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ÚJPESTI NAPLÓ

ZENEISKOLA – KONCERTTEREMMEL
A Szent István téri régi épületéből 
új helyre, az Ifjúsági Házba költözik 
az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola. 
A zene helyett még a dobozoké a 
főszerep. 4. oldal

KOPOGTAT A SZEPTEMBER!
A nyári vakáció után szeptember 
3-án új tanévre csengetnek be az is-
kolákban. Az önkormányzat ingye-
nes tankönyvekkel segíti a tanév-
kezdést. 3. oldal

ÚJ HELYEN A SZENT ANNA ÓVODA
Az önkormányzat és a hívek támo-
gatásával nagyobb épületbe költö-
zött a Szent Anna Katolikus Óvo-
da. Erdő Péter bíboros, prímás ér-
sek ezért jött Újpestre.   4. oldal

ÚJPESTI ÉLET-KÉPEK 
Jobbnál jobb alkotások érkeztek Új-
pest Önkormányzata és az Újpes-
ti Sajtó Kft. ez évi fotópályázatára. 
Döntött a zsűri, nyílik a kiállítás is.  
  7. oldal

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2012. augusztus 27., VI. évf., 28. szám
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Az Újpesti N
apló 

legközelebb 

szeptember 6-án 

jelenik meg.

Városnapi 
kalauz
Újpesti Városnapok augusztus 29. és 
szeptember 2. között. Kedvére választhat 
számtalan program közül.     5–13. oldal



Részletek:
ujpest.hu/varosnapok

A műsorváltozás 
jogát 

fenntartjuk!

ÓRA HELYSZÍN PROGRAM

10.00 Karinthy Frigyes Mûvelôdési Ház Anyatejes Világnap

18.30
Szent István tér 
Nagyszínpad

RADICS GIGI

20.00 BIKINI KONCERT

augusztus 31., péntek

ÓRA HELYSZÍN PROGRAM

11.00 Károlyi park
Bartha Tóni Bábszínháza: 

Paprikajancsi

12.00

Szent István tér
Nagyszínpad

„Jó ebédhez szól a nóta” az Újpesti Zenebarátkör 
énekeseivel és az „Újpest” cigányzenekarral

13.00 Berehinya Asszonykórus

13.15
Horváth Milán zumba instruktor 

és csoportja

13.30 Köreink bemutatója

14.00 Pódium Színház: Macskakirály

15.30 Károlyi park Közbiztonsági bemutató

15.30

Szent István tér
Nagyszínpad

PMS Dance Táncstúdió

16.00 Központi tanévnyitó

17.00 KOVÁTS VERA

17.30 KOCSIS TIBI

18.00 ÚJPEST ARCA 2012 DÖNTÔ

20.00 OLIMPIKONJAINK KÖSZÖNTÉSE

20.15 MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT
GALLUSZ NIKI, DÉR HENI, KÖKÉNY ATTILA, BOLYKI BALÁZS

19.00
Nagyszínpad mellett

Gördülô tánccsoport

19.30 UTE bemutató

szeptember 2., vasárnap

ÚJPESTI VÁROSNAPOK
2012. AUGUSZTUS 29 – SZEPTEMBER 2.

SZENT ISTVÁN TÉR
ÉS AMI MÉG RÁNK VÁR:

VÁSÁRI FORGATAG, KARAOKE SÁTOR, FOTÓPARAVÁN, NEMZETISÉGEK BEMUTATÓI, CIVIL 
SZERVEZETEK, SPORTSZIGET, VÉRADÁS, HALPEDIKÛR, ANYAJEGYSZÛRÔ VIZSGÁLAT, DUNAI 
HAJÓKÁZÁS, NOSZTALGIABUSZJÁRAT KÁPOSZTÁSMEGYERRÔL, SKAC PLACC: KÉZMÛVES 

FOGLALKOZÁSOK, BABA-MAMA KUCKÓ, KÖLYÖKPARK, KABÓCA-HÁZIKÓ

ÓRA HELYSZÍN PROGRAM

10.00 Újpest több pontján
Zenés ébresztô a 

Dunakeszi Koncertfúvósokkal

10.00

Szent István tér 
Nagyszínpad

Szép Ernô Színház: 
A szegény ember gazdagsága

11.00 Szegedi Miniszínház: Pinocchio

13.00  Köreink bemutatója

15.00 Budai Project koncert

16.00 TARÁNY TAMÁS

16.30 CURTIS ÉS BLR KONCERT

18.00 ZOLAKUSZTIKA

19.00 TÓTH GABI 

20.00 BACK II BLACK

10.00 Piac sétány Sportsziget

10.00 Újpesti Piac Lecsófesztivál

11.00
Városháza- 

Házasságkötô terem
Bóbita Bábszínház: Zimmezumm

Babaszínház

11.00 Újpest Galéria
(1042 Budapest, Árpád út 66.)

Kiállítás megnyitó: “Húsz éves az UVB - sportdoku-
mentum kiállítás” 

12.00 Nagyszínpad mellett Jelmezes élô sakkparti

szeptember 1., szombat

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN, 
ILLETVE AZ UJPEST.HU/VAROSNAPOK INTERNETES OLDALON!

MINDEN PROGRAM INGYENESEN LÁTOGATHATÓ! TÁMOGATÓ:

A Bóbita Bábszínház elôadására az ingyenes regisztrációs jegyet 
korlátozott számban az Újpesti Ajándékboltban 

(Újpesti Ifjúsági Sport - és Szabadidôközpont, István út 17-19.) lehet átvenni!

ÓRA HELYSZÍN PROGRAM

17.00 Újpest Galéria
(1042 Budapest, Árpád út 66.)

Kiállítás megnyitó: „Újpesti képzô-mûvészek 
az Újpesti Városnapokon”

18.00
Újpesti Gyermek Galéria
(1042 Budapest, István út 17-19.)

Kiállítás megnyitó: „Újpesti Élet-képek” 
fotókiállítás

20.30
Szent István tér
Nagyszínpad  Egy szoknya egy nadrág

augusztus 30., csütörtök

Újpest Színház és Pódium Színház közös produkciója:

Rossz idô esetén az elôadás színhelye az Ady Endre Mûvelôdési Ház 
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A hétvégén ünnepélyes tanévnyitó-
kat tartanak Újpest-szerte. Szeptem-
ber 3-án pedig a városrész valameny-
nyi oktatási-nevelési intézményében 
megkezdődik a tanítás, ismét berreg 
a tanítási órákat a szünetektől elvá-
lasztó csengő. Újpest Önkormány-
zata idén is ingyenes tankönyvek-
kel enyhíti az iskolakezdés terheit. 
Az Újpesti Városnapok idején, szep-
tember 2-án, 14 órakor, kerületi tan-
évnyitó ünnepségre kerül sor a Szent 
István téren, a fennállásának harmin-
cadik évfordulóját ebben a tanévben 
ünneplő Szűcs Sándor Általános Is-
kola diákjainak részvételével.

Bene Ferenc 
és Halassy Olivér 
nyomdokain
42 éve csengettek be először a „Pozsonyiban”. 
Ebben az időben minden iskola csak utcanevet 
viselt. A Pozsonyi úti lakótelep és a környék itt 
tanuló lurkói az 1990-1991-es tanévben, a név-
változtatás után, már a Német Tagozatos Ál-
talános Iskola diákjai lettek, így is deklarálva a 
nyelvtanulás maradandó voltát és jelentőségét.

2012 tavaszán a kiváló sportoló, kétszeres 
olimpiai bajnok vízilabdázó és úszó Halassy Oli-
vért választották az iskola névadójának. Az Új-
pesthez és egyesületéhez haláláig hű, kiváló spor-
toló éppen 80 évvel ezelőtt lett olimpiai bajnok.

2012. szeptember elsejétől hivatalosan is az 
olimpiai bajnok, nyolcszoros magyar bajnok, 
ötszörös gólkirály újpesti labdarúgó-legenda, 
Bene Ferenc nevét viseli a Munkásotthon utcai, 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola. A Bene 
Ferenc Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 
diáksága igazán birtokba veheti az elmúlt tan-
év végén felavatott, pályázattal és önkormány-
zati önrésszel felépített  új sportpályáját is. 

Ingyenes tankönyvek 
az általános iskolásoknak

Kopogtat 
a szeptember!
Az önkormányzat évek óta támogatja az iskolakez-
dést, és ez az új tanévre készülve sem lesz másként. 
Az elfogadott rendelet alapján a 2012/2013-as tan-
évben az önkormányzat közigazgatási területén lakó 
és az önkormányzat közigazgatási területén működő 
oktatási-nevelési intézmények nappali tagozatos ál-
talános iskoláskorú tanulóinak, mennyiben nem ré-
szesülnek ingyenes tankönyvellátásban, egy alkalom-
mal térítésmentesen biztosítja a tankönyveket. Erről 
még februárban döntött a képviselő-testület.

Az önkormányzat rendelete értelmében a 
tankönyvtámogatással az a diák élhet,  aki
 
b)  2012. január 1. és 2012. szeptember 1. között 

folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik az Önkormányzat közigazgatási terü-
letén, és 

c)  legalább egyik szülője vagy gondviselője, il-
letve más törvényes képviselője (a további-
akban együtt: szülő) a b) pont szerinti idő-
szakban a gyermekkel azonos bejelentett la-
kóhellyel rendelkezik.

Újpest általános iskoláiban (beleértve a 12 évfolya-
mos képzést nyújtó gimnáziumokat is) 6221 gyer-
mek pakolja be iskolatáskájába a tanszereket. Kö-
zöttük 929-en első osztályos kisiskolások lesznek. A 
tizennégy óvoda összesen 3375 kisgyermeket vár, 
927 kicsi először lesz óvodás.

P Á L Y Á Z A T I  F I G Y E L Ő

DIÁKÖSZTÖNDÍJ
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 24/2011. (V. 9.) számú rendelete alapján pályá-
zatot hirdet Újpesti Diákösztöndíjak elnyerésére, a 2012/2013. évi tanévre. Az Újpesti Diákösztöndíjak 
célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek, vagy a sport terü-
letén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj; Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj;
Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj; 

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. A pályázati adatlap átvehető a 
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 kér-
désekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3176 és a 
231-3298-as telefonszámokon. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
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„A gondviselés 
embereken keresztül 
valósul meg”
Újpest Önkormányzata és a hívek támogatásá-
val nagyobb épületbe költözhetett a Szent Anna 
Katolikus Óvoda. Az új épületet, ünnepélyes 
külsőségek közepette, augusztus 24-én adták át.  
A ceremónián Erdő Péter bíboros, prímás fel-
szentelte az Erzsébet utca 30. szám alatti gyer-
mekbarát intézményt.

2002-ben kezdte meg működését az önkormány-
zat által biztosított épületben a Szent Anna nevét 
viselő óvoda, amelyet idővel kinőttek és két ovis 
csoportnak már csupán a Tanoda téri iskola épü-
letben jutott hely. Az áldatlan helyzet orvoslására, a 

képviselő-testület döntése nyomán, tavaly novem-
berben ingatlan használati szerződést módosító 
okiratot írt alá a városházán Wintermantel Zsolt és 
Süllei László, az Esztergom–Budapesti Főegyházme-
gye érseki általános helynöke. E megállapodásnak 
köszönhetően került sor augusztus 24-én az egyko-
ri Erzsébet utcai bölcsőde mostanra felújított épü-
letének átadására.

Az ünnepségen dr. Pesti Imre kormánymegbízott 
és Hölvényi György, egyházügyi államtitkár köszön-

tötte a jelenlévőket. Wintermantel Zsolt is köszö-
netet mondott többek között Pályi László atyának, 
Újpest díszpolgárának, aki nélkül helyi egyházi ok-
tatási intézmény nem jöhetett volna létre. Erdő Pé-
ter, bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti főegy-
házmegye érseke, a katolikus püspöki kar elnöke az 
avatóünnepségen úgy fogalmazott: „Mindig és min-
denhol Isten segítségét kell kérnünk”. Miután megál-
dotta az óvodát, annak fontosságát hangsúlyozva 
megjegyezte, az intézmény és az egyház csupán se-
gíti a szülőket abban, hogy Isten igéje szerint nevel-
hessék gyermekeiket.

Az ünnepélyes átadás és áldás után dr. Erdő Péter 
bíboros lapunknak elmondta: „A gondviselés mindig 
embereken keresztül valósul meg. A Szent Anna Óvo-
da bővítése pedig szinte ember feletti feladatokat kö-
vetelt mindazoktól, akik annak bővítésében, építésé-
ben szerepet vállaltak.”  DIA

Bővebben: ujpest.hu

Évkezdés: új helyen

Felújított 
termek, új
lehetőségek
Több hónapos átépítés után a kö-
zeli napokban veszi birtokba új bi-
rodalmát az Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskola. Az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont emeletén kialakí-
tott termek mellett a művésztaná-
rok és a növendékek helyben talál-
nak hangversenyteremre is.

– Izgalmas napokat élünk, – fogalmaz Sillye Gergely 
igazgató – mivel nagy változás előtt állunk. Isko-
lánk több mint száz éves története összefonódott 
Újpesttel, és mi is kötődünk az időközben elhasz-
nálódott, de patinás épülethez, melybe 90 évvel ez-
előtt költözött be intézményünk. Az önkormány-
zat döntése nyomán költözünk át a Szent István 
térről a közeli, István úti intézménybe, ahol felújí-
tott termek várnak bennünket. A hangszereket és 
kottákat, bútorainkat már összecsomagoltuk. Ab-
ban bízunk, a bejárást követően már a költözés ide-
jét is kitűzhetjük. Persze aki hurcolkodott, tudja, 
milyen felfordulással jár. 

Az István úti intézményben, amely más apro-
póból éppen a tanévkezdésre vált Ifjúsági Ház el-
nevezésre, egy helyen, zárt térben dolgozhat a ze-
neiskola. 

– A földszinti, közel háromszáz férőhelyes szín-
házterem nagy lehetőségeket tartogat a számunk-
ra koncertek és más rendezvények tekintetében is 
– vázolja a közeli jövőt az igazgató.  – B. K.

K ö z t é r4

gólya útját járva számos új-
pesti kisbabás családhoz lá-
togatott már el az Újpes-

ti Babaköszöntő Megérkeztem! ma-
cija. Az önkormányzat ajándékcso-
magjában csupa hasznos ajándék, 
body, kistakaró, hűtőmágnes oltá-
si naptárral, mappa illetve pelenka-
csomag található. A védőnők által 
átadott csomagot örömmel fogad-
ják a kisgyermekes családok. Arra 
kérjük a büszke szülőket, nagyszü-
lőket, fényképezzék le csemetéjüket 
újpesti body-ban, és a képet küld-
jék be szerkesztőségünkbe! Öröm-

mel tesszük közzé a kisbabákról ké-
szült fotókat – névvel ellátva – az 
Újpesti Naplóban, illetve a Újpest-
Káposztásmegyer Facebook oldalun-
kon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Kislányom, Bogya Liliá-
na 2012. február 28-án, 
3óra 19-kor született 
53 cm-el és 3260 gram-
mal. A mindig mosoly-
gós Liliánának, igazi új-
pesti babaként, a lila 
szín a kedvence – írta 
anyukája: Bogyáné Szi-
lák Mónika

Mellékelem kislányom 
fényképét ebben a stí-
lusos ruciban. Becses 
nevünk: Horváth Hédi 
Hanga, 2012. január 28-
án láttuk meg a napvi-
lágot, az Uzsoki  Kór-
házban. Szuperül érez-
zük magunkat! Szabó 
Andrea és Hédi baba

Az Újpesti Babakö-
szöntő programhoz 
küldöm kislányunk 
fényképét, melyen a 
kis macis bodyban 
fényképeztük le. Neve: 
Kakuk Boglárka, 2012. 
február 25-én szüle-
tett.
 Kakukné Szabó Éva

A
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  Újpesti Városnapok: augusztus 29–szeptember 2.

Programok: mindenki kedvére
Újpest 1907-es várossá nyilvánításának 105.
évfordulójára színes és gazdag programmal 

emlékezik a városrész augusztus 29. és szeptember 2. között. Az Újpes-
ti Városnapok a Találkozzunk többször!  programsorozat újabb állomá-
saként minden korosztály számára kínál  kedvére  való, térítésmente-
sen látogatható eseményt. A kulturális paletta zömmel az Önök javas-
latai nyomán formálódott. Közkedvelt sztárok, évtizedek óta az élvo-
nalban lévő zenekarok szórakoztatják a Szent István térre kilátogatókat. 
Több kiállítás nyílik, színházi előadás várja a felnőtteket és a kicsiket. A 
város díjakkal ismeri el a kimagasló teljesítményeket, szabadtéri színpa-
dán köszönti az újpesti olimpikonokat. Kiderül, kik lesznek a szépség-
verseny győztesei. Lapozza át az Újpesti Napló programajánlóját és vá-
lasszon kedvére! Ne feledje: Találkozzunk többször! A hétvégén is!

Radics Gigi
A 16 éves endrefalvai lány egykori magánének-
tanárának is leesett az álla, amikor a 8 éves kis-
lányt először hallotta énekelni. Gigi a Megasztár 
5 műsorban tűnt fel, és lett közönségkedvenc. 
Annak ellenére, hogy kiesett, klipet készített, 
majd jelentkezett a Megasztár 6-ba, amit aztán 
meg is nyert. Gyönyörű hangjával nem csak a 
hazai közönséget kápráztatta el, Michael Jackson 
egykori producere is imádta Gigi hangját. 

Zenés ébresztő 
a Dunakeszi 
Koncertfúvósokkal
A 2011-es Újpesti Városnapokhoz 
hasonlóan, az idei rendezvény 
szombatján is fúvószenekar in-
vitálja a város több pontján az 
újpestieket a Szent István térre.

Kell az erő a koncerteken
Izzasztóan indul az Újpesti Városnapokon is fellépő 
Tarány Tamás napja. Egy konditeremben különleges 
kínzásokat kell kiállnia ahhoz, hogy jó formában legyen. 

Bár elfárad a végére, Tamás az edzést nem érzi kínzás-
nak, mert a mozgás endorfi nt termel, sőt önbizal-
mat ad. Ugyan még csak két hónapja végez rendsze-
res konditermi munkát, egy különleges gépekkel fel-
szerelt belvárosi edzőteremben, de máris érzi áldásos 
hatását. – Az állóképességemet mindenképpen javí-
totta, már majdnem végig tudok ugrálni egy koncer-

tet. Mostanában egyre több élő fellépésem van, 
és úgy nem lehet megmozgatni a kö-

zönséget, ha a frontember egy hely-
ben álldogál – mondja az énekes, 
aki egy tehetségkutató műsornak 

köszönheti népszerűségét, illet-
ve a speciális edzés lehetőségét 
is. – A műsor miatt én vagyok 
az egyik arca egy „Egészséges 
életmód” nevű programnak, 
amelynek keretében edzés-
re járok, mi több, életmód 
szakértő is foglalkozik ve-

lem. Beállítja az étrendemet, 
segít egészségesebben élni” – 

teszi hozzá. Hogy a sok munkának 
van-e eredménye, mindenki láthatja majd 
Tarány Tamás koncertjén, az Újpesti Vá-
rosnapokon, szeptember 1-jén. A tehetsé-
ges zenész szerint jól fogják érezni magu-
kat az újpestiek.  J. M

Kocsis Tibor
Az X-faktor második szériájának győztese művelő-
désszervező szakon végzett. 2007-ben tűnt fel a Csillag 

születikben. A verseny után a Szerencsejáték Zrt.-nél dol-
gozott, mint sorsolási biztos, majd 2011-ben jelentkezett az X-faktorba. 
Idén megjelent első videóklipje is, „Lásd a csodát” címmel.

Augusztus

31.
18.30

Szeptember

2.
17.30 Szeptember

1.
16.00

Szeptember

1.
10.00

5 



6 Újpesti  Városnapok

Mindenki párt talál

Egy szoknya, egy nadrág
Még javában zajlanak a próbák, 29-én pedig már kö-
zönség előtt is látható lesz a Szent István téren (rossz 
idő esetén az Ady Endre Művelődési Központban) az 
Újpest Színház és a Pódium Színpad közös produk-
ciója, az Egy szoknya, egy nadrág. A fi lmhű színda-
rab abszolút korabeli, egyedül a végét „alakították” a 
huszonegyedik századi befejezésekhez.

Bródy Norbert rendező az Újpesti Napló kérdésére elmond-
ta, a nyolcszereplős darab eleve kettős szereposztású, és 
teljesen hű az 1943-ben készült, Latabár Kálmán főszerep-
lésével forgatott fi lmhez. „A fi lm és a színdarab között annyi 

az eltérés, hogy Frenkó Zsolt által színpadra alkalmazott mű-
vet, az ő beleegyezésével, egy-két további fi lmbéli jelenettel gazdagítottuk, a 
végét pedig a mai korhoz igazodva annyiban módosítottuk, hogy végül min-
denki rátalálhat a párjára” – tette hozzá a rendező. Bródy Norbert egyút-
tal lapunkon keresztül mondott köszönetet az Újpest Színháznak, amiért 
biztosította a helyszínt a próbák számára.

Blazsovszky Ákos, a Kálmán rendezőt alakító színész lapunk kérdésére 
annyit mondott, bár nem látta a fi lmet, szívesen alakítja a vicces szerepet.
A nyilvános, élőzenés előadást 29-én, a városnapok első estéjén láthatja a 
közönség, a hivatalos bemutató pedig 30-án lesz. Lapzártakor épp a ze-
nekarral közös szabadtéri próbák folytak, hiszen jó idő esetén az előadást 
szabadban láthatja a nagyérdemű. M. O. A.

Szép Ernő Színház: 
A szegény ember gazdagsága

Az újpesti Szép Ernő Színház közel 20 éve működik utazó társu-
latként. Társulatukban színházi szakemberek, tapasztalt idősebb 
színészek, valamint pályakezdő fi atalok egyaránt játszanak. Kö-
zel negyven színművész lép fel előadásaikban. Újpesti rendezvé-

nyeken többször is találkozhattunk velük. Az idei Városnapokon 
minden korosztály érdeklődését felkeltő darabot láthatunk. Az előadás felidézi a 
magyar mesekincs számos elemét: három kívánság, csoda kút, erdő szelleme, rest 
macska, stb., az óvodások és kisiskolások nagy örömére. Az idősebbek az ízes ma-
gyar nyelven íródott szövegen túl, a két történet tanulságait is kedvelhetik. A szín-
házi élményt a felhangzó dalok, népzene-variációk és a néptáncok teszik teljessé. 
Szereplők: Magyari Mihály: Seder Gábor, Okos Katica: Kontha Nelli

Pódium Színház: Macskakirály
A társulat nagyrészt a budapesti Madách Színház művészeiből és 
tagjaiból Pódium Társulat néven alakult. Céluk olyan színvonalas 

előadások létrehozása, amelyeken a néző átadja magát a felhőtlen 
szórakozásnak és részese legyen egy olyan eseménynek, amelyre minden bizonnyal 
sokáig szívesen emlékszik vissza. Ennek megvalósításához választottak a társulatba 
olyan színészeket, színésznőket, akiknek második otthonuk a refl ektorokkal meg-
világított világot jelentő deszka. Az újpesti közönségnek, a Macskakirály című pro-
dukciójukat ajánlják. Az Újpest Színházzal közös előadás során láthatják tőlük az 
Egy szoknya, egy nadrág című, nagy sikerű darabot.

Szeptember

2.
14.00

– Újpesten nőttem fel, itt tanultam csúzlizni, itt 
vertük össze egymást minden nap, ahogy mentünk 
haza a suliból. Sohasem gondoltam volna, hogy az 
újpesti Pamutgyár tövétől ilyen messzire vezethet 
az ember útja. Itteni, fi atalkori emlékeim ihletői 

voltak a nótáimnak. Sokáig hiányzott Újpest, mi-
után felnőtt fejjel elköltöztem, mert imádtam itt 
élni.

– Zenei pályád is innen indult.
– Persze, már az iskolában is volt zenekarunk, 

ahogy akkoriban majdnem mindenkinek. Ahogy a 
szüleim elutaztak nyaralni, egyből megtelt haverja-
immal a ház, és zenéltünk hajnalig, a szomszédok 
meg csöngettek, és verték az ajtót. De hát annyi-
ra beszippantott a rock&roll, hogy utána már nem 
érdekelt más.

– Azért egy fi atal inkább szeretne szólógitá-
ros, vagy énekes lenni, te mégis bőgős lettél…

– Hát, látod, ez volt az én legnagyobb tragédi-
ám. A bátyám vitt a zenekarába, ahol egy gazdag 
fi ú volt a gitáros, akinek volt erősítője, így nem le-
hetett kirúgni, a testvérem meg mondta, hogy jó 
lesz neked a basszusgitár, kisgyerek. Pedig jobban 
állt volna a szólógitár, mert előtte hegedültem, ami 

Szeptember

1.
10.00

Németh Lojzi és a Bikini

A Pamutgyártól a színpadig
A 30. születésnapját ünneplő Bikini zenekar is fellép az Újpesti Városnapokon. 
Az együttes alapítójával és vezetőjével, Németh Alajossal, vagy ahogy minden-
ki ismeri, Lojzival elevenítettük fel újpesti ifjúkorát és a Bikini három évtizedét.

Augusztus

30.
20.30



Sportdokumentum kiállítás

Húsz éves az UVB 
A Napoli–Újpest BEK találkozó és a ’91 nyarán be-
szerzett Supertifók hatására az 1992-es Parma–Új-
pest mérkőzés előtt alakult meg a szurkolói cso-
port. Jelenleg 80 taguk van. Hogy miért pont UVB? 
És miért Vajdaság? Különböző városokból való Új-
pest szurkolókat próbáltak összegyűjteni, több-ke-
vesebb sikerrel, s hogy ne legyen Moravica, Sza-
badka, Újvidék drapi külön, egy zászló mögé sora-
koztatták fel őket, hiszen a Vajdaságban élő Újpest 
szurkolók több százan vannak. A kiállítás szeptem-
ber 8-ig tekinthető meg az Újpest Galériában. 

ugye szintén szólóhangszer, a basszusnak meg van 
egy szolga funkciója, kíséri a zenét. De már nem 
bánom. Talán bőgősként könnyebben tudtam ze-
nét szerezni, és hát én írtam a Bikini számok kilenc-
ven százalékát.

– Sok zenét hallgatsz?
– Már nem. Nem akarom, hogy mások befolyá-

soljanak. És ha ki tudod fejezni magad a zenéddel, 
akkor nem kell másokat majmolni.

– Te vagy a zenekar vezetője. Mindig afelé 
mentek, amerre te mondod?

– Úgy működik egy zenekar, ha valaki kitalál va-
lamit, és ahhoz keres társakat. De ha öten öt fé-
lét gondolnak, úgy nem. Azért játszott a Bikiniben 

harminc év alatt tizenhat zenész, mert én mutat-
tam az irányt. Akinek ez nem tetszett, elment.

– A rendszerváltás után öt évre mégis felosz-
lott a Bikini.

– Mert nem volt már mondanivalónk. Addig 
megtettük azt, amit megkövetelt tőlünk a kor. Ki-
csit talán mi is lazítottunk a rendszer csavarjain. De 
a váltás után úgy láttuk, hogy a dolgok továbbra 
sem jó irányba mennek, így folytattuk a zenélést.

– Azaz addig muzsikálsz, amíg van monda-
nivalód?

– Mostanság mindig van mit mondanom, úgy-
hogy addig zenélek, amíg nem esek le a színpadról.

  J. M.

Augusztus

31.
20.00

Augusztus

30.
17.00

Szeptember

1.
11.00

Otthon vannak
A Városnapok idején az Újpesti képzőművészek az 
Újpesti Városnapokon címmel futó tárlaton a fény-
képezés művészei is kiállítanak. A kiállításon neves 
művészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklő-
dők, szeptember 8-ig az Újpest Galériában. 
Bővebben: ujpest.hu

Kiállítás megnyitó: „Újpesti Élet-képek”
Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt fotópályázat kiállításának megnyitója és díj-
átadó ünnepsége az Újpesti Gyermek Galériában lesz. A pályázók újpesti híreket, hírértékű eseménye-
ket örökítettek meg, illetve rendezvényeket, műsorokat és a résztvevőket fotózták. 

Augusztus

30.
18.00
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Újpesti Élet-képek – fotópályázat
A július 20-án lebonyolított díjazási zsűrizésen a zsűri a 
következőket javasolta:

KIEMELT KOLLEKCIÓDÍJ
Koi Zoltán: Fűszálak között, Istvántelki pillanat, Szúnyog-
szigeti halász, Túlélő, Újpesti dráma, Utam

I-II. KATEGÓRIA
Első díj: Rudolf Dániel: 01
Második díj: Parragi Gábor: Meleg volt
Harmadik díj: Urbán Tibor: Esélyegyenlőség-Ady (2)

III. KATEGÓRIA
Első díj: Lebovits György: Hivatal + Okmányiroda
Második díj: Hofrics István: 03
Harmadik díj: Hatvani Ágnes: A tél örömei
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Curtis és BLR
Széki Attila, ismertebb nevén 
Curtis, 2007 és 2011 között 
az Újpest FC játékosa volt. Az 

újpesti rapper már gyerekko-
ra óta szereti a rap zenét és pár éve komo-
lyabban is elkezdett foglalkozni ezzel. 2011-
ben Újpest arca lett, ezáltal ma már Újpest 
ikonikus alakja. Fiatalok ezreit köti újabb és 
újabb erős szálakkal a városrészhez, mert „Új-
pest a negyede.”

Tóth Gabi
A tapolcai születésű Tóth Gabriella 2004 
őszén elindult a Megasztár második szériájá-
ban, ahol a 3. lett, ő volt a legjobb helyezést 
elért női előadó. Ezáltal elnyerte a „2005 leg-
jobb női hangja” címet. 2 nagylemez, 3 kisle-
mez és 13 videóklip mellett számos díjat tud-
hat magáénak. 2006-ban Fonogram-díjat ka-
pott, többször megválasztották az év legjobb 
női előadójának és 2011-ben az év énekesnő-
je lett.

Zolakusztika
Újvári Zoltán Szilveszter, mű-
vésznevén Zola a Retro School 
Band frontembere a VIVA és a 

Radio Face volt műsorvezetője 
a 30. születésnapján, 2010-ben kezdte el ismét 
az akusztikus esteket Zolakusztika néven. 2011-
ben Zola részt vett az Újpesti Cseriti jótékony-
sági programján, ahol Ő gondoskodott a han-
gulatról a gyerekek nagy örömére. Reméljük, 
most is a jól megszokott „Zola stílussal” érkezik.

„Zene nélkül 
mit érek én…”
A városnapokon, szeptem-
ber elsején lép fel a Back 
II Black zenekar. Ebből 
az apropóból az együttes 
énekese, Bebe volt az Új-
pesti Kávéház legutóbbi 
vendége.

– Énekesként milyen kategóriába, 
műfajba sorolnád magad?

– Elsősorban Bebe vagyok, a Back II 
Black énekese. De nem szeretem mű-
fajok közé szorítani magam. Bár so-
kan mondják, hogy ezt ne nagyon 
hangoztassam, mert ciki, de én élvez-
tem a Picasso Branch korszakomat is, 
végül is azzal lettem ismert. De ját-
szottam már nagy jazz zenészekkel, 
Babos Gyulával vagy Fekete Kovács 
Kornéllal, sőt énekeltem musicalt, sőt 
most fogok operát is. A másik zene-
karom a Bebe and the Change meg 

Szeptember

1.
18.00

Szeptember

1.
20.00

Szeptember

1.
16.30

Szeptember

1.
19.00

Köszöntse Ön is az olimpikonokat!
Az elmúlt hétvégi Újpest-Ferencváros futballmérkőzés előtt tízezer szur-
koló és számtalan sportrajongó tévénéző előtt jelentették be, hogy 
Wintermantel Zsolt polgármester javaslatára Berki Krisztián, az UTE torná-
sza, és a szintén Újpesten élő Dombi Rudolf kajakozó Újpest Díszpolgára 
címben részesül. Karakas Hedvignek, az UTE cselgáncsozójának – aki ötö-
dik, tehát pontszerző helyen végzett a londoni olimpián – elismerő oklevél-
lel köszöni meg Újpest Önkormányzata a kimagasló teljesítményt. A dísz-
polgári címekről szóló felterjesztést augusztus 28-án, rendkívüli ülésen tár-
gyalja a képviselő-testület. A Városnapokon Ön is tapssal köszöntheti a vi-
lág legjobbjait és dedikálásra is lehetőség nyílik a Szent István téren.

Szeptember

2.
20.00
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Meglepetés vendég 
Curtis koncertjén 
Felgyorsult Curtis zenei karrier-
je. Legújabb, Majkával és BLR-rel 
készített lemezük hetekig vezet-
te az eladási listát. Ezt az újpes-
ti fenegyerek hármójuk sikeré-
nek tartja. 

– Mindenki hozzátette a magáért, így egy 
igazán szuper album lett belőle – így véli Szé-
ki Attila. A volt újpesti focista saját szerze-
ményein is látja, hallja a fejlődést. Az új albu-
mon egy duett is helyet kapott, egy Curtistől 
igazán szokatlan romantikus dal, melyet Szé-
les Izával adnak elő. Az újpesti rapper úgy fo-
galmazott: ma már profi kkal dolgozik, profi  
hangmérnök segít neki. 

Az egykori focistának igencsak megváltozott 
az élete, de ez csöppet sem zavarja, sőt lubic-
kol a népszerűségben. Azért azt hangsúlyozta, 
hogy továbbra is a zene az élete. A túlzott fel-
hajtást, médiaszereplést nem szereti – csak ak-
kor, ha annak valóban oka van, mondjuk pél-
dául egy új album vagy videoklip megjelenése. 

Újpest fenegyereke tehát igazi rapperé vált, 
s bár már országhatárokon kívül is nagyon 
sokan ismerik, Curtisnek mégis mindig haza-
húz a szíve. 

– Én mindig az újpesti bulit várom a leg-
jobban, idén meglepetésvendéggel és aján-
dékokkal készülök – ezt mondta, mikor arról 
kérdeztük, hogy készül-e bármilyen különle-
gességgel az Újpesti Városnapokra. Persze azt 
nem árulta el, hogy kit hoz magával, de azt 
igen, hogy világsztárról van szó. 

Széki „Curtis” Attila szeptember elsején lép 
majd színpadra, akkor az újpestiek is meg-
győződhetnek arról, hogy igazi zenész lett az 
egykori focistából. D.Zs. 

Kováts Vera
Kováts Vera az X-Faktor II. legfi atalabb versenyzője, aki 
az ötödik helyig jutott. Már korábban is ért el sikereket: 
Dunakanyar hangja II., első helyezett, rendezvények, bú-
csúk és jótékonysági esteken való fellépés, karaoke. Verá-
nak komoly tervei vannak a jövőre nézve. Semmiképpen 
sem szeretné a tanulást elhanyagolni, ugyanis a Színmű-
vészeti Egyetemen szeretne tovább tanulni, egész ponto-
san musical irányba.

Újpest Arca 2012 döntő
Javában tart a felkészülés a megmérettetésre. A 17 döntőbe került fi a-
tal gőzerővel készül, szépül, próbákra jár és van, hogy Curtis is megláto-
gatja őket, hiszen a 3 győztes eltölthet vele egy egész napot. Zsófi , Kla-
udia és Krisztán (képünkön) pedig fájó szívvel, de szeptember 2-án át-
adják a stafétát. Újpest 2012-es arcai pedig Aquaworld belépőt, és sa-
ját portfóliót nyernek. A Helen Doron felajánlásával a közönségdíjas 100 
ezer forint értékű, a 3, zsűri által kiválasztott gyerkőc pedig 50 ezer forint 
értékű nyelvtanfolyamon vehet részt Az Ördögi Szépségszalon 30 ezer 
forint értékű utalványt ajánlott fel a nagylány kategória győztesének.

„Azért vannak a jó barátok”
Máté Péter emlékkoncert zárja az Új-
pesti Városnapok 2012. évi programso-
rozatát szeptember 2-án, vasárnap este. 

A magyar könnyűzenei élet, a  pop-rock nagyszerű ze-
nészei, énekesei az év elején Máté Péter emlékkoncerttel 
tisztelegtek a 65 éve született slágergyárosra, énekesre. 
Az emlékkoncert olyannyira sikeres volt, annyira élvez-
te a közönség és az előadók is, hogy sorozat lett belőle. 
Emlékkoncertek érik egymást az országban. A sikersoro-
zat Újpesten folytatódik, ahol Gallusz Niki, Kökény Atti-
la, Dér Heni és Bolyki Balázs idézi fel a tragikusan fi atalon, 
mindössze 37 éves korában elhunyt Máté Péter dalait. 

A közönség szereti,  a szakma elismeri az énekest és 
ránk hagyott dalait. Az énekesek szerint a koncert pe-
dig egy varázslatos, interaktív kapcsolat a zeneszerző-
vel, annak ellenére, hogy nincs személyesen jelen köz-
tük. Minden bizonnyal Újpesten sem lesz másként, pe-
dig „Egyszer véget ér…” a koncert és a Városnap is.

rockot játszik.  Úgyhogy mondhatjuk, 
hogy mindenevő vagyok. De, ha arra 
vagy kíváncsi, hogy érzem magam a 
Black II Black-ben…

– Előbb-utóbb megkérdezném.
– Jól érzem magam a zenekarban. 

Az alakulás után három évvel érkez-
tem, de úgy fogadtak, mintha ezer éve 
együtt zenélnénk. Jó csapat vagyunk, 
abszolút demokrácia van nálunk.

– Az szép dolog, csak veszekedés-
sel jár.

– Ez igaz, van is néha, de amíg előre 
visz, addig nem baj. Nálunk minden-

kinek megvan a feladata, a posztja, 
úgyhogy még megy a szekér.

– Soha nem érzed, hogy nincs ked-
ved eljátszani ezredszerre valamelyik 
ismert slágereteket?

– Nem. Szívesen játszom még a 
Szerelembombát is. Minden koncert, 
minden közönség más, és én élvezem 
ezt a változatosságot.

– A Bebe and the Change is nép-
szerű?

– Igen, de inkább Ázsiában. Több-
ször zenéltünk már Dél-Koreában egy 
fesztiválon, és már hívtak más ország-

ba is, például Vietnámba. Mint minden 
európai zenekart, minket is úgy fogad-
nak, mint a legnagyobb sztárokat.

– Földrészek között ingázunk, de 
Afrikát még nem említettük. Pedig 
Édesapád Etiópiából jött Magyaror-
szágra.

– Igen, és én is teljesen kétlaki-
nak érzem magam. Gyerekkoromban 
nem jártunk haza, mert elég veszélyes 
volt az ország, de mostanában gyak-
ran megyek. Már a gyerekkoromat is 
meghatározta ez a kulturális kevere-
dés.

– Közgazdásznak tanultál. Volt esélyed 
arra, hogy „tisztességes” pályát válassz?

– Dehogy. A szüleimnek megígér-
tem, hogy lesz egy diplomám, de 
már gyerekkoromban biztos voltam 
benne, hogy énekes leszek. A szüle-
im is hamar rájöttek, hogy nem fogok 
nyolc órában dolgozni egy hivatalban.

– Nem is tudnál mást csinálni, és 
zene nélkül élni?

– Ezen elgondolkodtam a minap, 
és arra jutottam, hogy képtelen len-
nék. Az én lelkem akkor halna meg, 
ha nem zenélhetnék.  J. M.

Szeptember

2.
17.00

Szeptember

2.
18.00

Szeptember

2.
20.15

Gallusz Niki

Dér Heni Bolyki Balázs

Kökény Attila
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Anyatejes Világnap
A világ több mint 120 országában ünneplik meg az 
Anyatej világnapját, hogy ösztönözzék az édesanyá-
kat a szoptatásra. Újpesten, hagyományosan augusz-
tusban kerül sor a gyermekeiket anyatejjel tápláló édes-
anyák köszöntésére. A rendezvényt, amelynek fővédnö-
ke Wintermantel Zsolt, ezúttal a Pozsonyi utcai Védőnői 
Szolgálat szervezi augusztus 31-én a Karinthy Frigyes Ál-
talános Művelődési Központban. Kezdés: 10 óra.

Szegedi Miniszínház
1985-ben néhány szegedi fi atal elha-
tározta, hogy létrehozza az ország 
egyik első utazó gyermekszínházát. 

Így alakult meg Teszáry Gábor veze-
tésével a Szegedi Miniszínpad, ami nem 

igényel magas technikai felszereltséget, színházterme-
ket. Hordozható díszleteikkel és hangosításukkal a leg-
kisebb településeken is minőségi előadásokat tudnak 
tartani. Az eltelt húsz esztendő alatt több mint 700 
településen léptek fel, évente 250-300 előadást tartot-
tak az ország minden táján, most pedig Újpestre is el-
látogatnak, hogy Pinocchio történetét saját feldolgo-
zásukban mutassák be.

Szeptember

1.
11.00

Bartha Tóni Bábszínháza: 
Paprikajancsi
Klasszikus vásári mese Paprikajancsiról, 
aki egy időkerék segítségével visszamegy 

a múltba. Így fordul meg a Mesés Keleten 
a kalifa udvarában, majd egy afrikai törzset 

ment meg gonosz betolakodóktól. Elmaradhatatlan faka-
nala mellett elkíséri felesége, Paprika Fáni is és együtt láto-
gatják meg az újpesti gyerekeket. 

Lecsófesztivál
A nyár kedvelt étele a lecsó. Az ízletes falatok kedvelői úgy gondolják, lecsót nemcsak enni, de 
főzni is remek elfoglaltság, számtalan variációja van ugyanis az ételnek. Az Újpesti Piac- és Vásár-
csarnok ebben az évben már ötödik alkalommal hívja Lecsófesztiválra az újpestieket. Azok, akik 
előrukkolnának kedvenc receptjükkel, bátran álljanak a tűzhely mellé és készítsék el saját főztjü-
ket! A versenyre nevezők jelentkezését szeptember 28-án, 14 óráig várják a Piacfelügyelőségen. 
Bárki nevezhet, háziasszonyok, urak, baráti társaságok, munkahelyi közösségek egyaránt. A ver-
senyre jelentkezők 3 kg zöldpaprikából, és egyéb hozzávalókból készítsék el a fantáziakölte-
ményt. Az otthon megfőzött ételt szeptember 1-jén 8.30-ig várják a Piacfelügyelőségen. Mi-
ként főzni, kóstolni, szavazni is bátran lehet. Szeptember 1-jén, 10 órakor ugyanis kezdetét veszi 
a piacon az V. Lecsófesztivál, amelyen a kóstolás után, titkos szavazattal dőlnek el a helyezések.

Bóbita Bábszínház
A Bóbita Bábszínház 1961-ben alakult Pécsett, Kós Lajos vezetésével, s hamar 
ismertté vált humoros, show-jellegű felnőtt- és gyermekelőadásaival. 1995 
óta szinte minden évben elismerő díjban részesültek. A Bóbita igényes elő-

adásaival igyekszik minden korosztály számára izgalmas, vonzó programot 
nyújtani. A hagyományos, gyermekeknek szánt előadásokon kívül – melyek el-

sősorban a klasszikus meseirodalomra épülnek – szabadtéri és felnőtt darabok is szerepelnek 
a bábszínház repertoárján. Újpestre, a Zimmezumm című előadásukkal érkeznek, melyre a leg-
kisebbeket várják. 
Az ingyenes regisztrációs jegyeket az Újpesti Ajándékboltban vehetik át, korlátozott számban. 

Szeptember

1.
10.00

Szeptember

2.
11.00

Augusztus

31.
10.00

Sportsziget
A pontgyűjtő verseny 10 állomás: sport totó, fekve nyomás, 
ugróiskola, csocsó, asztalitenisz, célba dobás karikával, darts, 
kapura rúgás, kosárra dobás, golyós játék, valamint mászófal, 
3D karika, szumó és felfújható 7x14 méteres autópályán ak-
kumulátoros 2 kisautó és 1 motor. A pontgyűjtő versenyen 
szerzett pontok beválthatóak a pontboltban.

Szeptember

1.
10.00

Szeptember

1.
10.00
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Jelmezes élő sakkparti
Aki szeret sakkozni fergeteges szórakozásban lesz része az élő sakkparti során. 
Mindenki kedve szerint beöltözhet kedvenc fi gurájának, legyen az király, futó 
vagy huszár. Míg egy hagyományos sakkjátszma 2 ember ügyességétől függ, itt 
2 csapatot alkotva, 16 „sakkfi gurának” kell kiokoskodnia a lépéseket. 

Szeptember

1.
12.00

Segít ha vásárol
A kupakgyűjtés tovább folytatódik, kiegészülve az Ál-
latmentő Ligával, akik az Újpesti Városnapokon az „any-
nyit fi zetsz amennyit gondolsz”  akciójuk keretében jó-
tékonysági vásárt tartanak. A 2 nap teljes bevételét Imi-
kének ajánlják fel.

SEGÍTS ÉS NYERJ ÉRTÉKES PUMA JÁNDÉKCSOMAGOT
Értékes PUMA ajándékcsomagokat sorsolunk ki azok közt, akik mini-
mum 1 kg kupakot adnak le a Városnapok ideje alatt (szeptember 1-2.) 
az Állatmentő Liga faházánál. Gyűjtsük össze a hiányzó 6800 kg kupakot!

Gördülő tánccsoport
Tánc és kerekes szék. Ez a két szó a laikus embernek gyakran 

egymást kizáró fogalomként jelenik meg, hiszen a köztudat-
ban a tánc összekapcsolódik a parketten suhanó párok, vagy a diszkóban rit-
musra mozgó emberek látványával. Aki megismeri a kerekes székes táncot, az 
döbbenetesen felemelő élménnyel gazdagodik. Mosolygó, vidám vagy elgon-
dolkodó arcokkal találkozik. Színes, gyönyörű ruhákban, a táncparketten for-
ró vagy andalító ritmusokra hangtalanul suhanó táncosokat lát. A látvány a 
néző számára nem szomorú, nem szánalomkeltő, hanem kezdetben egyfajta 
rácsodálkozás, majd ezt felváltja a csodálkozással kevert önfeledt boldogság, 
öröm érzése. A tavalyi városnapok egyik legmeghatóbb és legnagyobb siker-
nek örvendő produkciója volt a Szent István téren.

UTE bemutató
1885-ben néhány sportolni vágyó újpesti fi atalember 
megalapította a ma már 127 éves Újpesti Torna Egyletet. 
A nagy múltú egyesület 2012-ben is olimpiai bajnokot adott 
az újpestieknek, Berki Krisztián személyében. Karakas Hedvig 5. helyezést ért 
el cselgáncsban. Az utánpótlás bemutatóját a Szent István téren láthatjuk.

Bőrgyógyászati szűrővizsgálat
Több mint tíz éve a Városnapok állandó orvos részt-
vevője dr. Ihász Judit bőrgyógyász, kozmetológus, 
klinikai onkológus. Az Újpestért-díjas doktornő 
szeptember 2-án, vasárnap, 10 órától 16 óráig várja 
az Ifjúsági Házban az anyajegyek térítésmentes szű-
rővizsgálatára az újpestieket.

Közbiztonsági bemutató
Civilek számára egészen különleges technikai eszközök és a látványos ele-
mekkel tűzdelt előadások jellemzik a közbiztonsági bemutatót. A IV. kerületi 
Rendőrkapitányság közreműködésével kutyás bemutatóra és önvédelmi be-
mutatóra is sor kerül a Károlyi szobor mellett.

Szeptember

2.
19.00

Szeptember

2.
19.30

Szeptember

2.
15.30
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Budai Project koncert
A Budai Project 2004-ben alakult blues-rock 
zenekar. Az évek alatt változott a felállás, de a 
stílus és az igényes hangszeres zene iránti elkö-
telezettség nem. Zenekaruk saját szerzeményeket, valamint 
világslágereket játszik blues-rock stílusban. 2009 nyarán je-
lent meg bemutatkozó nagylemezük, jelenleg a második ki-
adványukon dolgoznak.

PMS Dance Táncstúdió
2002-ben alapították meg a Pesterzsébeti Művészeti Stúdió 
Alapítványt, ahol elkezdtek foglalkozni fi atal tehetségekkel. 
Először még csak 20 fővel indultak, de mára több mint 100 
növendékkel büszkélkedhetnek. Ez alatt a 10 év alatt felnőtt 
egy generáció, akik közül nagyon sokan a hivatásuknak vá-
lasztották a táncot és lehetőséget kaptak a PMS Dance-nél 
hogy bontogassák szárnyaikat és oktassák a következő ge-
nerációt. Újpest egyik arca, Illés Klaudia, testvéreivel együtt 
ebbe a tánciskolába jár. Versenyeken minden alkalommal ki-
emelkedő sikereket érnek el. Büszkék vagyunk rá.

Vásári forgatag
Mint minden rendezvénynek, az Újpesti Városna-
poknak is elmaradhatatlan kelléke a vásári forga-
tag. Ínycsiklandozó fi nomságaikat kínáló árusok, 
lángos, kürtöskalács, vattacukor, kézműves sörök, 
pálinkák és különleges portékák várnak ránk.

Karaoke sátor
Kicsik, nagyok egyaránt megcsillogtathatják 
énektudásukat a Városnapok ideje alatt felállított 
karaoke sátorban. Nem számít, hogy régi vagy új, 
lassú vagy gyors, mindenféle stílusú zene közül le-
het válogatni. (Szombat, vasárnap: 15.00-21.00)

Nemzetiségek bemutatói
Ruszin, szlovák, ukrán, horvát, örmény nemzeti-
ségek mutatják be helyi különlegességeiket. Éte-
lek, ékszerek ruhadarabok egyaránt megvásárol-
hatók sátraikban. 

Halpedikűr – ingyen
Ingyenes halpedikűr az Újpesti Városnapok részt-
vevőinek. A Monroe Egészség és Szépség Centrum 
felajánlásával az Újpesti Városnapok keretében, au-
gusztus 31., szeptember 1., szeptember 2. napján 
(péntek, szombat, vasárnap) a rendezvény résztvevői 
ingyenesen vehetik igénybe az alábbi szolgáltatlást: 
1. 20 perces halpedikűr az ápolt lábakért.

2.  10 perces 3D-s vibrációs tréner alakformáló, re-
generáló edzés, megerőltetés nélkül.

A szolgáltatások igénybevételéhez a torló-
dások elkerülése végett előzetes bejelentke-
zés szükséges a 0670/701-3745 számon vagy a 
monroecentrum@gmail.com email címen. 

Skac Placc
Az Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia 
árnyékában található a gyerekek szórakoztatásá-
ra kialakított placc. Minden egy helyen: pelenká-
zó sátor, Kabóca-házikó, kézműves foglalkozás, 
Kölyökpark, mesefi lm vetítés. 

Kézműves foglalkozások
A nagyobb gyermekek kézműves foglalkozáson 
vehetnek részt, ahol kreativitásukat használva ké-
szíthetnek el szebbnél szebb kincseket, vagy épp 
társasjátékon mérhetik össze tudásukat. 

Kabóca házikó
A játéktér lehetőséget ad a közös szórakozásra a 
legkisebbek és családtagjaik örömére. Természe-
tes anyagok, tiszta színek, a gyermek számára ért-
hető formák. A játékban nem csak a gyermek tu-
dása és ismeretei bővülnek, hanem személyisége, 
én tudata is fejlődik, kifi nomultabbá válik érzéke-
lése, fi gyelme, emlékezete, beszéde, gondolkodá-

sa. A közös élmény erősíti, mélyíti a szülő-gyer-
mek kapcsolatot. A szervezők sok szeretettel vár-
ják a 4 év alatti gyermekeket és szüleiket az aláb-
bi játékokkal: kukucskáló faliszőnyeg, mágneses 
játéktábla, kavicsdobáló polc, gabonaóra, cellux 
építők, pörgettyűk tálcával, zoknidobáló kosárral,
horgásztó halakkal békákkal, autópálya kisautók-
kal, mini bábszínház kesztyűbábokkal.

Baba-mama kuckó
A szervezők gondoltak a kisgyermekes családokra 
is. A nyugodt etetés, pelenkázás érdekében a ba-
ba-mama kuckó kényelmes székekkel, pelenkázó-
val lesz felszerelve. 

„Jó ebédhez 
szól a nóta”
Az Újpesti Zenebarátkör tag-
jai rendszeres résztvevői az újpes-
ti rendezvényeknek. László Mária Új-
pestért-díjas rendező-szervező közreműködésével az 
idei Városnapok repertoárját is színesítik.

Berehinya 
Asszonykórus
A kórus mai napig őrzi az ukrán 
nemzeti hagyományokat. Népda-

lokon keresztül ismertetik meg a 
közönséggel az ukrán kultúrát.

Szeptember

1.
15.00

Szeptember

2.
12.00

Szeptember

2.
13.00

Véradás: szeptember 1-jén!
A Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyilvános véradást szervez az Új-
pesti Városnapok ideje alatt az Ifjúsági Házban (IV. István út 17-19.) szeptem-
ber 1-jén, 10-17 óráig. Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte 
be 60. életévét, jöjjön el a véradásra! Nagyon fontos: hogy hozza magával sze-
mélyi igazolványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját. Magyar Vöröskereszt

Szeptember

2.
15.30
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fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás

· fogbeültetés

· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás

· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés

· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM 10 éves a Nem-ÁRT! 
Képességfejlesztő 
Színiiskola!

Csonka Tünde eMerTon-díjjal 
kitüntetett színművész felvételt hirdet 

2002-ben alakult színiiskolájába, 
mely óvodai csoporttal is kibővült.
Az órák között szerepel: ének, tánc, 

beszédtechnika, hangképzés,
színészmesterség és drámapedagógia.

További részletek honlapunkon: 
www.csonkatunde.com

Érdeklődni lehet az alábbi számon: 
06-20-511-4750

KERESKEDELMI KÉPZÉSEK 
ÚJPESTEN!

8. osztályt végzettek részére 
50 000 + vizsgadíj + könyv

– élelmiszer eladó 
– vendéglátó eladó 

Szakmunkások részére
 50 000 + vizsgadíj + könyv

– boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző:

200 000 + vizsgadíj + könyv
RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

Jelentkezni: 06-20-951-3357 
(tanfolyamvezető)

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

BIZTONSÁGI ŐR (EUROPASS igényelhető)
Ára: 22.500 Ft + vizsgadíj

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

FELSŐFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szak-
képesítést is nyújt. Ára: 70.000 Ft + vizsgadíj 
PARKOLÓŐR
Ára: 75.000 Ft + vizsgadíj

FEGYVERVIZSGA
Ára: 20.000 Ft, vizsgadíjjal együtt

MAGÁNNYOMOZÓ
Ára: 110.000 Ft + vizsgadíj

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ
Ára: 160.000 Ft + vizsgadíj

Amit nyújtunk: Részletfizetési lehetőség. 
Magas színvonalú, hallgató centrikus oktatás, 
kiváló elméleti és gyakorlati szakemberekkel. 

Hétköznapi és hétvégi oktatási napok. 

Beiratkozás folyamatosan!

Oktatásszervező: 06-30/552-3938

Már több mint 10 000-ren kedvelik 
az Újpest-Káposztásmegyer                 oldalt! 

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan 
gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek is van 
már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre 

több tévés anyag elérhető rajta. Az ujpest.hu weboldalon 
szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.

Tenisztanfolyam
Az Újpest Sport Klub tenisztanfolyamot hir-
det gyerekek részére, 10-17 éves korig, két cso-
portban: kezdő és haladó. Edzések: kedden és 
csütörtökön, 16.00-17.00 illetve 17.00-18.00.

Jelentkezés: Bánkuti László edzőnél, 06-30-
341-9429. Helyszín: Tábor utca 22., Tungsram 
pálya. Az első edzés szeptember 4-én indul.
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In gat lan el adó
� Újpest kertvárosában, tulajdonostól, 110 m2-es, új-
szerű, tetőtérbeépítéses, 4 és félszobás, gardróbszo-
bás, hőszigetelt, korszerű családi ház, kis kerttel, ga-
rázzsal eladó. Az utca parkosított, csendes. Jó közle-
kedés. I. á.: 33,9 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� Elcserélem budapesti kisebb házra, vagy háromszo-
bás lakásra, vagy eladom áron alul, diósjenői 144 m2-
es házamat, 1 000 m2-es, fenyős, gyümölcsfás gondo-
zott telekkel. I.á.: 16,5 MFt, tel.: 06-20-992-1759

� Izzó lakótelepen, Káposztásmegyeri úton, téglaépí-
tésű, 53 m2-es, kétszobás, földszinti, rendezett kocka 
társasházban eladó, kifejezetten csendes, szép, zöld 
kertre néző, azonnal birtokba vehető lakás. I. á.: 9,9 
MFt, tel.: 06-30-636-3243

� Eladó Újpesten, 35 m2-es, 1+1/2 szobás, VIII. eme-
leti panellakás, nagy erkéllyel. Ára: 6,6 MFt. Metróhoz 
közel, busz, villamos a ház előtt, tel.: 06-20-504-9072

� Újpesten, Vetés utcában, előkertes, másfél szobás, 
téglából épült, jó állapotú, családi ház, gépkocsi be-
állóval, melléképülettel, pincével, 540 m2-es telekkel, 
tulajdonostól eladó. I. á.: 22 MFt, tel.: 06-70-512-4108

� Nógrád megyében, 50 km-re Budapesttől, 70 m2-
es, új ház, óriási telekkel, panorámás kilátással eladó, 
14 MFt-ért. Lakáscsere is érdekel, tel.: 06-30-401-4249

� Eladó Újpesten egy szoba – hallos, összkomfortos, 
37 m2-es, jó állapotú téglalakás. Gázkonvektoros, víz-
órás, pincés, biztonsági rácsos, viszonylag elfogadható 
rezsivel, tel.: 06-1-369-9781  

� Teremgarázs tárolóval városkapu metrótól 200 mé-
terre eladó, tel.: 06-30-924-1915

� Nagyvárad téri, egy szobás, komfortos, önkormány-
zati lakásomat elcserélném hasonló újpestire, vagy sa-
ját tulajdonúra, ráfizetéssel, tel.: 06-70-206-9810

� Az uszodánál, egy 1-2 félszobás, 53 m2-es, részben 
felújított, erkélyes, II. emeleti lakás, tulajdonostól el-
adó. Ára: 10,5 MFt, tel.: 06-20-317-9397

� Újpest kertvárosi részén, SZTK-hoz közel, 5 lakásos 
társasházban, két külön bejáratú, két generációnak is 
használható, 110 m2-es, 3 és fél szobás lakás eladó. Kü-
lön wc, kamra, fürdőszoba, pince, padlás, cirkófűtés 
és saját vízóra! Részben felújítandó! Kertes ház terasz-
szal! Irányár: 23 MFt, tel.: 06-30-469-1174

� Eladó a XVIII. kerület kertvárosi részén, egy osztat-
lan, közös tulajdonú telken álló, 1996-ban épült, te-
hermentes, központi fűtéses családi ház. 86 m2 alapte-
rületű, beépített tetőteres, teljesen alápincézve. Irány-
ár: 18 MFt Tel.: 06-30-225-3618, 8-20 óráig

� Újpesten 3 szobás, gázfűtéses, körbejárható ház. Két 
bejárat kiképezhető, bővíthető. 556 m2-es kerttel, i.á.: 
22,9 MFt. Tiszaörs-Fürdőn 2 szintes, 4 szobás ház, 600 
m2-es telekkel, gyógyfürdőtől 1 percre. I. á.: 8,9 MFt, tel.: 
06-1-379-5475, 06-30-294-9420

Ingatlant kiad
� Kiadó családi ház tetőterében, külön bejáratú szo-
ba, zuhanyzóval, csendes környéken, egy személy ré-
szére. 40 000 Ft rezsivel együtt, 06-70-703-0744

Ingatlant vesz
� Beköltözhető állapotú lakást, házat vennék maxi-
mum 4 MFt-ig Újpesten, környékén, vagy jó közle-
kedéssel a IV. kerületben, akár vidéken is, tel.: 06-30-
328-1716

Ingatlant cserél
� Elcserélném újpesti, Anonymus utcai, önkormány-
zati, 40 m2-es (szoba, konyha, alkov, wc), alacsony re-
zsijű (9200 Ft), egyedi fűtésű lakásomat hasonló nagy-
ságúra. Panel is érdekel, tel.: 06-20-438-2797

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy takarítást, vasalást, 
bevásárlást, idős ember és gyermek felügyeletét, fő-
zést vállal. Egyedül élő/álló idős emberrel eltartási 
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448

� Felvonójavítás, karbantartás, mentési ügyelet 
havi 3000 Ft-tól, tel.: 06-30-924-1915

� LAKÁSKOZMETIKA! TAPÉTÁZÁST, SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZ-
TÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGA-
TÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁL-
LALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍTVA: 1971, tel.: 
06-1-780-3732, 06-70-774-3621

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, meg-
bízható szakembertől. Korrekt áron, minőségi munka, 
minden kerületben, tel.: 06-30-225-3618 

Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban működő Újpesti Ajándékboltban vesszük 
fel. (1042 Bp., István út 17-19). Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen ve-

szünk fel! Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

� KLÍMA AKCIÓ! „A” kategóriás hűtő-fűtő klíma-
berendezés beszerelve 130 000 Ft, tel.: 06-30-864-
5544, www.annauklima.hu 

� Duguláselhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, fű-
tésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseréje. Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. Tel.: 06-1-402-
4330, 06-20-491-5089

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 06-1-306-2023, 
06-70-234-7759

� AJTÓ, ABLAKJAVÍTÁS a IV. kerületben. Passzí-
tás, szigetelés, zárcsere. Egyedi bútorok gyártá-
sa. Új ajtó szakszerű beszerelése! DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos, tel.: 06-30-447-4853, 
www.ablakgyogyaszat.hu

� REDŐNYÖS MŰHELYBŐL rendelhet minden 
fajta redőny, reluxa gyártást, javítást, szerelést. 
Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonika 
ajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, karnis-
szerelés. Fóti út. 45., tel.: 06-1-370-4932

� GÁZKÉSZÜLÉK-SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ! GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK FORGALMAZÁSA 
– Készülékjavítás, csere, új és felújított készülé-
kek árúsítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Szerviz: 06-1-
230-7669; 06-30-2215-214. Üzlet: 1046 Bp., Nádor 
u. 73.,tel.: 06-1-369-0422; 06-30-960-1138

� Több évtizedes társasházkezelői gyakorlat-
tal társasház kezelést vállalunk teljes körű ügy-
intézéssel, tel.: 06-30-977-3739, 06-30-949-6376, 
e-mail: hafilak@hafilak.hu

Oktatás
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. 
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Matematika, fizika pótvizsgára felkészítést válla-
lok. Házhoz megyek, hétvégén is, tel.: 06-70-554-1395

� Olasz, angol, német nyelvtanítás, korrepetálás, 
nyelvi, társalgási készség fejlesztés. Érettségire, általá-
nos és gazdasági nyelvvizsgára felkészítés, egyénileg, 
vagy kiscsoportban. „szorgalmi” kedvezmények, tel.: 
06-30-448-8030

Állást kínál
� Újpesti központtal, Magyarországon induló 
nemzetközi biztosításközvetítő cég elkötelezett 
szakembereket illetve új szakma iránt érdeklődő 
pályakezdőket keres ingyenes képzéssel! A jutalé-
kaink ott kezdődnek, ahol másoknál véget ér! Je-
lentkezz! tel.: 06-20-570-5355

Régiség
� Diplomata lakás berendezéséhez antik bútort, kva-
litásos festményt, régi Zsolnay kerámiát, különleges 
bronzszobrot keresek megvételre, tel.: 06-30-303-6940

Gondozás
� „A környéken lakó, szellemileg ép, mozgáskorlá-
tozott felnőtt férfi naponta, este 21 órától, reggel 7 
óráig, éjszakai ott tartózkodással, esetleg ügyeleti rend-
szerben (esetenként, előre egyeztetett napokon, egész 
napra) megbeszélt díjazás ellenében, segítőt keres. 
Bemutatkozó levelét a hajnalj@enternet.hu e-mail cím-
re vagy a 06-30-624-9981-es telefonon várjuk.”

Újpestért 
Egyesület

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELÉS!
Csőtörés, duguláselhárítás 0-24 h

A legkisebb javítástól a lakásfelújításig!

Mobil.: 06-30-971-3782 

Tel.: 3604-434, www.gyorsszaki.hu

Az MW-Tech Kft a KMOP-1.1.4-09-2009-0153 Magas minőségi 
követelményű automatizált élhajlító-robot rendszer fejlesztése 
pályázat keretében olyan automatizált élhajlító robot rendszert 

fejlesztett melynek segítségével a preciziós hajlítási feladatok döntő 
része elvégezhető. A projekt megvalósítása 2010. 01. 11–2012. 08. 31-ig 

tartott. A projekt részben egy 49 114 800 forintos eurúpai úniós 
támogatásból valósult meg. Köszönetet mondunk az Európai 

Úniónak és a hazai közreműködő szervezeteknek MAG Zrt., NFÜ, 
akik támogatásukkal elősegítették a projekt megvalósulását. 

Bővebb információ: www.mwtech.hu 

A Minerva Klub minden hónap első 
szerdáján 18 órától az Újpesti LMP Irodában 

(István út 22.) tartja összejöveteleit. 
Szeptember 5-én: „A Karib-tenger kalózai” – 

egy magyar civil önkéntes kalandjai az 
Antillákon – diavetítés és élménybeszámoló.

www.caribbean-green.blogspot.hu

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képvise-
lő szeptember 13-án csütörtökön 16-17 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-09-05 
telefonszámon. 

FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony 

Sándor Gyula önkormányzati képviselők 
szeptember 3-án, hétfőn 17-18-óráig tar-
tanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, 
Ozsváth Kálmán képviselők szeptember 
3-án, hétfőn 18-19 óráig tartanak fogadó-
órát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Tel:. 369-09-05. Jókay 
Attila, Koronka Lajos önkormányzati 
képviselők szeptember 10-én, hétfőn 
17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. 
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
szeptember 11-én, kedden 18-19 óráig 
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., 
Árpád út 56.) Tel: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

TISZTELT BARÁTAINK!
Irodánk minden pénteken 17 és 18  
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 
7. Tel.: 06-70-372-3119, 06-70- 381-8193.

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 
18 órától, a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető (KDNP) 

szeptemberig   nem tart fogadóórát a 
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában. 
E-mailben azonban megkereshető. 
Elérhetőségek: kdnpujpest@gmail.com, 
szalma.botond@kdnpbudapest.hu, valamint 
Szalma.botond@ujpest.hu 

 FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormány-

zati képviselő (LMP), Fenntartható 
Fejlődés tanácsnok fogadóórája minden 
hétfőn 17.30-19.00 óra között vagy előze-
tes egyeztetés alapján bármikor.

Újpesti LMP Iroda: 1041 Budapest, 
István út 22. Tel.: +36-20-390-0566. 
E-mail: ujpest@lehetmas.hu. Honlap: 
ujpest.lehetmas.hu. facebook.com/LMPujpest

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon 

történt egyeztetés alapján – a 06-20-518-
7830-as telefonszámon – bármikor. Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő minden 
hónap első péntekén 17 órától, Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő mindjen 
hónap első hétfőjén 17-18 óráig az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadó-
órát, Horváth Imre önkormányzati képvi-
selő minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól tart fogadóórát a Csokonai Vitéz 
Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9.).

MEGHÍVÓ KLUBDÉLELŐTTRE
A „Ki Mit Tud?” klubdélelőttje (nem fellé-
péses) szeptember 4-én, 10 órakor lesz az 
Újpesti Polgár Centrumban (IV. Árpád út 
66.). Fővédnökök: Kiss Péter országgyűlési 
képviselő és Trippon Norbert, az MSZP 
kerületi elnöke. Képnézegetős/képválasztá-
sos program lesz (mint februárban). A 
képeket kivetítjük beszámozva, aki rendel-
ni szeretne belőle, felírja a kép számát egy 
lapra, majd azok az összesítést követően 
megrendelésre kerülnek. Várjuk Önöket!
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGAÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormány-

zati képviselő, a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzat elöljárója, 
minden hónap 2. hétfőjén, 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Bp., IV., Hajló 
u. 42-44., a TRÖK helyisége. Páli József 
Pál (1. evk.) önkormányzati képviselő 
minden hónap 2. hétfőjén 17-18 óráig 
tartja fogadóóráját. Helyszín: Homoktövis 
Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K



NYITVA TARTÁS:

Hétfő-Csütörtök: 6.00-17.00
Péntek: 6.00-18.00

Szombat: 6.00-14.00
Vasárnap: Zárva

Tel.: 369-1250, 370-6448

ÁRESŐ A PIACON!
Látogasson el az újpesti, 
Szent István téri Piacra!

Letörjük az árakat!

ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK

Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége

Import olasz 

csemegeszőlő 300 Ft-tól

Honi termelők által beszállított 

szezonális termények

Befőzési paradicsom: 99 Ft-tól
Padlizsán: 180 Ft-tól

Színes extra paprika: 259 Ft-tól

Ízes, fi nom, mézédes

 hazai dinnyék!

A húsféleségek kizárólag magyar termékek!

Gulyásnak való marhahús: 1399 Ft-tól
Sertés párizsi: 799 Ft-tól
Lecsókolbász: 699 Ft-tól

Füstölt kenyérszalonna: 939 Ft-tól
Juhász féle bőrösvirsli: 1199 Ft-tól

Baromfi  párizsi (glutén és szójamentes): 599 Ft-tól
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