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ÚJPESTI NAPLÓ

A NÉGYES-MÉZESEK RAJZOLTÁK 
A Bőrfestő Óvoda Négyes-mézes 
csoportjának tagjai kipróbálták a 
piacon, miként süti a pék a kenye-
ret. Az élményeket rajzokon látjuk 
viszont. 4. oldal

KOMPOSZTÁLVA VÉDENEK 
Átvették komposztládáikat, elmé-
leti képzés során is megerősödtek 
azok az újpestiek, akik az önkor-
mányzattal együtt így védik a ter-
mészetet.    2. oldal

TÍZEZER JÓTÉKONY SÜTI
Elkelt a tízezredik Újpest szelet és 
eltelt egy év az Újpesti Cseriti zász-
lóbontása óta. A találkozón a leg-
többször kimondott szó a köszönet 
volt.    3. oldal

ÉLETE KÉSZ REGÉNY
Karácsonyig az üzletekbe kerül Ka-
bát Péter könyve. Az Újpest FC gól-
zsákja most annyit árult el: a kötet 
bevételét a rászoruló gyermekek ja-
vára utalja át.     13. oldal
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Klaudia
a japánok 
kedvence
Az újpesti Kozma Klaudia Japánban 
képviselte hazánkat a Miss Inter-
national szépségverseny döntőjében. 
Ugyan a zsűri szerint a huszadik helyen 
végzett, de a japán férfiak őt látták a 
legszebbnek. 9. oldal



Fogynak 
a komposztáló 
„edények”
Már az elmúlt évben is sikert aratott 
az önkormányzat komposztálási ak-
ciója. Most is nagy az érdeklődés az 
előadások és a gyakorlati megvaló-
sulás iránt. Október utolsó előtti 
napján megkezdődött a komposz-
táló eszközök kiosztása és a rá kö-
vetkező héten már közel félszáz ta-
lált gazdára. 

Az előadások az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház-
ban zajlanak. Rádi Attila alpolgármester elmondta: az 
időpontok kijelölésénél fi gyelembe veszik a jelentkezők 
igényeit. Gellért Miklós, a SZIKE Környezet- és Egészségvé-
delmi Egyesület elnöke az összejöveteleken a komposz-
tálás előnyeit hangsúlyozza: füstmentes települések, ke-
vesebb hulladék, kisebb szemétdíj, tápanyagforrás a ház-
tartásokban, a közintézményekben és a közterületeken.

Aki szeretne hozzájutni a tároló „edényekhez”, 
annak regisztrálnia kell a helyszínen. Lakóközössé-
gek éppúgy részt vehetnek az akcióban, mint ma-
gánszemélyek. Az újrahasznosított műanyagból ké-
szült tárolók és a lombhálók az Újpesti Városgond-
nokság Kft. telephelyén (Erzsébet u. 8.), munkaidő-
ben átvehetők, miután a szerződés megköttetett. 

– Nemcsak az idősebbek, de a fi atalabb korosz-
tály is érdeklődik a komposztálás iránt. Az első na-
pon több mint húszat, a rákövetkező napokban kö-
zel félszáz dróthálót, illetve műanyag edényt vittek 
el az igénylők – mondja Rádi Attila.  Á.T.

Visszaadni 
a természetnek 
azt, ami az övé 
A háztartásban keletkező hulladé-
kok csökkentése, illetve a gyermekek 
környezettudatos nevelése érdeké-
ben jöttem az előadásra – mondta 
lapunk kérdésére az a fi atal 
anyuka, aki egy társasház 
képviseletében érke-
zett a komposztálásról 
tartott tanfolyamra. A 
téma fontosságát jól 
jelzi, hogy az Ifjúsá-
gi Házban a terem 
teljesen meg-
telt Gellért Mik-
lós komposztá-
lási szakember 
előadásán. Az 
önkormány-
zat szervezte 
előadássorozat 
első eseményén 
jártunk, októ-
ber 26-án.
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Tóthné Radó Cecília, aki pár hetes csecsemőjét is magával hozta, elmond-
ta, hogy egy olyan társasházban élnek, ahol sok a gyermekes család. Így 
azon túl, hogy kevesebbet akarnak fi zetni a hulladék elszállításáért, a 
gyerekek nevelésében is nagy jelentőséget tulajdonítanak a környezetkí-
mélő magatartásnak és az ezzel kapcsolatos ismereteknek.

A komposztálás mindig is az emberi élet alapvető gyakorlata volt – 
erre már Gellért Miklós hívta fel a fi gyelmet. Hozzátette: sajnos ez a tu-
dás kiveszett a közgondolkodásból, ezzel kezdődött a természet kifosz-
tása. Azzal, hogy a kertekben keletkező zöldhulladékot összegyűjtjük, 
majd zsákokban elszállíttatjuk, tulajdonképpen károsan befolyásoljuk a 
természet ősi folyamatait. A komposztálással visszaállítjuk a természet 
rendjét, vagyis a hulladékot humusszá alakítjuk, ezzel erősítjük a talajt.

Az újpesti önkormányzat szervezésében zajló előadást még továbbiak 
követik a jelentkezők számára. S időközben megkezdődött a komposzt-
ládák kiosztása is. nzs

(Bővebben: ujpest.hu)

Az érdeklődők megtöltötték a termet
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Ovi-foci 
ősszel is
A fő és a tagóvoda közötti barát-
ságos mérkőzéssel demonstrálták 
az ovi-foci pálya nagyszerűségét az 
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvo-
dájában. A bemutatón a polgármes-
ter mellett Bartók Béla, a körzet ön-
kormányzati képviselje is jelen volt.

– Nagyon örülünk az új focipályának, a gyerekek 
már alig várják, hogy birtokba vehessék – mond-
ta Markoja Lászlóné óvodavezető. A Vörösmarty 
Tagóvodában öt csoportba száztizenhét gyermek 
jár, akik az Ambrus Óvoda négy csoportjával fel-
váltva használják a pályát.

A fő- és a tagóvoda közötti, a kihasználtságot 
bemutató „mérkőzésen” jelképesen újból átadták 
a focipályát. Bartók Béla, a választókerület önkor-
mányzati képviselője az ovi-foci pálya kapcsán 
azt mondta, az udvari létesítmény Újpest spor-

tos múltja és a jövő generációja miatt egyaránt 
fontos. 

– A focipálya nem fért el az Ambrus Óvoda 
kertjében, ezért itt, a tagóvodában kapott helyet 
– ismertette az előzményeket a képviselő, aki em-

lékeztetett arra is, hogy a Vörösmarty Tagóvoda 
tavalyig elég mostoha körülmények között műkö-
dött, ugyanis a múlt évben felújított udvaron nya-
ranta a szél kavarta a port, télen pedig sár volt. 
 M. O. A.

Mint ismert, az önkormányzat hat óvodában létesített műfüves focipályát, amelyeket a Vörösmarty 
Tagóvoda, a Nyár, a Lakkozó, a Homoktövis, a Liget és a Játék, Mozgás, Kommunikáció Óvoda ka-
pott. Országosan összesen csaknem negyven pálya épült. Újpest a maga hat létesítményével rekor-
dernek számít. Továbbá a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola területén létesült egy műfüves sportpálya, valamint felújították a Bene Fe-
renc Általános Iskola kézilabdapályáját is.

Köszönet a segítőknek, 
támogatóknak

Sikertörténetet ír 
az Újpesti Cseriti
Elkészült és el is kelt a tízezredik Új-
pest szelet és eltelt egy év az Újpes-
ti Cseriti zászlóbontása óta. Ennek 
apropóján az önkormányzat jóté-
konysági szervezete, köszönete jelé-
ül, vendégségbe hívta a gyermekvé-
delmi felelősök képviselőjét, a szer-
vezet önkénteseit továbbá a jóté-
konysági célokat szolgáló Újpest 
szeletet készítő cukrászdák képvise-
lőit november 6-án a Városházára. 

A legtöbbször kimondott szó a kö-
szönet volt. S természetesen az Új-
pest szelet sem hiányzott a terítékről.

10 000 IGEN AZ ÉDESSÉGRE
Ünnepelni gyűltünk össze. Ünnepel-
ni egy süteményt, amely Újpest ne-
vét viseli, ünnepelni az összetarto-
zásunkat, ami Újpesten él, ünnepel-
ni egy közös gondolatot, ami Újpes-
tet körülöleli.

Az Újpest szelet ez év tavaszán 
újjá született. Egy régi, édes, krémes 
fi nomság, ami a hetvenes évek után 
újra meghódította az újpestiek szí-
vét, és mára több mint 10 000 sze-
let került asztalainkra. Ez az óriási, 
kerekszám pedig igazán okot ad az 
ünneplésre. Az Újpest szelet nem 
csupán azért különleges, mert vá-
rosunk nevét viseli, hanem azért is, 
mert minden elfogyasztott szelet 
segítséget jelent az újpesti rászoru-
ló gyermekek számára.

1000 OK AZ ÖSSZEFOGÁSRA
„Hiába ismertem az Újpest sze-
let receptjét, hiába tettem volna 
a polcokra az Újpest szeletet, ha 
nincs ez az összefogás, ahol mind-
annyian egy célért dolgozunk.” – 
mondta Valiczek Józsefné, Zsuzsi-
ka a Vadgesztenye Cukrászda veze-
tője. A jótékonyság jegyében össze-
gyűlt vendégsereget Wintermantel 
Zsolt köszöntötte. Hangsúlyozta, 
hogy az újpesti embereket a közös 
célok érdekében tett közös erőfe-

szítések teszik erős közösséggé, és 
ez különösen fontos, ha olyan cé-
lokról van szó, mint a segítségnyúj-
tás.

100 FORINT AZ URNÁBA
Az ünneplés a köszönetmondás 
jegyében folytatódott. Köszönet 
mindenkinek, aki bármilyen mó-
don, akár munkájával, akár pénz-
zel, akár szívével hozzátett a jó ügy-
höz. A munka pedig nem áll meg. 
Az idei évben az Újpesti Cseriti az 
Édes Karácsony elnevezésű ado-
mánygyűjtő programmal kíséri a 
karácsonyt, amely program – eny-
nyit előre elárulhatunk – szintén a 
fi nom sütemények körül forog.

VENDÉGEINK VOLTAK:
–  az Újpest szeletet forgalmazó 

cukrászdák
–  az Újpesti Cseriti önkéntesei-

nek képviselői
–  az újpesti független gyermek-

védelmi felelősök képviselője
– Újpest Arcai és Curtis
– az újpesti média képviselői

A jövő generációja miatt fontos

Kozma Vanessza 
és Takács Márk, 

Újpest Arcai



öszönetnyilvánítással 
vette kezdetét az új-
pesti egyházfők és a 

városvezetés már hagyomá-
nyosnak mondható év végi 
találkozója, amelyen mind-
két félnek lehetősége van 
arra, hogy aktuális kérdések-
ben megismerje egymás véle-
ményét, továbbá tájékoztatást 
nyújtson közérdekű kérdések-
ben. Újpest Önkormányzata 

ebben az évben is erkölcsi és 
anyagi segítséggel egyaránt tá-
mogatta az Újpesten működő 
egyházak tevékenységét, a hit-
életet.  

Az egyeztetés fő céljai kö-
zött szerepelt továbbá az el-
múlt esztendő során tapasztalt 
észrevételek megosztása és az 
esetleges problémák, valamint 
igények jelzése az egyházak 
képviselői részéről. Másrészt a 

december 6-án kezdődő Újpes-
ti Karácsonyi Vásár programjá-
nak egyeztetésére is sor került, 
ahol a hagyományokhoz híven 
szerepet kapnak az újpesti egy-
házak is. 
Az adventi hétvégékre műsor-
ral készülnek a katolikus, re-
formátus, baptista és evangéli-
kus felekezetek. A műsor szom-
batonként 16 órától lesz majd 
megtekinthető. antosa
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Párbeszéd az egyházfőkkel 
Immár hagyományosan Wintermantel Zsolt és a városvezetés meghívására ér-
keztek az újpesti egyházfők beszélgetésre november 6-án, a Városházára. Az 
egyeztetésen az évértékelés mellett az egyházak terveiről, valamint a közelgő 
Újpesti Karácsonyi Vásár programjáról egyaránt tárgyaltak a vezetők.  

K

A piacon található Lipóti Pékségbe 
kaptunk meghívást, hogy betekintést 
nyerhessünk az ott folyó munkába. Mi-
vel ezek a gyerekek többnyire gyalog, 
autóval, vagy biciklivel közlekednek, él-
ménynek számított a villamosozás!

A pékségben a gyerekek maguk is ki-
próbálhatták milyen érzés lisztes kéz-
zel tésztát gyúrni, és amíg a remekmű-
vek kisültek, rövid ízelítőt kaphattunk 

a piac életéről egy rövid séta során. A 
kedves eladók még ajándékkal is meg-
leptek minket: fi nom körtét, almát és 
sütőtököt kaptunk „útravalóul”.

Másnap a gyerekek papírra vetették 
az élményeket – látható a piaci stand, 
néhány pékáru is –, de úgy tűnik, a vil-
lamos verhetetlen a történések sorában.

Bársony Róbertné óvodapedagógus
Bőrfestő Óvoda

Stigár Klára rajza

Somogyi Dorottya rajza

Dávid Szonja rajza

Bacsa Noémi rajza Ahogyan a Négyes-mézes ovisok látják

Újpest központja, 
gyermekszemmel
Nemrégiben gyerekzsivajtól volt hangos a 14-es villamos 
Bőrfestő utcai megállója. Nem véletlenül, hiszen az óvo-
dai Négyes-mézes csoport gyerekei várták a járművet.

A POFOSZ megemlékezése

Kegyetlen kor tanúi 
Megemlékezést tartott a Megyeri temetőben, október 
25-én délelőtt, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 
Újpesti Szervezete. A ravatalozó falán lévő 1956-os em-
léktáblánál elhelyezték a kegyelet virágait, koszorúit a 
szervezet, a jelenlévők, köztük az önkormányzat képvi-
selői és a Megyeri Úti Általános Iskola diákjai. A megem-
lékezésen Csizmadia József, a POFOSZ kerületi elnöke, 
majd vitéz Kocsis Lajos, az újpesti szervezet elnökhelyet-
tese elevenítette fel a kegyetlen kort, amely az 1956-os 
forradalomhoz, majd a megtorlásokhoz vezetett. Á.T.

A vendégek egy csoportja



Megtudtuk, több mint száz kiló szőlőt vásároltak, 
hogy az október 27-én sebtében felállított prések 
ne maradjanak üresen, legyen bőségesen must a fi -
nom gyümölcsből. Miközben dolgoztak a présmes-
terek, rázendített az Újpesti Magyardal és Zeneba-
rát Társaskör kórusa. László Mária megadta a han-
got, a nótás kedvű kar pedig hangos énekszóval 
csábította a megfáradt vásárlókat egy kis éneklés-

re és természetesen egy kis kóstolóra. Kígyózott a 
sor, a kicsik, a nagyobbak, a férfi ak és az asszonyok 
jóízűen kortyolgatták a mézédes nedűt. Akadt, aki 
többször is kivárta a sorát, mert vágyott egy kis re-
petára. A piacfelügyelőség legközelebb november 
10-én várja meglepetéssel a vásárlókat, akkor Már-
ton-napi libanapot tartanak.  GERGELY

(Bővebben: ujpest.hu)

Folyt a must, zengett a nótaszó
Még a kitartóan szakadó eső sem tántorította el az Újpesti Piac- és Vásár-
csarnok felügyelőségének munkatársait attól, hogy fi nom, friss musttal lep-
jék meg a szombati piacozásra érkezőket.
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Két bűntény ügyében is gyors rendőri intézkedés tör-
tént a közelmúltban Káposztásmegyeren. Egy nő nyak-
láncát a villamoson a Bőröndös utcánál tépte le a rab-
ló, négy fi atal pedig az Óceánárok utca – Hajló utca 
sarkán vandálkodott. 

A nyaklánclopás áldozata még október 17-én tett bejelentést, hogy a 14-es vil-
lamoson utazva egy ismeretlen 20-25 év körüli férfi  kitépte nyakából az ékszert, 
majd a Bőröndös utcánál leugrott a járműről – ismertette a közelmúltbéli cselek-
ményt Horváth Szabolcs őrnagy, az újpesti rendőrkapitányság vezető-helyettese.

– A kreol bőrű férfi  fekete bőrkabátján piros felirat volt, amiről egy sza-
badnapos rendőr felismerte, végül a Görgey Artúr úton fogták el a rendőrök 
– tette hozzá Horváth Szabolcs.

A másik bűntény október 22-én hajnalban történt a Hajló utca – Óceán-
árok utca találkozásánál, itt négy-öt fi atal kezdett el vandálkodni. Először ki-
tépték, majd a buszmegálló tetejére dobták a szemetest, ezt követően szét-
vertek egy telefonfülkét, majd a közeli virágbolt kirakatát zúzták be és dobál-
ták szét a kiállított tárgyakat. 

– A rendőrség eddig két fi atalt állított elő, akik nem tudtak magyarázatot 
adni tettükre, és társaik kilétét sem fedték fel. Csoportos garázdaságon felül 
rongálással is gyanúsíthatják őket. M. O. A.

Ú J P E S T I  S Z I R É N A

Rabló és garázdák 
rendőrkézen

Már 11 118-an 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.

Édes kóstoló



z Árpád úton működött egy legendás 
órásműhely, amelyben Leveleki Gyu-
la édesapja dolgozott. A mester eleinte 

nem engedte közel az utódot az órákhoz. Hiába 
nézte olykor sóvárogva a fi ú a fi nom mozdulato-
kat, az ugyancsak Gyula névre hallgató apja elvből 
nem tanította meg a mesterség fogásait. Ez azon-
ban nem tántorította el az ifjút, elvégezte a szak-
iskolát, és órásként dolgozott az édesapja mel-
lett. Akkor még sok munka volt, hiszen a mecha-
nikus műszerek javítása időigényes feladatnak bi-
zonyult. Aztán idősebb Leveleki nyugdíjba ment, 
fi a pedig vitte tovább a mesterséget. Csakhogy a 
metróépítés miatt lebontották a boltként is funk-
cionáló házat, a fi atal mester az István úton pró-
bálkozott, majd megnyitotta üzletét a Király és a 
Kassai utca sarkán, a Koktél áruház földszintjén, 
ahol 1986 óta gyógyítja az órákat. 

– Teljesen átalakult a piac, eljött a mechani-
kus órák alkonya, pedig az igazi tudást, szakértel-
met azok javítása jelentette – mondja a mester. – 
Ma már, ha elromlik a kvarcóra, egyszerűbb ven-
ni egy újat, mint a gyógyítással bíbelődni. Mégis 
vallom, csodálatos szakma az enyém. Szépsége a 
változatosságban keresendő, soha nincs két egy-
forma mozdulat, ráadásul a betérő vendégekkel 
is jó elbeszélgetni. Nem tagadom, jólesett az ön-
kormányzat elismerése, ez és a vásárlók szeretete 
ösztönöz arra, hogy tovább folytassam a szakmát.

A 67 éves, nyugdíja mellett dolgozó mester el-
mondása szerint több tízezer órát „meggyógyí-
tott” már, de eszébe sem jut befejezni a szakmá-
ját. Két fi a már felnőtt, de más mesterséget vá-
lasztottak, ha Leveleki úr abbahagyja, a falat díszí-
tő órák a pincében landolnak. Á. T.

Made in 
Újpest

A

Az üzlet címe: Kassai utca–Király utca sarka, az 
egykori Koktél áruház épülete

Több tízezer órát gyógyított  
Édesapja mellett kezdte az órás szakmát Leveleki Gyula, akinek Újpest Ön-
kormányzata oklevéllel ismerte el augusztusban a munkáját. Az egykori 
Koktél Áruházban lévő kis üzletében tevékenykedő mester szerint sokat vál-
toztak az órák az elmúlt évtizedekben, de a munka ma is szép és izgalmas.

Sej, Haj, Rozika…

Vidám nótadélután 
örökifjaknak
Mint mindig, most is telt házat von-
zott az a nótaműsor, melyet októ-
ber 26-án délután tartottak az Ady 
Endre Művelődési Ház színházter-
mében, Sej, haj, Rozika… címmel. A 
rendezvényt dr. Tahon Róbert jegy-
ző nyitotta meg.

Ahogy szétlebbent a függöny a színpadon, azonnal 
elkezdte a zenét az Újpest Cigányzenekar. A bekö-
szöntő zeneszám után László Mária, az Újpesti Ma-
gyardal és Zenebarát Társaskör vezetője köszöntöt-
te a nézőket, köztük Balázs Erzsébet önkormány-
zati képviselőt, Hladony Sándor városfejlesztési ta-
nácsnokot valamint Csóka Jánost, az Újpesti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Utóbbi szer-
vezet volt a rendezvény társszervezője. 

Dr. Tahon Róbert a rendezvényt támogató önkor-
mányzat képviseletében nyitotta meg hivatalosan a 
nótadélutánt.

– E rendezvény kiemelt jelentőségét hagyomány-
őrző, közösségmegtartó ereje adja – mondta a jegy-
ző. – Ezek olyan kapaszkodót jelentenek hétköznap-
jainkban, amelyre méltán támaszkodhatunk. Az ön-
kormányzat szívén viseli a civil közösségek sorsát, 
igyekszik minél több támogatást nyújtani számukra. 
Mint a mai rendezvény is bizonyítja, érdemes volt. 

Ezt követően Nyári István előadóművész szaval-
ta el László Mária „A jelen himnusza, avagy üzenet 
magunknak” című versét, aztán a nótáé volt a fő-
szerep. Nagy sikert aratott a penci Menyecskehegyi 
Kórus tangóharmonikával színesített műsora. Fel-
lépett Gyöngyösi Kiss Anna, Farkasné Berényi Már-
ta, Tiszai Nagy Ildikó, Szűcs Julika, Nova Brigitta, 
Nádasdi László, Kapi Gábor, Kiss Józsi, Czebe Iván és 
a sztárvendég: Madarász Katalin. A program fővéd-
nöke dr. Molnár Szabolcs alpolgármester volt.  Á.T.

Idősek bálja
Október 25-én tartotta az idősek hónapját záró, 
teltházas bálját Újpest Önkormányzatának Szo-
ciális és Egészségügyi Intézménye az Ady-ban.

A program az idősek hónapjának záró rendezvénye 
volt, amelyre a vendégek, a fellépők és a vendéglátók egy-
aránt nagyon készültek. A bálba több mint 100 vendé-
get vártak. Idén is teltház volt, már a műsor elején lehe-
tetlenségnek mutatkozott ülőhelyet találni, annyi vendég 
érkezett az egész estés programra. László Mária ezen a 
bálon is színpadra állt, és az Őszi Fény Integrált Gondo-
zóközpont dolgozói is parkettre léptek, az este második 
felében pedig a vendégek vehették birtokba a táncteret.

Mint ismert, az Európai Unió 2012-t az Aktív Idős-
kor Európai Évévé nyilvánította, ezért a tagországok-
ban az időskor és az időskorúak kiemelt fi gyelmet él-
veznek, október pedig hagyományosan az idősek hó-
napjának számít, Újpesten is. MOA
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Kelendőek az 
újpesti panelek
Egy felmérés szerint meghatározó 
forgalmat bonyolított Újpest pa-
nelpiaca a III. negyedévben, azon-
ban az árak mintegy negyedével 
maradnak el a négy évvel koráb-
bitól. A legkönnyebben a város-
központban lévő, metróhoz kö-
zeli lakásokat lehet eladni.

Az újpesti ingatlaneladások a többi környező 
kerületekhez hasonlóan visszafogottak – mond-
ta az Újpesti Naplónak Bata László, az újpesti 
Ingatlanvár Bt. ügyvezetője.

A mérsékeltebb forgalom egyik oka, hogy a 
lakást keresők a meglévő ingatlanjaik eladásá-
ból szeretnének a jelenlegi igényeiknek megfe-
lelő új otthont találni, azonban házaikat, laká-
saikat nem tudják az általuk elfogadható áron 
értékesíteni. A másik árcsökkentő tényező az 

eladni szánt otthonokat terhelő devizakölcsön 
– magyarázta.

A jelenlegi árak a 2008-hoz képest 20-25%-
kal alacsonyabbak. Újpest átlagár tekintetében 
drágábbnak számít a XV. kerületnél, de ked-
vezőbb árúnak a XIII. és III. kerületeknél. Tég-
lalakások átlagosan 170 ezer, míg panellakás-
ok átlagosan 150 ezer forintos négyzetméter-
áron kaphatók, azonban a tényleges összeget 
az adott környék tisztasága és infrastruktúrá-
ja is befolyásolja.

– Mindenképpen a frekventált helyen lévő, 
Újpest központ és a metró közelében lévő, ren-
dezett környezetben elhelyezkedő ingatlano-
kat könnyebb eladni, de keresett még az Izzó 
lakótelep, Káposztásmegyer I., a Szent László 
tér és Újpest kertvárosi része is – tette hozzá 
Bata László.

Általában a téglaépítésű ingatlanokat köny-
nyebb értékesíteni, viszont a panelek mellett 
szólhat a lakások jó beosztása és az egyre tisz-
tább, rendezettebb lakótelepek. Panellakások-
ból a másfél és a kétszobások a legkeresetteb-
bek, de általánosságban elmondható, hogy egy 
lakás fél éven, míg egy ház általában egy éven 
belül talál új gazdára Újpesten.

 M. Orbán András
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November 15-én veszi fel Lázár Er-
vin nevét az újpesti Erzsébet Ut-
cai Általános Iskola. Az ünnepsé-
gen részt vesz Vathy Zsuzsa, az író 
özvegye, a két utód: Lázár Fruzsina 
és Zsigmond valamint Blanka, a kicsi 
unoka is. A név felvételéhez a család 
hozzájárulása is szükséges volt.

pedagógusok és a szülők javaslatára ve-
szi fel az iskola, november 15-én, Lázár Er-
vin nevét. Természetesen az önkormányzat 

is megszavazta a névváltozást; erről a közelmúltban, 
egyhangúan döntöttek a képviselők. Előtte az író 
családtagjainak beleegyezését kellett elnyerni. 

Nincs szó végrendeletről, csak éppen egy beszél-
getés alkalmával megszólalt a férjem, Lázár Ervin: 
nehogy elnevezzenek rólam valamit, eszetekbe ne 
jusson! – mondja Vathy Zsuzsa, aki maga is kiváló 
író. – Amikor a Lónyay utcai házban, ahol húsz évig 
éltünk, megkérdezték, nem lehetne-e kitenni egy 
táblát, hogy itt lakott Lázár Ervin, rögtön rávágtam: 
nem. Majd eltelt öt-hat év, és bizony rájöttem, más-
képp kell közelíteni ehhez a kérdéshez. Hogy iskolát 
neveznek el róla, külön öröm, mert ő gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt írt. Talán többet mond a 
neve a gyerekek számára, ha láthatják az iskola fa-
lán az arcképét, és körülötte egy-két mesefi gurát. 
Ha Lázár Ervin nevéről a Négyszögletű Kerek Erdő 
vagy a Hétfejű Tündér jut a gyerekek eszébe, már-

is elértük, amit szerettünk volna. Külön öröm szá-
momra, hogy nem a belvárosban, neveznek el róla 
iskolát – Újpest közelebb állt a szívéhez.

Vathy Zsuzsa mellett két gyermekük: Fruzsina és 
Zsigmond is részt vesz az avatáson. Sajnos Blanka, 
az unoka születését Lázár Ervin már nem érhette 
meg, ám a gyermek már most tudja, hogy kicsoda 
Bruckner Szigfrid és Mikkamakka. Á. T.

A„A Négyszögletű 
Kerek Erdő jusson
eszükbe!” 
– mondja Vathy Zsuzsa

�  Kedvező árú újpesti lakások, családi házak naprakész hirdetéseivel várjuk 
ügyfeleinket.

�  Díjmentes energetikai tanúsítvány a mi általunk értékesített ingatlanokra, 
egyéb esetben kedvezményes energetikai tanúsítvány kiállítása.

�  Teljes körű ingó és ingatlan értékbecslést vállalunk. 
   Kínálatunkból megtalálja új otthonát.

Kedvező 3%-os jutalékkal várjuk ingatlanértékesítésre a megbízását!

Iroda: 1044 Budapest, Kisfaludy utca 37. (Baross és Kisfaludy u. sarok) 
Telefon: 70/318-6175, 70/318-6359, www.ingatlanvar.hu

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL: 
Újpesten a Blaha Lujza utcában 72 m2-es felújítandó azonnal birtokba ve-
hető családi ház 333 m2-es összközműves jó adottságú napos telken el-
adó. A telek beépíthetősége 35%-os. Irányár 14,99 MFt  (x)

fi zetett hirdetés
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Immáron hagyományosnak tekint-
hető, hogy a nyári szünet kivételével 
minden hónapban újpesti gyerekek 
látogatnak el a Parlamentbe. Októ-
ber 25-én a Pécsi Sebestyén Általá-
nos és Zenetagozatos Iskola tanulói 
nyerhettek betekintést az Országház 
rejtelmeibe.

ég 2010-ben indult útjára az a nagy sike-
rű polgármesteri kezdeményezés, mely-
nek köszönhetően egyre több újpesti 

jut el az Országházba. A havonta ismétlődő látoga-
táson ezúttal ötven pécsis diák vehetett részt.

A negyedikeseket a körút során a ház történeté-
be, érdekességeibe avatta be az idegenvezető. Kide-
rült például, hogy az ország háza tizenkilenc esz-
tendőn át épült, és az is, hogy negyven kilogramm 
arany díszíti a falakat, oszlopokat.

A következő országházi sétára egy hónap múl-
va kerül sor, amikor ismét ötven diák nyerhet bete-
kintést a világ száz legszebb épülete között számon 
tartott Parlament csodáiba. 

 (antosa)

M

Zenesulisok 
a Parlamentben

Szülők Klubja

Valóság, hősök, gyermekek
A nagy sikerre való tekintettel ebben a tanévben is foly-
tatja a Szülők Klubja előadás sorozatot a Karinthy Frigyes 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. 

– Az iskola épületében zajló szülői fórumról az eltelt évek alatt bebizonyosodott, 
hogy nevelési kérdésekben hasznos, ha szakemberek véleményét is megismeri a szü-
lő és egy adott téma kötetlen körülmények közötti „kibeszélésével” több oldalról 
formálhatnak véleményt – mondta Turnerné Gadó Ágnes, az általános iskola igazga-
tója, aki a legközelebbi előadásra is felhívta a fi gyelmet:

 – November 15-én, 17 órai kezdettel a Szülők Klubjában „Valóság”-hősök a gye-
rekek számára címmel folytatjuk a beszélgetést arról, hogy a valóságshowk szerep-
lői negatív és pozitív irányban egyaránt befolyásolják a szelektálni nem tudó gyer-
mekeket. 

A szülők többsége jogosan aggódik, ha gyermekeink a az ilyen műsorokat néz-
ve olyan példaképeket találnak maguknak, akiket a felnőttek például nem szeretné-
nek, véli az előadó, dr. Zsolt Péter médiaszociológus (maga is „karinthy-s” szülő), a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a témát beharangozó meghívóban. 

Az előadó a téma magyarországi megjelenése óta folyó második komoly felmérés 
kutatásvezetője. Meghívott vendége dr. Bodonovich Jenő médiaombudsman lesz. 
A klub elsősorban a Karinthy iskolában tanuló gyermekek szüleit szólítja meg, szí-
vesen látnak máshonnan érkezőket is az ingyenes előadásra. Kérik, hogy részvételi 
szándékukat jelezzék az iskolatitkárnál, november 9-ig, tel: 230-6391.  B. K.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok 
garzonházában lévő „Fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töl-
tött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirat-
tal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelő-
zően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az Önkormányzat illeté-
kességi területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel és a házastár-
sak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve 
korábban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
• Blaha L. u. 9. fszt. 11. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/35. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/36. – összkomfortos, 26 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/37. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/38. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. II/39. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn 
belül, hétfőtől péntekig 11:00-14:30 között van lehetőség. A megadott 
időtartamon túli megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes időpont 
egyeztetés szükséges (tel.: 0630-9-966-009). 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályáza-
ti formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Budapest IV. ker., István út 15.) és a Káposztásmegyeri Kirendeltségen (Bp., 
IV. ker., Hajló u. 42-44.) szerezhető be vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon 
lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. ker., 
István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilá-
gosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2012. november 19., 
16 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírál-
ja el a Polgármester javaslata alapján. A Bizottság döntése kiterjed a pályá-
zat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbe-
adására is.

A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül 
írásban értesíti a döntésről.

 Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata            

Minden hónapban vár újpesti diákokat a Parlament
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A legutóbbi szállítmány után, a Halassy Olivér 
Sportközpontban most újabb teherautónyi PET-
tető várja, hogy a nemes cél érdekében Tinnyére ke-
rüljön. Eddig közel 10 000 kg érkezett a gyűjtőpon-
tokra zsákokban, dobozokban, kosarakban. Hoz-
ták autóval, biciklivel és kupak került a méhecskés 
gyűjtőedényekbe apró óvodás kezek segítségével. 
Októbertől értékes nyereményekért gyűjtik a mű-
anyag tetőket az újpesti iskolások és óvodások, akik 
egy hónap alatt több mint 500 kg-nyit vittek az in-
tézményekbe. Tudják, hogy Imikének gyűjtik a kin-

cset érő kupakokat. Az Aquaworld, a Kölyökpark, a 
MagicBox és a Halassy Olivér Sportközpont viszon-
zásképp megajándékozza a legszorgalmasabb osz-
tályokat és óvodás csoportokat. 

LEGYEN EGY NAGY HAJRÁ!
Az Imike megsegítésére szánt kupakokat no-
vember 30-ig várják a 23 gyűjtőhely valamelyi-
kén. (Gyűjtőpontok: www.ujpest.hu) Addig is 
gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!

– Láttál valamit Japánból? – kérdeztük a szépséget.
– Sajnos nem sokat, mert hiába voltam kint há-

rom hétig, szabadidőt nem igazán adtak a rende-
zők – hangzott a meglepő válasz.

– Hány országból érkeztek versenyzők?
– Hatvanhárom lány jött el Okinawára, mond-

hatom sűrű volt a mezőny. Nekem kicsit meglepő 
volt, hogy alig akadt olyan lány, akit legalább egy-
szer ne operáltak volna át. Volt, akinek a mellét, 
másnak a popsiját vagy éppen a hasát alakították 
át. Igaz, a természetesség nem volt előírás. 

– Gondolom, a verseny előtt méregettétek egy-
mást. Te, kit, melyik lányt láttad a legszebbnek?

– Nálam a spanyol lány volt a favorit. A győztes 
japán versenyző, ha nem hazai pályán indul, szerin-
tem a döntőbe sem került volna.

– Mint, ahogyan neked sem sikerült az első tizen-
ötbe jutnod…

– Kicsit csalódott is vagyok, hiszen alig marad-
tam el a fi nálétól. Ha bejutok, talán egészen elől is 
végezhettem volna. És, nem utolsó sorban, a kö-
vetkező versenyen jobb eséllyel indulhatnék. Mert, 
nem adom fel, ugyanis elhatároztam, hogy még 

egy-két évig szerencsét próbálok a szépségverse-
nyeken.

– Igaz, hogy a japán gyerekek nagy kedvence lettél?
– Aranyosak a gyerkőcök. Nem győztem az alá-

írásokat osztani, és annyi fényképet készítettek ve-
lem, hogy megszámolni sem tudom. 

– És, milyenek a japán férfi ak?
– Udvariasak és tisztelet tudóak. Egyébként, 

többtől is hallottam, hogy a Miss Hungary volt a 
legszebb lány Okinawán. GERGELY GÁBOR

Tízezer kilogramm 
újpesti kupak
Újpest ismét bizonyítja, hogy közös erővel nagy dolgokra képes, hiszen a jú-
nius óta tartó kupakgyűjtési akcióban Újpest apraja-nagyja részt vesz. 

A japán férfi ak Klaudiát 
látták a legszebbnek
Alig két hónapja nyerte meg a Miss International Hungary szépségversenyt 
az újpesti Kozma Klaudia. Győzelmével jogot szerzett, hogy Japánban Ma-
gyarországot képviselje a Miss International döntőjében. Klaudia a napok-
ban tért haza a felkelő nap országából. Ugyan a zsűri szerint a huszadik he-
lyen végzett, de a japán férfi ak őt látták a legszebbnek.
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
November 14-én szerdán 18-19 
óráig ingyenes jogi tanácsadást tart 

az újpesti Fidesz – MPSZ. Helyszín: Fidesz 
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: 
H-P: 11-18-ig a 369-09-05-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos önkormányza-
ti képviselők november 12-én, hétfőn 
17-18 óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: 
1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-09-05. 
Bartók Béla önkormányzati képviselő 
november 13-án, kedden 18-19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, Árpád 
út 56. Tel.: 369-09-05. Dr. Szabó Béla önkor-
mányzati képviselő november 26-án, hét-
főn 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 
1042 Budapest, 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 kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18 órától 19 óráig tart 
fogadóórát az Újpesti Kulturális Központ 
Közösségi Házban. (IV. Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő (LMP), Fenntartható Fejlődés 
tanácsnok fogadóórája minden hétfőn 
17.30-19 óra között vagy előzetes egyezte-
tés alapján bármikor.
Újpesti LMP Iroda: 1041 Bp., 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 tör-

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

MEGHÍVÓ KÖZÉLETI KLUBBA!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját „Az én vendégem az Ön vendége!”  
Közéleti Klub következő délutánjára, ahol 
Lengyel László közíró, politológus lesz a 
vendégünk egy jó hangulatú, érdekes 
beszélgetésre november 14-én, 17 órától 
az Újpesti Kulturális Központ Közösségi 
Házba (Lóverseny tér 6.).

Horváth Imre önkormányzati képviselő
Kiss Péter országgyűlési képviselő

Trippon Norbert, az MSZP kerületi elnöke 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN!  
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését- 
kezdőket, haladókat, érdeklődőket-akik 
szívesen vennének részt egy zenei közösség 
munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak 
konzultáció, a klubtagság ingyenes! 
Érdeklődni a 06-20-419-7878-as telefon-
számon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 
1046 Budapest, Nádor u. 1. 
 MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
 Szervezete

www.mszpujpest.hu

FOGADÓÓRA
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 foga-
dóóráját. Helyszín: Homoktövis Általános 
Iskola. 

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H Í R E K

MEGVÁLTOZOTT A RENDELÉSI IDŐ
A Király utcai felnőtt háziorvosi rendelőben 
az alábbiak szerint változott novembert 1-jétől 
a rendelési idő: 
� dr. Cziráki György H, Sz: 8-12 K, Cs:16-19, péntek párat-
lan hét: 8-10, páros hét 10-12

�  dr. Szabó Márta H, Sz: 8-12 K: 15:30-19, Cs:15-18, péntek 
páratlan hét 8-10, páros hét:10-12

�  dr. Várnai Judit H, Sz: 8-12 K, Cs: 16-19 péntek páratlan 
hét 8-10, páros hét: 10-12

�  dr. Kovács Mária H, Sz:16-19 K, Cs: 8-12 péntek páratlan 
hét 10-12, páros 8-10

� dr. Szűcs Györgyi H, Sz: 8-12 K, Cs: 16-19, péntek: 10-12
�  dr. Parais Ilona H, Sz: 16-19 K, Cs: 8-12, péntek páratlan 

hét 10-12, páros hét 8-10
� dr. Székely Márta H, Sz: 16-19 K, Cs: 8-12, péntek: 8-10
�  dr. Szikora Zsuzsa H, Sz:16-19 K, Cs: 8-12, péntek párat-

lan hét: 10-12, páros hét: 8-10

Újpesti műsortükör
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK ÚJPESTEN
� Somogyi Ferenc és Gaszner Ildikó 
festőművész közös kiállítása. 
November 16-ig, 10.00-18.00-ig. Karinthy 
Frigyes Művelődési Ház, galéria
� Kerekes Zsuzsa fotóművész zsáner-
képei. November 18-ig megtekinthető: 
9.00-18.00-ig. Ifjúsági Ház
� Szántó Dezső grafikai kiállítása 
„Újpesti séták és egyéb szösszenetek” 
címmel. November 18-ig, 11.00-18.00-ig, 
Újpest Galéria
� A Székely Bertalan Baráti Társaság 
kiállítása. November 18-ig, 11.00-18.00-
ig, Újpest Galéria
� Budapesten élni. Képzőművészeti és 
fotópályázat Pest, Buda és Óbuda egyesí-
tésének 140. évfordulója tiszteletére, a 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 
Károlyi Galériájában. Megnyitó: novem-
ber 8., 15.00. Megtekinthető az iskola 
nyitva tartási idejében.

HETI AJÁNLÓ
November 9. péntek
HAGYOMÁNYŐRZÉS
� 14.11-15.30: Jeles Napok – Márton-

nap. Népszokások, táncház, kézműves 
foglalkozás. Ifjúsági Ház

BÁBELŐADÁS
� 18.00: Fonalmese – A mese fonala. A 
Malko Teatro előadása az Újpesti Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. 
Interaktív bábelőadás. Ingyenes. Bejelent-
kezés, tel.: 369-4979. Király Könyvtár

November 10., szombat 
HAGYOMÁNYŐRZÉS
� 10.00: Márton-napi libanap. Újpesti 
Piac- és Vásárcsarnok 

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 17.00-18.30: Szederinda – aprók tánc-
háza Prekler Katával és a Csobán zenekar-
ral. Közösségi Ház.

November 11., vasárnap
HAGYOMÁNYŐRZÉS 
� 10.00: Gyermek táncház a Bem 
Néptáncegyüttessel. Szüreti mulatság. 
Ady Endre Művelődési Ház

GYERMEKES CSALÁDOKNAK
� 11.00: Bohócparádé. Orosz-magyar 
produkció. Közösségi Ház

November 13., kedd
KISMAMÁKNAK
� 10.00-12.00: Baba-mama klub. 
Szoptatási tanácsadás – Schneiderné 
Diószegi Eszter pszichológus szaktanács-
adóval. Közösségi Ház

November 14., szerda
� 14.00-15.30: Történelmi játszóház. 
Ifjúsági Ház

ELŐZETES
� November 16., péntek, 18.00: 
Örömzene. Ifjúsági Ház
� November 18., vasárnap, 10.00: Az 
Alma együttes koncertje. Ady Endre 
Művelődési Ház
� November 24., szombat, 19.00: Újpest 
Színház bérlet. Műsorváltozás! Pozsgai 
Zsolt: Liselotte és a május. Komédia 
két részben. Bérleten kívül is megtekint-
hető.
� November 24., szombat, 20.00-01.00: 
Erzsébet és Katalin bál. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház
� November 25., vasárnap, 18.00: Paul 
Geraldy – Cole Porter: Huzavona (Te 
meg én). Zenés est. Újpesti Polgár 
Centrum

Fonalmese a könyvtárban
Interaktív bábelőadásra invitálja az 
Újpesti Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Király utcai könyvtára 
november 9-én, pénteken 18 órára a 
családokat. A Malko Teatro Fonalmese 
– A mese fonala című előadását a gyer-
mekkönyvtárban rendezik (IV., Király u. 
5.). Szereplő: Hadzsikosztova Gabriella. 

Az előadásra a belépés ingyenes, a 
helyek korlátozott száma miatt előze-
tes bejelentkezést kér a könyvtár: 369-
4979, e-mail: fszek0401@fszek.hu
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majd’ három évtizede Újpesten élő 
Somossy Tamás a Pápai Református Kollé-
giumban érettségizett. Iskoláséveinek meg-

határozó személyisége tanára, a nemzetközi hírű 
A. Tóth Sándor volt, akitől rajzon és festészeten kí-
vül hazaszeretetet is tanult. Bár ikertestvérével, 
Lászlóval a képzőművészeti főiskolán szerettek vol-
na továbbtanulni, politikai okokból nem vették fel 
őket. Tamás agrármérnöki diplomát szerzett, de 
testvérével együtt folyamatosan képezték magukat. 
Az azóta elhunyt László főként lovakat, tájképeket 
festett és karikatúrákat készített, ekkor még Tamás 
nem foglalkozott fával.

– 1969-ben Lászlóffy Aladár költő barátomnál 
nyaraltam Erdélyben, amikor elvitt egy kolozsvá-
ri fafaragóműhelybe. Ott a pince félhomályában 
megpillantottam egy gyertyával körbevilágított, fá-
ból faragott Dózsa-fejet. Ekkor „fertőződtem meg” 
a faragás művészetével – mondja. Első alkotása egy 
kócsag, de az azóta eltelt évek alatt ő is megformál-
ta Dózsa Györgyöt, egyik műve éppen az izzó vas-
trónon ábrázolja őt. 

A művész azt vallja, munkái során a fa volt a ta-
nítómestere, alkotásait később tematizálta. Meg-
ihlette például a hit, a történelem, s ezzel együtt 
Trianon, továbbá a nép- és pásztorművészet és a 
mesevilág is. Szerinte a keresztény értékek meg-
óvnak bennünket a romlástól, és e témakör azért 
sem elhanyagolható, mert államalapító királyunk, 
Szent István tevékenységének is meghatározó ré-
sze volt.

A faszobrász művészetét ugyancsak meghatároz-
za a ló motívuma, hiszen a múltat és a jelent sem le-
het hitelesen ábrázolni nélküle. Összesen tíz tárgy-
körben alkot.

A művész nem feledkezett meg a közelmúltról, 
1956-ról sem. A forradalom ötvenedik évfordulója 
alkalmából három szobrát, köztük 1956 című alko-
tását állították ki Zebegényben. Utóbbi faragvány a 
szabadságharc szinte valamennyi mozzanatát meg-
örökíti, a lyukas zászlótól és a magyar fi ataloktól 
kezdve a szovjet tankokig. Ma ennek a szobornak a 
Hazaszeretet című alkotással együtt a Hadtörténeti 
Múzeum ad otthont. 

– Egy művész sosem az átlagember szemével te-
kint a tárgyakra. Az 1956-ot mintázó szobrot példá-
ul a telkünkön talált fából faragtam, egy másik alka-
lommal pedig kis híján megbotlottam abban az ág-
ban, amiből a lovat formáló Botló című szobromat 
készítettem – teszi hozzá.

A művész otthonában egyébként számos alkotá-
sa megtalálható, ezek egy része az előszobában, sok 
tárgy pedig a nappaliban kapott helyet. Az Újpest 
Galériában legutóbb 2008-ban láthatta alkotásait a 
közönség. M. Orbán András

A

Szemüvegkeretek 2500 Ft-tól
A látás hónapja alkalmából 

ingyenes szemvizsgálat.
Meghosszabbítva 2012 november 15-éig.

Petka Optika 
1041 Budapest, Templom utca 2.

Bejelentkezés szemvizsgálatra: 
369-43-12

www.ujpestoptika.hu (x)

Fában is hazaszeretet
Somossy Tamás faszobrászművész közel harminc éve Újpesten él. Műveiben egy-
szerre van jelen a hazaszeretet és a fa iránti tisztelet. Hazaszeretet és 1956 című, 
valamint az aradi vértanúkat ábrázoló alkotásait a Hadtörténeti Múzeum őrzi.

fi zetett hirdetés

A hagyományok folytatói
Régi hagyomány folytatásaként idén is 
megrendezi szokásos Katalin-bálját az Új-
pest–Kertvárosi Szent István Plébánia ifjú-
sági és szülői munkacsoportjainak közre-
működésével. 

A Katalin-bálra november 17-én, szombaton kerül sor, 19.30-tól egészen haj-
nali 2 óráig a Katolikus Körben. (1042 Budapest, Szent István tér 14.) A szer-
vezők szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen érezné jól magát egy pezs-
gő, keresztény közösségben! További részletek olvashatók a plébánia honlap-
ján, a www.ujpestkertvaros.hu oldalon, valamint a plébánia Facebook-oldalán. 
 Vágvölgyi Gergely sajtófelelős

A fa volt a tanítómestere

HIRDETMÉNY
Értesítjük Újpest polgárait és a helyben érdekelt szervezeteket, hogy a IV. kerü-
leti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Testülete december 8-án, 10–12 óra kö-
zött közmeghallgatást tart a Nemzetiségek Házában (1042 Bp, Nyár utca 40–42.).

A Közmeghallgatáson a horvát nemzetiséget érintő közérdekű kérdéseket és 
javaslatokat lehet tenni. A Közmeghallgatáson feltett kérdés olyan körülmény-
re, hibára vagy hiányosságra irányulhat, amelyek orvoslása, megszüntetése a IV. 
kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat illetve az itt élő horvát nemzeti-
ségű és újpesti lakosok érdekeit szolgálja. A Közmeghallgatáson tett közérde-
kű javaslat valamely hasznos kulturális vagy egyéb cél elérésére irányuló kezde-
ményezést foglalhat magába. A kérdéseket, javaslatokat kérjük lehetőség sze-
rint előzetesen írásban benyújtani – legkésőbb november 23-ig a Nemzetisé-
gek Házában (1042 Bp., Nyár utca 40–42.), a IV. kerületi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat irodahelyiségében (10–12 óra).

 IV. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat testülete
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A vállalkozások 
sikerének kulcsa 
a folyamatos 
megújulás
A folyamatos megújulás és a 
pontos helyzetelemzésen alapu-
ló üzleti célkitűzések révén a vál-
lalkozások a jelenlegi gazdasági 
helyzetben is sikeresek lehetnek, 
osztotta meg velünk véleményét 
Vági László, az OTP Bank Buda-
pesti Régiójának vezetője. Az 
OTP Bank partner abban, hogy a 
vállalkozások igényeihez legjob-
ban igazodó pénzügyi megoldá-
sokkal segítse elő a vállalkozások 
működését és megújulását.

– Lehet a mostani gazdasági helyzetben sike-
res egy vállalkozás?

– Sok vállalkozás energiáit a napi működés 
emészti fel, így kevesebb idő és lehetőség ma-
rad arra, hogy olyan hosszabb távú célokat 
tűzzenek maguk elé, amelyekkel fejleszthetik 
vállalkozásukat, és megvalósításukat siker-
ként élhetnék meg. A jelenlegi gazdasági kör-
nyezet valóban nem kedvez ennek, de pozitív 
példa mindig akad – és szerencsére bank is 
az átgondolt üzleti célok megvalósításához. 

Tapasztalataink szerint azok a vállalkozá-
sok tudnak sikeresek lenni, amelyek képesek 
folyamatosan megújulni és megfelelni az 
egyre gyorsabban változó körülményeknek. 
Ma már csak a változás állandó. Aki ebben a 
környezetben nem fejlődik, az lemarad.

A versenyben maradáshoz pontos hely-
zetelemzésre, a lehetőségek felismerésére és 
az arra alapozott üzleti elképzelésekre van 
szükség. Az OTP Bank szívesen segíti ezek 
megvalósítását a pénzügyi konstrukcióival.

– Mik azok a lehetőségek, kitörési pontok, 
amelyekre a vállalkozások alapozhatnak?

– Nincs általános recept, hiszen saját szakte-
rületét és környezetét mindig az adott vállal-
kozás ismeri a legjobban. Ugyanakkor léteznek 
olyan lehetőségek, amelyek több szektorban is 
kitörési pontnak bizonyultak. Ilyen például az 
exportra termelés. A KKV-k helyzetét vizsgá-

ló kutatásunk, az OTP KKV Konjunktúra Index 
eredményei is azt mutatják, hogy a külföldön 
értékesítő vállalkozások optimistábban látják 
a cégük értékesítési kilátásait a közeljövőben. 

Hasonló lehetőséget rejt, ha a vállalkozá-
soknak sikerül egy magyarországi nagyválla-
lat, vagy valamilyen Magyarországra települt 
nemzetközi vállalat beszállítójává válnia. 

– A bank mivel tudja elősegíteni a vállal-
kozások sikerét?

– Mi abban tudunk segíteni, hogy megtalál-
juk az üzleti célkitűzésekhez legjobban illesz-
kedő pénzügyi konstrukciót, legyen szó hitel-
ről, számlavezetésről, vagy megtakarításról. 

A személyre szabott számlacsomag több 
ezer, illetve tízezer forintos megtakarítást je-
lenthet egy vállalkozásnak, akár havi szinten 
is. Az intranetes és telefonos szolgáltatásaink-
kal, sokkal egyszerűbbé válik az ügyintézés, a 
rendszeres utalások és azok nyomon követése. 

AZ OTP Bank  úgy alakította ki a mikro-és 
kisvállalkozóknak szóló számlacsomagjait,  
hogy azok közt – az induló vállalkozásoktól 
a több 100 millió forint árbevételűig – min-
denki megtalálja kényelmi és költség szem-
pontból is a számára legkedvezőbbet. 

Ami viszont ezeknél is fontosabb – ha 
pénzre van szüksége egy vállalkozásnak – az 
az okosan megválasztott bankhitel.

– Mit érdemes szem előtt tartani a megfe-
lelő hitel megválasztásánál?

– Elsősorban azt, amit a vállalkozás mű-
ködtetésében, vagy bármilyen pénzügyi 
konstrukció kiválasztása esetén: a vállalko-
zás reális helyzetelemzésen alapuló célkitű-
zéseit. Az erre alapozott hitelfelvétel biz-
tosítja ugyanis, hogy a vállalkozás eredmé-
nyességéhez hozzájáruljon a banki fi nanszí-
rozási forrás, és azt a vállalkozás probléma 
nélkül vissza is tudja fi zetni. Bármelyen ok-
ból igényel hitelt egy vállalkozás, a terméket 
a hitelcélnak megfelelően kell kiválasztani. 

Alapvetően három célja lehet a hitelfelvé-
telnek. Az első eset, amikor egy vállalkozás 
szeretne függetlenedni a kiszámíthatatlan be-
vételektől, szeretné megteremteni a biztonsá-
gos, kiszámítható működés pénzügyi alapja-
it. A második elsősorban azokat a vállalkozá-
sokat érinti, amelyek működéséhez, termelé-
séhez jelentős készletállományokra van szük-
ség, és amelyeknek ehhez külső fi nanszírozá-
si forrásokra van szüksége. A harmadik pedig 
az az eset, amikor versenyképességét szeretné 
fenntartani, vagy növelni, új piaci lehetősége-
ket akar kihasználni egy vállalkozás. 

Ezek olyan célok, amelyek esetében érde-
mes hitelt felvenni, ezért az OTP Banknál 
ezekhez a célokhoz forráshoz is juthatnak a 
vállalkozások.

– Milyen hiteltermékeket kínál ezekhez a 
célokhoz az OTP Bank?

– Ha a kiszámíthatatlan bevételek miatt a 
vállalat biztonsága, likviditása a legfőbb cél, 
akkor a folyószámlahiteleket ajánljuk. A tár-
gyi fedezet nélkül igényelhető OTP Lendület 
Plusz Folyószámlahitelünk például szaba-
don felhasználható forrást kínál nem csak a 
nálunk folyószámlával rendelkező ügyfelek-
nek, hanem azoknak is, akik újonnan nyit-
nak nálunk számlát.

A készletbeszerzésekhez érdemes az OTP 
Új Széchenyi Forgóeszközhitelt igénybe ven-
ni, amely állami támogatással kínál kedvező 
kamatozású fi nanszírozási forrást a vállalkozá-
soknak. A legfeljebb 3 éves futamidővel felve-
hető hitelt üzleti terv nélkül lehet igényelni.

A versenyképességet erősítő beruházá-
si célok megvalósításához a szintén állami 
támogatást biztosító OTP Új Széchenyi Be-
ruházási hitelt ajánljuk. A kedvező kamato-
zású hitelt üzleti terv nélkül igényelhetik a 
kezdő vállalkozások is.  (X)

A tájékoztatás nem teljes körű, a rész-
letes feltételekről a www.otpbank.hu 
oldalon és a IV. kerület Erzsébet u. 50. 
szám alatti fi ókunkban tájékozódhat. 
Felvilágosítást Német István (NemetIZ@
otpbank.hu) munkatársunktól kaphat a 
+36 (70) 7082-663 telefonszámon.

Az Erzsébet u. 50. szám alatti fi ókunk nyitva 
tartása: hétfő: 07:45–18:00, kedd–csütörtök: 
07:45–17:00, péntek: 07:45–16:00



– December elején, de legkésőbb karácsony előtt 
szeretnénk, hogy az üzletekbe kerüljön a könyv – 
mondta a csatár. – Volt és van vele munka, de szé-
pen haladunk, remélem néhány héten belül ké-
szen is lesz a mű. Barátnőm vetette fel először, 
hogy rászoruló gyermekek részére utaljuk majd a 
bevételt, de részemről sem volt kérdés, hogy jó-
tékony célt szolgáljon majd az eladásokból befo-
lyó összeg.

– Miről szól az összeállítás, lesznek benne titkok is?

– Kiderül például, hogy hol és hogyan kezdtem 
focizni, mennyit kellett dolgoznom és szenvednem 
azért, hogy NB I-es gólkirály lehessek. Természete-
sen szó esik a hétéves légióskodásomról, a törökor-
szági, a bolgár és az osztrák élményeimről. Akit ér-
dekel, megtudhatja a könyvből, miért szerződtem 

haza, és miért éppen az Újpestbe? De, azt 
sem rejtettem véka alá, hogy csapatkapi-
tányként miért kellett elmennem a Me-
gyeri útról.

– Az olvasók netán arra is választ kap-
nak, miért nem érezted jól magad 
Debrecenben, a bajnokcsapatnál?

– Természetesen. Sőt, elárulom 
azt is, hogy miért vitatkoztam össze 
Herczeg András edzővel, és 
mit is csináltunk a harkovi 
Európa Liga-csoportmeccs 
után. De, azért mindent nem 
árulok el, hiszen akkor semmi 
meglepetés nem éri az olvasó-
kat – mondta Kabát Péter.     G. G.

Kabát Péter élete kész regény
Hamar bizonyította Kabát Péter, hogy rászolgált a szerződésének meghosz-
szabbítására, hiszen amióta alákanyarította a nevét a kontraktusra, három 
bajnoki mérkőzésen három gólt szerzett, s nem mellékesen, szinte állan-
dóan kiemelkedő teljesítményt nyújt a találkozókon. Az edzések és a mér-
kőzések között sem unatkozik a kitűnő labdarúgó, hiszen már nem titok, 
könyv íródik életéről, pályafutásáról. A kötet bevételét pedig, jótékony 
célra kívánja felajánlani az Újpest FC  gólzsákja.
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Szakosztályról szakosztályra

Bajnokok 
cseperednek 
a birkózó 
teremben
Az Újpesti Torna Egylet 1885-ben ala-
kult, a birkózó szakosztálya pedig pár 
évvel később, már az 1900-as évek 
elején várta a sportolni vágyó fi atalo-
kat. A szakosztály azóta is működik, 
az évek során számtalan nagy és na-
gyobb bajnok került ki a műhelyből.

lső országos aranyérmesük és első olimpi-
án indult versenyzőjük Györgyei Ferenc volt. 
1930-ban már a csapatbajnokságot is az 

UTE birkózói nyerték. A lila-fehér gárdában többek 
között, olyan legendás versenyző szerepelt, mint 

Kárpáti Károly, aki később a szakosztály első olimpi-
ai bajnoka lett. Az újkori olimpiákon eddig öt újpes-
ti birkózó nyert aranyérmet: Kárpáti Károly, Szilvásy 
Miklós, Polyák Imre, Növényi Norbert és Farkas Péter 
állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

A több mint százéves szakosztály versenyzői a vi-
lág- és Európa-bajnokságokon is több érmet be-
gyűjtöttek, de manapság a felnőttek között jelen-
tős sikert nem érnek el. Persze mindez érthető, 

ahogyan azt Kapuvári Gábor szakosztályvezető el-
mondta, az elsődleges cél az utánpótlás nevelése.

A szakosztály szorosan együttműködik a város 
óvodáival és az iskolákkal, a Megyeri úti csarnok-
ban rendszeresen tartanak edzést az ovisoknak és 
a kisiskolásoknak is. Az egyesület fi atal, igazolt ver-
senyzői pedig – a jól képzett edzők munkájának is 
köszönhetően – számtalan bajnoki címmel és he-
lyezéssel büszkélkedhetnek. (gergely)

– Miről szól az összeállítás, lesznek benne titkok is?

– Az olvasók netán arra is választ kap-
nak, miért nem érezted jól magad 
Debrecenben, a bajnokcsapatnál?

E

Az utánpótlást nevelik
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Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban 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 

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

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 szakké-
pesítést is nyújt. Ára: 95.000 Ft + vizsgadíj

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr szakké-
pesítést 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

In gat lan el adó
� Újpesten, tulajdonostól eladó Blaha Lujza utcá-
ban, 72 m2-es, felújítandó, azonnal birtokba vehető 
családi ház. 333 m2-es, összközműves, jó adottságú, 
napos telek. Beépíthetősége 35%. I.á.: 14,9 MFt, tel.: 
06-70-329-1566

� Újpest kertvárosában, a Lahner György utcában, 
3 emeletes, téglaépítésű társasház magasföldszintjén, 
2 szobás, 56 m2-es, erkélyes, alacsony rezsijű lakás el-
adó. Lakáshoz pince, kocsi beálló, zárt kert tartozik. 
Ár: 10 MFt, tel.: 06-30-486-3872

� Újpest kertvárosában, tulajdonostól 110 m2-es, 
tetőtérbeépítéses, 4 és félszobás, gardróbszobás, hő-
szigetelt, korszerű, családi ház, kis kerttel, garázzsal, 
csendes utcában eladó. Jó közlekedéssel, azonnal köl-
tözhető. I. á.: 33,6 MFt, tel.: 06-30-630-1265

� IV. kerületben eladó, vagy kiadó teremgarázs, Ho-
moktövis utcában, tel.: 06-30-675-7710

� Újpest Erdősor u-ban VIII. emeleti, 67 m2-es, 2,5 
szobás, gardróbos, keleti tájolású, nagy erkélyes, ház-
központi fűtésű öröklakás eladó. Ár: 8,5 MFt. Lakko-
zó u-ban, 61 m2-es, 2 + 1/2 szobás, II. emeleti, felújí-
tott, azonnal költözhető panellakás eladó. I. á.: 10,6 
MFt. Magánszemélyek hívását várom, tel.: 06-70-637-
2718

� Újpesten, Erzsébet utcában eladó egy 2,5 szo-
ba, étkezős, parkettás, jó állapotú, egyedi mérő-
órával felszerelt, valamint szintén Újpesten, csen-
des környezetben, 27 m2-es, komfortos, gázfűtésű 
öröklakás. Ingatlanközvetítők kizárva, tel.: 06-20-
776-0530

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

Ingatlant cserél
� Egri, belvárosi másfél szobás, 45 m2-es, csendes, la-
kóparkszerű környezetben épült vízórás, erkélyes, IV. 
emeleti lakásom budapestire cserélem vagy eladom. 
Ár: 7,9 MFt www.egrilakas.freewb.hu tel.: 06-20-527-
9569

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motor-
nak, tárolás, vagy raktár céljából is, tel.: 06-70-339-5461

Szolgáltatás
� Megbízható, munkájára igényes bejárónő alkalmi 
és rendszeres takarítást, ablaktisztítást, vasalást vál-
lal, tel.: 06-70-517-2910

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, kerítések, 
erkélyek felújítását, beépítését vállalom. Épület-
gépészeti munkákat társasházaknak is, tel.: 360-
0035, 06-30-975-2315

� Energetikai tanúsítvány akár INGYEN. Ingat-
lanvár Bt. által értékesített ingatlan esetén DÍJ-
MENTESEN, egyéb esetben kedvezményesen, 
gyorsan készítjük el tanúsítványát. www.ingat-
lanvar.hu Bata László, tel.: 06-70-318-6175

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

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

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabú-
torok, irodabútorok, stb. méretre gyártása a leg-
olcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 
800Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30-
368-1354 

� Az Újpest Áruházban a földszinten mindenne-
mű ruhajavítás és ruhatisztítás, patyolat. Nyitva: 
9-18-ig, tel.: 06-20-270-7161

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

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden 
kerületben, időpont egyeztetéssel, tel.:06-30-225-
3618

 

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Javítást 
is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel: 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

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

Oktatás
� Matematika, fizika és kémia korrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is, tel.: 06-70-554-1395

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

� Matematika, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 
Házhoz megyek, tel.: 06-20-959-0134

� Angol nyelvtanár, 10 éves gyakorlattal és külföl-
di tapasztalattal korrepetálást, emelt és középszin-
tű érettségire, illetve bármilyen típusú nyelvvizsgára 
való felkészítést vállal, tel.: 06-20-355-2336 

� Angol nyelvoktatást, nyelvvizsgára felkészítést, 
korrepetálást vállal, tapasztalt, diplomás középisko-
lai nyelvtanárnő, tel.: 06-30-720-7475

Régiség
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky László, 
Scheiber Hugó festményt vásárolnék, tel.: 06-30-
303-6940

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, jel-
vényt, porcelánt, katonai hagyatékot. Játék, fotó, 
szódásüveg, bútor is érdekel. Régi dolgait ne dobja 
ki, hívjon. Lomtalanítást vállalok. Nincs kiszállási díj, 
tel.: 06-20-924-4123

� Veszek készpénzért, magas áron, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, csil-
lárt, szobrokat, könyveket, kitüntetést, csipkét, író-
gépet, varrógépet, rádiót, hanglemezt, ezüstöt, bi-
zsukat, teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással, hétvé-
gén is, tel.: 06-30-308-9148

VÉRADÁSRA VÁRJUK!
Állandó és Leendő Véradóink! 
A Magyar Vöröskereszt min-
denki számára nyilvános vér-
adást szervez az Újpesti Kultu-
rális Központ Ifjúsági Házban 
(IV. István út 17-19.) novem-
ber 19-én, hétfőn, 14-18 óráig. 

Ha ön egészséges, elmúlt 18 
éves és még nem töltötte be 
60 életévét, jöjjön el a véradás-
ra! Nagyon fontos: hogy hoz-
za magával személyi igazolvá-
nyát, lakcím kártyáját, és TAJ 
kártyáját. 

Segítségét előre is köszönjük 
beteg embertársaink nevében. 
 Szakács Ildikó véradásszervező

HALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, 

aki ismerte édesapánkat, hogy 
Sz abó Gyula 

bádogos mester, életének 87. évében 
elhunyt. Búcsúztatása november 

16-án, 11:15-kor a Megyeri úti 
temetőben lesz.

 

Látszerész szaküzlet ajánlata:
– ingyenes látásvizsgálat, szaktanácsadás

– 20% kedvezmény – minden keretre
– saját keretbe lencse csere alapáron 5000 Ft.,
– multifokális lencséink is nagyon jó árban!
        térjen be hozzánk-várjuk szeretettel!

 Nyitva: hétközben 10-18 óráig, 
szerdán csak délután: 14-18 óráig

 1048 Bp., Megyeri út 210. (Sárpatak u. sarok)
  tel.: 06-70-632-6172, 06-1-951-0837

 (szemvizsgálatra célszerű bejelentkezni)

A KOMPOSZTÁLÁSI 
ELŐADÁS ELMARAD

Tisztelt Komposztáló Újpesti Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

2012. november 12-ére 
meghirdetett komposztálási 

előadás elmarad.
A komposztáló edények a Budapest 

IV. ker., Erzsébet u. 8. szám alatt
átvehetők hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 

8.00 – 16.00 óráig, 
pénteken: 8.00 – 12.00 óráig.

 
Újpest Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Főosztály
Városüzemeltetési és 

Környezetvédelmi Osztály
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS VÁSÁRCSARNOK KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAI

Az Újpesti Szent István téri 
Piac- és Vásárcsarnokban 

reklám áron kapható:

A Kiscsarnokban akciósan kapható 
Tv. paprika 160 Ft/kg-tól
Karfi ol 198 Ft/kg

Baromfi  vásár az Alfa-Mozaikban:
Csirkecomb egész 499 Ft/kg
Csirke szárny 399 Ft/kg

Csirkemáj szív nélkül 499 Ft/kg
Csirkezúza 499 Ft/kg
Egész grillcsirke 599  Ft/kg
Kacsa aprólék 399 Ft/kg
Liba szárnytő 599 Ft/kg
Libacomb 1800–2500 Ft/kg

Várjuk szeretettel 
kedves vásárlóinkat!

www.ujpest.hu/piac

Ú J P E S T I  N A P  L ÓÚ J P E S T I  N A P  L Ó

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2012. november 19-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Újpesti Kultu-
rális Központ Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Az Újpesti Napló ez évi 35. lapszámában megjelent 
rejtvényünk helyes megfejtői közül az alábbiaknak kedvezett a szerencse: Enyedi Róbert, Füzesi Gusztáv, Juhász Ferencné, Sólyom Istvánné. A nyertesek az Újpesti Ajándékbolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.  
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Számos önkéntes tevékenykedett az 
idei második homoktövis élőhely-
kezelésen november 3-án. A szerve-
ző Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület madárgyűrűzés-
sel tette színesebbé a borongós dél-
előttöt.

Csaknem száz önkéntes érkezett a Megyeri híd új-
pesti lábához azért, hogy a tanösvény környékét 
rendbe tegye. A szervező Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (MME) a munkakezdés 
előtt madárgyűrűzést mutatott be a látogatóknak. 
Sarlós Dávid, az MME önkéntes munkatársa első-
ként egy szajkót vett kézbe.

– Az épp most gyűrűzött szajkó körülbelül egy 
éves, ahogyan az utána megjelölt kékcinke is – fűz-
te hozzá. 

Bajor Zoltán, az MME elnöke kiemelte, az 
itt elterülő 13,5 hektáros, védett területen 
két éve létesítettek tanösvényt.

– Ami az élővilágot illeti, huszonkét védett 
növényfaj található itt, amelyek közül kettő 
fokozottan védett. Az élőhely másik külön-
legessége, hogy a homoktövis csak itt fordul 
elő természetes környezetében.

A tanösvény is-
mertetőtáblái az 
idén gyerekeknek 
szóló, forgatha-
tó kistáblákkal 
egészültek ki.

 M. O. A.

Madárgyűrűzés
színesítette 
a programot

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el az 
Újpesti Babaköszöntő Meg-

érkeztem! macija. Az önkormány-
zat ajándékcsomagjában csupa 
hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa illetve pelenka-csomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképez-
zék le csemetéjüket újpesti body-
ban, és a képet küldjék be szerkesz-
tőségünkbe! Örömmel tesszük köz-

zé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Hahóóó! Fotó! 

Szeretnénk megköszönni az Újpesti Babaköszöntő csomagot az önkor-
mányzatnak és ezúton is küldjük kisfi unk, Bodrogvölgyi Alex fotóját, aki 
két nővérével, Kirával és Lilivel látható a babaköszöntős bodykban. Alex 
2012. május 4-én született – írta Szabó Melinda, az anyuka.

S

M  E  G  H  Í  V  Ó 
Tisztelt Káposztásmegyeri Lakosok!
A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság ve-
zetése ezúton tisztelettel meghívja Önöket, 
Káposztásmegyer közbiztonságának, valamint a 
lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása 
tárgyában tartandó lakossági fórumra.

A FÓRUM TÉMÁJA: 
–  Káposztásmegyer bűnügyi-közbiztonsági hely-

zetének, illetve a bűnügyileg fertőzött és ve-
szélyeztetett területek ismertetése.

–  A lakosság részére a fórumon lehetőség nyílik 
a közbiztonsághoz kapcsolódó kérdések, észre-
vételek felvetésére.

Időpont: 2012. november 14-én (szerda), 17 óra
Helyszín: Újpesti Kulturális Központ Közösségi 
Ház, 1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
Megjelenésükre számítunk!

Tisztelettel: 
 dr. Terdik Tamás r. őrnagy,
  kapitányságvezető

Az önkéntesek rendszeresen visszatérnek
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