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ÚJPESTI NAPLÓ

CURTIS ÉS MAJKA
BOMBAMEGLEPETÉSE
A város a tenyerén hordoz, eddig is 
büszke újpesti voltam, most már meg-
hatott újpesti vagyok –  nyilatkozta la-
punknak Curtis, aki Majkával lép szín-
padra.   – 2. oldal 

A HELY, AHOL SZERETÜNK ÉLNI
Azt szeretném, ha az Újpesti Vá-
rosnapok azt az érzést keltené ben-
nünk, hogy Újpest az a hely, ahol 
szeretünk élni – mondta lapunknak 
Wintermantel Zsolt polgármester. 
 – 3. oldal 

HOBO SZOMBATON 
AD KONCERTET
Régi HBB dalokkal, a Circus Maximus 
számaival, versekkel, vadonatúj, még 
meg nem jelent dalokkal, bluesok-
kal érkezik az újpesti születésű Föl-
des László.  – 7. oldal 

SZOBROT EMELNEK HALASSY 
OLIVÉRNEK
Halassy Olivér emléke előtt szobor-
állítással tiszteleg az önkormány-
zat. A többszörös olimpiai bajnok-
ról, egykori pólós társáról, Enyedi 
Gyula bácsi beszél.  – 13. oldal 

www.ujpest.hu

Kiemelt terjedelemben mutatjuk be az augusztus 24–28. közötti Újpesti 
Városnapok fellépőit, programjait, szolgáltatásait (2-11. oldal, 13. oldal, 16. oldal)
(Címlapképünk, Vajda János felvétele, a „Miénk itt a tér” című fotókiállításon tekinthető meg.) 

Újpesti Városnapok! 

Újpesti 

Városnapok

augusztus 24–28.

www.ujpest.hu/varosnapok



Ability parkkal várja a látogatókat a Városnapok.  Az Ability Park a fogyatékos 
emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában bemutató interaktív 
élménypark. Célja, hogy a látás-, hallás- és mozgássérült, autista és értelmi fo-
gyatékos animátorok által bemutatott játékokkal segítse a fogyatékos szemé-
lyek beilleszkedését és elfogadását, mindenekelőtt pedig tartalmas és öröm-
teli élményt nyújtson mindenkinek, aki játszani szeretne, vagy próbára akar-
ja tenni képességeit! Mint közismert, a Polgármesteri Hivatal épülete önma-
gában is akadálymentesített. 

GÖRDÜLŐ TÁNCCSOPORT
Kerekes székes művészek is fellépnek a Városnapokon, a Gördülő tánccsoport.

Tánc és kerekes szék. Ez a két szó a laikus embernek gyakran egymást ki-
záró fogalomként jelenik meg, hiszen a köztudatban a tánc összekapcsolódik 
a parketten suhanó párok, vagy a diszkóban ritmusra mozgó emberek látvá-
nyával. Aki megismeri a kerekes székes táncot, az döbbenetesen felemelő él-
ménnyel gazdagodik. Mosolygó, vidám vagy elgondolkodó arcokkal találko-
zik. Színes, gyönyörű ruhákban, a táncparketten forró vagy andalító ritmu-
sokra hangtalanul suhanó táncosokat lát. A látvány a néző számára nem szo-
morú, nem szánalomkeltő, hanem kezdetben egyfajta rácsodálkozás, majd 
ezt felváltja a csodálkozással kevert önfeledt boldogság, öröm érzése.  (un)

Mindent Újpestről 
az újpestieknek!
Szeretné, hogy tájékoztassuk az újpesti fesztivá-
lokról, jelentősebb eseményekről? Ehhez kérjük, 
a következőket tegye meg! A Városnapokon tölt-

se ki a regisztrációs lapot augusztus 26–28. kö-
zött, és az önkormányzat Szent István téren ta-
lálható faházánál adja le. Cserébe azonnal egy új-
pesti emblémás ajándékot kap. A regisztrációs la-
pot kitöltők és leadók között a Városnapok után 
ajándékutalványokat sorsolunk ki, melyek az új-
pesti Ajándékboltban válthatók be. A sorsolá-
son kizárólag újpesti lakcímmel rendelkezők ve-

hetnek részt. A szerencsés nyerteseket e-mailban 
értesítjük, ezért kérjük olvashatóan megadni az 
elektronikus elérhetőséget.

Az idei sorrendben a 19. Újpesti Városnapok, 
ezért az önkormányzat megajándékozza az első Vá-
rosnapok évében – azaz 1993-ban – születetteket. 
Érdemes tehát a regisztrációs lapon bejelölniük az 
erről szóló részt, rájuk külön nyereményjáték vár!
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Akadálymentes fesztivált szerveznek a fogyatékkal élőknek 

Városnapok az esély-
egyenlőség jegyében
Az Újpesti Városnapok idén az esélyegyenlőségről szól. 
Több program foglalkozik az ő életükkel, a szervezők 
egyéb szolgáltatást is biztosítanak, hogy a kerekesszékesek 
is maradéktalanul élvezhessék a programokat. 

Már szerdán indul a forgatag!
Az Újpesti Városnapokon nem kell csütörtökig várni az első találkozásig: 
a programsorozat közönségét kiszolgáló árusok, vendéglátósok már szer-
dán kitelepülnek a Szent István térre, ahol napközben kezdetét veszi a 
forgatag. Lehet koccintani, falatozni, beszélgetni, vásárfi át venni! 

– Lassan nincs olyan újpesti, aki ne 
tudná, kicsoda Curtis. Valósággal szá-
guldasz felfelé. Hogy bírod?

– Maradtam az, aki voltam. Nem 
azért rappelek Újpestről, a gyerekko-
romról, az élet „sötétebb” oldaláról, 
hogy megszedjem magam, aztán felülről 
akarjam megmondani a frankót. Én Szé-
ki Attilának születtem, aki Curtis néven 
rappel, Széki Attila néven pedig focizik. 

– A fociban is egyre sikeresebb 
vagy. Összefügg a kettő?

– Remélem, hogy nem. Elmond-
tam már sokszor: elsősorban futbal-
listának tartom magam. A sikereim a 
sportban a teljesítményemmel függ-
nek össze, nem a slágereimmel. 

– Amely slágerek immár „elhagy-
ták a kispadot”. A Városnapokra sem 
akármilyen vendéget hozol.

– Igen! Majoros Peti barátomat, 
akit persze Majkaként sokkal job-
ban ismer mindenki. Nemrég készült 
el közös dalunk, „Belehalok” címmel. 
Majkával egyébként nagyon jól meg-
találtuk a közös hangot. Az sem el-
képzelhetetlen, hogy hosszabb távon 
és nem egy szám erejéig folytatódik ez 
az együttműködés. 

– A Családi Nap volt az első alka-
lom, amikor felléptél Újpest hivatalos 
rendezvényén. Változott valami azóta?

– Nem tudom, hogyan és mikor tu-
dom meghálálni az önkormányzatnak 
ezt a lehetőséget. Wintermantel Zsolt 
gyerekkori álmomat váltotta valóra az-
zal a fellépéssel, és azóta is azt tapasz-
talom, hogy a kerület a tenyerén hor-
doz. Eddig is büszke újpesti voltam, 
most már meghatott újpesti is vagyok. 

Curtis: meghatott 
újpesti vagyok
Curtis, az Újpesti Városnapok sztárvendége, a legkedvel-
tebb újpesti rapper augusztus 27-én, 18.30-kor lép szín-
padra Majkával.



– Az idei Újpesti Városnapok prog-
ramsorozat mennyiben lesz más, mint 
a korábbiak?

– Reményeim szerint sokkal élet-
telibb, pezsgőbb lesz. Legalábbis, ne-
kem ez volt a célom, és a munkatár-
saim is ezért dolgoztak. Ezért szervez-
tünk a korábbinál jóval több prog-
ramot, jóval szélesebb palettán, bíz-
va abban, hogy így még több embert 
vonz majd, mint az eddigiek. Azt sze-
retném, ha az egész azt az érzést kel-
tené mindenkiben, hogy Újpest az a 
hely, ahol szeretünk élni. Nem csak 
abban az értelemben, hogy szeretünk 
itt lakni, hanem abban az értelemben, 
hogy szeretünk élni: együtt lenni, ün-

nepelni, játszani, zenélni, táncolni, be-
szélgetni. Történjen bármi a világban, 
jöjjenek akármilyen aggasztó hírek in-
nen-onnan, itt jó lenni, mert együtt 
vagyunk, erős és összetartó közössé-
get alkotunk. Én abban hiszek, hogy 
a gondokat, problémákat is sokkal 
könnyebb megoldani, a közös célokat 
elérni, válságokat átvészelni, ha so-
kat vagyunk együtt, sok közös prog-
ramunk és élményünk van. Alkalmat 
kell teremtenünk a találkozásokra. Te-
ret biztosítunk a különböző korosztá-
lyokat vonzó eseményeknek, progra-
moknak, amelyen minél több újpes-
ti találkozhat, szórakozhat, ismerked-
het meg egymással. Szerintem ebben 
van egy város ereje, a közösségi élet-
ben. Azt szeretném, hogy erről szólja-
nak az Újpesti Városnapok. 

– Valóban sok ilyen jellegű progra-
mot szervez a mostani városvezetés, és 
Ön mindegyiken részt vesz. Ez inkább 
kötelességtudat, vagy szívesen teszi?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy 
ezeken a rendezvényeken mi, város-
vezetők kötetlenül találkozhatunk az 
emberekkel, beszélgethetünk, ki-ki el-
mondhatja problémáit, javaslatait, és 
mi is el tudjuk mondani, hogyan dol-
gozunk, működünk, milyen nehézsé-
gekkel küzdünk. Ezért indítottam út-
jára a Találkozzunk többször! jelmon-
datú programsorozatot, amelynek ke-
retében számos új rendezvényre ke-
rül sor. Hagyományteremtő szándék-
kal idén először ünnepelhették az új-
pestiek május elsejét, majd a családi 
napot, az újpesti zenekarok versenyét, 

vagy a folkfesztivált. Az új programok-
hoz új helyszíneket is kerestünk! Ma-
gam is meglepődtem, milyen sikert 
aratott a családi nap végén a díszki-
világítást kapott víztorony! Számtalan 
pozitív visszajelzést, észrevételt kap-
tunk, ami arra utal, az újpestieknek 
igényük van a találkozásokra, a közös 
kikapcsolódásokra. Ehhez az önkor-
mányzat minden támogatást megad, 
a polgármesternek pedig kötelessége 
élére állni a közösségteremtés ügyé-
nek. Mindjárt hozzáteszem, számom-
ra ez kellemes kötelesség. Egyrészt én 
is újpesti vagyok, idetartozom. – Más-
részt világéletemben vonzottak a kö-
zösségi programok. Szeretek élni, és 
szeretek itt élni.

– Az idei Városnapok 
sorrendben a tizen-
kilencedik, vannak 
tehát bizonyos ha-
gyományai.  

– Így van, és er-
ről sem feledkezünk 
meg. Nem szakítunk 
a hagyományokkal, az 
értékes kezdeményezéseket, 
rendezvényeket megtartjuk. A 2011-
es városnapokat az esélyegyenlőség 
jegyében rendezzük meg. A mozgás-
korlátozottak, a szellemi, testi fogya-
tékkal élő honfi társaink ügye hang-
súlyosan szerepet kap. Kiemelt he-
lyet biztosítunk az Ability Parknak, 
a fogyatékos emberek élethelyzete-
it bemutató interaktív élménypark-
nak, ahol játékos formában ismer-
kedhetünk mindennapjaikkal. Azt a 
célt szolgálja, hogy segítsük a látás-, 
hallás- és mozgássérült emberek, az 
autisták és értelmi fogyatékosok beil-
leszkedését, társadalmi elfogadását. A 
Gördülő Tánccsoport fellépése szin-
tén ezt a célt szolgálja. Ezek a progra-

mok is arról szólnak, amiről korábban 
beszéltem: találkozzunk, jöjjünk közel 
egymáshoz, ismerjük meg egymás éle-
tét, bajait, örömeit, miközben megta-
pasztaljuk, hogy egy közösséget alko-
tunk. Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten segíti a fogyatékkal élőket, ta-
lán még nem sokan tudják, hogy a pol-
gármesteri hivatalban munkanapokon 
rendelkezésükre áll a mozgássérültek 
számára kialakított mosdó. Ezt a ren-
dezvény idején is használhatják.

– Mivel várják még a mozgássérül-
teket?

– Szekeres Pált, a Nemzeti Erőfor-
rások Minisztériuma helyettes állam-
titkárát meghívtuk a rendezvényre, és 

minden jel arra utal, velünk 
együtt tudja ünnepelni 

Újpest születésnap-
ját. Szekeres Pál, aki 
maga is mozgáskor-
látozott, az egyet-
len sportoló a vilá-

gon, aki olimpián és 
paralimpián is érmet 

szerzett.
– Mit emelne ki a Város-

napok programjaiból?
– A gondos szervezőmunkának kö-

szönhetően annyira gazdag a kíná-
lat, hogy felsorolni se lehet, mi min-
dennel várjuk az újpestieket. Én min-
den nap ott leszek, valamennyi hely-
színre ellátogatok, csak az időtényező 
szab határt, hogy minél többe bele-
kóstoljak. Az újpestieket is arra bízta-
tom, jöjjenek el, hozzák el ismerősei-
ket, nézzenek körbe, vegyenek részt a 
programokban. Szerénytelenség nél-
kül állítom, a korábbiaknál sokkal szí-
nesebb a kínálat – ezt egyébként je-
leztük a plakáton is. Azt szeretném, 
hogy minél többször találkozzunk az 
Újpesti Városnapokon is!  – U. N.

Találkozzunk 
többször az Újpesti 
Városnapokon!
– interjú Wintermantel Zsolt 
polgármesterrel
A gondokat, problémákat, sokkal könnyebb megoldani, a 
közös célokat elérni, a válságokat átvészelni, ha sok közös 
programunk és élményünk van – mondta a polgármester 
az Újpesti Naplónak.

3 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 9 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  2 3 .

„Számtalan pozitív 
visszajelzést, észrevételt 

kaptunk, ami arra utal, 
az újpestieknek 

igényük van a találko-
zásokra, a közös kikap-

csolódásokra”

I n e r j ú
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Újpesti  
jazzquartett
Augusztus 28., vasárnap 19 óra: Koffl er 
Júlia, Szent István tér, Nagyszínpad

A Koffl er Júlia ének, Gyarmati Fanny 
akusztikus gitár, Menyhért Márton szó-
lógitár formáció nemrégiben Rosta 
Márk dobossal egészült ki. (Képünkön 

még Márk nélkül.) A zenekar tagjai újpesti, 
önmagukat folyamatosan képző fi atal 
zenészek, a sztárfellépő Wolf Kati előtt 
adnak koncertet a Nagyszínpadon.

– Emiatt is joggal számítunk a nagyobb nézőkö-
zönségre – mondja Koffl er Juli, a zenekar énekese. 
Nyáron érettségiztem a Károlyi István 12 Évfolya-
mos Gimnáziumban, több sulis fellépésem jó han-
gulata él bennem. Remélem, a fanclub eljön és az 
újpesti közönség is megismer bennünket. Társaim 
fi atalabbak nálam, még az érettségi tétel kidolgo-
zások előtt állnak. 

– Hogyan alakítottatok zenekart?
– Szinte észrevétle-

nül. Jött minden magá-
tól. Fannyval 
együtt jár-
tunk az 
ú jp es t i 

zeneiskolába, jazz elméletre. A fi úk a baráti körből 
kerültek az együttesbe. 

– Az énekléssel mióta foglalkozol?
– Nagyon régen. Zongorázni tanultam és szol-

fézsra is jártam, majd 2 évig klasszikus éneket tanul-
tam. Innen indultam a jazz felé, amit nagyon kedve-
lek. A jazz hatással van az együttes minden tagjára.

– A városnapokon milyen zenét játszotok?
– Saját zenei ízlésünket is jelző jazz fel-

dolgozásokkal, s talán saját szerzeménnyel 
is előrukkolunk. Nagyon várjuk a fellépést.

– Számodra eldőlt a pályaválasztás, az 
éneklés folytatása?

– Hallgattam szüleimre, akik azt 
mondták, a zene mellé kell más is. Így 
nemsokára első éves leszek a Budapesti 
Gazdasági Főiskola kereskedelmi és mar-
keting szakán. Marad a zene is, jazz éne-
ket tanulok majd egy konzervatórium-
ban. – B. K

Hip-hop, 
jön… 
Wolf Kati!
Tény, hogy valamennyien 
ismerjük a Vuk című fi lmet, 
és különösen ismerjük an-
nak betétdalát, amelyet a 
Youtube-on is megtalálha-
tó videó szerint egy kócos 
fogú kislány énekel. Wolf 
Kati bája már akkor meg-
mutatkozott, s ha kifi no-
mult érzékekkel rendelkez-

tünk volna, már akkor sejt-
hettük volna, hogy a tej-
fogait éppen elvesztő kis-
lányban micsoda féktelen 
tehetség és nőiség szuny-
nyad. Ma már az X-faktor 
döntőjéig jutott közönség-
kedvenc Wolf Katit hallgat-
juk, nézzük.

ár Kati nem titkolja életko-
rát, születési dátumát nézve 
bizony elkerekedik az ember 

szeme, az meg egyenesen megdöb-
bentőnek tűnik, hogy a színpadon 
oly energikus, törékeny nő két kis-
gyermek édesanyja.

Kati hosszú évekig különböző iro-
dákban dolgozott, és úgy tűnt, an-
nak ellenére, hogy Zeneakadémi-

át és szolfézs-karvezetés szakot vég-
zett, vajmi kevés köze lesz a profi  ze-
néhez. Pedig Kati csak kivárt. Talán 
arra, hogy több ideje jusson rá a csa-

lád mellett, talán csak a lehetőség-
re, mindenesetre biztos, hogy a zene-
szerző Wolf Péter lánya évekig nem 
hallatott magáról. 

Az éneklést önkifejezésre használ-
ja. Azt mondja, míg mások festéssel, 
írással, meséléssel mutatják meg azt, 
ami bennük lakozik, számára az ének-
lés jelenti a csatornát a külvilág felé. 
Ha énekel, ha színpadon áll, úgy érzi 
személyiségének minden más oldala 
is ép és egészséges marad. 

Mindenki ismeri már Szerelem mi-
ért múlsz című slágerét, amellyel az 
Eurovíziós dalfesztiválon is képvisel-
te Magyarországot, de repertoárjá-
ban valószínűleg megtaláljuk majd 
Whitney Houston, Barbra Streisand, 
vagy Celine Dion dalait és stílusát is.

Wolf Kati augusztus 28-án, vasár-
nap, 19.30-kor ad koncertet a Város-
napok Szent István téri nagyszínpa-
dán. 

B

Buszos, hajós örömök
Különleges programmal várja látogatóit augusztus 27-én és 28-án az Új-
pesti Városnapok. 

Mindjárt háromféle élményt is kínál a Városnapok azoknak, akik a színpadi programok és a kulturális esemé-
nyek mellett más különlegességekre is vágynak. Szombaton 12.00 és 18.00 között, vasárnap pedig 10.00 és 16.00 
között ingyenes omnibuszjárat közlekedik majd az új városházi épület és a káposztásmegyeri Járműtelep utca 
között. Szombaton nyitott városnéző busszal lehet eljutni a József Attila utcához, ahonnan némi sétával érhe-
tő el az Újpesti öböl. Ez azért érdekes, mert a rendezvény ideje alatt arra is lehetőség nyílik, hogy muzeális hajó-
val tegyünk egy rövid utat a Dunán. A városnéző busz szintén az új városházi épület elől indul. A szervezők ké-
rik mindenki türelmét és megértését, hiszen a buszok korlátozott befogadóképességgel rendelkeznek. Az om-
nibusz útvonalát ezért például úgy választották ki, hogy végig a villamos vonal mentén haladjon. Ezért, aki nem 
fér fel, könnyedén eljuthat villamossal is a Városnapok központi helyszínére, a Szent István térre. 

BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRŐVIZSGÁLAT
Több mint tíz éve 
a városnapok ál-
landó orvos részt-
vevője dr. Ihász Ju-
dit bőrgyógyász, 
kozmetológus, kli-
nikai onkológus. Az 

Újpestért-díjas doktornő augusztus 27-
én, szombaton 10 órától 16 óráig várja  
az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház fszt. 
8-as termében az anyajegyek térítésmen-
tes szűrővizsgálatára az újpestieket.



– Ha jól tudom, a közelben nevel-
kedtél…

– A papám, a mamám és én is Rá-
kospalotán születtem. A nagyszüleim 
is itt éltek. 

– Hogy telt a gyerekkorod?
– Mozgalmas és szép évekre emlék-

szem. Amikor épült Újpalota, beba-
rangoltuk a területet, hancúroztunk, 
mint valami extrém sportolók, bicik-
liztünk a betonfalak között, a palló-
kon. A körvasút környéken játszot-
tunk, fociztunk. Maga volt a csoda.

– Pontosan merre laktatok?
– Azt a helyet úgy nevezik: Pótlék-

dűlő. Ez a Rákos út és a Körvasútsor 
környéke. A Szikora-ág pedig a MÁV-
telepen lakott. 

– Ez már szinte Újpest.
– Valóban, egész közel van. Némi 

túlzással azt is mondhatnám: gyerek-
koromban minden Újpesten, a „város-
ban” történt. Ha komolyabban akar-
tunk vásárolni, elmentünk az Árpád 
útig, bementünk az Állami Áruházba. 
A piac pár száz méterre található, és 

rengeteg kisbolt üzemelt már akkor is. 
Nagymamámmal minden áldott hé-
ten átmentünk az újpesti nagytemp-
lomba, misére. Persze, a haverokkal is 
gyakran átruccantunk hancúrozni. Új-
pest a második otthonom volt.

– Korán felfedeztek, több együttesen 
keresztül vezetett az út a Hungáriáig.

– Az elején Kovács Katit kísértük, 
míg aztán hat és fél év után Sipos Peti 
disszidált, átalakult, irányt váltott az 
együttes. Dollyka is ekkor csatlako-
zott hozzánk. 

– Hatalmas slágerek, szédítő sikerek 
jöttek, pár év után mégis más irányba 
mozdultál.

– Egy művésznek nem lehet meg-
mondani, mit csináljon, vagy mit ne te-
gyen. Nehéz sakkban tartani bennün-
ket. Szűcs Juditot felkérték egy nagyle-
mez elkészítésére, ekkor a Marina és a 
Micsoda buli a slágerlista élén állt, ami 
felhívta rám a fi gyelmet. Megkerestek, 
írjam meg a lemezt. Megszületett a Ki-
hajolni veszélyes című album.

– Hogy fogadták a Hungária tagjai 
az „eltévelyedést”?

– A szocialista retorika szerint: 
bomlasztottam a Hungária egységét.

– Létrejött az R-GO, érdekes zenei 
világ alakult ki, miként találtál rá? 

– Tisztázni kellett, mi a közös ben-
nünk zenésztársaimmal. A válasz: sze-
retjük Rejtő Jenőt, azt a hangulatot, 
amit ő megfestett a regényeiben. Fel-
tűnt egy idegenlégiós kép, amely zené-
vel harcol, ellenség nélkül. Szalmakalap 
került a fejre, sok jelvény a mellre. Ha 
már öltöny, akkor Brezsnyev elvtárs öt-
ezer kitüntetése. A zene kicsit eklekti-
kus lett. Megkérdezték, milyen stílus-
ban játszunk, mire azt válaszoltam, 
semmilyenben. 

– De bizony, csikidamban!
– Az egyik koncerten énekeltem a 

Megy a lány című számot, és a hosszú 
gitárszóló alatti részt annyira unal-
masnak éreztem, hogy fel kellett ol-
danom valahogy. Hirtelen a mikro-
fonba üvöltöttem azt a szót, amelyet 
Paul McCartney mormolt valamikor 
az egyik lemezén. Hasonló hangzott el 
fonetikusan: „csekidau”. Szándékosan 
nem néztem utána, hogy kell írni he-
lyesen, és mit jelent ez. Mindenesetre 
én csikidamot kiáltottam. Máshol azt 
mondtam: a szótagok kiadják a tevék 
talpának ritmusát.  

– És a gidák?
– A színház csak hozzátesz a pro-

dukcióhoz.
– Siker, népszerűség. Mi kellett ah-

hoz, hogy minden összejöjjön?
– Visszafele nézve, roppant egysze-

rűnek tűnik minden. Valójában sok 
apró részletből, megfoghatatlan pilla-
natokból áll össze az egész.

– Hogy áll a csikidam-királyról ké-
szülő fi lm? 

– Olyan magyarosan készülget. 
– Milyen műsorral léptek fel Újpes-

ten?
– Kicsit mindig változik a műsor, de 

a váz marad. Jól ismerjük a közönsé-
get, ők nem akarnak az új lemezünk-
ről hat számot, a tavalyiról meg har-
minchatot; az egész életútra kíváncsi-
ak. Az ismert dalokat, slágereket akar-
ják hallani, néhány újjal vegyítve. Hát 
ezek szólnak majd Újpesten.  

R-GO koncert az Újpesti Városna-
pokon: augusztus 26-án, pénte-
ken, 20 órától a Szent István téren.

 – ÁDÁM TAMÁS
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A Városnapok rendezésében részt vállaló Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Ház vezetése úgy gondolta, hogy 
az első alkalmat méltó módon szeretné dokumentál-
ni a fotográfi a eszközeivel. Addigra már kialakult az 
együttműködés az intézmény és a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesületének Fotóművészeti Ta-
gozata között. Az öt kiválasztott művésztől nem azt 
kérték, hogy riportszerűen rögzítsék az eseményeket, 
hanem hogy elmélyedve az emberi közegben, keres-
sék azokat a kapcsokat, amelyek a résztvevőket nem-
csak a városhoz, hanem egymáshoz is kötik. 

„Ennél szebb feladat nem létezhet fotográfus szá-
mára. Mindannyian azt mondhatjuk, ha talán nem 
is sikerült ez a legteljesebb valójában, de a tőlünk 
telhető legnagyobb odaadással igyekeztünk úgy ré-
szévé válni az eseményeknek, hogy a lehető legtöbb 
emberi képen keresztül mutathassuk meg az újpes-
tieknek magukat, és önmagunkat, mi hogyan látjuk 
Őket, s ünnepüket.

Három napra mi is újpestiekké válhattunk, és ezt 
nemcsak a rendezőknek köszönhetjük, hanem min-
denkinek, aki ott volt a Szent István téren.

Ez az év a családé, annak reményében mutatjuk 
meg a látogatóknak képeinket, hogy a saját család-
jaik kötődése mellett találják meg azt a Nagy Csalá-
dot is, amit Újpestnek neveztek el, immár több, mit 
100 éve” – A kiállítók: Herbst Rudolf, Hupján Attila, 
S. Faragó Gyöngyi, Siklós Péter, Vajda János.

„MIÉNK ITT A TÉR” – Újpesti Városnapok

Ahogy fotóművészek látták…
Kiállítás megnyitó: augusztus 26., péntek 17 óra, Újpesti Gyermek Galéria

Slágerekkel és új dalokkal jön Szikora Róbert és az R-GO

Rejtő Jenőt kedveli 
a csikidam-király
A Városnapokon fellép az R-GO együttes is. Ennek kap-
csán exkluzív interjút adott lapunknak Szikora Robi, a 
csikidam-király. Beszél gyermekkoráról, újpesti kötődésé-
ről, a hungáriás időszakról, az R-GO együttes születéséről, 
a készülő életrajzi fi lmről, és még számtalan titkot elárul.
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– Miként szerveződött a Nagytemplom búcsújának 
programja?

– Jeles ünnepek alkalmával természetes dolog szá-
munkra, hogy a város kulturális életét színesítsük. 
Erre templomunk akusztikája, és százéves orgonánk 
remek lehetőséget nyújtanak, a hívek és a koncer-
tek hírére betérő vendégek hálás közönséget alkot-
nak. Korábban templomunk búcsúja május utolsó 
napjára esett, de ez az ünnep megszűnt. Több éve 
már, hogy Szűz Mária királynő augusztus 22-i ünne-
pét követve augusztus utolsó vasárnapja lett temp-

lomunk búcsúja. Kézenfekvő volt, hogy a Szent Ist-
ván téren zajló Újpesti Városnapok rendezvénysoro-
zatába most is bekapcsolódjunk. Nyitórendezvény-
ként Pitti Katalin operaénekest, Hegedűs Valér zon-
goraművészt és a Béres Ferenc Kamaraegyüttest vár-
juk, akik kiváltképpen Liszt, Gounod, Mozart, Erkel, 
és mai szerzők műveit adják elő.

– Vasárnap 10 órakor kezdődik a búcsúi szentmise 
dr. Erdő Péter bíboros úrral, prímás érsekkel. Miként 
sikerült bíboros urat ismét Újpestre hívni?

– Bíboros úr gyakorta jár Újpesten, ám személye-
sen, és hivatalosan már régen járt templomunkban. 
Ebben az évben, és jövőre, úgynevezett vizitációt vé-
gez az egyházmegye templomaiban, plébániáin. Ami 
azt jelenti, nem csak egy napra, vagy egy szentmise 
erejéig, hanem több napra, a plébánia programjaiba 
bekapcsolódva jön el látogatásra. Érdekesség, hogy 
az idén novemberben a kertvárosi templomba, de-
cemberben pedig a szalézi templomba is ellátogat. 
Ennek a vizitációnak a része a búcsúi szentmise is. 
Különleges jelentőségű, hogy a szentmisét követő-
en terményáldásra kerül sor. Az Újpesti Piac- és Vá-

sárcsarnok kereskedői által felajánlott terményeket 
megáldja, és azokat hétfőn este osztjuk szét nagycsa-
ládosoknak, rászorulóknak. 

– Miként fogadták a kereskedők az adakozás le-
hetőségét?

– Még csak most osztottuk szét a felhívásunkat, de 
nem csak káposztát, burgonyát és kukoricát, de mé-
zet és szalonnát is ajánlottak már fel árusok. A termé-
nyekkel feldíszített oltár egész vasárnap állni fog, majd 
hétfőn, 29-én délután 5 órakor szeretnénk osztást 
rendezni a megáldott terményekből újpesti rászoru-
lók, nagycsaládosok részére. Úgy gondoljuk, elegendő 
termény fog összegyűlni, hogy akik eljönnek, kaphas-
sanak egy nagy bevásárló szatyorral belőle.  – B. K.

Augusztus 25., csütörtök, 19 óra: Templomi 
hangverseny, Egek Királynéja Katolikus főplébánia
Augusztus 28., vasárnap, 10 óra: Búcsúi szent-
mise, terménymegáldás 

Az Újpesti Városnapok programso-
rozatának rendezvényeként már csü-
törtökön este komolyzenei koncert 
részesei lehetünk. Az Egek Királynéja 
Katolikus főplébánia búcsúi rendez-
vényén további programok is zajla-
nak – Horváth Zoltán atyát, Újpest 
díszpolgárát kérdeztük.

Szépséges Városnapok
18 fi atal vonul majd végig szombaton este a Városnapok színpadán. 
A 12 lány és a hat fi ú, az Újpest Arca szépségverseny döntősei. 

Néhány héttel ezelőtt hirdette meg az Újpesti Sajtó kft az Újpest Arca 
szépségversenyt, amelynek célja, megtalálni azt a két-két fi út és lányt, akik a 
város arcaiként egy éven keresztül képviselhetik Újpestet az önkormányzat 
és a hamarosan nyíló Újpesti ajándékbolt kiadványaiban, plakátjain. 

A versenyt négy kategóriában – nemenként két-két korosztályban – hir-
dették meg. A felső korhatár a 20 év volt. 

Rengetegen jelentkeztek, bár a fi úk ebben az esetben is lényegesen ki-
sebb lelkesedést mutattak a vetélkedés iránt. Az előválogatások a múlt hé-
ten zajlottak, ezek eredményeként kerül 27-én színpadra a 18 döntős. A 
versenyzők fényképei és bemutatkozó anyagai az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook oldalon is megjelennek, így online is mód nyílik majd a szavazásra 
(lájkolásra). A végső döntést a helyszínen hozza majd meg a zsűri.

Bíborosi szentmise, hangverseny 
és terménymegáldás
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Színpadi 
fellépők
AMETIST BÁBSZÍNHÁZ (Szombat, 10 óra)
Húszéves közös munka után a Fabula 
Bábszínház kettévált, és megalakult az 
Ametist Bábszínház. A munka szerete-
te és a játék öröme szülte ezt a gyer-
meket. Az új társulat hivatásos bábszí-
nészekből áll, akik legjobb szakmai tu-
dásuk szerint dolgoznak. Az előadáso-
kat játsszák: Goitein Gergő, Niklesz Il-
dikó, Sasvári Ágnes, S. Tóth Judit és 
Tóth Gábor. Húsz év tapasztalatát ösz-
szegyűjtve igyekeznek olyan műsoro-
kat létrehozni és úgy dolgozni, hogy 
mind a közönség, mind a partnere-
ik elégedettek legyenek. Repertoárjuk-
ban hagyományos, klasszikus bábszín-
házi előadások, állat és tündérmesék, 
marionettjátékok szerepelnek.

TAMÁS ÉVA JÁTÉKTÁRA (Szombat, 14 óra)
A formáció 2010-ben ünnepelte há-
rom éves fennállását. Megálmodó-
ja Tamás Éva színművész, aki töb-

bek között meseelőadások főhőse-
ként koptatja a Pécsi Harmadik Szín-
ház deszkáit. Interaktív, lüktető, élet-
tel teli gyermekprogramjaik egyszerre 
megmozgatnak és pihentetnek, taní-
tanak és önfeledt szórakozást nyújta-
nak. Műsoraik éppúgy megállják he-
lyüket óvodák, iskolák falai között, 
mint családi programokon, céges 
vagy szabadtéri nagyrendezvényeken.

BOHÓCDOKTOROK (Vasárnap, 10 óra)
Orvosok vagy bohócok? Gyakran te-
szik fel ezt a kérdést nekünk, és nem 
véletlenül: a kifestett arc, a bohócorr, 
a nagy cipő, a furcsa „műszerek” arra 
utalnak, hogy bohócok léptek a kór-
terembe, de a tarka ruha fölött név-
táblával ellátott orvosi köpeny fe-
hérlik. A bohócdoktorkodás gondo-
lata az amerikai Hunter Campbell 
„Patch” Adams-től származik, aki 
orvosi végzettséggel rendelkezik, és 
aki az 1970-es évek eleje óta öltözik 
be, hogy felvidítsa a betegeket. Ma 
már Ausztráliától és Nagy-Britanniá-
tól Japánig és Namíbiáig számos or-
szágban dolgoznak bohócdoktorok 
Patch Adams szellemében, aki egy 



– Újpesten születtél, meddig éltél a 
kerületben?

– Hat éves koromig, majd 18-tól 
20-ig, az egyik nagynénémnél. 

– Merre laktatok?

– Óvodás korom után mentünk el in-
nen, addig az Erzsébet utca 38-ban él-
tünk, mára már lebontották azt a házat is.

– Az Élet és Irodalomban, a Kortárs-
ban, a Mozgó Világban, Szerémi László 

néven novellákat publikáltál egykoron. 
Írónak készültél?

– Úgy gondoltam, írni fogok, és mel-
lette játszom egy amatőr zenekarban 
hobbiból. Ám a Hobo Blues Band az 
első koncertjével befutott, amire nem 
készültem fel. Kicsit más irányt vett az 
életem. Szakadatlanul játszom, de meg-
jelent néhány kötetem, és rendületlenül 
írom a dalszövegeimet. 

– Szövegeid mélyek, szinte már ver-
sek. Vagy nem is szinte!

– Nem írtam még verset.
– Biztos vagy benne?
– Magyarországon a dalszövegeket 

nem „emelték” költészetté, holott vala-
mikor a zene és a vers együtt lélegzett. 
Most pocsékul ugyan, megvannak kü-
lön-külön, jó lenne, ha összefognának, 
de erre nincs esély.

– Ha leülnél, bizonyára nem okozna 
gondot egy szonett megírása.

– Régen, harminc évvel ezelőtt tud-
tam szonettet írni, mára már elfelejtet-
tem. A költészet szakma is, amit én már 
nem tudok. Maradok a dalszövegírás-
nál, és József Attilánál. Benne jobban 
megtalálom azokat a gondolatokat, 
amelyek foglalkoztatnak. Mintha csak 
én írtam volna.

– Néhány éve, amikor beszélgettünk, 
azt mondtad: megyek a Gulágra. Mentél?

– 2009-ben voltam Perm mellett, a 
36-os táborban, és a Memorial Múze-
umokban irodalmi és zenei anyagot is 
gyűjtöttem. Csak jövőre lesz időm a le-
mezt kiadni és az előadást létrehozni. 
Egyelőre a fordítói munkák készülnek. 
Remélem, ezek még idén befejeződnek. 

– Rosszul emlékszem, hogy mai ma-
gyar szerzők verseit nem szavalsz?

– Egyszer már nekifutottam az 
anyagnak, Romsits Rudival, de ő meg-
halt. Majd újra megpróbálom.

– Színdarabban is játszol. Akkor most 
te színész vagy?

– Egy fenét! Igaz, játszottam darabok-
ban, de azok tévedések, vagy bukások 
voltak. Nem csoda, én csak saját magam 
tudok lenni. Egyetlen szerepre vágytam 
világéletemben, hogy egyszer én legyek 
Svejk, a derék katona. Elég érdekes len-
ne, már csak az alkatom miatt is. Most, 
Vidnyánszky Attila szegedi „Az ember 
tragédiája” rendezésében sikerem volt, 
de megint magamat kellett játszanom 
egy kis csavarral. A kíntornás voltam.

– Mi jut eszedbe a 66-os számról? A 
korod? 

– A híres amerikai országút, amiről 
lemezt és könyvet is írtam.

– Kossuth-díjas lettél. Hogy viseled?
– Jól esett a megtiszteltetés, de nem 

változott semmi. Ugyanúgy járom a sa-
ját utamat, nem tartozom sehová.

– Nemrég jöttél haza a Művészetek 
Völgyéből. Milyen volt az esős Kapolcs?

– Borzalmas idő volt, de tizenöt telt-
házas műsorom ment hét nap alatt. 
Fantasztikus dolog ennyire közel len-
ni az emberekhez. És ilyen emberekhez.

– Mit hozol az újpesti koncertre?
– Nem a HBB-t, csak a HB-t, azaz a 

Hobo és Bandáját. Régi HBB dalokat, 
a Circus Hungaricus számait, verseket, 
vadonatúj, még meg sem jelent dolgo-
kat és bluesokat. 

Hobo és Bandája koncert az Új-
pesti Városnapokon: augusztus 
27-én, szombaton 20.30 órakor 
a Szent István téren.

 – ÁDÁM TAMÁS
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alkalommal azt nyilatkozta, hogy ő 
„előbb bohóc, és csak aztán orvos”.

SZÉP ERNŐ SZÍNHÁZ 
Szombaton két alkalommal, 11.30-kor 
és 13.30-kor lehetünk részesei az újpes-
ti Szép Ernő Színház Bohócvarázs című 
produkciójának. A remek előadásai 
alapján méltán népszerű társulat ezút-
tal szerkesztett bohócműsort mutat be, 
az ódás és iskolás  korú nézőtábornak.

BAB TÁRSULAT (Vasárnap, 12 óra)
Egyedi megjelenésű, óriásbábos elő-
adásaival az ország különböző pont-
jain bemutatkoztak már. A 2005-ös 
Egyszervolt Budán Fesztiválon a bu-
dapesti közönség is megismerkedhe-
tett a különleges humorjáról, törté-
neteiről ismert Babtársulattal.

MISKOLCI CSODAMALOM (Vas. 14 óra)
A Csodamalom Bábszínház Miskolc 
város önkormányzatának gyermek-
színháza. Működését a város szimfo-
nikus zenekara számára felújított Fá-
bián-malom épületében Korzsényi Ti-
bor bábművész kezdeményezésére 
1986-ban amatőr csoportként kezdte 

meg. Az együttes néhány év alatt ki-
nőtte az amatőr kereteket és játszó-
helyét. A Városi Művelődési Központ 
amatőr csoportjaként 1988-ban kap-
ta meg a társulat az Országos Filhar-
mónia által kiadott csoportos műkö-
dési engedélyt, majd a 1992-től hivatá-
sos színházként működhettek tovább. 
A klasszikus meseirodalom darabjai 
mellett műsorára tűzött a társulat töb-
bek között roma eredetmondákat fel-
dolgozó játékot, s egyedülálló az eu-
rópai vásári bábjátékokat (Vitéz Lász-
ló – Kasperl és Guignol történeteit) 
bemutató sorozatokat, illetve a cseh-
szlovák rajzfi lmek nálunk is népszerű 
meséit (Moha és Páfrány – Rumcájsz) 
feldolgozó előadás láncolatot.

CSENKI ATTILA (Vasárnap, 16 óra)
Terület- és településfejlesztő geo-
gráfus, de árveréseken is dolgozott 
tárgytartóként. Gyakran szenved 
balesetet, de szerepelt már társashá-
zi közgyűléseken is. 20 másodperc-
re feltűnt a Szeress most című soro-
zatban is. A Magyar Rádió 5. Humor-
fesztiváljának döntőse. A Godot Du-
maszínház állandó fellépője.

Hobo: én csak saját magam tudok lenni
Hihetetlen energiával bír Hobo, aki Újpesten született, és Földes László a becses neve. 
A Kossuth-díjas művész ír, színházakban vállal szerepeket, szaval, zenél, énekel. Leg-
utóbb a Művészetek Völgyében hét nap alatt tizenöt, teltházas koncertet adott. És 
máris itt az újabb feladat: a Szent István téri nagyszabású koncert.

VÉRADÓ NAP
Az Újpesti Városnapok szombatján, augusztus 26-án, 10-től 17 óráig 
Véradó napot tart a Vöröskereszt az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban, 
amelyre minden segíteni  szándékozó véradót szeretettel várnak.  A regiszt-
rációhoz fényképes igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges.
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Újpesti Városnapok 2011 – Programelőzetes
Augusztus 25., csütörtök

Augusztus 26., pénteken

Augusztus 27., szombat

Augusztus 28., vasárnap

Óra Helyszín Program

19:00 Egek Királynéja Fő-
plébánia Templom 

Templomi koncert Pitti Katalin operaénekes, Hegedűs Valér zongora- és 
orgonaművész, valamint a Béres Ferenc kamaraegyüttes fellépésével

Óra Helyszín Program

10:00
Budapest IV. és XV. Kerületi Bí-
róság homlokzatán 
(Tavasz utca 21/A) 

Dr. Plósz Sándor jogtudós emléktáblájának felavatása

10:00 Egek Királynéja 
nagytemplom

Búcsúi szentmise. Bemutatja: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás ér-
sek. A szentmisét követően az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok által 
felajánlott termények, zöldségek, gyümölcsök megáldása

11:00 Halassy Olivér Sportközpont Halassy Olivér vízilabdázó olimpiai bajnok szobrának felavatása

10:00
Városháza előtt

Bohócdoktorok a Beteg Gyermekekért Alapítványa

12:00 BAB társulat: Vásári komédia gyermekeknek és felnőtteknek

13:00

Szent István tér
Nagyszínpad

Jelmezes élő sakkparti és táncbemutató

14:00 Miskolci Csodamalom: Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt

15:00 Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör

15:30 ÁMK nyugdíjas tánccsoport

16:00 StandUp: Csenki Attila

16:30 Sport eredményhirdetés

17:00 Summer Sisters 

17:30 Appril Project

18:00 Szépségverseny

19:00 Koffl er Júlia

19:30 Wolf Kati

20:00 Szinetár-Bereczki

17:00 Zsinagóga MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje

 

Óra Helyszín Program

10:00

Szent István tér
Nagyszínpad

Ametiszt Bábszínház: Makktündér csodái

11:30 Szép Ernő Színház: Bohócvarázs I.

12:00 Köreink bemutatója (KFÁMK)

13:30 Szép Ernő Színház: Bohócvarázs II.

14:00 Tamás Éva Játéktára: Kicsinyke vágyak, zenés-verses gyermekműsor

15:00 No SeatbeltZ koncert

15:30 Pearls of Roxette koncert

16:30 Partyzän koncert

17:30 Curva Mildenberger koncert

18:30 Curtis és barátai

20:30 HOBO koncert

9:00 Tábor utca Sportsziget

11:00 Újpest Galéria Kiállítás megnyitók: Emlékek az Újpesti Ipartestület történetéből. Újpesti 
Művészek Társasága fotószekció

18:00 Piac Sétány Gördülő tánccsoport

19:00 Ady MK Gyurkovics Tibor: Nagyvizit (színházi bemutató, zártkörű)

Óra Helyszín Program

10:00 Karinthy Frigyes ÁMK Anyatej Világnapja

10:00 Duna sétány Egész nap kézműves foglalkozások, arcfestés, gólyalábasok

15:00 Újpest Városháza  Az Újpest Díszpolgára, Újpestért-díj kitűntető elismerések átadása (Belépés 
csak meghívóval!)

17:00 Újpesti Gyermek 
Galéria

„Miénk itt a tér”. Herbst Rudolf, Hupján Attila, S. Faragó Gyöngyi, Siklós 
Péter, Vajda János fotóművészek kiállítása a Szent István tér életéből

18:00 Szent István tér
Nagyszínpad

The Prison Band koncert

20:00 R-GO koncert

Kiegészítő programok 
a Szent István téren:
vásári forgatag, kézműves foglalkozások, smink-
tanácsadás, karaoke sátor, fotósátor, kisebbségi 
önkormányzatok bemutatói.

Lekvárfőzés
Tizedik éve annak, hogy Nábrádról a nyugdí-
jasklub szorgos tagjai, zömében asszonyok, szil-
valekváros fánkkal, ciberés töltött káposztával 
kápráztatják el az újpestieket. A közel ezer lel-
kes település, amelynek lakói elférnének egy új-
pesti négy lépcsőházas, tízemeletes panelház-
ban, persze nem háztűznézőbe jönnek. Egy év-
tizede a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Fehér-
gyarmathoz közeli, három folyó, a Szamos, a Túr 
és a Tisza közelében fekvő települést, elmosta az 
ár. Újpest Önkormányzata anyagi és erkölcsi se-
gítséget nyújtott, árvízkárosult családok gyere-
keit nyaraltatta. A település újraéledt, a barátság 
és a kapcsolat megmaradt. Volt, hogy az újpesti 
iskolások vakációztak a faluban. A nábrádiak sa-
ját kezük munkájával hálálják meg folyamatosan 
a segítségnyújtást. A hazai ízek kínálatából idén 
sem marad el a szilvalekvár, amit a Szent István 
téren kavargatnak majd. Lehet segíteni!  – B. K.

Emlékbe Újpestet!
A Szent István téren az önkormányzat faházá-
ban várjuk az újpesti emlék- és ajándéktárgyak 
szerelemeseit, amelyekből egyre több kapható! 
Szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb porté-
kákat vásárolhatnak az Újpesti Ajándékboltban.



9 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 9 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  2 3 . V á r o s n a p o k

Könnyűzenei
fellépők

THE PRISON BAND (Péntek, 18 óra)
A The Prison Band egy különösen veszélyes 
rockabilly csapat, még a nevüket is úgy lopták Elvis 
Jailhouse Rock-jából. A bandatagok korábbi rette-
gett szervezetekből verbuválódtak össze: Cactus a 
Cadillac-ben, Ufo a Jive Five-ban, Lufi  és Szappan pe-
dig a V8-ban szerezte (rossz) hírnevét. Rémtetteik el-
követésekor nem riadnak vissza a nagy nyilvános-
ságtól sem, hangos és gyors módszerrel dolgoznak. 
2008 elején a lemezpiacon is súlyos károkat okoz-
tak, amikor a gyanútlan német Vampirette kiadó 
megjelentette önálló CD-jüket. Az sem meglepő, 
ha AC/DC, Aerosmith vagy éppen Jacko dalokat ra-
bolnak, és erőszakkal bőgőcsattogásos rockabillyt 
gyúrnak belőle.

NO SEATBELTZ (Szombat, 15 óra)
A dallamos punk-rock zenét játszó együttes 2009 nya-
rán alakult. A meglehetősen fi atal, és amatőr zené-
szekből álló formáció, meghazudtolva korát idén jú-
niusban megnyerte az I. Újpesti Zenekarok Fesztivál-
ját, aminek eredményeként fellépési lehetőséget ka-
pott a Sziget Fesztiválon. Folyamatosan dolgoznak új 
dalaikon, és még az sem elképzelhetetlen, hogy hama-
rosan közös produkcióban láthatjuk őket Curtis-szel.

PEARLS OF ROXETTE (Szombat, 15:30)
A Pearls of Roxette zenekar 2010 november 20-án 
alakult meg, néhány lelkes Roxette rajongó részvé-
telével. Céljuk, hogy méltóképpen tisztelegjenek a 
méltán híres és 2011-ben ismét a világ körül turné-
zó Roxette zenekar munkássága előtt. Az együttes 

képzett és tapasztalt zenészekből áll, akik legalább 
egy dologban nagyon egyetértenek: Roxette tribute 
zenekart alapítani remek ötlet volt, mert a zene ki-
tűnő, a közönség vevő rá és nem utolsó sorban igen 
nagy az érdeklődés az efféle – éljünk a divatos szó-
val – retro műfajok iránt. Elsősorban nem a külső-
ségek, hanem a zene, és a koncertek hangulatának 
minél valósághűbb visszaadása a cél.

PARTYZÄN (Szombat, 16:30)
A zenekar 2005 ősze óta próbál. Több csapást is 
mértek a közönségre pl.: Pokolgép, Kalapács, Moby 
Dick zenekarok vendégeként! 2006 decemberében a 
Hammer World magazin mellékletében megjelent 
első albumuk. 2007 tavaszán a Depresszió zenekar 
vendégeként turnéztak, de Budapesten is több íz-
ben léptek színre. A fi uk most az új lemez írásával 
foglalatoskodnak, de számos motoros rendezvé-
nyen láthatók, hallhatók.

CURTIS (Szombat, 18:30)
Curtis 11 éves kora óta foglakozik rappel. Első albu-
ma fél évvel ezelőtt jelent meg. Bár felívelő karrier-
jében olyan, a rapvilágban ismert nevek támogat-
ják, mint Kicsi Tyson, Big Daddy Laca, vagy Ganxsta 
Zolee, nem akar nagy kiadóhoz szerződni. A szó-
kimondó szövegeivel hódító gengszter rapper da-
laiban a mai fi atalok problémái mellett Újpestről 
szövegel. Számára Újpest jelent mindent. Már csak 
azért is, mert az Újpest Fc labdarúgójaként napi 
szinten küzd a városrész dicsőségéért.

SUMMER SISTERS (Vasárnap, 17 óra)
Kezdettől az X-Faktor legnagyobb reménységei vol-
tak. Az első válogatón a hallgatóság egyszerűen 
nem hitt a fülének, amikor a két lány egymás után 
énekelni kezdett. Túl szépnek, túl tökéletesnek tűn-
tek. A válogatókon sorra produkálták a csodát. És 
nem csak a hangjuk volt kifogástalan. Ők már akkor 

kínosan ügyeltek arra, hogy úgy lépjenek a zsűri elé, 
mintha életük legfontosabb szereplése következne. 
Még fodrászt is vittek magukkal.

APPRIL PROJECT (Vasárnap, 17:30)
A csapatot Szabó Tomi alapította a T-Style Dance 
Crew táncosaiból 2010-ben. Csapatuk egyedi mó-
don fogalmazza meg – a tánc nyelvén – korunk lel-
ki és testi kihívásait, és keresi a lélek, a teljesítmény 
korlátait. Irányelvük: nem ismernek lehetetlent! Az 
Appril Project megpróbálja megvalósítani a közön-
ség azon igényét, hogy igényes táncprodukciók szü-
lethessenek a rendezvényeken is.

SZINETÁR-BERECZKI (Vasárnap, 20 óra)
Bereczki Zoltán: 1976. május 2-án született Buda-
pesten. Általános iskolás korában versenyszerűen 
úszott a Vasas SC-ben. Úszás után négy évig kaja-
kozott a MTK-VM-ben. Középiskolás évei alatt mű-
ködött első zenekara, a Styx. Két évig dobolt és két 
évig énekelt a Magyar Rádió Gyermekkórusában. A 
középiskolában került Toldi Mária énektanárhoz, 
aki év közben is, az első meghallgatás után, felvette. 
2001-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főisko-
la operett-musical tanszakán. Ugyanebben az évben 
megjelent első szólólemeze Száz év címmel. A főis-
kola közben levelezőn végzett el egy közgazdasági is-
kolát nem túl nagy lelkesedéssel. 2005. június 17-én 
vette feleségül Szinetár Dóra színművésznőt és azóta 
együtt nevelik Dóri előző házasságából származó kis-
fi át Marcit és közös gyermeküket, Zora Veronikát.

Szinetár Dóra: Jászai Mari-díjas magyar színésznő, 
énekesnő. Színész családba született, édesapja Szinetár 
Miklós Kossuth-díjas rendező, édesanyja Hámori Ildi-
kó Jászai Mari-díjas színésznő. Általános iskolai tanul-
mányait a Leövey Klára Ének-zene Tagozatos Általános 
Iskolában végezte. Ezután 1990–1995 között a Magyar 
Táncművészeti Főiskola néptánc-színpaditánc tagoza-
tán tanult. Később különböző budapesti tánciskolák-
ban klasszikus balettet, szteppet, akrobatikát, Limónt 
és Graham-modern technikákat tanult. 1995–1996 
között a Szolnoki Szigligeti Színház tagja volt. 1996-tól 
szabadfoglalkozású volt. 2001 óta a Budapesti Ope-
rettszínház tagja. Tagja a Budapesti Operett Színház 
tagjaiból alakult Operett Angyalai formációnak.
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Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO, 
még 1991-ben határozta meg célként, hogy az 
ezredfordulóra a világ összes kisgyermekének 
nyolcvan százalékát kizárólag anyatejjel táp-
lálják az édesanyák. Újpesten 2003-óta emlé-
keznek meg az Anyatejes Világnapról, az Új-
pest SZEI Védőnői Szolgálata valamint az öt 

védőnői szolgálat egymást követő rendezésé-
ben. Idén az Erdősor utcai védőnőké a meg-
tisztelő feladat. Az Újpesti Városnapok prog-
ramsorozatába beillesztve tartják ünnepüket. 
Várják az anyukákat augusztus 26-án, 10-től 
12 óráig a Karinthy Frigyes ÁMK főépületében. 
A rendezvényről Németh Tünde védőnőt kér-
deztük:

– Hányadik alkalommal szólítják meg a kisma-
mákat?

– Az idén kilencedik alkalommal rendezzük meg 
Újpesten az Anyatejes Világnapot.

– Kik az idei rendezvény szervezői?
– Minden évben a Védőnői Szolgálat szerve-

zi meg a rendezvényt. A kerületben öt védőnői ta-
nácsadó működik, most mi, az Erdősor utcai védő-
nők vállaltuk a szervezői feladatokat és a lebonyolí-
tással kapcsolatos tennivalókat. 

– Kiket hívnak, várnak? 
– A rendezvény alapvetően nyitott a kisgyerme-

kes családok számára. Bárkit szívesen látunk, aki ér-
deklődik a téma iránt. Elsősorban a 2010-ben szü-
letett, legalább 6 hónapig kizárólagosan szoptatott 
csecsemőket és szüleiket várjuk. Külön meghívot-
tak még az anyatejadó édesanyák. Sokan visszatérő 
vendégek, akik a korábbi években meghívottak vol-
tak, szívesen látogatnak el újra.

– Mi lesz a program?
– Olyan műsorokat állítottunk össze, amelyet szí-

vesen fogadnak az anyukák és a kisgyermekek is. Így 
a Napvirág Zenekar, az Ékszer Balett Táncegyüttes 
fellépését például bohócműsor és tombola követi. 
Köszöntjük a gyermekeiket anyatejjel tápláló édes-
anyákat és azokat is, akik anyatejet adnak más ma-
mák babáinak. A tervek szerint Wintermantel Zsolt 
polgármester urat is várjuk a rendezvény megnyi-
tására.

– Az Újpesti Naplóban megjelentetett keresztrejt-
vénynek volt sikere? 

– Igen, sikeres az idén a keresztrejtvény pályá-
zat. Már sok megfejtés érkezett, bár a visszajelzések 
alapján nehézre sikerült. A rejtvény nyerteseit ren-
dezvényünkön sorsoljuk ki. – B. K

Emlékek az Újpesti Ipartestület életéből cím-
mel nyílik kiállítás az Újpest Galéria földszin-
ti kiállítótermében. Szöllősy Marianne-t, a tár-
lat rendezőjét, a Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetőjét a kiállítás címében is szereplő emlékek-
ről kérdeztük.

– Miként esett a választás éppen az Újpesti Ipar-
testület bemutatására?

– Újpest XIX. és XX. századi történetében jellem-
ző a nagyipar szerepe, ugyanakkor, arányait tekint-
ve, óriási szerepe volt a legfeljebb húsz főt foglal-
koztató kisiparnak. Hiszen a nagyipar nem tudja 
felvállalni semmilyen szakmában a lakosság egye-
di igényeit, vagy a javításokat. Újpesten a kiterjedt 
és fejlett kisipar – beleértve a szolgáltatást, a keres-
kedelmet is – bámulatos gyorsasággal aktív, kultu-
rált, nagyon erős polgári réteget is teremtett, ami 
nem minden magyarországi város sajátja. Másod-
sorban csupa szorgos „kisember” dolgozott az ipa-
rosok közt, kiknek nevét emléktábla, utcanév nem 
őrzi, most a kiállítás nekik is emléket állít. Az Új-

pesti Ipartestület százhuszonhat éve, 1885. augusz-
tus 4-én alakult. Olyan gazdag a múltja, s tegyük 
hozzá, a rendszerváltozást követő új fejezete, hogy 
a teljes bemutatásra nem, csak etűdszerű felidézé-
sére vállalkozhatunk. Most az 1885–1949-ig terje-
dő első időszakot mutatjuk be. 

– Mi látható a kiállításon?
– Tárgyi emlékek, fotók, dokumentum másola-

tok egyaránt. Az ipartestület összefogta a kis mű-
helyeket, irányító szerepe volt az érdekvédelemben 
a szakoktatásban, képzésben. 1949 júliusáig, amikor 
is a politika felfüggesztette működését, nagyon erős 
hátteret jelentett. Segített olyan, könyvelési, gazda-
sági tanácsokkal is, amelyekhez az iparosoknak érte-
niük nem volt kötelező, legfeljebb tanácsos. Óriási 

dolog: létrejötte után egy évvel, vagyis 125 évvel ez-
előtt- az ipartestület székházat épített a mai Király 
utcában (a Király könyvtár mai épülete) és iparos 
otthont létesített az idős, vagy beteg iparosok szá-
mára. A bemutatott emlékeket, képeket, dokumen-
tumokat a leszármazottak bocsátották az Újpesti 
Helytörténeti Gyűjtemény, avagy éppen a kiállítás 
rendelkezésére. Ezekből a relikviákból válogattunk.

– Az Ipartestületnek múltja mellett jelene is van.
– A rendszerváltozás óta ismét a mindennapok 

részese. Más, megváltozott szereppel. Minderről a 
kiállítás megnyitón Sefcsik Béla, az Újpesti Ipartes-
tület örökös elnöke szól majd. Kiderül az is, a XIX. 
és XX. századi vívmányok lehetnek-e követendő 
példák a XXI. századi Újpesten.  – B. K.

Az anyatejes táplálás 
előnyei
Augusztus 26., péntek 10-12 óráig: Karinthy 
Frigyes ÁMK, Főépület

Iparosokért századokon át – Válo-
gatás az újpesti kisipar relikviáiból

Emlékek az Újpesti 
Ipartestület életéből
Kiállítás megnyitó: augusztus 27., szombat 
11 óra. Újpest Galéria

Kihelyezett könyvtár
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Király utcai 
könyvtára sátrában remek böngészdét kínál 
jó állapotú könyvekből a Városnapok szom-
batján és vasárnapján 10.00-16.00 óra között. 

A Szent István térre kitelepülő könyvtár jel-
képes összegű, 50-300 forintig terjedő árakkal 
várja az odalátogatókat.

Az Ipartestületet épületét ábrázo-
ló akvarell Korányi Jenő örökös el-
nök díszalbumából. (Részlet)
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Nem lehet kérdéses: Gyurkovics Tibor a Nagyvi-
zit című művével maradandót alkotott. A tra-
gikomédia messze több egy humorosan meg-
írt és kétségtelenül tragédiával végződő kórhá-
zi történetnél. Az általános emberiből kiraga-
dott jellemző részlettel egész világunkat, annak 
pszichológiailag is jellemezhető mozgásait írta 
bele az író a négy fal között játszódó történet-
be. E régi sikerdarab az Újpest Színházban most 
újjáéled, a halál erejét is legyőző szeretet pél-
dázataként.

– Számomra igen megtisztelő volt Gyurkovics Ti-
bor barátsága, örömmel olvastam fel a műveiből kü-
lönféle találkozókon – mondja Dózsa László színész, 
érdemes művész, a darab rendezője. – A Nagyvizit-
tel először a Madách Színházban találkoztam, ját-

szottam benne, sőt Gyurkovics is kapott egy édes 
kis szerepet. Az egyik előadást megnézte Mádl Fe-
renc köztársasági elnök is, akivel később sokat be-
szélgettem, így tudtam meg, mennyire szereti ezt a 
művet. Ez is eszembe jutott, amikor elhatároztam, 
újra előveszem a Nagyvizitet. De legfőképp az mo-
tivált, hogy Gyurkovics Tibi most lenne nyolcvan 
éves. Sokan tudják már az országban, hogy nekünk 
küldetésünk van magyar dráma ügyben, illik ez a 
darab hozzánk. Arról nem is beszélve, hogy semmit 
nem vesztett az aktualitásából.

Utóbbit megerősíti Harsányi Gábor is, aki az 
egyik főszerepet játssza. Az érdemes művész meg-
említi: ez a kórház egy kis ország. Benne van a da-
rabban a túlélés lehetősége, és hogy ezt a pici kó-
cerájt védenünk, szeretnünk kell. Olyan üzenet ez, 
amit érdemes megszívlelnünk. 

– Nagyon becsapós a rigolyás Badari szerepe – 
vélekedik Harsányi Gábor. – Egy ravasz, rutinos 
színész azt mondja magában: bejárok a próbákra, 
négy órát fekszem egy ágyon, milyen könnyű fel-
adat is ez. Csakhogy hiába fekszem az ágyban, olyan 
hihetetlen jelenlétet, koncentrálást követel a sze-
rep, hogy az fantasztikus. 

Dózsa László elárulta: négy hónap kemény próba 
előzte meg a bemutatót. Ugyan statikus darabról van 
szó, mozgás nincs benne, mégis roppant próbaigé-
nyes a Nagyvizit, az utolsó pillanatig csiszolni kellett 
az egészet. Garanciát jelenthet a sikerre a szereplők 
neve is; Harsányi mellett a másik főszerepet Lorán Len-
ke játssza. Az a Lorán Lenke, aki 85 évesen hihetetlen 
energiával, átéléssel alakítja a takarítónőt a darabban. 
Dózsa László magára csak kisebb szerepet osztott.  

A városnapi zártkörű bemutatót követően a 
nagyközönség szeptember 3-án, este hét órakor 
lehet az előadás nézője az Ady Endre Művelődési 
Központ Újpest Színházában. – Á.T.  

Két fotókiállítás nyílik az Újpesti Városnapokon. 
Az egyik (Újpesti Gyermek Galéria) témáját, a 
másik alkotóit tekintve újpesti. Az Újpesti Mű-
vészek Társasága fotószekciója az Újpest Galéri-
ában állít ki. Ez utóbbiról kérdeztük a kiállítás 
szervezőjét: Horváth Dávidot.

Bemutatkozó kiállítás lesz – mondja határozot-
tan Balogh Rudolf-díjas fotóriporter kollégám, Hor-
váth Dávid, amikor a városnapok idején nyíló kiállí-
tásuk címéről kérdezem. 

– De miért bemutatkozó, amikor a kiállító fotósok 
egyetlen kivétellel több évtizedes pályafutással, szá-
zezres képmennyiséget produkáltak már?

– Hiába jelent meg előző nap a legzseniálisabb 
képed, gondolatban már a holnapon töprengsz, új 
pillanatokat keresel, vagy mutatsz meg másoknak. 
Ráadásul az Újpesti Művészek Társasága, amely 
nemrégiben „szakosodott” és megalakult a fotó-
szekció, még nem állított ki együtt. Ez lesz az első 
alkalom.

– Hány fotós lakik Újpesten? 
– Heten élünk, vagy dolgozunk itt, s a mi képe-

inket láthatja a közönség. Nem volt egyszerű a vá-
logatás. Hat-nyolc képet kértem minden kollégától.

– Kollégák is vagytok?
– Hát persze. Újpesten élünk és dolgozunk, óha-

tatlanul azok vagyunk, nemcsak pályatársak. Az Új-
pesti Naplót például Várai Mihállyal képviselem, 
de profi  fotós Vajda János és Sopronyi Gyula. Kere-
kes György, valamint Kocsis András Sándor hobbi-
ból, de a szakma teljes eszköztárát birtokolva és a 
műveléséhez szükséges alázat okán tartozik közénk. 
A fényképészipart Kiss István, azaz Tizian képviseli. 

– Kinek ajánlod a kiállítást?
– Mindenkinek, aki szereti a kiváló fotókat, legye-

nek azok portrék, zsánerképek, természeti képek, 
városképek. A gyűjteményes kiállítás is jelzi: ki-ki 
milyen szemmel látja olykor ugyanazt. A kiállítást  
szombaton Pilaszanovich Irén művészettörténész, a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége tiszteletbeli tag-
ja nyitja  meg. – B. K.

Budapest Zsidó Hitközség Újpes-
ti Körzete elöljárósága nevében 
Máté György elnök és Szerdócz 
J. Ervin rabbi helyettes szeretet-
tel meghív minden érdeklődőt a 
2011. augusztus 28-án, vasárnap 
17 órakor kezdődő kántorkon-
certre, mely az Újpesti Városna-
pok rendezvénysorozat keretében 

kerül megszervezésre. (Cím: 1042 
Bp., Berzeviczy u. 8.)

Az előadáson közreműködik a MÁV 
Szimfonikus Zenekar, Horváth Gábor 
karnagy vezetésével. Fellépnek Fekete 
László, a Dohány utcai zsinagóga fő-
kántora, Nógrádi Gergely, a budai kör-
zet kántora, Zukker Immanuel, a Hu-
nyadi utcai körzet kántora, valamint 

Klein Judit és Székelyhidi Hajnal mű-
vésznők. A koncert programja ötvö-
zi a tradicionális kántorművészet leg-
szebb darabjait, a zsidó életet bemu-
tató musicalzene legkiemelkedőbb 
produkcióival. Az előadás moderáto-
ra Szerdócz J. Ervin rabbi helyettes.

A szervezők köszönetüket fejezik 
ki Újpest Önkormányzatának, a Bu-
dapesti Zsidó Hitközség vezetésének, 
valamint az Országos Rabbiképző Zsi-
dó Egyetem Rektorának.

Újpest Színház: Nagyvizit-bemutató

Ez a kórház 
egy kis ország 

Fotósok hazai 
pályán 
Augusztus 27., szombat 11 óra, Újpest Galéria

125 éves az Újpesti Zsinagóga
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Spórolhatunk 
a patikában 
Tizenegy új hatóanyaggal bővült az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által támoga-
tott gyógyszerek köre, emellett életbe lépett az 
a szabályozás, amelynek köszönhetően október-
től sokat spórolhatnak, ha az azonos hatóanyagú 
készítmények közül a legkedvezőbb árú és támo-
gatású, úgynevezett preferált gyógyszereket kérik 
orvosuktól, gyógyszerészüktől. 

TÖBB HATÓANYAG ÁRÁT ÉRINTI
Az elmúlt évben új gyógyszeres terápiát még csak el-
vétve tudott befogadni a támogatott készítmények 
közé a biztosító. Az új rendelet révén 11 új hatóanyag 
árát támogatják, ezek a többi között szívritmusza-
varok, szív- és érrendszeri megbetegedések, vese-
elégtelenség, illetve egyes onkológiai vagy csontrit-
kulással járó betegségek kezelésére szolgálnak.

Emellett a rendelettel a „generikus”, vagyis az azo-
nos hatóanyagú készítmények piacra jutása is köny-
nyebb lesz a jövőben. Az új szabályozás elősegí-
ti, hogy az érintett gyártók jelentősebb mértékű ár-
csökkentéseket nyújtsanak be az egészségbiztosítási 
pénztárhoz. Ezáltal az új készítmények a korábbihoz 
képest átlagosan tíz százalékkal alacsonyabb áron jö-
hetnek be a támogatási rendszerbe, ezzel együtt pe-
dig a lakossági térítési díjak is csökkennek majd.

FÉL ÉVEN ÁT
Azon gyógyszerek esetében, amelyeknél a szabadal-
mi védettség már több mint egy éve lejárt, az árver-
seny gyakorisága az eddigi negyedévről fél évre vál-
tozik. Ez azt is jelenti, hogy ha a betegek az adott ha-
tóanyagot tartalmazó gyógyszerek közül a legkedve-
zőbb árú készítményt kívánják szedni, akkor nemcsak 
egy negyedévben, hanem féléven keresztül ugyanany-
nyit kell majd fi zetni a gyógyszerért.

A legolcsóbb gyógyszerek a közgyógyellátásban is 
elérhetőek lesznek, továbbá ezek az adott hatóanyag-
ra jellemző maximális társadalombiztosítási támoga-
tást is megkapják. Azokhoz a gyógyszerekhez viszont, 
amelyek a referencia-gyógyszer áránál öt százalékkal 
drágábbak, tizenöt százalékkal alacsonyabb összegű 
támogatást ad az OEP. (Forrás: MTI)

N A G Y I - I D Ő

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 2011. szep-
tember 1-jén 16-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.). Bejelentkezés a 
369-09-05 telefonszámon. 

TISZTELT ÚJPESTIEK! Tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a meg-
szokott nyitvatartási renddel folyamatosan 

működik. A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezetének 
ingyenes jogsegély szolgálata, illetve a képviselői 
fogadóórák  augusztusban szünetelnek. Irodánk 
nyitva tartása: H-P: 11-18-ig. Cím: 1042 Bp., Árpád út 
56., tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Pa jor Ti bor ön kor mány za ti kép vi se lő fo ga dó-
órá ja: min den hó nap el ső hét fő jén, 18-19 óra 

kö zött, a Szent Lász ló tér 7. alatt.

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Alapszervezete szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját Szőke István Atilla költő elő-
adásaira. 2011. szeptember 8-án 18 órakor a 
Csodaszarvassal a Kárpát Hazába,  szeptember 
29-én 18 órakor Verseimmel lelkeket óvok I. rész, 
október 13-án 18 órakor, Verseimmel lelkeket óvok 
II. rész. Helyszín: Andretti Pizzéria, 1047 Budapest, 
Váci út 13.

NYÁRON SZÜNETEL
Szalma Botond önkormányzati képviselő 
(KDNP) fogadóórája a nyáron szünetel. 

Szeptembertől a szokásos rendben működik, min-
den hónap első hétfőjén 18-19 óráig a KDNP helyisé-
gében (Templom u. 4.). Addig is, önkormányzati 
ügyekben Szalma Botond az alábbi címen érhető el: 

kdnpujpest@gmail.com vagy szalma.botond@
kdnpbudapest.hu

Perneczky Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lő 
(LMP), Fenn tart ha tó Fej lő dés ta nács nok 

fo ga dó órá ja: elő ze tes egyez te tés alap ján. Tel.: +36-
20-390-0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉP VI SE LŐI FO GA DÓ ÓRÁK
Far kas Ist ván ön kor mány za ti kép vi se lő: elő-
ze tes te le fo non tör tént egyez te tés alap ján – a 

06 20 518 7830-as te le fon szá mon – bár mi kor. Belán 
Be at rix ön kor mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső 
pén te kén 17 órá tól, Sza bó Gá bor ön kor mány za ti kép-
vi se lő min den hó nap el ső hét fő jén 17-18 órá ig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szer ve ze té nél (1046 Bp., 
Ná dor u. 1.) tar ta nak fo ga dó órát. Hor váth Im re ön kor-
mány za ti kép vi se lő min den hó nap el ső szer dá ján 17 
órá tól tart fo ga dó órát a Cso ko nai Vi téz Mi hály 12 Év fo-
lya mos Gim ná zi um ban (1046 Bp., Bőr fes tő u. 5-9.).  

TÍZÓRAI TEA
Tisztelettel meghívom Önt augusztus 30-án, kedden 
10 órakor kezdődő Teadélelőttre az Újpesti Polgár 
Centrumba (IV. Árpád út 66.). Jöjjön el egy jó hangu-
latú beszélgetésre! Baráti üdvözlettel: 
 Kiss Péter országgyűlési képviselő

www.mszpujpest.hu
 

Az Új pes tért Egye sü let ön kor mány za ti kép vi-
se lő i nek fo ga dó órái: Dr. Dabous Fayez (5. evk.) 
ön kor mány za ti kép vi se lő, a Káposztásmegyeri 
Te le pü lés ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja, min-

den hó nap 2. hét fő jén, 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. 
Hely szín: IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge. Pá li 
Jó zsef Pál (1. evk.) ön kor mány za ti kép vi se lő, min den 
hó nap 2. hét fő jén 17-18-ig tart ja fo ga dó órá ját. Hely-
szín: Budapest, IV. Haj ló u. 42-44., a TRÖK he lyi sé ge.

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

Pályázati 
figyelő
Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata 
24/2011. (V.9.) számú rende-
lete alapján pályázatot hirdet 
Újpesti diákösztöndíjak elnye-
résére a 2011/2012. tanévre

Az Újpesti Diákösztöndíjak 
célja, hogy támogassa a kiváló 
tanulmányi eredményt elérő, 
illetve a művészetek vagy a 
sport területén kiemelkedően 
tehetséges újpesti tanulókat és 
hallgatókat.

A diákösztöndíjat pályázat 
útján, az alábbi kategóriákban 
lehet elnyerni:

1.  Ugró Gyula Tanulmányi 
Diákösztöndíj

2.  Bene Ferenc Sport 
Diákösztöndíj

3.  Szőnyi István Alkotó-
művészeti Diákösztöndíj

4.  Házy Erzsébet Előadó-
művészeti Diákösztöndíj

 A pályázaton – az egyéb fel-
tételek fennállása esetén – azok 
a diákok vehetnek részt, akik a 
pályázat benyújtása évének 
első napján és a pályázat 
benyújtásának időpontjában is 
Újpesten bejelentett lakóhely-
lyel rendelkeznek.

A diákösztöndíjak elnyerésé-
nek kategóriánkénti feltételei-
ről, a pályázat benyújtásának 
módjáról és más, fontos tudni-
valókról részletes tájékoztatás 
olvasható a www.ujpest.hu 
weboldalon.

A pályázás módja: A pályá-
zatokat az erre a célra rendsze-
resített, a diákösztöndíj kategó-
riának megfelelő pályázati adat-
lapon lehet benyújtani. 
Figyelem! A pályázó ugyanab-

ban a pályázati fordulóban csak 
egy kategóriában pályázhat.

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2011. szep-
tember 30.

A benyújtás helye: Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Gyermek, Ifjúsági és 
Sport Osztály (Bp., IV. István út 
14. I. 35.)

A pályázati adatlap átvehető 
a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáiban – 
Budapest, IV. István út 15; Hajló 
u. 42–44. – illetve letölthető az 
önkormányzat honlapjáról. 
(www.ujpest.hu)

A pályázattal kapcsolatos 
kérdésekre felvilágosítást adnak 
a Gyermek, Ifjúsági és Sport 
Osztály munkatársai a 231-
3298-as telefonszámon.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester



Sportsziget
Időpont: 2011. augusztus 27. szombat, 9-15 óráig. 
Helyszín: Újpest, Tábor u. 24. (az Önkormányzat Ifjúsági Sporttelepe)

SPORTPROGRAM: 
– Labdarúgó torna felnőtt csapatok részére. Játékforma:  1+5 fő (+ 4 fő tarta-
lék). Lebonyolítás: a benevezett csapatok számától függően 2, vagy több csoport-
ban körmérkőzés + I-III. helyért helyosztó. Stoplis cipő használata tilos!

– Labdarúgó torna meghívott U12 korosztályú gyermek csapatok részére.
Játékforma:  1+5 fő (+ 4 fő tartalék). Lebonyolítás: körmérkőzés.

– Parkröplabda torna felnőtt vegyes csapatok részére. Résztvevők: 4 fős ve-
gyes csapatok (2 fő lány+2 fő fi ú) + 2 fő tartalék  –  korosztály megkötés nélkül. (Egy 
időben legalább 2 lány legyen a pályán!) Lebonyolítás: körmérkőzés + helyosztók.

– Floorball torna vegyes csapatok részére. Résztvevők: 4 fős vegyes csapatok (2 
fő lány+2 fő fi ú) + 2 fő tartalék  –  korosztály megkötés nélkül. (Egy időben leg-
alább 2 fő lány legyen a pályán!) Lebonyolítás: körmérkőzés + helyosztók.

– Kerékpáros családi ügyességi verseny az Újpesti Kultúra Sportegyesület közre-
működésével 10-13 óra között.  A versenyre 3-4 fős családok jelentkezését várjuk 
a helyszínen. Részvétel saját kerékpárral, egy ügyességi akadálypályát kell időre tel-
jesíteni. A győztes csapat elnyeri az „Újpest legügyesebb biciklis családja” trófeát.

– Bicikliszerelő bajnokság az Újpesti Kultúra Sportegyesület közreműködésével 
11.30 és 13 óra között. Ezen a versenyen kerékcsere, bicikli összerakás és nyomás-
próba versenyszámokban mérhetik össze tudásukat a kerületiek, hogy kiderüljön 
ki „Újpest legprofi bb bicikliszerelője”.

– Pontgyűjtő verseny 8 állomáson 10 és 14 óra között. Dekázás, medicinlab-
da hajítás, ugrálókötelezés, tájfutás, fekvőtámasz, gólyalábazás, frizbi célbadobás, 
sakk. A gyűjtött pontok nyereményekre válthatók a pontboltban. Nyeremények: 
Újpest póló, sapka, játékok, sportszerek, csoki, üdítő és sok minden más.

– Főzőverseny: Készítsd el a legkiválóbb kakaspörköltet!  Az étel elkészítéséhez 
biztosítunk egy kb. 3 kg-os tisztított kakast. Minden csapat részére biztosítunk 
egy asztalt, két padot, tűzifát és tűzrakóhelyet. A fentieken kívül a főzéshez szük-
séges további eszközöket és alapanyagokat mindenki hozza magával. Alapanyag 
átvétele, főzőhelyek elfoglalása 9 órától, az elkészült ételek zsűrizése 13 órától.

Eredményhirdetés, díjátadás tervezett ideje: 14.30-kor. A díjakat átadja 
Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

ELŐZETES JELENTKEZÉS
A labdarúgó és a parkröplabda tornára, valamint a főzőversenyre előzetesen kell 
jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályán a 231-
3177 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal I. em. 34. sz. iro-
dájában 2011. augusztus 23-ig. A labdarúgó és a parkröplabda tornára az első 16 
csapat, a főzőversenyre az első 30 csapat nevezését tudjuk elfogadni.

Időpont: 2011. augusztus 28. vasárnap, 10-16 óráig. 
Helyszín: Újpest, Szent István tér
SPORTPROGRAM: 
– Sakkfeladvány-fejtő verseny (tervezett időpont: 11 és 12.30 óra között). A 
verseny négyfordulós, kieséses rendszerben zajlik, a győztes – ha vállalja – az 
UKSE játékosával játszhatja a jelmezes élő sakkpartit. 

– Jelmezes élő sakkparti (tervezett időpont 13 és 13.35 között). Jelentkezni 
sakkfi gurának e-mailben augusztus 22. és 25. között a kkg.ukse@gmail.com cí-
men, vagy a helyszínen lehet.

– A PMS Dance tánciskola hip-hop táncbemutatója 13.35 és 13.45 között.

– Sakkszimultán Lengyel Béla nemzetközi mester közreműködésével 14 és 16 
óra között.

– A SZENT ISTVÁN TÉR BAJNOKA pontgyűjtő verseny 10 állomáson 10 és 16 
óra között. Tájfutás, csocsó, fekvenyomás, kapura rúgás, szkander, célbadobás, 
sport-totó, falmászás, 3D karika, darts. A próbákra a helyszínen lehet jelentkezni.
A gyűjtött pontok nyereményekre válthatók a pontboltban. Nyeremények: Új-
pest póló, sapka, játékok, sportszerek, csoki, üdítő és sok minden más. Gyermek 
és felnőtt (14 év alatt és felett) kategóriában a legtöbb pontot gyűjtők elnyerik A 
SZENT ISTVÁN TÉR BAJNOKA címet, és külön díjazásban részesülnek.

Díjátadás tervezett ideje a színpadon: 16.30-kor. A díjakat átadja Wintermantel 
Zsolt, Újpest polgármestere.

Ragaszd ki és nyerj! Ha van kedvenc üzleted Újpesten, 
kérd meg a tulajdonosát és ragaszd ki az Újpesti Városnapok la-
punk 16. oldalon található plakátját. Ha sikerült, fotózd le a kihe-
lyezett plakátot és küldd be a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 
címre. A beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki!

– Az 1930 években Olivér az Újpestben 
pólózott, én pedig a Fradiban játszot-
tam – kezdte. – Akkor még nem volt 
olyan sok uszoda, mint manapság, ezért 
a csapatok ugyanabban a medencében 
tréningeztek, csak éppen egymást köve-
tően. Mi az újpestiek előtt edzettünk, és 
nem egyszer megtörtént, hogy megkér-
tek engem, vagy valamelyik társamat, 
hogy ugorjunk be hozzájuk, mert éppen 
nincs ki a csapatuk. Ez annyira bevált, 
hogy én szinte valamennyi újpesti edzé-
sen együtt játszhattam Olivérrel. Az-
tán engem másfelé sodort a sors, hosszú 
ideig Venezuelában éltem, és sajnos már 
nem találkozhattam többet a barátom-
mal. Már csak a haláláról értesültem. 

Gyula bácsi szerint Halassy Olivér 
fantasztikus vízilabdázó volt. Mindent 
tudott a medencében, ha hozzá ke-
rült a labda, reszkethetett az ellenfél. 
Pedig, Halassynak sokkal többet kel-
lett dolgoznia a sikerért, hiszen egy sze-
rencsétlen baleset következtében térd 
alatt amputálni kellet a bal lábát. De, ez 
nemhogy gátolta őt, inkább jobb telje-
sítményre sarkallta.

– Milyen ember volt Hallassy Olivér?
– Csak a legjobbat mondhatom róla. 

Sportemberként utolérhetetlen, ma-
gánemberként pedig segítőkész, meg-
bízható, igazi barát. Senkivel sem érez-

tette, hogy olimpiai bajnokként, kü-
lönb volna bárkinél is. 

Halassy Olivérről az utókor nem fe-
ledkezett meg. A róla elnevezett szabad-
időközpont előtt, az Újpesti Városnapok 
keretében augusztus 28-án, 11 órakor le-
leplezik a szobrát. Az ünnepségéről ter-
mészetesen nem hiányzik majd Enyedi 
Gyula bácsi sem.  – Gergely Gábor

Halassy Olivér tragikus sorsú, fi a-
talon elhunyt újpesti sportember 
volt. Az UTE úszója, és vízilabda 
csapatának oszlopos tagja volt. Ez 
a csapat 1931-ben Párizsban, 1934-
ben Magdeburgban, 1938-ban Lon-
donban Európa-bajnokságot nyert. 
1928-ban Amszterdamban az olim-
pián ezüstérmes volt, 1932-ben Los 
Angelesben, 1936-ban Berlinben 
olimpiai aranyérmet kapott. Ezek-
nek a győzelmeknek aktív részese 
volt Halassy Olivér. Ő maga mel-
lesleg 1931-ben az 1500 méteres 
gyorsúszás Európa-bajnoka volt Pá-
rizsban. Országos bajnokságot fo-
lyamúszásban 11-szer nyert. Ötszö-
rös úszó, és 91-szeres vízilabda vá-
logatott volt, mindvégig UTE ver-
senyzőként. 12-szer javított magyar 
csúcsot gyorsúszásban.

Utolérhetetlen sportember, segítő barát volt az olimpikon

Aki együtt pólózott 
Halassy Olivérrel
Enyedi Gyula azok közé a sportolók közé tartozik, akik sze-
mélyesen ismerték a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdá-
zót. Gyula bácsi immáron 98 éves, de tiszteletre méltó 
kora ellenére úgy emlékszik vissza a találkozásukra, mint-
ha tegnap történt volna.  

Városnapok /  Spor tÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  2 9 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  a u g u s z t u s  2 3 . 13 
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Ú J P E S T I  N A P  L Ó

� Villanyszerelési munkák kapcsolók, dugaljak, csil-
lárok, biztosíték táblák és egyéb más villanyszerelési 
munkálatok. Gyors és megbízható, akár hétvégén is. 
20 éve a lakosság szolgálatában. Tel.: 06-20-959-7581

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

� Nyugdíjas asztalos, asztalos munkát vállal. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje. Tel.: 06-1-
306-2023, 06-70-234-7759

Oktatás
� Matematikaoktatás, vizsgafelkészítéstől a felzárkó-
zásig, szaktanártól a kerületben, referenciákkal. Hosz-
szú távú tapasztalattal, valamennyi korosztály számá-
ra, minden szinten. Pótvizsgára felkészítés, korrepetá-
lás. Tel.: 06-70-301-9551

� Angol, német kezdő, haladó nyelvtanítás érettsé-
gire, általános és szakmai (gazdasági), pénzügyi nyelv-
vizsgára felkészítés. Egyéni tematika, tételkidolgozás. 
Tel.: 06-30-448-8030

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vál-
lalja matematika tanár szakos egyetemi hallgató. Hon-
lapcím: www.zrob.hu , tel.: 06-30-572-7416

� Jazz- és klasszikus zongoraoktatás kicsiknek és na-
gyoknak, akár teljesen kezdőtől haladó szintig, gyakor-
ló, diplomás jazz-zongoristától Káposztásmegyeren! 
Zenei előképzettség nem feltétel, de előnyt jelent. 
Komplex, személyre szabott órák – garantált és gyors 
fejlődés! Tel.: 06 30 947-7451

Állást kínál
� Magánóvodába keresünk óvónőt fejlesztőpeda-
gógusi képzéssel. Gyakorlat előny! Tel.: 06-30-711-
8355, szilvia.s@hotmail.com 

Régiség
Vásárolok forgalomból kivont ezüst 200 Ft-ost, schil-
linget, NSZK márkát, egyéb fém és papírpénzt, kitünte-
tést, jelvényeket, plakettet, fotókat, képeslapot, bélye-
get, régi katonai jellegű relikviákat, cserkész emléktár-
gyakat. Tel.: 06-30-546-6145

� Készpénzért veszünk bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, csillárokat, porcelánokat, szobrokat, 
hangszereket, kitűntetéseket, könyveket, bizsukat, ék-
szereket, tört aranyat, csipkéket, régi játékokat, képes-
lapokat, teljes hagyatékokat, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06-30-308-91448

Vegyes
Használt könyveket vásárolok készpénzért, magánsze-
mélyként. Porcelánokat, bútorokat, régiségeket, mű-
szaki cikkeket stb… Díjtalan kiszállás. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06-30-525-5275, 06-70-234-2523

A vál lal ko zói és mé re tes hir de-
té sek fel vé te le hét főn 9-16, szer-
dán 9-16, csü tör tö kön 9-16 órá ig. 
(Ebédszünet: 12-13) Hir de té sü ket 
a hirdetes@ujpestimedia.hu cí-
men is fel ad hat ják. 

A la kos sá gi hir de té se ket hét főn 
9-17, szer dán 9-16, csü tör tö kön 
9-15 órá ig ves  szük fel. Dí ja brut tó 
1000 Ft/25 szó. Csak sze mé lye sen az 
Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont ban 
(Ta vasz u. 4., I. eme let) vár juk hir de-
tő in ket. Tel.: 06-1-785-0366.

Rész le tes in for má ci ót 
a www.ujpest.hu 

weboldalon ol vas hat!

HIRDETÉSFELVÉTEL
az Újpesti Naplóban 

és az ÚKTV-ben

Tanfolyamok, képzések
A Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Új pes ti 
Ki ren delt sé gé nek (1042 Bp., Ár pád út 
56.) fo lya ma to san in du ló tan fo lya mai.
Nyári akció, tanfolyam + tananyag + vizs-
gadíj = 41 500 Ft.

– Biz ton sá gi őr (va gyon őr, test őr)

– Fegyvervizsga

Tan fo lyam szer ve ző: 06-30-552-3938
Ke res ke del mi kép zé sek: 8 ál ta lá nos is ko-
lát vé ge zet tek szá má ra:
– Élel mi szer- és ve gyiáru el adó
– Ven dég lá tó el adó
Szak mun kás ok ré szé re:
– Bolt ve ze tő
Érett sé gi zet tek ré szé re:
– Ke res ke del mi ügy in té ző
Tan fo lyam szer ve ző: 06-20-951-3357

– Szerződések (ellenjegyzést nem 
igénylő) készítése, előzetes 
és utólagos véleményezése

– Hatóságok (TB., állami- és 
önkormányzati) előtti eljárásokban 

ügyintézés, beadványok 
szerkesztése, tanácsadás

– Tulajdoni lap beszerzése
rövid határidővel, előzetes 

bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-30/552-3938

Corso Boutique

Újpest szépségei is minket 
választottak

Ruha üzlet, ahol mindenki 
minden stílust megtalál, hisz 

azért vagyunk, hogy segítsünk.

Varrodánk is vár 
mindenkit szeretettel.

Árpád út 57. 

In gat lan el adó/kiadó
� Újpest kertvárosban, Megyeren 580 m2-es saroktel-
ken, 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkomfort, 
klíma, riasztó) jó állapotú családi ház, szépen gondo-
zott kerttel, 2 beállós garázzsal 46,9 MFt-ért eladó. A 
Nagyváradi-ligeti lakóparkban cserét beszámítunk. 
Tel.: 06-1-233-0849, 06-20-525-0216

� Sződön, Pesthez 22 km-re lévő, 300 négyszögöles 
telken, összkomfortos, 120 m2-es családi ház, csöndes, 
nyugodt környezetben eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� Eladó és kiadó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes 
környezetben, 2 szobás, összkomfortos, családi ház 
(telek, udvar, beépített előtér, gazdasági épület). Tel.: 
06-30-392-4030

� Újpesten a Megyer lakóparkban, 2 emeletes tégla-
épületben, földszinti, 90 m2-es, még nem lakott, igé-
nyesen kialakított öröklakás, teremgarázzsal eladó. 
Tel.: 06-20-476-1414

� Téglaépítésű 80 m2-es magasföldszinti lakás, tulaj-
donostól eladó, kertkapcsolat, jó közlekedés, Újpest 
csendes részén. Hévízgyökön 4301 m2-es, zártkerti te-
lek eladó Budapesttől 40 km-re, mindkettő jóval áron 
alul. Tel.: 06-30-378-7341

� Újpesten 28 m2-es, gázkonvektoros szoba, konyha, 
fürdőszobás, előkertes lakás rendes, csendes házban 
eladó. Érd.: 06-30-698-0513

� Erdőkertesen eladó 748 m2-es területű telek 34 m2-
es faház plusz 15 m2-es melléképület. Víz, villany a ház-
ban. Érdeklődni: 06-20-937-1102

� Fóton, az István hegyen eladó 200 négyszögöl üres 
telek. Tel.: 06-1-233-1114

� Gyönyörű fekvésű, 800 négyszögöl, gyümölcsfákkal, 
szőlővel teli telkemet kis téglaházzal (víz, villany, fűtés) 
Nagyoroszi falu szélén 2,8 MFt-ért eladom. Egész évi 
gyümölcs családjának biztosítva. Tel.: 06-30-292-2634, 
06-30-609-9681

� Eladó 9,6 MFt-ért tulajdonostól, 2+2 szobás, Ár-
pád úti, részben felújított, erkélyes, VIII. emeleti örök-
lakás, panelprogram folyamatban, valamint a metró-
nál 1 szoba kiadó. Tel.: 06-70-353-6716

� Eladnám vagy elcserélném budapesti 3 szobás lakás-
ra, a Miskolc Pázsit utcában lévő, villanytelepi strand-
hoz közel 3 szobás gázfűtéses, téglaépítésű felújított 
családi házam 200 négyszögöl kerttel, garázzsal, mellék-
épületekkel. Tel.: 06-1-370-5311, 06-70-201-7862

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában 96,5 m2-
es családi ház, tulajdonostól eladó. 618 m2-es telken, 
pince, 3 kamra. Irányár: 43,5 MFt, tel.: 06-70-293-6719

Ingatlant kiad
� Kis lakás (nem panel) azonnal kiadó vagy eladó. Ér-
deklődni: 06-1-369-5224

� Újpesten jó közlekedéssel, főbérlő nélküli lakásban 
kiadó egy bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba, étke-
ző használattal, csendes, nem dohányzó személy részé-
re. Tel.: 06-30-698-0513

Ingatlant cserél
� Újpesti 71 m2-es, 2+1 fél szobás, étkezős, önkor-
mányzati lakásomat cserélném 2 szobásra. Fűtés táv-
fűtés, mérőóra van felszerelve. Különbözetet kérek. 
Tel.: 06-20-263-0086

Szolgáltatás

� Szobafestés, mázolás, tapétázás, minőségi munka, 
bútormozgatással, fóliatakarással, korrekt árak, kez-
dés megbeszélés szerint. A takarításból Önnek nem 
sokat hagyunk. Bodnár László tel.: 06-1-369-6674, 06-
20-442-9570

� Klímatelepítés, karbantartás, javítás garanci-
ával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
931-7486, 06-30-864-5544, www.annauklima.hu

Életmentő 
pontok Újpesten
Életmentő pontok – automata 
defi brillátor készülékek Újpesten: 
Ady Endre Művelődési Központ 
(1043 Budapest Tavasz utca 4.) 
Polgármesteri Hivatal (1041 Bu-
dapest István út 14.) Polgármes-
teri Hivatal Káposztásmegyeri Ki-
rendeltség (1048 Budapest Hajló 
utca 42-44.) Újpesti Szent István 
téri piac, Piacfelügyelőség.

Varázsnap a Magic Box-szal
A MagicBox Játékbolt szeretettel meghív és vár Magic-Day, 

azaz Varázsnapi-játékkavalkád programjára.
Időpont: szeptember 10. (szombat) 10-15 óra között.

Helyszín: MagicBox Játékbolt (1043 Bp., Árpád út 51-53.)
Játékok, programok a család aprajának és nagyjának!

Nem csak felnőtteknek! Fantasztikus akciók, nyereményjátékok!
Belépő:  1 megunt, kinőtt vagy már általad nem használatos játék

Az összegyűjtött játékokat a rászoruló gyerekeknek 
és az újpesti óvodáknak továbbítjuk!
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