotókiállítása. A kiállítást megnyit-
ja: Zsila Sándor fotómûvész

AUGUSZTUS 28., SZOMBAT, 11 ÓRA
Helyszín: Újpest Galéria (IV., Árpád út 66.)

– Pállya Celesztin képzõmûvészeti pályázat
zsûrizett mûveinek kiállítása. A kiállítást megnyit-
ja: Zsigmond Attila, a Budapest Galéria fõigazgatója.

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP, 10 ÓRA
Helyszín: Újpest Galéria (IV. ker., Árpád út 66.)

– Ifjú géniuszok kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja: Harsányi Gábor színmûvész, az Újpest
Színház mûvészeti vezetõje. Az Újpest múltjával,
jelenével foglalkozó amatõr képzõmûvészeti al-
kotások és egyéb kategóriák legjobb pályamûvei
tekinthetõk meg.

AUGUSZTUS 29.,VASÁRNAP, 11 ÓRA
Helyszín: Újpesti Gyermek Galéria (IV. ker., István
út 17-19.)

– A magyar hajógyártás 175 éve. A kiállítást
megnyitja: Belán Beatrix oktatási és kulturális al-
polgármester

SZABADTÉRI KULTURÁLIS 
PROGRAMOK
AUGUSZTUS 28., SZOMBAT, 10 ÓRÁTÓL 
22 ÓRÁIG
Helyszín: a megújult Fõtér
10.00 Ludas Matyi – mesejáték a SZÉP ERNÕ

SZÍNHÁZ elõadásában
11.30 Micimackó kalandjai – a FOGI SZÍNHÁZ

bemutatója
12.30 Mûvelõdési intézmények mûvészeti cso-

portjainak bemutatói
14.20 Capueira
15.00 Hungária Komondor Klub kutyabemutatója
15.20 Új Bojtorján együttes a színpadon
16.30 BENCSIK TAMARA mûsora
17.00 Megasztár házaspár a színpadon:

BALÁSSY BETTY és VARGA FERI
17.30 GROOVE HOUSE együttes mûsora
18.00 ANTI FITNESS CLUB 
18.45 Divatbemutató show
20.00 DOBRÁDY ÁKOS és együttese koncertje

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP, 10 ÓRÁTÓL 
18 ÓRÁIG
Helyszín: a megújult Fõtér
10.00 Drumsters együttes dobshowja
10.30 Gõgös királykisasszony – mesejáték, a 

JELEN TEÁTRUM elõadásában
11.30 FARKASHÁZY RÉKA gyermekeknek szóló

zenei mûsora
12.30 Újpesti mûvészeti körök és együttesek

bemutatói
14.30 Zanza Band koncertje
15.15 Stereo 2.0 együttes a színpadon
15.45 FIESTA koncert
16.30 BON BON koncert

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Mindkét napon kisvonat viszi az érdeklõdõket
egy Fõtér körüli útra. Járatok fél és egész órakor
indulnak az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház elöl.

Egészségsziget: Bionet – életvezetési tanács-
adás; ÁNTSZ-szûrések; Lisztérzékenyek Klubja
tanácsadó tevékenysége; szemészeti vizsgálatok;
hallásvizsgálat; ortpopédia vizsgálat és tanács-
adás; aromaterápia, masszázs; homeopátia ta-
nácsadás.

Zöld-sziget: A Rex Alapítvány, és egyéb kör-
nyezet- és természetvédelmi szervezetek segítõ
bemutatkozása, tanácsadások, játékos vetélke-
dõkkel.

Véradás (csak szombaton) az Újpesti Gyermek
és Ifjúsági Házban (István út 17-19.) a Vöröske-
reszt szervezésében. Dr. Ihász Judit bõrgyógyász,
kozmetológus, klinikai onkológus bõrgyógyászati
szûrõvizsgálata szombaton 9-tõl 15 óráig.

Gyerekprogramok: játéksziget-kalandpark; vi-
dám középkori játék és vetélkedés; furfangos ka-
lózok; álomvidámpark, óriás jenga; óriás sakk; len-
gõ teke; szkander gép; óriás memória; játszóház és
kézmûves mûhelyek, babajátszó-babaõrzõ.

SZÍNHÁZ
BEMUTATÓ AZ ÚJPEST SZÍNHÁZBAN
In memoriam Ádám Ottó
2010. AUGUSZTUS 27. PÉNTEK 20 ÓRA
Németh László: Bodnárné dráma két részben
Szereplõk: 
Bodnárné KÚTVÖLGYI ERZSÉBET 

Kossuth-díjas, Érdemes mûvész
ifj. Bodnár János Tóth Roland
Bodnár Péter Beszterczey Attila

Új helyszínen!

Újpesti Városnapok a megújult Fõtéren
Tisztelettel meghívom Önt partnerével, családjával, barátaival együtt, az Újpesti Városnapok rendezvénysoro-
zat programjaira, eseményeire 2010. augusztus 27-28-29-én. Szeretettel várjuk! – Dr. Derce Tamás Újpest Polgármestere
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Cica Magyar Tímea
id. Bodnár János Harsányi Gábor 
Örzsi Tébi Márta
Halász, intézõ Zsolnai András
Lakkné, szomszédasszony Cseke Katinka
Dodó Lippai László
Lali, lámpavivõ Harmath Albert
Csendõrmester Agárdi László
Orvos Nyári István
Szolga Bata Á. János

Rendezõ: Dózsa László, a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett mûvész.

Németh László bibliai ihletésû mûve gigan-
tikus irodalmi alkotás. Egy anyáról szól, aki
kisebbik, tanult fia iránt érzett szeretetében a
nagyobbikat elnyomja, nehéz munkára szorítja,
amikor az, a szerelemtõl is féltékennyé téve, az
öccsét megöli. Belátja tévedését, s gyilkossá vált
fia mellé áll. Családját rákényszeríti, hogy a
gyilkosságot szerencsétlenségként vigyék a világ
elé. S minthogy más nem vállalkozik rá, maga lö-
vi szét a kedves fia fejét, hogy eltüntesse az áru-
ló fejszecsapás nyomát. A vallatás s a nagyobbik
fiú megbillent lelki egyensúlya természetesen
szétfoszlatja a nagy gonddal felépített tervet.

FIGYELEM! A pénteki bemutatóra min-
den jegy elkelt. Nyilvános fõpróbák au-
gusztus 25-én és 26-án, 11 órakor. A belé-
pés ingyenes. A további elõadásokkal
kapcsolatban az Ady Mûvelõdési Köz-
pontban lehet érdeklõdni.

A színházi bemutató támogatója Újpest
Önkormányzata. Köszönet a Madách Színház
támogatásáért. 

Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ,
1043 Budapest, Tavasz u. 4.

Géniusz-program bemutató: Az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és az Újpest Színház pá-
lyázatára beérkezett, Újpest múltjával, jelenével
foglalkozó amatõr ifjúsági képzõmûvészeti al-
kotásokat és az egyéb kategóriákban beérkezett
felnõtt pályamunkákat tekinthetik meg augusz-
tus 27-28-29-én kedves látogatóink.

A kiállítást megnyitja: Harsányi Gábor szín-
mûvész, az Újpest Színház mûvészeti vezetõje

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum, 1042 Buda-
pest, Árpád út 66.

SZABADTÉRI SPORTPROGRAMOK
AUGUSZTUS 27., PÉNTEK, 14-19 ÓRA 
KÖZÖTT
Helyszín: Tábor utcai Sporttelep (Tábor u. 24.)

Labdarúgó-torna: felnõtt csapatok részére.
Játékforma: 5+1 fõ. A torna tervezett befejezési
ideje: kb. 19 óra. A tornára maximum 16 csapat
nevezését tudjuk elfogadni.

Parkröplabda-torna: 4 fõs felnõtt vegyes
csapatok részére 2 fõ lány +2 fõ fiú. Jelentkezés

a helyszínen. A torna tervezett kezdési idõ-
pontja 15 óra. 

Paintball-verseny: festéklövészet 3 fõs ve-
gyes csapatok részére. Regisztráció a helyszínen.
A nevezés és részvétel feltételeirõl a Sportiroda
munkatársai adnak felvilágosítást.

Fõzõverseny: készítsd el a legjobb babgu-
lyást!

Amit mi biztosítunk: tûzrakó hely, tûzifa, asz-
tal, pad, egy kg szárazbab, egy kg marhahús. A
felsoroltakon kívül a fõzéshez szükséges eszkö-
zöket és alapanyagokat mindenki hozza magá-
val. Helyszíni regisztráció, alapanyagok átvétele
14 órától. Zsûrizés 18 órakor. A fõzõversenyre
az elsõ 25 jelentkezõ nevezését tudjuk elfogad-
ni.

A pénteki programok eredményhirdetése az
újpesti Fõtéren a városnapi program keretében
augusztus 28-án, szombaton, 18 órakor.

AUGUSZTUS 28–29., SZOMBAT–VASÁRNAP
10 ÓRÁTÓL
Helyszín: a megújult Fõtér.
Az Újpesti Városnapok Bajnoka – pontgyûjtõ
verseny 12 állomáson továbbá mindként napon
15 órakor sakk szimultán: szombaton Lengyel
Béla nemzetközi mester, vasárnap Egedi István
FIDE-mester ellen.

A kínálat: tájfutás, csocsó, darts, szkander,
fekvenyomás, kapura rúgás, dekázás, többpró-
ba, sport-totó, sakk, falmászás, minigolf. A pró-
bákon mindenki a saját felelõsségére vesz részt.
A pontok nyereményekre válthatók a pontbolt-
ban. Nyeremények: Újpest-póló, sapka, asztali
órás írószertartó, játékok, sportszerek, csoki,
üdítõ és sok minden más. Mindkét napon gyer-
mek (14 év alatt) és felnõtt kategóriában a leg-
több pontot gyûjtõ próbázók elnyerik az Új-
pesti Városnapok Bajnoka címet és külön díja-
zásban részesülnek.

TOVÁBBI PROGRAMOK
AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP, 10 ÓRÁTÓL 
18 ÓRÁIG
Helyszín: a megújult Fõtér.
Házunk táján – kisfilmek Újpestrõl az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény anyagából
A bemutatásra kerülõ filmek:
– Újpesti séták I-II. (templomok és építészeti

örökségünk), Újpest és környékének termé-
szeti értékei, az Óceán TV anyaga

– Újpest 1998, az ÚKTV anyaga
– Paulus Alajos: Új város születik, Ahol a madár

se jár
– A száz éves város, Újpest – (az Újpesti Hely-

történeti Gyûjtemény és az Újpesti Közéleti
Televízió felújításában)

Babszem, a különleges álommanó 10 órától.
Mese és elfogadást segítõ játék 5-10 éveseknek.
Mesénkbõl megtudhatod, hogy vannak olyan

gyerekek, akiknek talán egy kicsit más az élete,
nehézségekkel kell megküzdeniük a minden-
napjaik során. Néhány játékkal kipróbáljuk,
hogy milyen lehet az életük. Szembekötõs já-
ték, kerekes székes akadálypálya, jelnyelvi tár-
sasjáték.

Helytörténeti séta kisvonattal, idegenve-
zetéssel. Augusztus 28-án, szombaton és 29-
én, vasárnap, 11 és 16 órakor egy órás történel-
mi utazás településünk belvárosában. A kisvo-
nat az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház elõl in-
dul.

Jelmezes fotózás: Örökítse meg saját ma-
gát, vagy akár egész családját korabeli jelme-
zekben.

Egyéb kiegészítõ programok: a Nábrádi
Nyugdíjas Klub programja, hagyományõrzõ be-
mutató, népi ételek, lekvárfõzés helyben.

Mindkét napon az újpesti kisebbségi önkor-
mányzatok bemutatói (horvát, lengyel, né-
met, ruszin és szlovák).

Civil szervezetek bemutatói: Ezer Szín Kul-
turális És Önfejlesztõ Egyesület, Újpesti Ifjúsá-
gért Egyesület, Újpesti Közéleti Egyesület, Or-
szágos Kerékpáros Egyesület.

Kirakodóvásár mindkét napon közel 50
népmûvész, népi iparmûvész termékeibõl és
hagyományõrzõ bemutatójával.

A rendezvény szervezõi: Ady Endre Mûvelõ-
dési Központ, Karinthy Frigyes ÁMK, Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház, Újpesti Polgármes-
teri Hivatal Sportirodája, Alpolgármesteri Tit-
kársága.

A mûsorváltoztatás jogát a rendezõk fenn-
tartják.

Az Újpesti Egek Királynéja Fõplébánia temp-
lom búcsúja: augusztus 27–29. (pén-
tek–szombat–vasárnap)

AUGUSZTUS 27, PÉNTEK: Egésznapos szent-
ségimádás, reggel 8-tól délután 17 óráig a
templomban.
Templomi hangverseny 19 órai kezdéssel.
Fellépnek: Tóth Orsika (klasszikus gitár –
ének); 
Gesztesi-Tóth László (orgona)
Mûsoron: Caccini, J. S. Bach, Mozart, Schubert,
Villa-Lobos mûvei hangzanak el. A koncerten
szólógitár, gitár-ének, szólóorgona és ének-or-
gona felállású mûvek hangzanak el. A belépés
ingyenes.

AUGUSZTUS 28, SZOMBAT: 18 óra. Elõesti,
búcsúváró szentmise. Misézik: Kemenes Gábor
atya.

AUGUSZTUS 29, VASÁRNAP: 10 óra: ünnepi,
búcsúi szentmise. A szentmisét bemutatja: Dr.
Paskai László bíboros, ny. érsek. A mise után
agapé, vendégség a plébánia kertjében.
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Mostanában igazán
kemény próbák öve-
zik az Újpest Színház
elõadásait. Kitûnõ
mûvészek készülnek
az augusztus 27-ei
elõadásra. Németh
László Bodnárné cí-
mû elõadását adják
elõ. A rendezõ, Dózsa
László, aki régi újpes-
ti, keményen irányít.
De ezt nyugalommal
viseli például Kútvöl-
gyi Erzsébet Kossuth-
díjas, érdemes mû-
vész is.

z augusztus 27-én, este
nyolc órakor kezdõdõ
elõadáson többek között

fellép a Kossuth-díjas színész mel-

lett Harsányi Gábor Jászai Mari-dí-
jas színmûvész, Cseke Katinka,
Agárdi László és Magyar Tímea is.

Belenézve a próbákba, megálla-
pítható, hogy Dózsa László, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjével kitüntetett mû-
vésze igen keményen ragaszkodik
az elképzeléseihez. Magyarán,
semmit nem enged abból, amit el-
képzel. 

– Való igaz, a próbák embert
próbálóak, de nem is Németh
László, hanem a téma nehéz –
mondja Kútvölgyi Erzsébet. – Ta-
posás alatt nõ a fû, ehhez hozzá
kell szokni. Most tapossuk egymás
lelkét és remélem, kisarjad a fû.
Amúgy a darab ötlete Dózsa Tutié
volt.

Mivel az elõadást Ádám Ottó-
nak ajánlották, természetesen ér-
deklõdtünk a mûvésznõnél, mi-
ként látja így utólag a legendás
rendezõt.

– Engem Ádám Ottó nem taní-
tott, és sajnos nem is rendezett
soha, ám a Madách Színházat
mindig is nagyon szerettem –
folytatja a mûvésznõ. – Fõiskolás
korunkban a fél társaság ott volt
gyakornok, a másik fele pedig a

Vígben. Mindenesetre azt min-
denki tudta, hogy Ottó hatalmas
egyéniség volt. 

Kútvölgyi Erzsébet még úgy fo-
galmazott: ki az az õrült, aki nem
vállalná el ezt a fontos szerepet.
Nehéz feladat, de szerinte a ke-
mény dolgokba érdemes belevág-
ni. Minden egyszerû kedd és szer-
da reggel, kicsúszik az emberbõl
egy könnyû megoldás, de a nehe-
zebbekre kell koncentrálni. Pró-
bálnak és próbálnak már hónapok
óta, bár megesett, hogy leálltak
egy hétre, mivel többen szabadsá-
gon voltak. Ám a próbák ezután
sem szakadnak meg, egészen az
augusztus 27-i bemutatóig tarta-
nak. Vagyis az utolsó pillanatig
csiszolják az elõadást.

– Sok feladat vár, igazság szerint
az embernek mindig arra van ide-
je, amire akarja – hangsúlyozza
Kútvölgyi Erzsébet. – Egyáltalán
nem szokatlan számomra a ke-
mény próba, általában így megy
ez. Igaz, olykor megpróbálunk la-
zábban próbálni, de megesik,
hogy az anyag ellenáll. Ahány ren-
dezõ, annyiféle módszert alkal-
maz. Dózsánál sokkal erõszako-
sabb rendezõvel is dolgoztam

már, de nem ez a számít, hanem a
végeredmény. Valójában Tuti egy
angyal. 

A Kossuth-díjas mûvésznõ el-
mondta még lapunknak, hogy a
Vígszínház tagjaként bõven akad-
nak feladatai. Például a Ványa bá-
csiban. Emellett a Pesti Színház
Maszathegy címû darabjában is
fõszerep vár rá. És még folytatható
a sor, három premier vár rá. Ellen-
ben filmekben mostanában nem
kap szerepet, bár azt mondja kajla
humorral, ha még öregebb lesz,
még érdekesebb lesz. Persze biztos
nem így van, tele van tûzzel a szí-
nésznõ. 

– Nem panaszkodom, a színhá-
zakban nagyon jó munkáim van-
nak – zárja mondandóját. – Az,
hogy a mellékes munkáim milye-
nek, ki akar forgatni velem, és ki
nem, az nem olyan fontos. Majd
eljön az idõ a filmekre is. Van
elég erõm, a színházi szerepek
mellett elfér majd a forgatás is.
Egyébként szeretem Újpestet, jó
itt dolgozni.

A mûvésznõ berohant az Újpest
Színházba próbálni. Mindenképp
megnézzük majd az elõadást.

(ádám)

Németh László Bodnárnéját mutatják be a Városnapokon

Kútvölgyi Erzsébet 
szereti Újpestet

A



Nem mindennapi hang-
verseny színhelye lesz a
városnapok nyitónapján,
pénteken este az Újpesti
Egek Királynéja temp-
lom GESZTESI-TÓTH
LÁSZLÓ orgonamûvész
és TÓTH ORSIKA szop-
rán énekesnõ koncertjén.  

A két fiatal, roppant tehetséges és
Európa-szerte nagysikerû mûvész
elõadásában az európai barokk ze-
nétõl – Giulio Caccinitõl indulva J. S.
Bachon, Mozarton át Schubertig – a
huszadik század latin-amerikai zené-
jéig jutunk oly módon, hogy a brazil

komolyzene leghíresebb szerzõjét,
a brazil Bach-darabok szerzõjét:
Heitor Villa-Lobos-t is mûso-
rukba emelik. Gesztesi –Tóth
Lászlóval a koncertrõl beszél-
gettünk. 

– A mûsorválasztás különleges-
ségén túl újdonság, hogy a koncer-
ten szólógitár, gitár-ének, szólóor-
gona és ének-orgona felállású mû-
vek hanagzanak el – mondja
Gesztesi-Tóth László orgonamû-
vész, aki három éven át az Újpest-
Kertvárosi Plébániatemplom orgo-
nistája volt.

– Akkor még az elektromos orgo-
nája volt a templomnak, és fiatal mû-
vészként én is szerettem volna tenni
azért, hogy a kertvárosban élõk gran-
diózus terve, az orgonaépítés megva-
lósuljon. Kemenes András tanárral,
zongoramûvésszel igyekeztünk mi is
ezt támogatni, tenni az alapítvány
létrejöttéért, amelynek kuratóriumi
tagja lettem. Nagy örömmel tölt el,
hogy az orgona elkészült és a temp-
lom ékességévé vált. 

– Most mégis má-
sik templomban, má-

sik orgonán játszik. 
– Egyházzenészként ez

velem szerencsére gyakran megesik.
Az Egek királynéja fõplébánia hang-
szerét még csak hírbõl ismerem, plé-
bános úr leírása, elmondása alapján.
Nem mindegy ugyanis, hogy milyen
maga a hangszer. A zongorista „kol-
légák" általában könnyebb helyzet-
ben vannak, amikor idegen hang-
szerhez ülnek. Az orgonistának ne-
hezebb a feladata, de ez adja egyben
hivatása egyik  szépségét is. 

– Még meglepetés, hogy világi
vagy egyházzene csendül majd fel?

– Elsõsorban egyházzenei. A mû-
sor összeállításában nemcsak a ze-
nei élmény megteremtése a célom,
hanem emlékezni szeretnék nagyra
becsült tanáraimra Koloss Istvánra,
a Szent István Bazilika orgonamû-
vészére és a Zeneakadémián tanító

mesteremre Lehotka Gáborra. Fáj-
dalom, a sors úgy akarta, hogy
mindketten ebben az évben, szinte
egy idõben menjenek el. Újpesten
koncertezve egy másik mesterrõl is
említést kell tennem, mégpedig Pé-
csi Sebestyénrõl, aki 100 évvel ez-
elõtt született. A köztünk lévõ kor-
különbség okán nem lehettem a ta-
nítványa, de mûvészetének ismerõ-
jeként tanárként alkalmazom a
tankönyvében leírtakat. 

– A koncerten Tóth Orsika ének-
mûvésszel lép fel. Rokonság, vagy
véletlen a névazonosság?

– Véletlen az azonos név, mint
ahogyan a véletlenen múlt, hogy
két éve a balatonboglári templom
orgonájának felszentelésénél mind-
ketten felkérést kaptunk a fellépés-
re. Azóta már tudatosan keressük a
közös koncert lehetõségét. Az or-
gonakoncerteknél az orgonista lát-
hatatlan, bár a hangszer dinamikus
hangzása gyakorta ellensúlyozza a
látvány hiányát. Orsika csodálatos
hangú énekmûvész, aki gitárszóra
és az orgonakíséretre egyaránt
énekel majd és látványban „pótol-
ja” az orgonistát is. Nagyon örü-
lök, hogy kamarapartnerre talál-
tam benne. 

Augusztus 28-án,
szombaton délelõtt
tûzi mûsorára az újpesti SZÉP ER-
NÕ SZÍNHÁZ a Ludas Matyi címû
mesejátékot, amelyet Fazekas Mi-
hály annak idején Egy eredeti ma-
gyar rege négy levonásban alcím-
mel írt meg. Belegondolni is érde-
mes: a történet 195 éve köti le a
nagyérdemût. Szinovál Gyula
Fazekes Mihály és Schwajda
György, valamint a mûbõl készült
nagysikerû rajzfilm megoldásait
alkalmazva rendezte és  állította
színpadra a mûvet. A városnapi
elõadással vidám  és interaktív me-
sejátékot ígér a nagyérdemûnek.

– Kiknek is pontosan?
– Elsõsorban az 5-10 éves korosz-

tály számára írunk, dolgozunk át, ren-
dezünk mesejátékot. A népmesei vo-
nulatból merítünk, így válik több

mint egy órás mesejátékká a Ludas
Matyi, amely vásári komédiaként
nemcsak a gyermekek egyik leg-
népszerûbb mesejátéka, hanem a

felnõtt nézõk is élvezik, bár-
mennyire is ismert a történet. Színhá-
zunk „kipróbált” mûsora, egyik siker-
darabja, amelyet mi, színészek is na-
gyon szívesen jászunk. Emlékezetem
szerint Újpesten körülbelül 3 éve, egy
játszótér avatását adtuk elõ utoljára. 

– Miként lesz Ludas Matyi és
Döbrögi uraság történetébõl interaktív
játék?

– Csak és kizárólag a nézõközönség
segítségével. Minden egyes mesejá-
téknál arra törekszünk, hogy ne csak
passzív nézõként üljenek, hanem „be-
leszólhassanak” a cselekménybe. A
Ludas Matyinál ennél többre is adó-
dik lehetõség, a gyerekeket szívesen

látjuk a Fõtéri színpadon, õk lesznek
például az erdõ fái, az építõmesterek,
akik Döbrögi tornyát rendszeresen
újjáépítik. 

– Netán õk fogják elnáspángolni
Döbrögi uraságot is?

– Arra nem bíztatjuk õket már
csak az uraság bõrébe bújó Krizsik Al-
fonz színészkollégám testi épségének
védelmében sem. De a háromszor is
lesújtó ütések számolásával a ritmu-
sát adhatják majd a mûveletnek.  

– Önnel július  közepén épp az
Újpesti Napló hasábjain beszélget-
tünk arról, hogy Újpesten élõ mû-
vészként és a Szép Ernõ Színház ve-
zetõjeként városrészünkben valóban
otthon van. A Szép Ernõ Színház a
nyáron a Fõtéri rendezvények állan-
dó színháza lett felnõtteknek és gyer-
mekeknek szóló darabjaival. A vá-
rosnapokra visszatapsolta Önöket a
közönség…

– És ez nagyon jó érzés. Nemcsak a
Fõtéren bemutatott színmûvekkel
fûztük szorosra több éves kapcsola-

tunkat a nézõkkel, hanem négy alka-
lommal a Tábor utcai napközis tá-
borban is színházi élményt kínáltunk
a táborozó diákoknak. Kollégáimmal
tréfásan meg is jegyeztük: lassan bõ-
víteni kell a repertoárt, ha ennyit ma-
rasztalnak bennünket Újpesten. 

– Ön a korábbi interjúban arról
szólt, a színpadra állítással nem sérül
a mesejáték mondanivalója. A Ludas
Matyi esetében sem?

– Semmiképpen sem. Ludas Ma-
tyi most is megfogalmazza, hogy el-
megy akár a világ végére is, amig
meg nem tanulja, hogyan kell az
ilyen gazemberekkel, mint Döbrögi,
elbánni. Ludas Matyi eléri célját, és
jutalmát, miközben az uraság is
megbûnhõdik. Ez alkalommal is tö-
rekszünk arra, hogy ne adjunk kész
megoldásokat a gyermekeknek, le-
gyen min gondolkodni az elõadás
után is. 

– Kikkel lép színpadra?
– Matyit Anga-Kaszi István, Galibát

Dóka Andrea, Döbrögit Krizsik Al-
fonz, Matyi anyját Dóka Tilda alakítja.
Jómagam az ispánt jelenítem meg.

Orgonaszó és gitár:
szopránhanggal kísérve

Vásári komédia – mindenkinek 
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Nem volt könnyû eldön-
teni, melyik, gyermekek-
nek szánt mûsorát  ajánlja
a városnapok   szervezõk-
nek a FOGI SZÍNHÁZ. Hi-
szen Fogi, azaz Fogarassy
András színmûvész által
összetartott, egy évtizede
sikert sikerre halmozó tár-
sulat tagjai a magyar-és a
világirodalom legismer-
tebb alakjait viszik szín-
padra egy-egy gyermek-
elõadás, gyermekmusical
elõadásával. 

– Végül is eldõlt, ez alkalommal
Micimackó  érkezik velünk  a Fõtér-
re a Százholdas Pagony valamennyi
jól ismert lakóival, Róbert gidával
(Boros Ádám), Malackával
(Fogarassy Bernadett), Tigrissel,
Nyuszival (Lénárt László e kettõs
szerepben), Bagollyal, Kangával
(Szabó Zsuzsa), hogy izgalmas ka-
landjaikat megosszák az újpesti
gyermekekkel – mondja Micimac-
kó megformálója, Fogarassy And-
rás. – A gyermekmusical minden
bizonnyal a felnõttek szívét is meg-
dobogtatja, hiszen ezideig sok  mil-
lióan olvasták, olvassák ma is Alan
Alexander Milne által az 1920-as
évek második felében írt  Micimac-
kó-könyvet és ennyien látták már

filmen vagy színházban a tanulsá-
gos történeteket. Színházunk nem-
csak egy-egy szabadtéri elõadáson,
hanem õsztõl tavaszig  bérletszerû-
en is játssza ezt a gyermekmusicalt,
amelyet Karinthy Frigyes 1936-ban
készült magyar fordítását Bor Vik-
tor zenéjével és Lénárt László szöve-
gével alkalmaztam színpadra
Nádházy Péter rendezõ instrukcióit
követve. Micimackó kisebb törté-
netei egy órán át peregnek majd a
színpadon és a kedves, „fülbemá-
szó” dalokat biztosan együtt ének-

lik majd velünk a gyerekek. Mint-
egy 20 mesét tartunk repertoáron.
Így az Oroszlánkirályról, Bambiról,
Vukról, Süsürõl, Frakkból, vagy ép-
pen Dr. Bubóról csak átmenetileg
kell lemondania az újpesti gyere-
keknek. 

– Nem elõször láthatjuk Önöket
Újpesten…

– Családommal csak a Megyeri
hídon kell átjönnöm, hogy enged-
jünk az egyik helyi cukrászda csábí-
tásának… De a fellépésekrõl szólva
örömmel említem, hogy  egy rövid
kitérõ után szívesen  teszünk eleget
a meghívásnak, hiszen a Fogi Szín-
ház hosszú idõn át rendszeres ven-
dég volt az Újpesti Gyermek- és If-
júsági Házban. Olyannyira megsze-
rettük a helyi közönséget, hogy itt
tartottuk több premiert, például
Az oroszlánykirályét vagy a Bambi-
ét. Reméljük, gyermekmûsorainkkal
hamarosan újra találkozhat a közön-
ség. Tárgyalunk az Újpest Színház-
zal, hogy felnõtteknek szóló  elõadá-
sainkat Újpesten is láthassa a közön-
ség. A tervek szerint a most induló
évad bérletes elõadásai között lenne
egyik sikerdarabunk, Ray Cooney
vígjátéka, a Pénz áll a házhoz címû
is, amelynek Straub Dezsõ, a rende-
zõje és egyben fõszereplõje, s amely-
ben – többek között –  Harsányi Gá-
bor, Rátonyi Hajni, Vándor Éva és jó-
magam is játszom.
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Szeretetreméltó vendégek, tanulságos történetek

Micimackó meséi

Bencsik
Tamara is 
a fellépõk
között
A szabadkai fiatal lányt a nagyér-
demû a Megasztár 4. szériájában
ismerhette meg. Legújabb dala, a
Te vagy a kincsem hétrõl hétre tör
elõre a slágerlistákon. A városnapi
koncerten ez a szám is hallható
lesz – biztosít minket errõl
BENCSIK TAMARA.

– Ha jól tudom nem ez lesz az elsõ fellépésed
Újpesten.

– Másfél éve az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban már adtam itt koncertet néhány
megasztárossal. Az a buli nagyon jól sikerült, re-
mélem a mostani fellépésem is olyan.

– Mindig énekesnõnek készültél?
– Kicsi korom óta ez az álmom. 12 éves korom

óta pedig intenzíven foglalkozom zenével és fo-
lyamatosan képzem magam.

– Ki a példaképed?
– Nincs igazán, de Beyoncé a kedvenc énekes-

nõm, imádom a zenéjét.
– Miben változtatta meg az életedet a

Megasztár?
– Nagyon sokat köszönhetek a Megasztárnak,

hisz ez egy ugródeszka volt a karrieremben.
Sok ismeretséget kötöttem, rengeteg
élménnyel gazdagodtam, és persze
engem is megismerhetett a na-
gyobb közönség. Gyökeresen azon-
ban nem változtatta meg az élete-
met, mivel régóta ûzöm a szakmát, és

tudatosan, fokozatosan haladok elõre. Szeren-
csére a Megasztár óta egyre több fellépésem
van, de tisztában vagyok vele, hogy a sikert ne-
hezebb megtartani, mint megszerezni.

– Mikorra várhatjuk következõ lemezedet?
Második nagylemezem már készülõben van,

jövõre fog majd megjelenni. Ez annyiban lesz
más, mint az elsõ lemez, hogy nemcsak a szöve-
get, hanem már a  dalokat is teljes egészében én
írom majd.
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Fogarassy András „felnõtt
színházi szerepben”



Molnár Tamás (gitár-ének), Fekete
Balázs (dob), és Schmidt Antal (gi-
tár) 2002-ben alapították meg az
Anti Fitness Clubot. 2003-ban csat-
lakozott hozzájuk Varsányi Miklós
basszusgitáros, Antalt pedig 2007-

ben Szabó Péter váltotta. Ma is eb-
ben a felállásban mûködik az
együttes. 

2007 novemberében mutatták
be elsõ videoklipjüket, ami a Még
vár ránk ez a föld címû dalhoz ké-
szült. A fiatalok rögtön megszeret-
ték a négy fiú emós, punk-rock stí-
lusú zenéjét. Hatalmas sikerüket
mutatja, hogy az ezt követõ klipek,
mint például a Többet érsz, vagy
éppen Tamásnak Tóth Gabival elõ-
adott duettje, a Mi a szívemen, a
számon címû dalok mind elsõ he-
lyezettek lettek a VIVA TV sláger-
listáján.

2008-ban megjelenõ elsõ albu-
muk, az Anti Fitness Club a MA-
HART listájának 6. helyéig jutott,
míg a 2009 végén bemutatott má-
sodik album, LéleKzet címmel már
a 2. helyig. Eredményeiket jelzik
még a folyamatos jelölések és a
teltházas koncertek is.

A GROOVEHOUSE 1997
óta meghatározó alakja
a hazai pop zenének.
Judy és Zsolti az egyik
legkeresettebb együt-
tesnek számít itthon.
Sikerüket mi sem 
bizonyítja jobban, mint
hogy négyszeres VIVA
Comet-díjasok, dalaik
pedig folyamatosan
megtalálhatók a slá-
gerlisták élén. A város-
napi fellépés kapcsán
Judyval beszélgettünk.

– Van-e személyes kötõdésetek
Újpesthez?

– Igen, párommal büfét üzemel-
tetünk itt, és a legjobb barátnõm is
itt él, szóval elég gyakran járunk
ide. Természetesen fellépések kap-
csán is többször voltunk Újpesten.

– 12 év hosszú idõ egy együttes
életében? Mi tartja életben?

– A tolerancia. 12 év együtt:
olyan már, mint egy házasság, jól is-
merjük egymás jó és rossz tulajdon-
ságait egyaránt. Elõfordulnak na-

gyobb viták, de meg tudjuk õket
beszélni, és tudunk bocsánatot is
kérni egymástól. Egyébként én va-
gyok a hebrencsebb, Zsolti pedig
konokabb.

– Rengeteg fellépés, szakmai díj és
hatalmas rajongótábor áll mögötte-
tek. Mi a titka a töretlen népszerû-
ségnek?

– Ez igazán jó kérdés, hisz mi
nem az a fajta együttes vagyunk,
aki ontja magából a lemezeket. Sze-
rintem a szimpátia az, amiért az

emberek nagyon kedvelnek ben-
nünket, hisz azok az egyszerû em-
berek maradtunk, akik voltunk, és
ez pozitívum a közönség szemében.

Egyenrangúak vagyunk a hallgató-
sággal, nincsenek betanult kliséink,
ezért a koncertek stílusa, hangulata
sokkal spontánabb. Természetesen
minden közönség más, ehhez alkal-
mazkodunk.

– Melyik volt a legemlékezetesebb
fellépésetek?

– Nem nagyon tudok erre vála-
szolni, hisz rengeteg fellépésünk
van, ezt a nyarat is végigzenéltünk,
és sok kedves emlékünk van. Sajnos
azonban a kellemetlen esetek job-
ban megmaradnak. Múltkor is el-
maradt egy koncertünk a vihar mi-
att. Több mint két órát vártunk így
is, aztán elmentünk, hisz más elfog-
laltságunk is volt. Késõbb hallottuk,
hogy a szervezõk azt híresztelik,
nem vagyunk tekintettel a rajon-
gókra. Ez bántott bennünket, hisz
nem emiatt maradt el a fellépés, és
a teltházas koncertek azért bizo-
nyítják, hogy mindent megteszünk
a közönség szórakoztatásáért.

– Mik a terveitek?
– A következõ albumon folyama-

tosan dolgozunk. Szerencsére nem
sürget bennünket semmi, nem mu-
szájból csináljuk. Amikor jön az ih-
let, dolgozunk, és ez garancia arra,
hogy jó minõségû zenét csinálunk.
A fellépések mellett azonban van
egy másik életünk is, és a sok mun-
ka után most már egyre inkább elõ-
térbe kerül a család.

Fitness helyett inkább rockzene 

Városnapokon fellép a tinik nagy kedvence, az ANTI
FITNESS CLUB is. A srácok óriási sikerét jelzi, hogy
2008-ban megnyerték az év felfedezettjének, idén
pedig az év együttesének járó VIVA Comet-díjat.
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Legyen ez egy õrült buli
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Az idei Újpesti Városnapo-
kon ezúttal is remek zené-
szek fogják szolgáltatni a
talpalávalót. Az EMeRTon-
díjas DOBRÁDY ÁKOS neve
mindenki számára ismerõ-
sen cseng, hisz ki ne ismerné
az olyan fülbemászó slágere-
ket, mint például a Fekete
gyémánt, vagy a legutóbbi
slágere – mely 2009-ben az
év dala lett –, a Szerelemre
hangolva. Fellépése kapcsán
jövõbeli terveirõl is kérdez-
tük a mûvészt.

– Jártál már Újpesten?
– Igen, de még hosszú évekkel ez-

elõtt.
– Készülsz-e  valamilyen megle-

petéssel az újpesti közönség számá-
ra?

– Ha elárulnám az már nem lenne
meglepetés. Azt azonban biztosan
megígérhetem, hogy a koncerten fõ-
ként dinamikus, pörgõs dalokat
adunk elõ, ahogy azt már a rajongók
megszokhatták. Saját számaim mel-
lett TNT-slágereket is hallhat majd a
közönség.

– Melyek a közelebbi terveid?
– Õsszel fog megjelenni  A hetedik

ajtó címû kislemez, ehhez szeretnénk
klipet is forgatni. Ezzel zárjuk az évet.
Egyébként folyamatosan fellépésekre
járunk a zenekarommal. 

– Kik határozzák meg zenei ízlése-
det?

– Nagyon sokan voltak hatással a
zenémre, hisz rengeteg zenét hallga-
tok, ezért nehéz is lenne felsorolni.
Nem titok, hogy mindig is nagy R-GO-
rajongó voltam, mostanában pedig
John Legend az egyik nagy kedven-
cem. Természetesen ott vannak a
klasszikusok, mint például Sting, aki-
nek a zenéje befolyással volt zenémre.

– Mely fellépéseidre emlékszel visz-
sza legszívesebben?

– A Kisstadionban tartott kon-
certjeink voltak a legemlékezeteseb-
bek, illetve a decemberi Syma csar-
nokban adott koncert is nagyon jól
sikerül. Fantasztikus dolog tízezrek
elõtt játszani, akik veled együtt ének-
lik a dalaidat. Nagyon jó érzés, hogy
ilyen sokan szeretik azt, amit csiná-
lok, ettõl mindig feltöltõdöm érzel-
mileg is.

Dobrády Ákos Újpesten
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A városnapok idején fellépõ, a
kisgyermekek figyelmére számí-
tó színházak életében biztos
pont Újpest. A JELEN TEÁTRUM,
amelynek létrejöttében és mûkö-
désében Krizsik Alfonz színmû-
vésznek van maghatározó szere-
pe, Káposztásmegyeren, a Karin-
thy Frigyes ÁMK Közösségi Házá-
ban tartja próbáit és nem egy-
szer bemutatóit. 

– Vélhetõen ismeri a szintén ott
próbáló, újpesti Szép Ernõ Színhá-
zat is…

– Hogyne, mindkettõnket ösztö-
nöz a gyermekszínjátszás megújítá-
sának vágya, ráadásul Szinovál Gyu-
lával együtt voltunk pályakezdõk a
debreceni színházban, majd én is
Budapestre költöztem, és felesége-
ink – akik testvérek – révén idõköz-
ben rokonok is lettünk. A Jelen Te-

átrum és a Szép Ernõ Színház veze-
tése közben azon vagyunk, hogy
betartsuk azokat az íratlan szabá-
lyokat, amelyek az utazó színházak
sajátjai. Alkotó közösségként mû-
ködünk, olykor egy-egy elõadás lét-
rejötte jelenti a közös munkát.
Nemcsak produkcióinkat ajánljuk
egy idõben jórészt ugyanannak a
közönségnek, ha lehet, segítjük is
egymást. Talán ezért is állhatunk

elõ Káposztásmegyeren a jó példá-
val, mely szerint két dudás is meg-
fér egy csárdában. 

– A Jelen Teátrum a városnapo-
kon A gõgös királykisasszony címû
francia népmese feldolgozását tûzi
mûsorra. Kiket várnak, mely korosz-
tálynak szánják az elõadást? 

– Elsõsorban a nagycsoportos
óvodásokat és a kisiskolásokat vár-
juk, de a sok zene minden bizonnyal
korhatár nélkül tetszeni fog a na-
gyobbacskáknak is a jól ismert törté-
net mellett. Nemcsak a színházi vi-

Állatok, virágok,
bogarak
FARKASHÁZI RÉKÁVAL régóta pertuban van-
nak a gyerekek, a kicsik és a nagyobbak is, hi-
szen a színésznõ azt teszi, amit a legjobban
szeretnek: mesél nekik. Leginkább dalban.
Hajnali csillag peremén címmel a városnapok
vasárnapján, délelõtt 11 óra 30 perctõl sorra
kerülõ gyermekkoncerten a kortárs magyar
irodalom kiválóságainak mûveit gyûjti össze.
Az elõadás egyben beharangozója az elõké-
születben lévõ és novemberre tervezett – im-
már második – lemeznek is.

Farkasházi Rékát otthon két gyermeke, Rebe-
ka és Benjamin is ösztönzi mesélésre, verselésre.
Hogy az intim mûfaj megállja a helyét az óriási
színpadon is, annak a kisgyermekes anyuka ked-
ves személye és a felvonultatandó gyermekiro-
dalom egyaránt a magyarázata. Farkasházi Réka

elsõként Kukurelly Endre
verseit, a Samunadrág cí-
mût és társait „fordította
zenére” és énekelte lemez-
re saját zenekara, a
Samuband együttes rész-
vételével. Miközben egyre
másra kapták a felkérést az
élõ koncertekre, már kör-
vonalazódott a folytatásról
szóló terv is. Kovács And-
rás Ferenc, erdélyi magyar
költõ, aki szintén folytató-
ja a gyermekversirodalom
Weöres Sándor által meg-
teremtett vonulatának,
bravúros nyelvjátékú és
még bravúrosabb rím-
technikájú költeményei sem kerülhették el a
megzenésítést. A lemezre álmodott Hajnali csil-
lag peremén címû verseskötete, amely közel há-
rom évtized termését foglalja magában – Ta-

kács Marival – a könyv il-
lusztrátorával 2008-ban a
Gyermekkönyvkiadók nem-
zetközi szervezetétõl – az
IBBY-tõl – megkapta Az Év
Gyermekkönyve Díjat. A kon-
certre az épphogy menni tu-
dókat és a kisiskolásokat egy-
aránt várja Farkasházi Réka,
aki a megmondhatója, hogy a
közel egy órásra tervezett élõ-
zenés elõadás, a gyermekek-
nek éneklés, verselés, a közös
játéktérré váló színpad, a sok-
szorosan megosztott figyelem
elfogyaszt több felnõtt elõ-
adáshoz szük-
séges ener-

giát. Mégis, a közös játék él-
ménye és varázsa az elõadó-
mûvész számára is mara-
dandó.                       

Egy gõgös királykisasszony jó útra tér
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lágban, hanem az iroda-
lomban is vannak párhu-
zamos életutak, sõt ugyan-
azt, vagy hasonló történetet többen
is feldolgoztak már. Erre kiváló példa
A gõgös királykisasszony, amelyet az

azonos címû ír népmese és Grimm
Rigócsõr király címû meséje alapján,
William Shakespeare darabjainak, va-
lamint a Rigócsõr király címû cseh té-

véfilm ötletének felhasználásával,
A makrancos hölgy, a Hamlet,
az Ahogy tetszik, a Rómeó és
Júlia, és az V. Henrik szövege-
ibõl készítettem. A mesejá-

ték, amelynek rendezõje is va-
gyok, színházunk új, tavasszal be-

mutatott darabja. 
– Kiket láthatunk a színpadon? Vál-

tozik-e valamely ponton a történet? 

– Kata királylány újpesti színész:
Boldizsár Tünde. Péter királyfi, Kata
harmadik kérõje, a késõbbi Próba-
kõ, a koldus egyaránt Bodor Géza
lesz. A további szerepekben Kassai
Lászlónak, Simó Krisztiánnak, Szá-
vai Katinak tapsolhat majd a kö-
zönség. A hetvenperces, fordulatos
és mulatságos történet ezúttal is
megleckézteti a kérõit rendre
kigúnyuló királykisasszonyt, mint
ahogyan ez Shakespeare
Markancos hölgy címû darabjában
történik. 

– Krizsik Alfonz nem lesz színpa-
don?

– Ebben a darabban nem. De
elõzõ nap, a Szép Ernõ Színház Lu-
das Matyi elõadásában én leszek
Döbrögi. 

– Készül-e felnõteknek szóló új be-
mutatóval a Jelen Teátrum?

– Igen, néhány hét múlva tûzzük
mûsorra a Májuspárbaj címû dara-
bot, amelyben a Familia Kft.-bõl is-
mert Kárász Zénónak és a Barátok
köztbõl Kiss Ramónának örülhet a
közönség.
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Egy falat Bon-Bon
A BON-BON EGYÜTTES immáron 15 éve színesíti a ha-
zai zenei palettát. Stílusos, kellemes zenéjüket Újpesten
is szeretik. Szolnoki Péter énekes hangja a Mindig Új-
pest, örök Újpest címû szurkoló nótában is felcsendül.
Májusban jelent meg legújabb albumuk Mindig úton
címmel. Errõl és a hosszú pályafutásuk titkáról kérdez-
tük Török Tamást, az együttes basszusgitárosát.

– Van-e valami kötõdésük Újpest-
hez?

– Én angyalföldi vagyok, odajár-
tam gimnáziumba, de sokat jártunk
össze az újpestiekkel focizni, bulizni.
Sok Újpest-szurkoló barátunk van,
mint például a Ganxta Zolee. Peti
pedig szívesen tett eleget az újpesti
indulóban való közremûködésben.
Egyébként gyakran adunk itt kon-
certet, két évente visszajárunk.

– Mivel készülnek az újpesti kö-
zönség számára?

– A régi slágerek mellett az új al-
bumból is adunk majd elõ. Remél-
jük, hogy elnyeri majd az újpesti
hallgatóság tetszését is.

– Miben más az új album az eddi-
giekhez képest?

Teljesen más, hisz csak új számok
vannak rajta. A viccet félretéve hoz-

zuk a megszokott dinamikus, ironi-
kus hangvitelt, de természetesen
próbálunk megfelelni a legújabb, di-
vatos trendeknek is. 

– Mi a titka annak, hogy 15 éve
fennáll az együttes?

– Petivel azonos az ízlésünk, tulaj-
donképpen „mindenevõk” vagyunk.
Az operától a klasszikus zenén át, a
jazzen és a rockon keresztül egészen
a heavy metalig mindent meghallga-
tunk. Szerencsések vagyunk, hogy
olyan zenét csinálunk, amit mind-
ketten szeretünk és találkozik a kö-
zönség ízlésével is.

– Mivel ünneplik az évfordulót?
– Szeptember 4-én a Népligetben,

a SzeptEmber Feszten lesz egy hatal-
mas születésnapi koncert sok ven-
déggel és meglepetéssel, melyre
mindenkit várunk szeretettel.

Fiesta éjjel és nappal
A FIESTA ZENEKAR zeneszerzõ-
je, frontembere pályafutását
rockzenészként kezdte, tizenöt
éve gitározik, megfordult már
néhány zenekarban. Három évig
Puerto Ricóban élt, ahol alapo-
san megismerte és megszerette
az ottani kultúrát. 

A zenekar elsõ lemeze tíz éve je-
lent meg Hozzám tartozol cím-
mel, és óriási siker lett. A követke-
zõ években a Fiesta sikerei tovább
nõttek. Olyan slágerekkel tették le
a névjegyüket, mint például A tû-
zön át, de az Amor latino is plati-
nalemez lett. Knapik Tamás mind-
végig kitartott az együttes mel-
lett, és szerezte, szerzi a jobbnál
jobb számokat.

– D. Nagy Lajossal kezdtem gitározni a régi szép idõkben – mondja
Knapik Tamás. – Illetve, Trunkos Andrással játszottunk együtt. Õ írta pél-
dául az Adj helyet magad mellett címû legendás számot. De az Omegának
is dolgozott. Na, õ kérdezte meg, nem lenne-e kedvem az Omegában gi-
tározni. Végül mégsem léptem fel a zenekarral, jött a Bikini, majd három
év külföldön. Egyáltalán nem bántam meg a külföldi kalandot. Gyakorla-
tilag itt tanultam meg zenélni. Az a helyzet, hogy azok a zenekarok, ame-
lyek ugyanazt a tizenöt dalt játsszák évrõl évre, nagy bajban lennének, ha
kinn kellene eredeti dalokat játszani. Egy baj volt ezzel az egésszel, hogy
túlnyomórészt magyarok voltak az alkalmi zenekarban. 

Knapik Tamás mostanában írt két új balettet a Jégszínháznak. Már ti-
zenöt országban mutatták be a darabokat, például Japánban, Olaszor-
szágban és az Egyesült Államokban. Azt is bevallotta a zeneszerzõ, hogy
a bemutatók anyagi vonzataival nem találkozott. Ez rámutat arra is,
hogy nálunk a szerzõi jogok nem sokat érnek, nem jut el a pénz a szer-
zõkhöz. 

Tamás olyan sikeres dalokat is írt például a Sugarlove együttesnek, mint
a Hajnalig még van idõ. Most éppen filmdalokat ír, és mivel szabad kezet
kapott, igazán örömét leli az alkotásban.

Hogy mi lesz a Fiesta zenekarral? Mennek tovább. Igaz, jó régen nem
történt a zenekarral semmi, mégis mûködünk. Az elmúlt hét végén há-
rom-négy bulija volt az együttesnek. Újpesten is jártak már és még lesz-
nek is. Mint mondja Tamás, itt fantasztikus a közönség. Jó itt lenni. 
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AUGUSZTUS
29., VASÁRNAP, 

16:30 ÓRA
Helyszín: 

a megújult 
Fõtér

AUGUSZTUS
29., VASÁRNAP, 

15:45 ÓRA
Helyszín: 

a megújult 
Fõtér

A programokat összeállították: – Á. T., B. K., K. J.
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öbbféle lehetõséget is mér-
legeltek. A községházát elõ-
ször 1890-ben bõvítették

oly módon, hogy a hivatal céljaira a
jegyzõlakást, majd három évvel ké-
sõbb a tanácstermet alakították át.
Kiderült: mégsem ez a legjobb meg-
oldás. Háromszor futottak neki a
képviselõk a döntésnek, amely vé-
gül 1895 januárjának 28. napján
kelt. Bármilyen nagy szükség lett
volna ugyanis egy új épületre, a
képviselõk véleménye megoszlott
arról, hová is kerüljön az. Ezért bi-
zottságot hoztak létre, amely elsõ-
ként a meglévõ községháza bõvíté-
sét javasolta mérlegelésre. De azt is
kimondták: a József és Attila utca
sarkán álló épületet nem célszerû át-
alakítani, a ház egy emeletráépítést
ugyanis nem bírna ki, az Attila utcai
részre kerülhetõ toldaléképülettel

pedig az amúgy is szûk udvar zsugo-
rodna tovább – ráadásul az egyre
növekvõ községnek már nem a kö-
zepén állna az épület. Második lehe-
tõségként a használatban lévõ köz-
ségház lebontása, majd az egykori
épület helyén egy új emelése jött
szóba. Emellett érvelt a bizottság is.
Szóltak egy harmadik lehetõségrõl:
„a modern igényeknek és a község
páratlanul rohamos fejlõdésének
megfelelõ” községháza felépítésének
lehetõségérõl az István téren. A ja-
vaslathoz a bizottság azt is hozzáfûz-
te, hogy ez a piactér területének
csökkenése miatt célszerûtlen lenne.
A képviselõ-testületre végezetül
Zsoldos János közigazgatási jegyzõ
véleménye hatott, aki úgy vélte, ha a
régi községházat lebontanák, Újpest
vagyonvesztést könyvelhetne el, hi-
szen az épület értéke 15-21 ezer fo-

rint, és  más célokra remekül hasz-
nálható lenne. Az István tér viszont
– mint Újpest legnagyobb tere – a
középpontban fekszik, a közlekedés
gócpontja, és a piac számára sem je-
lent megoldhatatlan problémát, ha
a területe lecsökken. Az új község-
háza épületének földszinti helyisége-
it például vendéglátóipari célokra
bérbe lehet és kell adni, így a bevé-
telbõl hamar megtérülne az építke-
zés, sõt, új jövedelmi forrás is kelet-
kezne, könnyítve az adófizetõk ter-
hein. A 40 tagú testületbõl 18-an he-
lyeselték ezt a javaslatot, ugyaneny-
nyien voltak a nemmel szavazók, né-
gyen tartózkodtak. Végül az elnöki
igen szavazat révén megszületett a
határozat: „az István téren – a jelen-
legi mázsaházzal szemben – két-
emeletes községház építtessék”.
Gróf Károlyi Sándor nyilatkozatot

adott ki, hogy a Szent István tér tu-
lajdonjogáról lemond. 

Több, vitákkal tarkított év telt el a
megvalósításig, sõt, a tervpályázat
kiírásáig is. A korabeli ellenzéki sajtó
is mindent megtett azért, hogy tá-
madja és kritizálja az István tér ter-
vezett beépítését. A tervpályázatra
öt pályamû érkezett. A Magyar Mér-
nök és Építész Egyesület szakembe-
rei 1898 májusában valamennyi pá-
lyamûvet véleményezték. A nyertes
az „Évszázados múlt után” – igazán
találó – jeligéjû pályamunka lett.
Persze nem a frappáns cím miatt.
Böhm Henrik és Hegedûs Ármin pá-
lyamûvét nemcsak a szakemberek,
hanem – pártállásra való tekintet
nélkül – valamennyi helyi újság mél-
tatta. 1898 decemberében már köz-
szemlén tekinthették meg a díjnyer-
tes tervet. Úgy tûnt, nyugvópontra
kerül az ügy. A községháza építésé-
vel foglalkozó bizottság 1899. márci-
us 21-i ülésén „dicséretre méltó egy-
hangúságal” elhatározta, hogy
Wolfner Tivadar országgyûlési kép-
viselõ indítványára a munkálatokra
beérkezõ ajánlatok közül azokat a
vállalkozókat részesítik elõnyben,
akik újpesti munkásokat foglalkoz-
tatnak. A sajtó is dicsérte a döntést:
a Közérdek például így kommentál-
ta: „A mostani pangó iparviszonyok
mellett feltétlenül szükséges és mél-
tányos, hogy a község építkezésénél
elõsorban a helyi iparosok kapjanak
általa megélhetést…”

Az építészeti szakbizottság által
legelõnyösebbnek ítélt ajánlatot
Schreiber Gyula, a több évtizede köz-
tiszteletben álló újpesti fakereskedõ
és építési vállalkozó tette, aki vala-
mennyi munka elvégzését vállalta. A
község pénztárába befizette a 10 szá-
zalékos óvadékot, a községháza-építõ
bizottság ülésén pedig június köze-
pén bemutatta a felhasználni kívánt
anyagok mintáit.

1899. július elsején Hoffer mérnök
kicölöpözte az épület helyét, majd
három nappal késõbb megtörtént az
elsõ kapavágás. A munka gyorsan ha-
ladt, augusztus elején elkészültek a
pincefalak. Eközben vált nyilvánvaló-
vá, hogy Újpesten felállítják a Királyi
Járásbíróságot, így a lakosságnak nem
kell Pestre, vagy Vácra utaznia peres
ügyeik intézésére. A döntés számos
változást diktált az építkezésben. El
kellett helyezni például a járásbírósá-
gi börtönöket. Erre legcélszerûbbnek

Az alapkõletételtõl számítva 15 hónap alatt készült el az újpesti községháza, amely elõ-
remutatva az idõben, egy már körvonalazandó város igényeivel is számolt, megelõzve
az 1907-es várossá nyilvánítást. Elõzõ lapszámunkban a település hihetetlenül gyors
fejlõdésérõl szóltunk, és idõben addig jutottunk el, hogy a millenniumhoz közeledve
egyre gyakrabban került szóba „tarthatatlan állapota" miatt egy új épület emelése.

Városháza – Több mint
110 éves történet

T

II. rész
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a népkonyhára szánt helyiségek tûn-
tek. Ahogy az épület egyre impozán-
sabb látványt nyújtott, úgy lángoltak
fel a viták arról 1900 tavaszán, milyen
célra lehessen bérelni a földszinten
kialakítandó üzlethelyiségeket. Le-
gyen-e italmérés a templom mellett
emelt épületben, elégséges-e az épü-
letek közti távolság ahhoz, hogy a
vendéglátóipar helyiségek által szol-
gált közszükséglet és a községház jö-
vedelmezõsége egyaránt biztosítható
legyen. Bár az építkezés lassan a végé-
hez közeledett, a községházi vendég-
lõ is sok érdeklõdõt vonzott, de ek-
kor még nem talált bérlõre.

1900 nyarán a kivitelezõ készen állt
az épület átadására. A hivatal beren-
dezése, felszerelése azonban még hát-
ravolt. Wolfner Tivadarnak sikerült a

budapesti kereskedelmi és iparkama-
ra vezetõségét rábírni, hogy az alig
két év elõtt 18 000 korona költségve-
téssel készített, igen fényes és rendkí-
vül praktikus tanácstermi berendezé-
sét – amelyet eleinte a kamara új pa-
lotájába akartak vinni – 2800 korona
csekély árban eladja. „A berendezés
három elnöki széket magában foglaló
elnöki emelvénybõl, hozzá elõadói
asztalból, 84 székbõl és 25 padból áll
a megfelelõ dobogókkal és lépcsõk-
kel úgy, hogy a székeket és padokat a
terem három oldalára amfiteatraliku-
san felállítani, kívánatra pedig szét-
szedve a terembõl eltávolítani lehes-
sen. Az összes bútordarabok faragott
tölgyfából készültek" – adta hírül a
Társadalmi Lapok 1900. június 10-i
száma. 

A városháza dísztermébe kerülõ
bútorok szépsége, a terem berende-
zése ma, 110 év eleltével is kiváltja a
belépõk csodálatát.

Az épület berendezésénél elõde-
ink az újpesti iparosokat, a hazai
gyártmányokat további elõnyökben
részesítették. A bútor és irodaberen-
dezés munkálatait Bajusz Bálint és
társai újpesti, valamint Machunka
Imre budapesti vállalkozók között
osztották meg (az utóbbi cég nyerte
el a vendéglõ berendezését is). 
A hajlított bútorok szállításával
Diamant Ignácz újpesti kereskedõt
bízták meg, a vasbútorokra Schlotta
Ernõ budapesti cégét választották. A
címtáblákat Mitz Elek újpesti címfes-
tõ, az órákat Deutsch Zsigmond és a
Nasser-testvérek szállították. A házi

telefonhálózat és a villamos csengõ-
rendszer kiépítésére Schreibel Gyula
ajánlata volt a legjobb, aki egy év ga-
ranciát is ígért. Még ezer apró és na-
gyobb feladat volt még. 

Majd Schreibel Gyula építési vál-
lalkozó bejelentette a község elöljá-
róságának, hogy az új községházát a
kellõ idõben, illetõ tervek szerint el-
készítette, s egyúttal kérte ennek
jegyzõkönyvi megállapítását is, az új
községház ideiglenes átvételét. Ez
110 évvel ezelõtt, 1900. augusztus
22-én meg is történt. 

– BANGHA KATALIN

Felhasznált forrás: Az újpesti városháza törté-
nete (Újpest Önkormányzata 2001, írta:
Rojkó Annamária, szerkesztette: Bangha Ka-
talin)

Szilvásgombóc
– tortába rejtve
Nem tudom, mit szólna az olvasó,
hogy az otthon  reggelire  bekapott
pirítós és az utána küldött hosszú
kávé után nem sokkal, 8 óra körül
váratlanul egy óriási, saccra több
mint 10 centi „magas”, szeletekbõl
formált tortával találná magát
szemben. 

– Íme az ország tortája, a szilvásgombóc-torta. Most
készült el – mondja kezével illendõen tiszteletre-
méltó mozdulatot leírva a levegõben Kisgergely Zol-
tán, a Harangvirág cukrászda tulajdonosa, miköz-
ben cukrásza is meghajol az elém tárt remekmûvel.

A csokoládémázzal bevont tortaszeleteken dí-
szítésként tejszínrózsa, aszaltszilva-darabka kelleti
magát. A tányéromat teljesen befedi egy szelet,

feltárul a belseje is. A mély rózsaszínû krém, ami a
csokoládés piskótaalap és a csokoládébevonatú
tortakalap közé kerül, magában foglalja a megle-
petést: egy kettévágott szilvásgombóc élethû bel-
sejét. A süteményes villám még a tányér mellett
pihen, egyelõre a látványban gyönyörködünk. 

A cukrászda Újpestért dobogó szívû tulajdono-
sa meglepetésnek szánta, hogy augusztus 20-a, a
hivatalos bemutatkozás elõtt már „zsûrizhetem” a
tányéromra került mintát. A recept, amely a na-
pokban érkezett az ország tortáját elkészítõ cuk-
rászdákba, õket sem hagyta nyugton. 

A Harangvirág cukrászda azonban nem vesz
részt a versengésben.

– Megfigyelõként azonban ott vagyunk –
mondja vendéglátóm. – Ne tartson szerénytelen-
nek, de tény, hogy a Kisgergely márkanevet 20 éve
a fagylaltkészítés élvonalában jegyzik Magyaror-
szágon. Garantált minõségben, 50 ízben kínált kéz-
mûves fagylaltunk nemcsak az újpesti és a Miskol-
con lévõ két üzletünkben ismertek, hanem vi-
szonteladó partnereink is vásárolják. Ti-
zedik esztendeje, hogy megvásá-
roltuk a Harangvirág cukrász-
dát, és ezzel a jól csengõ név-
vel nyolcvan évre visszatekin-
tõ presszós, cukrászdai ha-
gyományokat éltetünk. A
cukrászda egyedi ízvilága, a
másutt nem kapható sütemé-
nyek vonzók. Korántsem az
országtorta versenyben résztve-
võk és a versenyzõk bírálataként mon-
dom, hogy én a „célfotós”, feketén-fehéren mérhe-
tõ versenyeket kedvelem. A gasztronómia nem
ilyen. A ország tortáját azonban elkészítjük, sõt, kí-
nálatunkba beemeljük ezt a különlegességet is –
térünk rá Életmûdíjas vendéglátómmal arra, hogy
egy négy évvel ezelõtti reklámfogás szerint augusz-
tus 20-a legyen az ország születésnapja. Mivel egy
születésnap nem képzelhetõ el torta nélkül, ezért

a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartestülete részvételével vállalkozó
kedvû cukrászokkal zajlik a verseny. 

Üzletünkben megtalálható a 2007-ik év madár-
tej ország tortája, amely egyúttal Újpest várossá
nyilvánításában 100. esztendejét is köszöntötte.
Az egymást követõ években a pándi meggy- és a
szatmári szilvatorta is bekerült a kínálatba. 

– Van-e magyarázata annak, hogy egymás utáni
két évben is a szilva került a a születésnapi tortá-
ba?

– Ennek én nagyon örülök és szimbólumnak tar-
tom – szögezi le Kisgergely Zoltán. – A szilva,
amely hosszú ideig értéktelen gyümölcsnek számí-
tott, végre megtalálta méltó helyét a gasztronómi-
ában. A jó magyar szilva hosszú érésidõ után zama-
tos gyümölccsé válik. Ettõl varázsolja ízletessé a sü-
teményeket is. A szilvásgombóc-torta krémje nem
geil, hanem ehetõ, kissé savanykás ízbe hajló alko-
tás, amelynek különlegeségét a gombóc belsejét
idézõ, marcipánból készült szilva adja. 

Lásson hozzá! – ösztökél Kisgergely Zol-
tán, így megadom magam a munka-

köri kötelességnek. A torta na-
gyon finom. Sikere lesz, az biz-
tos. Közben hallgatom a ven-

déglátómat, aki, olvasva gondo-
lataimban megnyugtat: a tortát
azok is fogyaszthatják, akiknek
valamilyen okból mellõzni kény-

telenek az édességet. Ízesítésnél
szõlõcukrot használnak, amely

mintegy 20 százalékkal csökkenti a torta
cukortartalmát. Kiderül az is: Kisgergely Zoltán
megalkotta a torta ízével „rokon” szilváskockát,
amely már jóval augusztus 20-a elõtt a cukrászda
újdonsága lesz. A hely szelleme és a vendégkör
óhaja arra is ösztönözte, hogy újraalkossa az elõd-
je által kínált Újpest-szeletet, amely minõségben és
ízét tekintve is felveszi a versenyt az új és a tradici-
onális süteményekkel. – B. K. 



„Gondolkodom, tehát vagyok” –
hangzott el egy új kor hajnalán a filo-
zófus szájából, hogy aztán pár száz
évvel késõbb elkezdjen gondolkozni
azon, min is kéne törnie a fejét elsõ-
sorban: a tudásáról, ismereteirõl vagy
a saját létezésérõl… A gondolkodás
ilyetén csapdahelyzetei azonban
nemcsak a bölcseletet terhelik – ha
például egy asszony végigmegy a hí-
don, akkor azt a fizikus rezonancia-
effektusnak, a társadalomtudós két
part közötti törvényszerû vagy eset-
leges korrelációnak tekinti, az író egy
erkölcsi fátum beteljesedésének,
mint Thornton Wilder a Szent Lajos
király hídjában, a festõ pedig Sikoly-
nak – mint ahogyan azt Edward
Munch is tette. Mennyi érdekességet
kínál fel mindegyikõjüknek ez az
egyetlen történet – pedig létezése
szerint pusztán csak egyszerû cselek-
vés, melyhez hozzátapadnak a külön-
bözõ gondolat-társítások!

Simon Zoltán esetében a kérdést is
így kell feltennünk: hogyan gondolko-
dik a grafika önmagáról, alkotó ele-

meirõl, hogyan gondolkodik az alko-
tó a grafikáról, és végül hogyan gon-
dolkodik a nézõ mindkettõrõl.

A nézõ ugyanis bonyolult szerke-
zet, s amiként az autók formáján, va-
lószínûleg a grafikán is észreveszi
majd a kor hasonlóságát, amit nyu-
godtan nevezhetünk a kor divatjának.
Na, de hol a helye ebben a miliõben
Simon Zoltánnak?

Természetesen õ sem tudja kivonni
magát a kor grafikai szellemének von-

zásából, ezt láthatjuk a Demiurgosz
címû képén. A kérdés csak az, hogy a
pszichologizáló háttér, fogalmazzunk
pontosan: a normáltól elütõ, pszicho-
lógiai elemeket felvonultató renitens
látvány mennyire a divat terméke ná-
la, és mennyire tartalomhordozó
elem – ami már túlmegy az általában
vett divat trendjeinek szellemiségén.
Már a divat szellemisége itt macska-
körömben érthetõ, s ezt hál’ Istennek,
épp Simon képe teszi abba.
Demiurgosz ugyanis világteremtõ is-
tenség a görög mitológiában, számta-
lan értelmezése mellett többek kö-
zött kézmûves. Nos, a kép ezt a sok-
féleséget értelmezi grafikailag, s azt a
kérdést teszi fel, hogy milyen világte-
remtés, kézmûves-teremtés lehetsé-
ges a grafikában, s ezen túlmenõen
úgy általában, mert hát a fogalmazás
nem hagy kétséget: a mûvész kérdezi
a világot – lehetséges-e világteremtés,
vagy megadja magát a feladatnak, ke-
zeit feje fölé emelve a mûvész-
Demiurgosz. Ebben a megvilágítás-
ban Simon rajza korántsem hajaz va-
laminõ pszichiátriai esetként is felfog-
ható grafikai divatra, hanem groteszk
a javából, ami ugye eléggé konzerva-
tív kategória, s éppen azok a stílusje-
gyei, amit magunk elõtt látunk: bizarr
formákban elõbukkanó komoly gon-
dolatiság. Magyarul: érték.

Elég hamar eljutottunk a kor divat-
jától a korra kevésbé jellemzõ (mer-
jem kimondani: konzervatív?) érték-
teremtõ gondolathoz. Tulajdonkép-
pen minden divat mélyén ott lapul ez
az értékteremtõ hajlam, csak nem
mindenki veszi észre. Simon Zoltán
azonban lehántja a divat burkát a
grafikai kifejezésrõl, mert gondolko-
dik. S mivel gondolatai az emberi lé-
tezés kérdéskörei körül forognak, a
gondolkozás misztériumát egy másik
misztikus képi világgal párosítja. Ta-
lán nem is épp véletlenül. Talán épp a
divat mázas burkától szabadulva.

Így a Híd mondanivalója is. Egyfelõl
adott a madár-ember idolszerû min-
tája, másfelõl pedig az a nagyon is eu-
rópai (közép-európai?) gondolat,
hogy az emberek, mint egyének külön
szigetként élik meg a létezésüket.
Ezért van elválasztva a két figura közé-
pen egy vékony papírhasadékkal Si-
mon képén. Mindegy, hogy az éppen
a híd alatt közlekedõ folyó, vagy igazi
hasadék: elválasztás ez a javából,
amely a kollázs adta lehetõségeket ki-
használva keményen jelzi az alkotó vé-

leményét. Minek egyáltalában a híd,
ha nem köt össze valamit, s minek az
elválasztó hasadék, ha alapvetõen ar-
ra van kitalálva a létezés, hogy ember
és ember közt hídként funkcionáljon
– családot, közösséget építve?

Ha látjuk, hogy Simon az általa
egyénis stílusként használt szürke-
fehér-arany kollázst hogyan fogja be a
gondolat hámjába, hogyan használja
az elválasztás, a különbözõ világok
egymás mellett élésének eszközeként,

s hogyan illeszti bele ebbe a viszony-
lag komplokált struktúrába a lehelet-
finom ceruza vagy tusrajzot, akkor
nyilvánvaló számunkra, hogy itt egy
új, magasabb grafikai minõség létre-
jöttének tanúi vagyunk. De nehogy
azt higgyük, Simon csak a bölcselet
nagy köreiben merül el. A Számkivet-
ve hús-vér embert elevenít meg,
olyant, akinek az élete egy irányban
meghatározott, mondhatni: ezt a há-
tizsákot cipeli a hátán – társadalmi-
lag, történelmileg, kulturálisan. Ma-
gunkra ismerünk, ugye?

Szeretem Simon Zoltán munkáit,
mert egy olyan magatartást testesíte-
nek meg, amit a mi korosztályunk (el-
nézést, ha öregbítem az alkotót…)
még felismert. Azt, hogy a gondolat
az egyetlen fegyver integritásunk
megõrzésére, szellemi territóriumunk
megtartására. A felismert igazságokat
pedig ki kell mondani – zenében, írás-
ban, grafikai lapon. Hogy legyen mibe
kapaszkodni a mögöttünk jövõknek.
Hogy ne felejtsék el azt, ami ennek a
kiállításnak a summázata: „Gondolko-
dom, tehát vagyok” – még ha a csap-
dahelyzeteket nem is tudom mindig
megoldani, ha a gondolataim olykor
zsákutcába is futnak. Mert létezem.
Közép-európai Demiurgoszként.

– FECSKE ANDRÁS

Volt egyszer egy tárlat

Simon Zoltán 
újpesti 
kiállításáról
Különös hangulatú grafikákból rendezett kiállítást az
Újpest Galéria augusztus derekán. E kiállítás hangula-
tát idézi fel Fecske András mûvészeti író.
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– Mi lesz belõled, utcagyerek?! – még
az intonációja is a fülembe cseng en-
nek a mondatnak évtizedek múltán:
nagyanyám mindannyiszor ugyanab-
ban a tragikai hangfekvésben szögez-
te nekem, ha (felfogása szerint) vala-
mi rossz fát tettem a tûzre. Ez volt a
legnagyobb fenyegetés, mely gyer-
mekkoromban elhangzott, annál
szörnyûbb dolgot elképzelni se lehe-
tett, minthogy az emberbõl, ha nem
vigyáz, utcagyerek lesz, s mint ilyen,
végleg elveszik az emberiség számára.
Ám bármilyen nyilvánvaló volt, hogy
az emberiség e két része között so-
sem lehet átjárás, s ha valaki egyszer
utcagyerekké züllik, onnan többé
nincs felemelkedés, ugyanakkor
könnyen zavarba lehetett volna hoz-
ni azzal a kérdéssel, hogy mégis, mi-
ben lehetne meghatározni pontosan
a különbséget. Merthogy látszólag
mindannyian utcagyerekek voltunk,
naphosszat ott lógtunk az utcán és a
grundokon, és csak a leghatározot-
tabb sötétedés volt képes hazazavar-
ni bennünket.

Ha nagyon sarokba szorítanának,
egyetlen különbséget tudnék felso-
rolni, mely köztünk és az utcagyere-
kek között feszült, hogy tudniillik mi
nem fürödtünk a Dunában (csak sze-
rettünk volna), õk meg igen. 

Akkor most ideje pontosítanunk.
Természetesen mindannyian füröd-

tünk a Dunában eleget, Zebegényben
vagy Leányfalun, Dunabogdányban,
Ráckevén vagy Dömsödön – ezeken a
partokon másodlagos kényelmû ki-
épített strandok (homok vagy kavics
borította föveny, öltözõkabin, lán-
gossütõ volt, de zuhany nem) várták
a fürdõzõ közönséget, és az élt is a le-
hetõséggel. Melegebb nyári napokon
csak úgy forrott a víz a sok strandoló

körül végig az összes Duna-ágban.
Csak Pesten nem volt már fürödhetõ
állapotban a folyó. És még ezt a szép
mondatot is finomítanunk kell némi-
leg. Egészen pontosan úgy kell mon-
danunk, a pesti oldalon nem volt az.
Hogy miképpen lehet tisztább a víz
Budán, mint Pesten, erre nézve tény-
leg ne tõlem kérjenek magyarázatot,
mindenesetre így volt: odaát, a pün-
kösdfürdõi Tungsram-üdülõ elõtt a
hatvanas években még vízbe vetette
magát boldog-boldogtalan (elõbbiek
aztán ki is jöttek a vízbõl), igaz, a
többség inkább már csak evezett.

Akkor most menjünk vissza a kiin-
dulópontunkhoz, és ismételjük meg:

a Dunában már csak az utcagyerekek
fürödtek akkoriban. Mégpedig ép-
pen ott, a Tungsram-strand kerítésén
kívül, ahol a legtöbben láthatták
õket. Az átkelõhajó utasai, a sétálók,
a csónakház látogatói és legfõkép-
pen a nagyérdemû strandközönség.

Az utcagyerekek vagy egy tucat-
nyian voltak, sötétbarnára sült bõrt
és fekete glottnadrágot viseltek, volt

velük néhány használaton kívüli te-
herautógumi-belsõ, és remekül érez-
ték magukat. Hatalmas fejeseket ug-
ráltak a vízbe nyúló fûzfák ágairól
meg a csónakház forró tetejérõl,
messzire beúsztak a Dunába vagy
snapszeroztak a parton, jókedvûen
integettek az uszályoknak és a szá-
jukba illesztett ujjak segítségével fü-
tyültek a csinos lányokra (helyesen: a
lányok után). Mi, nem-utcagyerekek,
a lámpagyári strand kerítése mögül
csodáltunk az utcagyerekek merész-
ségét, figyeltük kunsztjaikat, irigyel-
tük és féltük õket. De persze eszünk-
be se jutott, hogy csatlakozhatnánk
hozzájuk.

A strand a nagymedence mellett
egy töltésben végzõdött, annak ol-
dalában napoztak a magányra vá-
gyók (a másik, medence felöli olda-
lán egy tribün volt, azon mindig
nagy volt a tülekedés), a töltés egy
gépházban végzõdött, annak lapos
tetejére egy lábtengópálya volt fel-
festve, ott voltam érdekelt jobbára.
(Ez tudniillik a kutyaütõk pályája volt,
a menõk lent, a vizilabdamedence
mellett ûzték ezt a sportot.) Az volt a
baja, hogy a magaslati helyszín miatt
egy rossz mozdulat után könnyen a
kerítésen túl találta magát a labda.
Aminek mindenféle macera lett az
eredménye. (Szerezni valami utcagye-
reket, aki visszadobja, például.)

Egy felejthetetlen szerdai napon le-
jött a V. Nagy doktor fia (nekünk
csak V. Kicsi), és lehozta a bõrfociját:
rögtön tudtam, hogy ebbõl baj lesz.
Baj is lett. Egy nagyobb emelésem
után a labda a Dunában landolt, és
mire felnéztem, ott landoltam én is.
A víz meglepõen kellemes volt, a lab-
da se volt messze, néhány karcsapás,
gondoltam, és ott vagyok. 

A többire nem emlékszem. Azt
mondják, több mint egy perc múlva
dobott föl az örvény, és hosszú idõbe
telt, mire az utcagyerekek kihúztak a
partra, és magamhoz térítettek. Este
persze azt válaszoltam nagyanyám
kérdésére, hogy semmi érdekes nem
történt egész nap, de amikor a Filó
bácsi megkérdezte másnap, hogy mi
akarok lenni, ha nagy
leszek, büszkén rávág-
tam, hogy utcagyerek.

– JOLSVAI 
ANDRÁS

Hajdanoló 24. 
– Jolsvai András rovata

Örvényben

Bezárták a siófoki drukkereket a
stadionba a lefújás után – így kí-
vánta elkerülni a rendõrség, hogy
összekeveredjenek az elvonuló né-
pes és hangos, petárdázó újpesti
drukkerhaddal. 

lképesztõ rendõri készültség elõzte meg a
szombat esti Siófok–Újpest futballderbit.
Mondani sem kell, kiemelt kockázatú ren-

dezvénynek minõsült a fanatikus lila tábor érkezé-

se miatt, ám még így is szokatlan volt az erõde-
monstráció lovakkal, s a tömegtüntetésekrõl is-
merõs pajzsos bevetési egységekkel. Sorfaluk tag-
jainak vigyázó szeme közepette vonulhattak sta-
dionba be és stadionból ki az újpesti hívek (hat-
ezer nézõ lehetett a lelátón, s legalább egyharma-
duk tartozhatott a vendégek táborához). 

A meccs alatt semmiféle balhé nem tört ki, a le-
fújás után aztán jöhetett az újabb rendõri felvo-
nulás. A stadion hangosanbeszélõje elõzõleg meg-
kérte a siófoki szurkolókat, hogy a lefújás után
maradjanak a helyükön, mert az elsõbbség a ven-
dégdrukkereké; csak miután õk elvonultak, akkor

mehetnek haza, hangzott az intelem. Mivel ilyet
még eddig nem tapasztaltak, sokan nem vették
ezt komolyan, márpedig a kijáratoknál szembe-
sülniük kellett vele: zárt kapuk, marcona bizton-
sági emberek. Ez a megoldás különösen a Fõ ut-
cai oldalon bizonyult kockázatosnak, hiszen kí-
vül éppen a kerítés alatt vonultak a lila fanok, va-
laki közülük petárdát hajított a kerítésen belülre,
szerencsére azonban senki sem sérült meg, csak
kisebbfajta pánik tört ki, majd pár perc múlva fe-
szültségoldóként a kapuk is kinyíltak. 

Rendõrök sorfala között érte el az armada a
vasútállomást, persze, nem mindenki ült vonat-
ra, számos lila sálas a Balaton-part felé vette az
irányt. Ha azt hitték, erre nem voltak felkészülve
az egyenruhások, akkor tévedtek: a pajzsos, ro-
hamsisakos egység addigra már a Jókai-park és a
Petõfi sétány között sorakozott föl.

forrás: www.sonline.hu

Bezárták a siófokiakat, amíg
elvonult a lila armada

E
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z esemény két fõszervezõje
Komáromy Attila, a
Maximo Hungaria Sport-

egyesület elnöke, valamint Kovács
László, az Ezüst Kovács Kft. vezetõ-
je voltak. Komáromy Attila szervez-
te a bajnokságokat és hívta meg a
résztvevõket. A rendezvényen hat

csapat vett részt, öt magyar és egy
szlovák csapat érkezett Nagykapos-
ról is. A torna idén elõször került
megrendezésre. Célja, hogy segítse
a résztvevõ csapatok felkészülését
a 2010/2011-es bajnoki évadra, va-
lamint a fiatal játékosok és a pró-
bajátékokon lévõk bemutatása.
Tervezik, hogy évente több alka-
lommal is megismételik a találko-
zót.

Kovács László – aki egyébként a
16 éve mûködõ Mikolás Alapítvány
alapító tagja is – régi álma volt egy
ingyenes családi nap megszervezé-
se. Így jött az ötlet, hogy a labdarú-
gó bajnokságot kibõvítsék családi
egészség- és sportnapra is. A mér-
kõzések mellett az érdeklõdõk sejt-
szintû anyagcsere- és vitamin-, illet-
ve szív- és érrendszeri felmérésen
vehettek részt, kipróbálhatták az
arcvasalást, kóstolhattak oxigénes
vizet, valamint volt egészséges élet-
móddal és szépséggel kapcsolatos

tanácsadás is. A gyerekek számára
szerveztek kézmûves foglalkozáso-
kat és volt arcfestés is. A szombati
napot retro diszkó zárta, vasárnap
pedig a Pesti Musical Színház mû-
vészei léptek fel és a Made in Hun-
gária címû musicalbõl adtak ízelí-
tõt. 

A bajnokság végeztével Belán Be-
atrix alpolgármester asszony adta
át az elsõ helyezettnek járó kupát
Nagykapos csapatának. A második
helyen a Maximo Hungária SK vég-
zett, a bronzérmet pedig a Róna SC
játékosai vihették haza. A negyedik
helyen az Újpesti Flotta SK végzett,
ötödik helyen a Némedi BSC, hato-
dikként a Kispályások. Különdíjban
részesült a legjobb góllövõ, Lakatos
István a Róna SC játékosa. A torna
legjobb kapusa Détári István lett a
Maximóból, a legeredményesebb
mezõnyjátékos pedig Geri Ádám a
Nagykaposból. Õk egy-egy serleg-
gel térhettek haza. – K. J.

24 K ö z é l e t   

Kárpát-medencei
amatõr labdarúgó
bajnokság a Tábor
utcában

A

Augusztus 7-8-án amatõr labdarúgó csapatok vették bir-
tokba a Tábor utcai sportpályát. A bajnoki évadra való fel-
készülés mellett családi egészség- és sportnapot tartottak.

Isten éltesse Juliska nénit!
Újpest újabb 100 éves lakóját köszöntötték augusztus 10-én. Pin-
tes Rudolfné, született Vígh Juliánna 1910. augusztus 3-án látta
meg a napvilágot Túrkevén. Juliska néni 8 éve él a kerületben a ro-
konaival.

A jeles évforduló alkalmából az újpesti önkormányzat nevében
Nagy István alpolgármester köszöntötte fel és ajándékozta meg az
ünnepeltet.

KÖSZÖNET A MEGTALÁLÓNAK! 
Vannak még becsületes emberek! – sommázta véleményét egy olva-
sónk, aki azért fordult hozzánk, hogy lapunk segítségével mondjon kö-
szönetet annak az ismeretlen, becsületes megtalálónak, aki megtalálta
és a Piacfelügyelõségen leadta elveszített bankkártyáját. Olvasónk, miu-
tán igazolta magát a Piacfelügyelõségen, visszakapta a bankkártyát, ám
a megtaláló megõrizte inkognitóját. 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A budapesti Káposztásmegyeri Református Egyházközség folytatja jó-
tékonysági ruhaakcióját, amelynek színhelye a Karinthy Frigyes ÁMK
Közösségi Háza, Lóverseny tér 6. Az idõpontok: szeptember 6-a és
szeptember 7-e, keddi napok, 10-18 óra között. A szervezõk mindenkit
szeretettel várnak. 



– Volt már valaha Magyarorszá-
gon?

– Nem, még soha, de azt hallot-
tam róla, hogy Budapest csodálatos.
Majd megnéztem, igaz-e.

– A magyar sportról tudott vala-
mit korábban?

– Puskásékról mindenki hallott a
világon, de mivel eléggé nagy atléti-
karajongó vagyok, a gerelyhajító Né-
meth Miklósról hallottam még. Ha
jól tudom, õ régen olimpiát is nyert.

– És a magyar jégkorongról mi-
lyen elképzelései voltak? Mit hal-
lott felõlünk?

– Tudtam, hogy az elmúlt 5-6 év-
ben sokat fejlõdött a sportág önök-
nél, hallottam arról, hogy feljutottak
az A csoportba. Egy játékost ismer-
tem korábban, Vas Jánost, mert ami-
kor Svédországban jégkorongozott,
egy ideig én is voltam az edzõje. Úgy
nagyjából tíz meccsen játszott a ke-
zem alatt, ennyiszer szerepelt a
malmõi második csapatban.

– Azt tudjuk, hogy Finnország-
ban és Svédországban rengeteg jó
edzõ dolgozik vezetõedzõként, ne-
héz a tûz közelébe kerülni. Miért
fogad el egy magyar ajánlatot egy
finn tréner?

– Nagyon egyszerû a válasz, mert
minden feladat egy új kihívás, amely

során az ember rengeteget tapasz-
talhat és tanulhat. Amíg nem láttam
a játékosokat és az ellenfeleinket,
nem tudom megmondani, hogy
eredményben mi lehet a célunk. De
munkában, teljesítményben az a ter-
vem, hogy átadom a tudásomat,
szeretném, ha minél többet fejlõd-

nének a játékosok, amíg itt dolgo-
zom. A továbblépés folyamata alatt
pedig én is fejlõdöm, igaz, hogy
Finnországból jövök, ahol óriási tra-
díciói vannak a sportágnak, de ez
nem kényelmesít el minket. Sokat
kell még tanulnom nekem is, és
ezért mindent megteszek.

– Milyen stílust igyekszik meg-
honosítani a Vasas hokisainál?

– Mivel csatár voltam, a
támadóhoki híve vagyok. Szeretem a
sokpasszos, gyors játékot. Persze egy
mérkõzés során hullámzik egy csa-
pat teljesítménye, elõfordul, hogy az
ellenfél óriási nyomást gyakorol
ránk, de alapjában véve egyértelmû-
en a támadó szellemû játékot pró-
bálom majd erõltetni.

– Ha jól tudom, két világbajnok-
ságon szerepelt, 1987-ben és 1991-
ben, mindkétszer ötödik lett a finn
válogatottal. Volt kedvenc csapat-
társa vagy ellenfele?

– Nem, azokban az idõkben már
nem idealizáltam senkit, de úgy 14-
15 éves koromban óriási rajongója
voltam az egykori szovjet jégkorong-
nak. Nagy kedvencem volt Borisz
Mihajlov és Vlagyimir Petrov, de a
csehszlovákokat is szerettem. Aztán
amikor elkezdték Finnországban is
közvetíteni az NHL-t, onnan is vá-
lasztottam egy-két favoritot, de a
szovjeteken nem tett túl senki.

– Úgy tudom, a jégkorongon kí-
vül van még egy szenvedélye…

– A zenére gondol? Valóban van
egy rockbandánk, öten alkotjuk, né-
gyen jéghokisok vagyunk. Én basz-
szusgitáron játszom. Persze nem kell
valami komoly dologra gondolni,
nyaranként zenélünk együtt, a többi
évszak kizárólag az igazi szerelemé, a
jégkorongé. – T. R.

Olykor basszusgitárra
cseréli a hokiütõt
Hokiütõk a kézben, szõke haj, széles mosoly és rengeteg csomag. Megérkezett
Újpestre, az Ice Centerbe Risto Kurkinen, a Vasas jégkorong-csapatának finn
edzõje. A 47 éves szakember, aki játékosként két világbajnokságon öt gólt szer-
zett, a támadóhoki híve, amúgy egy amatõr rockbanda basszusgitárosa és az egy-
kori szovjet jégkorong rajongója.
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Risto Kurkinen 
gitarozik (balra)

Risto Kurkinen és Kangyal Balázs



Miért pont Soltvadkertre esett
a választás? – kérdezem a tá-
bort szervezõktõl.

– Ezt a helyet nyugodtan nevez-
hetnénk kis Balatonnak, hiszen a
strand olyan, mintha a magyar ten-
ger mellett lennénk, persze olcsóbb
árakon. Újpest önkormányzata
messzemenõen támogatja munkán-
kat, és más fõvárosi, országos, pá-
lyázatokon is szoktunk nyerni üdül-
tetésre különbözõ összegeket. Így
tudunk minden évben több tábort
szervezni itt és Katalinpusztán. A
származás nálunk nem mérvadó, el-
viszünk minden kisgyermeket, aki-
nek családja nem tud megengedni
egy nyári pihenést. Mindegy, hogy
szõke vagy barna, nagyon fontos a
környezetváltozás, és nemcsak a
gyerekeknek öröm, hanem nekünk

is maradandó élmény a velük való
foglalkozás – mondja Csóka János
Pál.

Giczy Béla hozzáfûzi: – Visszajáró
vendégek vagyunk. Jó kapcsolatot
ápolunk a tábort fenntartó Újbuda
önkormányzatával és az itt dolgo-
zókkal. Az évtizedes tapasztalat

alapján nyugodtan mondhatom:
modellértékû, máshol is alkalmaz-
ható gyakorlattal bírunk. Alapvetõ-
en a gyermekek regenerálódásáról,
pihenésérõl, új élmények szerzésérõl
szól a vakáció, de professzionális pe-
dagógusokkal belecsempésszük a
tanulást és a tanulást nagymérték-

ben segítõ differenciált fejlesztõ-
munkát. 

Tekintsük át, miért is rendkívül
fontos a személyre szabott fejlesztés.
Ismeretes, hogy Japán a számára
vesztes világháború után, a tanügyi
elvek és gyakorlat átszervezése so-
rán, duplájára emelte a készségórák
köztük például a rajzórák számát. Ez
is nagymértékben hozzájárult ah-
hoz, hogy néhány évtized alatt meg-
teremtett egy finommechanikai,
elektromechanikai, majd számítás-
technikai ipart, amivel a világ élvo-
nalába emelkedett. A jobb és bal
agyfélteke mûködése között ugyanis
rejtelmes, egymás fejlõdését segítõ
kapcsolat, együttmûködés létezik. A
készségtárgyakra épülõ foglalkozá-
soknak nemcsak önmagukban rejlik
a jelentõségük, hanem kihatnak a
gyermek egész személyiségére, sõt, a
többi, például a reáltantárgyak elsa-
játítására is pozitív hatással bír. A
boldogan végzett munka kreatívvá
és sikeressé tesz.

A táborban Máté Magdolna fej-
lesztõpedagógus vezeti a kéz-
mûves foglalkozásokat, fõ fel-
adata az egyéni fejlesztés.

– Gyöngyszövést és fonást, vasalt
gyöngyökbõl képeket, pókfonást,
csipeszfigurák, batyubábok, papír-
masé készítését gyakoroljuk. Az írás
koordinációját nagyban elõsegíti a
gyöngyfûzés, ha megfigyeljük az ap-
ró mozdulatokat, rájövünk, hogy
megegyezik a betûtanítás gyakorlati
mozdulatsorával. A finommozgást,
türelmet, és monotónia-tûrést egy-
aránt erõsít. Hozzá társul a színes
gyöngyök szín- és árnyalatfelismeré-
se. Elmélyíti a vizuális emlékezetet,
minden gyermek számára egyéni ér-
deklõdéséhez kapcsolt fejlesztését
valósítsuk meg.

A gyakorlatban hogyan kell el-
képzelni az egyéni érdeklõdés-
hez kapcsolást?

– Vegyünk egy vagány kisfiút, aki
a színes gyöngyökbõl való ismétlõdõ
mintasor kirakását kislányos foglala-
tosságnak tartja, de nagyon szereti a
focit. Kedvenc csapata az UTE, jelvé-
nyét már érdekesebbnek tartja elké-
szíteni. Ebben segít a kirakás után
összevasalható, gyöngyökbõl álló
kép, amit, ha elkészít, az övé lehet.

Barnuljunk
együtt!
Az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat Soltvad-
kerten szervezett nyaralást a Kiskunsági Nemzeti Park
szomszédságában, Kecskeméttõl alig negyven kilomé-
ternyire. Tizenhárom éve járok én is a táborba, legmé-
lyebb közösségi élményeim közé tudok sorolni. A válto-
zatos programok mellett sok olyan információhoz jut a
figyelmes táboroztató, amihez iskolai, önkormányzati
környezetben aligha. A fiatalok saját világukról jobban
megnyílnak, így problémáikra mi is jobb válaszokkal,
tanácsokkal szolgálhatunk. A diákjaink lelkében lap-
pangó feszültségek, szorongások felszabadulnak, ha a
gyerekeknek módjuk van egész egyéniségüket, érzelmi
világukat, intellektusukat megmozgató, felfedezésszerû
ismeretekkel, élményekkel találkozniuk. Csóka János
Pál, a roma önkormányzat elnöke és Giczy Béla, a Bródy
Imre Oktatási Központ igazgatója tizenötödik éve szer-
vezi a halmozottan hátrányos helyzetû újpesti gyerme-
kek üdültetését.
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15 éves táboroztatási tapasztalatok
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Természetesen a végén elengedhe-
tetlen a jó munka megerõsítését je-
lentõ dicséret.

Szûcs Klára gyógypedagógus
szervezi a tábor vetélkedõit.

– A memória, a koncentráció tö-
kéletesítse a cél, játékos ügyességi
sportversenyekkel. Csoportos kira-
kóst éppúgy játszunk, mint totóve-
télkedõt, ahol a feltett kérdéstre a
választ együtt találják ki a gyerekek.
Gémkapcsokat fûztünk össze, így ja-
vítottuk a szem és a kéz-koordináci-
ót. Az ügyességi vetélkedõk alkalmá-
val jól megfigyelhetõ, hogy a lányok-
fiúk, mennyire jól tudják egymást
segíteni a feladatok megoldásában.
Minden gyermeknek éreznie kell,
hogy  közösséghez tartozik, amely-
nek aktív, fontos része lehet, ahol
számítanak rá.

Jávorszky Ágnes tanító óriás
társasjátékot rendezett a gye-
rekeknek, feladata a csapat-
szellem kialakítása és elmélyí-
tése volt. Mitõl lesz óriás a tár-
sasjáték?

– Prófuszné Horváth Mónika kol-
legám ötletét hoztam le a táborba.

Óriás dobókockával és saját készíté-
sû bábukkal áll fel az aszfaltra rajzolt
hatalmas játékmezõbe a piros, sárga
és kék csapat. A kockával dobott
számmal léphetnek tovább, ahol
nyelvtörõ, találós-kérdés, szerencse
és büntetõmezõk vannak. A felada-
tokat közösen kell megoldaniuk. A
cél a csapat és egyéni munka össze-
kapcsolása, látványos és izgalmas
társasjáték segítségével.  

A gyerekeket kérdezem arról, mi
volt a legjobb a táborban. Min-
denkinek volt valami kedvence,
felsorolnak számos programot,
fürdést, tábortûz utáni paprikás
krumpli bográcsozást. Egyszerre
említik Gizi nénit, aki a nagy játé-
kok után, sõt, egész nap mosollyal
szolgálta fel az innivalót az uzson-
nát. Mindenki Gizi nénije olyan
asszony, aki megteremti a tábor-
ban is az otthoni légkört. A végén
egyszerre vágják rá: a meglepetés
volt a legjobb!

Balog Aranka gyermekvédelmi
felelõs, a tábor vezetõje elárul-
ja a meglepetést?

– Hát persze! Karaoke-partit ren-
deztünk, profi Dj-vel. Este héttõl ti-

zenegyig énekelt mindenki, együtt.
Az esõs napokat is tartalmasan töl-
töttük, volt kosárlabda-meccs, ahol
Erik jeleskedett, villámgyorsan pat-
togtatta a labdát. Meglepetésbõl
sem egy volt, Csóka János az egyik
nap például hatalmas dinnyékkel ör-
vendeztette meg a gyerekeket. Já-
nost nagyon szeretik, mert amellett,
hogy szigorú velük, bevonja õket
minden feladatba, egyenrangú part-
nerként bánik a gyerekekkel.

Mivel tudja megfogni a fiatalo-
kat – kérdezem Csóka János
Pált.

– A figyelemmel. A legfontosabb
megkapni és megtartani a figyelmet.
Több serdülõnél jelen van, hogy
nem bízik saját adottságaiban, ké-
pességeiben, ezért dacból bele sem
kezd a feladatok megoldásába. Ha
meg tudom fogni a gyerekek figyel-
mét és megtapasztalják, hogy tudá-
suk, ügyességük, egyre fejlõdik, ak-
kor nõ az önbizalmuk, egyre több
mindenre lesznek képesek. Felfede-
zik, hogy ezeket az aprónak tûnõ si-
kereket õk maguk érték el. Elkezde-
nek bízni önmagukban és ez elen-
gedhetetlen lesz a jövõjük szem-
pontjából is. – MOLNÁR ISTVÁN



ÚJPEST GALÉRIA
Az Újpesti Városnapok alkalmából
nyíló kiállítások.
Augusztus 28., szombat, 11 óra:
A Pállya Celesztin képzõmûvészeti
pályázat zsûrizett mûveinek kiállí-
tása. A kiállítást megnyitja: Zsigmond
Attila, a Budapest Galéria fõigazgatója.
Augusztus 29., vasárnap, 10 óra:
Ifjú géniuszok kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Harsányi Gá-
bor színmûvész, az Újpest Színház
mûvészeti vezetõje. Az Újpest
múltjával, jelenével foglalkozó ama-
tõr képzõmûvészeti alkotások és
egyéb kategóriák legjobb pályamû-
vei 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:
kisebb, vagy nagyobb helyiségre van
szüksége; ne menjen máshova! 
Mi vagyunk az Ön partnere!
Közgyûlések, tanácskozások, konfe-
renciák, baráti találkozók, iskolai
rendezvények (szalagavatók, érettsé-
gi találkozók, évnyitók, évzárók), –
családi ünnepségek (esküvõk, szüle-
tésnapok, házassági évfordulók), –
tanfolyami oktatások, termékbemu-
tatók; bármilyen ünnepélyes, vagy
hétköznapi esemény céljára.

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

Õsszel is várjuk szeretettel ven-
dégeinket programjainkra, tan-
folyamainkra!
Mûsoros rendezvények:
Szeptember 7-én (kedden) 15 óra-
kor, a 2 éves ÚJPESTI MAGYARDAL

ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR ünne-
pi megnyitójára kerül sor. Zene,
ének, vers és sok más meglepetés
vár Önre… Körvezetõ: László Mária
Köszöntõt mond: Belán Beatrix al-
polgármester asszony

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

Szeptember 26-tól minden vasárnap
17-22 óráig: HÉTVÉGI RANDEVÚ
Zenés, táncos klubest társkeresõk-
nek, szórakozni vágyóknak. Játszik:
a Nincspardon Tánczenekar. Belé-
põ: 1000 Ft, klubtagsággal 800 Ft. A
klubtagok több más kedvezményt
is igénybe vehetnek.

Újpest Színház
Õsszel újra megvásárolható a 4 elõ-
adásra szóló ÚJPEST SZÍNHÁZ BÉR-
LET. A bérleti elõadásokon kívül
megtekinthetik majd nagyszínpadi
és kamara elõadásainkat a színház-
mûvészet több mûfajában.
Koncertek: Folytatjuk „OPERAPORT-
RÉK” sorozatunkat Köteles Géza köz-
remûködésével. Vendégeink: a Ma-
gyar Állami Operaház kiváló szólistái.
Számos koncerttel is megörvendez-
tetjük a nagyközönséget az operett,
musical és könnyûzene mûfajában.

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

A „RENDHAGYÓ IRODALOM-
ÓRA” címû programsorozatot álta-
lános és középiskolásoknak ajánljuk.

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

beiratkozás – kezdõknek: szept.
14-én, 17.30 órakor; nem kezdõk
részére: szept. 13-án, 17.30 órakor.

– felnõttképzési tájékoztató szolgálat,
– pályaorientációs és korrekciós ta-

nácsadás. 

MOZGÁSTANFOLYAMOK
JAZZBALETT (6 éves kortól)
Idõtartama: 20 hét, heti 2x2 óra.

Összesen 80 tanóra. Tanfolyamve-
zetõ: Péter Márta táncmûvész. Be-
iratkozás: szeptember 7-én és 8-án,
17.30–19.00 óráig

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

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

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

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

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

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

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KÉSZSÉGFEJLESZTÕ KURZUS
A Stúdió programja 2010 õszén:
Célunk a kommunikációs készségek
fejlesztése valamint a koncentráció-
ra és magabiztosságra nevelés. A
képzés része továbbá a tehetségku-
tatás is. A legtehetségesebbek szá-
mára szinkronizálásra, valamint te-

levíziós, filmes és színpadi szerep-
lésre is van lehetõség. Az órák ré-
szét képezik: konfliktuskezelés, ön-
kifejezés, koncentráció, kreatív játé-
kok, rögtönzés, beszéd, színjátszás,
színpadi mozgás és ének.
Tehetségkutatás:
– elõadás technikai fejlesztés,
– rögtönzéses feladatok,
– színpadi mozgás,
– szinkronizálás alapozó,
– ének és zenei készségfejlesztés.

Kommunikációs tréning gyerekek-
nek: 
– kreatív játék, 
– helyzetgyakorlatok,
– koncentráció-fejlesztés,
– önkifejezés és beszéd fejlesztés,
Felvétel 5 éves kortól 19 éves korig!
Infó és jelentkezés: 06-309-737725,
06-30-663-0357

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

ZENÉS, TÁNCOS KLUBDÉLUTÁN
Szeptember 2., 16–18 óráig szere-
tettel várunk minden zenét szeretõ
vendéget, ill. azokat, akik remek tár-
saságban szeretnének eltölteni egy
kellemes délutánt. Közremûködik:
Boldizsár Endre, belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SENIOR TORNA
Szeretettel várjuk minden kedves ér-
deklõdõ jelentkezését senior tor-
nánkra. Az eredmény: alakformálás,
friss közérzet, jókedv, vitalitás. Fog-
lalkozások: hétfõn 15–16 óráig. Kez-
dés: szeptemberben 6-án, 15  óra-
kor. Díja: 500 Ft/alkalom, bérlet:
2000 Ft/fõ/hó. Vezeti: Várszegi Béla
tel.: 06-30-399-5949. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

TÖRZSI HASTÁNC OKTATÁS
Nõi erõ, büszkeség és a tradíció. Ez a
törzsi tánc. Foglalkozások: csütörtö-
kön 19–20 óráig. Kezdés: szeptem-
berben 2-án, 19 órakor. Díja: 1100
Ft/óra, bérlet: 4000 Ft/4 alkalom.
Vezeti: Georgi Ildikó. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

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



Tisztelt újpestiek! Tájé-
koztatjuk az érdeklõdõ-
ket, hogy irodánk nyáron

a megszokott nyitvatartási rend-
del folyamatosan mûködik. A Fi-
desz ingyenes jogsegély-szolgálata,
illetve a képviselõi fogadóórák júli-
us és augusztus hónapban szüne-
telnek. Irodánk nyitva tartása: H-P:
11–18-ig. Cím: 1042 Budapest, Ár-
pád 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 ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Az ajánlószelvények össze-

gyûjtésére csak néhány nap áll a
rendelkezésünkre, ezért kérjük,
hogy ajánlószelvényeiket lehetõség
szerint adják le az alábbi helyeken,
vagy telefonon  ill. e-mail-ben jelez-
zék támogatói szándékukat, hogy
elõre egyeztetett idõpontban sze-
mélyesen kereshessük fel Önöket.
Jobbik-iroda: Szent László tér 7.
hétköznap: 16 és 19 óra között

Tel.: 06 70 314 7887, 06 30 345 3785
Újpest Központ Metro aluljáró:
hétköznap: 16 és 19 óra között
Újpesti Piac: szombaton: 8 és 12
óra között

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 között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18. 

Nyári szünet miatt az
MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezet Ingyenes

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

Tisztelt újpestiek!
Az LMP az õszi választá-

sokra minden egyéni választókerü-
letben saját jelöltet állit. Kérjük tá-
mogassák jelöltjeinket ajánlószelvé-
nyeikkel. Regisztráció és bõvebb in-
formáció a www.lmp4-15.hu olda-
lon. Csak önkkel Lehet Más Újpest!

Újpestért
Egyesület
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HATHA JÓGA
Foglalkozások: hétfõn 18.30–19.45
óráig. Kezdés: szeptember 6-án,
18.30 órakor, az elsõ alkalom ingye-
nes. Díja: 1200 Ft/alkalom; bérlet vá-
sárlásakor: 1000 Ft/alkalom. Vezeti:
Szirtesi Olívia jógaoktató, kinezioló-
gus, tel.: 06-30-653-0840. (Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház Több info:
www.o-liviaharmonia.hu

CAPOEIRA GYEREKEKNEK 
ÉS FELNÕTTEKNEK 
Zenés-akrobatikus játék, harcmûvé-
szet, mely minden korosztály által él-
vezhetõ. Foglalkozások: kedden és csü-
törtökön 18–19 óráig. Kezdés: szep-
tember 7-én, 18 órakor. Díja: 6000
Ft/hó (14 éven aluliaknak kedvez-
mény). 1200 Ft/alkalom (gyerekeknek
1000 Ft/alkalom). Vezeti: Mestre V. T.
tel.: 06-20-201-9525.  www.acdp.hu
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

ÚJPESTI GYERMEK 
GALÉRIA

„RAJZOLNI SZERETÜNK 
– KICSIK ÉS NAGYOK”
Augusztus 26-ig.
Az Újpesti Rajziskola kiállítása

„AHOGY ÉN LÁTOM”
Augusztus 27–szeptember 17.
Müller György természetfotós kiál-
lítása. Megnyitja: Zsila Sándor
temészetfotós.

www.ugyih.hu

Fancsali András az UTE kíváló hosszútávfutója 61 éves korában váratlanul elhunyt. 1970. és
1984. között sok dicsõséget szerzett a nemzeti és a lila-fehér színeknek. Temetése augusztus
26-án, csütörtökön 9:45 órakor lesz a Megyeri úti Temetõben.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Ingatlan eladó

� Eladó vagy cserélném Táborfalván Bp-tõl 50
km-re 05 vonalán Népligettõl (45perc) Kõbánya-
Kispestrõl (egy óra vonattal) 68 m2-es 2 + félszo-
bás házamat 400 négyszögöl kertel melléképüle-
tek garázs fúrt kút teljes közmû rendezet kör-
nyezet busztól vonattól 5perc. IV. ker., egyszobás
öröklakást beszámítok, megegyezünk. Tel.: 06-
70-513-4911

� Újpest központban, metrótól két percnyi sé-
tára eladó egy 44 m2-es, másfél szobás, szép álla-
potban lévõ, 2. emeleti, KNY-i fekvésû, társashá-
zi lakás. Irányár: 13,9 MFt. Tel.: 06-20-238-1370.

� 50 m2-es 1 + fél szobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5000-555 

� 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

� Újpesten eladó egy 44 m2-es házrész összkom-
fortos cirkós jó állapotú, és egy különálló raktár
helyiség. Ára.: 12,2 MFt. Tel.: 06-70-365-8128

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben épült
földszinti, parkos, kertkapcsolatos, 44 m2-es,
amerikai konyhás nappali, egy hálós,18 m2 elke-
rített saját teraszos öröklakás, ajándék konyha-
bútorral, mosogatógéppel, tárolóval 15,8 MFt-
ért eladó. Tel.: 06-30-9504-551

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

� Eladó Újpest kertvárosában magasföldszinti
nagy belmagasságú 80 m2-es 3 szobás polgári la-
kás, kertkapcsolattal, pincével. Irányár: 18 MFt.
Tel.: 06-30-378-73-41

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcá-
ban, utcai és belsõkertre nézõ, II. emeleti, két er-
kélyes, 52 m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kam-
rás, pincés, tégla öröklakás 11,5 MFt eladó. Tel.:
06-30-9-504-551

� 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

� Tulajdonostól eladó a XV. kerületben, egy
háromszobás tégla lakás. Tel.: 06-70-571-
5170

� 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

� 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

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

� Ha megnézi megigézi! Börzsönyben, Nagy-
orosziban csodálatos fekvésû 800 nöl, gyü-
mölcsfákkal teli telek, kis téglaházzal, vízzel, vil-
lannyal, fûtéssel, 2,8 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-
609-9681, 3-693-336

� 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.: 06-20-9612-405

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

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

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

� Tulajdonostól a IV. ker., Szigeti utcában,
négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es, 2+1 fél-
szobás, jó állapotú, erkélyes, redõnyös, teher-
mentes panellakás eladó. Irányár: 12,9 MFt. Ga-
rázsbérleti jog átruházható! Tel.: 20-374-6759

� Eladó lakás Újpesten. 75 m2-es, két kisebb +
egy nagyszoba + étkezõ + erkély, II. emeleti, 4
vízórás, igényesen felújitott lakás eladó szeptem-
bertõl. A metró 8 percre ! Ára: 12,5 MFt. Tel.: 06-
30-408-6202

� Újpest központban lévõ 35 m2-es egy + fél-
szobás önkormányzati lakásomat nagyobbra
cserélném, ami szintén önkormányzati, ráfizetés-
sel. Tel.: 06-30-483-5985 

� 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

� Újpesten, Erzsébet utcában, 35 négyzetmé-
teres, másfél szobás panellakás tulajdonostól el-
adó. Budai panoráma, jó közlekedés, egyszerû
parkolás, biztonsági rács, hamar költözhetõ.
Irányár 7,5 MFt. Tel.: 06-70-429-6000

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

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

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

� Fót határán Tímár vaskereskedés mögött, 800
m2-es parkosított, közmûvesített telken, kétszin-
tes, földszinten 100 m2-es amerikai konyhás két
+ félszobás családi ház 38 m2-es garázzsal eladó.
Tetõtér beépítés elõkészítve. Ár: 16,3 MFt. Tel.:
06 70 637 2718

Ingatlant kiad

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

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

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

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

� Kiadó a Deák Ferenc utcában egy III. emeleti,
másfél szobás, étkezõs, csendes, erkélyes, zöldöve-
zeti lakás, saját vízórával. Bérleti díj: havi 60 000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 06-30-903-9164

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

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

� Újpest központban egyszobás újépítésû la-
kás kiadó, igény szerint gépkocsi beállóval. Fo-
gyasztókhoz mérõk tartoznak, bérleti díj beren-
dezés és létszámfüggõ. Tel.: 06-30-306-3334

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

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

� 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

� Vennék Újpesten saját részre készpénzért 35
m2-es lakást, ami  felújítandó is lehet, 6 MFt-ig.
Vagy 54 m2 est 7 MFt-ig. Tel.: 06-20-325-9974

Ingatlant cserél

� Sürgõsen elcserélném 1 + 2 félszobás tanácsi
lakásomat 1 + félszobás szintén tanácsira, Újpes-
ten Káposztásmegyer I-re. Minden megoldás ér-
dekel. Tel.: 06-70-643-6353

� Önkormányzati 55 m2-es lakásom elcserélném
kisebbre! Különbözettel! Tel.: 230-6805, e-mail:
julika1005@citromail.hu

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

Garázs

� Ugró Gyula soron garázs eladó. Irányár: 2
MFt. Ugró Gyula soron lakás kiadó 50 000 Ft +
rezsi. Tel.: 06-30-270-3826, 230-4661 (8-18 kö-
zött)

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

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

� Újpest központban zárt garázs kiadó. Érdek-
lõdni: 06-20-500-0555 

Szolgáltatás

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

� Mosógép és mikrosütõ szerviz. Felújított
mosógépek értékesítése garanciával, szállí-
tással. Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955

� 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 forgalmazá-
sa, szerviz. Készülékjavítás, csere, új és fel-
újított készülékek árusítása. Kisebb vízsze-
relési munkákat 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, www.annauklima.hu

Oktatás

� 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

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

Vegyes

� Eladó Duto verona páncélszekrény mabisz mi-
nõsítésû 5 000 000 Ft értékhatárig. Típusa Art.
Kroma 250 Mat. 787Air. Mérete: 66 x 73 x 120
cm. Súlya: 800 kg. Ára: 250 000 Ft.  Tel.: 06-70-
408-2847

Gyermekfelügyelet

� 8 és 6 éves kislányomhoz keresek bébiszittert
napi 1-2 órára, aki az óvodából, iskolából elhoz-
za õket szintén újpesti lakásunkba. Elérhetõség:
e-mail: sz.orsi@vipmail.hu. Tel.: 06-70-505-8847

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 Újpes-
ten hagyatékból eladó. Tel.: 06-30-922-0749

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

Üdülés

� Augusztus 20-i hétvége a Balatonon Rév-
fülöpön 8000–11 000 Ft/fõ. Érdeklõdni:
info@vakaciotabor.hu Tel.: 06-30-997-
5347, www.vakaciotabor.hu

Utazás

Augusztus 28. Ópusztaszer-Szeged 5900 Ft +
belépõ; szeptember 14. Körutazás Horvátor-
szágban 69 900 Ft; szeptember 4. Bécs-
Schönbrunn 6400 Ft + belépõ; szeptember
11. Piknik a Fertõ tavon 6900 + piknik;
szeptember 12. Máriazell  8500 Ft. Pataki
Edit, tel.: 413-1874

Egészség

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

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

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 8-16, szerdán 8-15,
csütörtökön 9-14 óráig vesszük
fel. Díja bruttó 1000 Ft/25 szó. 
A lakossági hirdetéseket az 
unhirdetes@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!
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– Nagyon örülünk a si-
kernek, már csak azért
is, mert teljes mértékben
egyetértünk a verseny cél-
jaival. Az ötletgazda Arany-
ponty Zrt. és a Magyar Haltermelõk
Országos szövetsége – röviden

mondva a
Haltermosz –

minden lehetõséget meg-
ragad, hogy a magyarokat

az egészséges halételek fogyasztá-
sára ösztönözze, népszerûsítse a ki-
váló élettani hatású hazai borokat

is – avat a részletekbe Haász Tamás. 
– Ismert embereket és a sajtót sike-
rült megnyerniük annak, hogy a
verseny érdekében legyen például
péntekenként halnap, ne csak ün-
nepi alkalmakkor kerüljön az asztal-
ra. Lévai úr (az Aranyponty Zrt.
igazgatója, egyben a szövetség társ-
elnöke) éttermünk és halételeink jó
ismerõje meghívott bennünket is a
versengésre. Nagy örömömre jó
médiát szervezett, a sajtó ezúttal
fogékony volt a pozitív hírre és segí-
tett a zsûrinek: Bényi Ildikó televízi-
ós mûsorvezetõnek, Koncz Gábor,
Straub Dezsõ színmûvészeknek, va-
lamint Benkõ Lászlónak, az Omega
együttes vezetõjének a kóstolásban. 

– Kikkel versengett az Öregha-
lász?

– A Duna túloldaláról a Rozma-
ring Kertvendéglõ, a Sipos Halász-
kert, a Kéhli vendéglõ, a Sipos Ha-
lászkert és Étterem fõzött rajtunk
kívül ezen a napon rácpontyot, a
palotai szomszédságunkban lévõ
Víg Kalmár az eredményhirdetés-
nek adott otthont. A zsûri két csa-
pata, vagyis a celebek és a sajtó tag-

jai 11 órakor a Rozmaring Kertven-
déglõben kezdték a kóstolást és a
már említett vendéglõk érintésével
15 órára értek Újpestre, hogy meg-
ízleljék a rácpontyos tálunkat,
amelynek elkészítése Süveges Csaba
séf érdeme volt. Az ételhez Vida Pé-
ter borász szekszárdi Pinot Noir-ját
kínáltuk, ami szerintünk is remek
választás volt. 

– Hogyan lehetett zsûrizni és sor-
rendbe állítani a népszerû éttermek
ételeit?

– Minden bizonnyal a pillanatnyi
benyomás döntött, hiszen a gaszt-
ronómia az ízekre, a látványra, a
vendéglõi hangulatra egyaránt épít.
Mi nagyon örültünk a sajtó által
odaítélt különdíjnak. Miközben
szerénytelenség nélkül mondha-
tom, specialitásunkkal, a halászlével
országosan mérve az elsõk között
vagyunk.

– Folytatódik-e a verseny? 
– Igen, szeptember harmadikán,

amikor a harcsa lesz az elkészítendõ
halfajta Ez éttermünk egyik specia-
litása, sok vendégnek szereztünk
már kellemes meglepetést olyan
különlegességeinkkel, mint az aszalt
szilvával töltött harcsa.   

– B. K.

Igazi uborkaszezoni hír a napi sajtóból: Halra Magyar, Halra Bor! címmel versenyso-
rozatot indítanak éttermek, vendéglátó egységek részére. Minden hónap elsõ pén-
tekén öt-öt étteremnek kell elkészíteni valamilyen, elõre meghatározott halételt, a
hozzá passzoló magyar borral szervírozva. A versenyre az Öreghalász étterem is ne-
vezett, és az augusztus 6-i fordulóban, amelyben a rácpontyé volt a fõszerep, a saj-
tó különdíját érdemelte ki. A nem mindennapi versengésrõl Haász Tamást, az Öreg-
halász étterem vezetõjét kérdeztük.

Az érdem a Haltermoszé,
a siker az Öreghalászé

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

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

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

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.)

JIM SANDERS
misszionárius  GYÓGYÍTÓ

istentiszteletet tart
2010. szeptember 6-án, 

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

www.ksze.org

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

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

Süveges Csaba séf

A séf mellett Haász
Tamás üzletvezetõ
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. szeptember 2-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesz-
tõsége, 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 29. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Bada
Gábor, Holicska Hajnalka, Juhász Ferencné, Kuron Dénesné, Szabó Sándor, Szabados Balázs, Varró Jánosné, Zsadon Erika. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 
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