
Kiemelt fontosságúvá váliK 
az m3-as metró ügye
1990-ben ideiglenesen hagyták félbe, 
most pedig megtörténtek az első lépé-
sek annak érdekében, hogy megépül-
jön az m3-as metró régóta tervezett 
szakasza a káposztásmegyeri lakótele-
pig, négy új megállóval. 3. oldal

Ute 130
Két szín, százharminc év és a legtöbb 
olimpikon. van mire büszkének len-
nünk. miénk az ország egyik legna-
gyobb múltú sportegyesülete. újpest 
Önkormányzata és az Ute június 19-
én, 17.30-tól közös ünneplésre hívja 
az újpestieket.  16. oldal

tÖreKvő múlt, Kreatív jelen
a Kozma lajos faipari szakközépisko-
la végzős tanulóinak munkáiból nyílt 
kiállítás az iskolában. június 22-ig, a 
kiállítással egyidejűleg megtekint-
hető a korábban itt végzett diákok 
szakmai bemutatkozása is.   11. oldal

séta a rózsavirág téren
jelenleg a sétáló utca melletti zöld-
terület rendezése és építése zajlik.
Ha az időjárás engedi, akkor július 
végére teljesen elkészül újpest déli 
lakótelepének egyik legszebb kö-
zösségi tere. 3. oldal

igazi kánikula volt a hétvégén, hatalmas jó-
kedvvel, játékkal és lazítással. tombolt a hő-
ség, a gyerekek sem unatkoztak, a felnőttek 
pedig pihenhettek kicsit az árnyékban. 
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Akikre
vannak plakátok, számtalan helyen az 
országban, „akikre büszkék vagyunk” 
felirattal. mindenki szeretne felkerülni. 
Boldogan mosolyogni egy képről. állni 
is jó a plakát előtt, megnézni, ki miben 
erős, kire miért nézünk fel, mit hozott 
létre, mit kaptunk tőle. 

május végén újpest Önkormányzata 
egy nagyszabású ünnepség keretében 
díjazta azokat, akik teljesítményükkel 
erősítik a város hírnevét. Összetartó 
közösség nincs kiegyensúlyozott egyé-
nek nélkül, akik hisznek magukban, sa-
ját képességeikben. újpest ettől is ilyen 
erős. egyéni sikerek pedig nem létezné-
nek visszacsatolás és megerősítés nél-
kül, folytatás nélkül nem lenne fejlődés. 

pedagógusnap alkalmából, 2015. jú-
nius 4-én, díjat kaptak azok a pedagó-
gusok, akiknél a szakmai és az emberi 
minőség összekapcsolódik. a pedagó-
gusnap hozott még elismerést újpestre. 
Bárczy istván-díjat kaptak a fővárosban 
működő közoktatási és gyermekvédel-
mi intézmények azon munkatársai, akik 
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájá-
rultak a jövő generációjának nevelésé-
hez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal 
a főváros fejlődéséhez.

„Két szín, százharminc év, és a leg-
több olimpikon. van mire büszkének 
lennünk. miénk az ország egyik legna-
gyobb múltú sportegyesülete.” – ol-
vashatják Ute 130 című írásunkban, 
melyből megtudhatják, hogy újpest 
Önkormányzata és az Ute közös ün-
neplésre hívja az újpestieket. 

Hamarosan vidám tablókkal lesz tele a 
város. ilyenkor büszke anyukák és nagy-
mamák nézelődnek hosszú perceken 
át a kirakatokban, keresik a sajátjukat, 
mutatják a rokonoknak. idén az újpest-
Káposztásmegyer facebook-oldalon is 
megjelentek az újpesti középiskolák nap-
pali tagozatain végzett diákok ballagási 
képei. az új szokás az, hogy a virtuális 
tablókon a diákok és a tanárok bejelölik 
magukat, megosztják a képeket, tovább-
küldik másoknak. így üzenik meg min-
denkinek, kik azok, akikre büszkék.  v. g.

K ö z t é r2
Bárczy István Díjat kapott Miskolczi Erzsébet
a pedagógusnap alkalmából Bárczy istván-díjat kaptak a fővárosban működő 
közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai, akik hosszú 
éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának 
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

a díjakat 2015. június 5-én, ünnepélyes keretek között 
adták át a főpolgármesteri Hivatal dísztermében. az 
eseményt Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes nyitotta meg köszöntő beszédével, 
melyben méltatta a pedagógusokat, s megköszönte, 
hogy személyes példákon keresztül jut el egy üzenet 

az új generáció felé. „olyan lesz a jövő, mint amilyen 
a ma iskolája!” – idézte szent-györgyi albert szavait, 
majd átadták az elismeréseket a pedagógusoknak. 

Díjat kapott Miskolczi Erzsébet, az újpesti Bene 
ferenc általános iskola intézményvezetője, a gyer-
mekekért végzett oktatási-nevelési tevékenységéért, 
és magas színvonalú innovatív vezetői munkájáért. 
„1991 óta dolgozom az iskolában az újpesti gyerme-
kekért, és nagyon megható, hogy jelöltek erre a díjra!” 
– mondta el lapunknak miskolczi erzsébet. Dr. Molnár 
Szabolcs alpolgármester hozzátette, a díjat nem csak 
az oktatásban végzett kiemelkedő teljesítményéért 
kapta miskolczi erzsébet, hanem az intézményvezető-
ként végzett újításaiért, ötletes, egyedi megoldásaiért, 
mellyel rengeteg gyermek fejlődését segíti elő és mo-
tiválja a mai napig. 

a díjak átadása után egy dinamikus, látványos tánc-
előadást láthatott a közönség a nemes nagy ágnes 
művészeti szakközépiskola tánctagozatától, melyben 
jónás történetét dolgozták fel.  vg

az egyetemi diplomám után rögtön 
újpestre jöttem dolgozni, és azóta is 
itt vagyok – mondta el dr. Csák an-
namária, majd hozzátette, a mostani 
díjat nem a felsőoktatásban végzett 
munkájáért, hanem konkrétan az új-
pesti gyermekek szolgálatáért kapta. 
„Köszönöm azoknak, akik támogat-
tak, segítettek és köszönöm az újpesti 
gyerekeknek, akik folyamatosan jön-
nek hozzám. Örömmel tölt el, hogy 
tudok nekik segíteni. szeretek taníta-
ni, az elte-n és a semmelweis egye-
temen is vezettem gyakorlatot, de az 
igazi érzelmi szálak az újpesti pedagó-
gusokhoz, gyerekekhez kötnek.”

az ünnepélyes díjátadón Balog 
zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere, Palkovics László felsőoktatá-
sért felelős államtitkárral és Czunyiné 
Bertalan Judit köznevelésért felelős 
államtitkárral együtt adta át az eöt-
vös józsef-, szent-györgyi albert-, 
apáczai Csere jános-, Brunszvik te-
réz- és németh lászló-díjakat. 

az ünnepségen énekelt a magyar 
rádió gyermekkórusa, táncelőadást 
láthatott a közönség a Csillagszemű 
táncegyüttestől, zárásként pedig Föl-
des László, Hobo mondott verset.  v. g.

apáczai Csere jános-díjat kapott dr. Csák annamária

Ahol a szakmai és az emberi 
minőség összekapcsolódik
pedagógusnap alkalmából, 2015. június 4-én, díjat 
kaptak azok a pedagógusok, akiknél a szakmai és az 
emberi minőség összekapcsolódik, s az oktatásban 
végzett elkötelezett munkájuk kiemelkedő. Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szakmai 
díjjal ismerte el dr. Csák Annamária klinikai gyer-
mek-szakpszichológus, pszichoterapeuta munkáját.



a válasz nem nehéz, ám annál több 
kérdést vet fel. az 1970-es években 
épült m3-as metró vonaláról és annak 
Káposztásmegyer irányába történő 
meghosszabbításáról van szó. ez év 
június 9-én fideszes képviselők tör-
vénymódosítást terjesztettek be. a tör-
vénymódosítás a metróvonal meghosz-
szabbításának ügyét nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű köz-
feladatnak minősíti, ami az előkészí-
tést és a megvalósítást meggyorsítja. 

felmerülhet a kérdés, hogy mi vál-
tozik, ha kiemelt fontosságúvá válik 
az m3-as metró ügye?  

– már az 1980-as évek közepén, 
a káposztásmegyeri lakótelep építé-

sénél ígéretet tettek a metróvonal 
meghosszabbítására – magyarázza 
Wintermantel Zsolt, újpest polgár-
mestere. – 1990 óta minden egyes 
szabályozási tervben helyet biztosí-
tanak a káposztásmegyeri metróvég-
állomás számára. ehhez hozzájárul, 
hogy a Külső szilágyi út és a vasút 
közötti terület mindig is fejleszté-

si terület volt, így a hely adott. az 
ígéretek és a tervek ellenére csak az 
elmúlt három évben történt érdemi 
munka. elkészült ugyanis a metróvo-
nal meghosszabbítására vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány. ez 
azt vetíti elő, hogy a megépítéshez 
uniós forrásra pályáznak, amihez 
természetesen számos engedélyre 

van szükség.  Kiemelt beruházásként 
pedig sokkal gyorsabb az engedélyek 
beszerzése. 

Összegezve tehát, parlamenti szin-
ten is megtörténtek az első lépések 
annak érdekében, hogy megépüljön 
az m3-as metró régóta tervezett sza-
kasza a káposztásmegyeri lakótelepig, 
négy új közbenső megállóval.   D. v.
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Séta a Rózsavirág téren
színes járda, igényes padok, ivókút és sok-sok zöldfe-
lület. Bár még nem készült el teljesen a rózsavirág tér, 
máris nagyon népszerű, főként a kisgyermekes szülők 
körében. a gyerekek kedvencei a bukkanók, melyekre 
kismotorral, biciklivel felhajtani a legizgalmasabb. 

az utolsó iskolai napok délelőttjén még nem olyan nagy a nyüzsgés a téren, 
azért most is akadnak, akik sétával, játékkal tölthetik a napot. a szerencsé-
sek közé tartozik Bálintka is, aki anyukájával a markolók munkáját fürkészi. 
(képünkön)

– itt lakunk a közelben és elég sokat szoktunk erre sétálni – meséli Vári Lili, 
az anyuka. – Örülünk neki, hogy teljesen megújul ez a rész, naponta többször 
is lejövünk. esténként ki szoktunk ülni a térre, már elég sok itt az ismerős. 

jelenleg a sétáló utca melletti zöldterület rendezése és építése zajlik. Ha az 
időjárás engedi, akkor július végére teljesen elkészül újpest déli lakótelepének 
egyik legszebb közösségi tere. 

Kiemelt fontosságúvá válik az m3-as metró ügye

Cél: gyorsabb engedélyeztetés
1990-ben csak ideiglenesen hagyták félbe, de azóta folyamatosan ígérik. választások 
előtt sűrűbben került elő a hosszabbítás ügye, de konkrétan csak az elmúlt három év-
ben történt érdemi előkészítés. most törvényjavaslat készült, hogy kiemelt beruházás 
legyen. mi az? – tette fel a kérdést Wintermantel Zsolt a hivatalos facebook-oldalán. 
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FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS!
a görgey artúr út – Deák ferenc utca – Csokonai utca csomópontban átépül a 12-es és a 14-es villa-
mos vágánya és az útpálya is. az építkezés miatt a Deák ferenc utca, a Csokonai utca és a Klauzál utca 
a nádor utca irányából ideiglenesen zsákutca, az istván út – görgey artúr út útvonal pedig a lőrinc 
utca és az erkel gyula utca között egyirányú lesz a szilágyi út felé. a dél felé haladó forgalom számára 
az istván út helyett a rózsa utca, illetve a templom utca – lőrinc utca útvonal igénybevételét ajánljuk.

Újra vár a nyári 
napközis tábor
idén nyáron is megnyitja kapuit az 
újpesti napközis tábor újpest Önkor-
mányzatának szervezésében. június 
29. és augusztus 19. között várják az 
általános iskolás korú diákokat.

a 7 és 16 óra között zajló programok a tavaly nyá-
rihoz hasonlóan alakulnak, a szociális étkeztetésben 
részesülő gyerekek ellátása idén is biztosítva lesz.

a tábor színes programokkal várja a nyári szünetü-
ket ott töltő diákokat. Kipróbálhatják a mászófalat, 
úszhatnak  a Halassy olivér városi Uszodában, kalan-
dozhatnak a tarzan parkban és elmehetnek majd a 
gyerekek a négy évszakos sípályára is. a táborozók 
látogatást tesznek az állatkertbe, a veresegyházi 
medveparkba, helyben pedig az újpesti Kulturális 
Központ szervez számukra érdekes programokat.

idén mindez két alkalommal egy-egy háromnapos 
balatoni üdüléssel is kiegészül, ami önköltséges, azon-
ban akár az egész családnak lehetővé teszi a kikapcsoló-
dást. maga a napközis tábor térítésmentes, a helyszínek 
felkereséséhez az önkormányzat külön buszt biztosít.

jelentkezni az iskolákon keresztül május 15-ig 
lehetett, ezt követően a jelentkezési lap az újpesti 
Bródy imre gimnázium és általános iskola portá-
ján vehető át, illetve letölthető a tábor honlapjáról 
(http://www.brody-bp.sulinet.hu/tabor).

ÚjAbb SZAkASZON FOLYTATóDIk A GöRGEY FELÚjíTÁSA
június 13-ától újabb szakaszon, a rózsa utca és a szilágyi utca között, a déli oldalon foly-
tatódik a görgey artúr út idén februárban elkezdett felújítása, amelynek során nemcsak 
az úttest újul meg, hanem a 12-es és a 14-es villamos pályája és megállói is.
Bővebb információk: http://www.bkk.hu/2015/06/folytatodik-az-ujpesti-gorgey-artur-ut-felujitasa/



Újra 
gyereksziget
egész júniusban, négy hétvégén át 
újra vár mindenkit a generali gye-
rek sziget az óbudai-szigeten. a nyár 
eleji ingyenes rendezvényen termé-
szetesen újpest is képviselteti magát. 
a legsportosabb várostól elvárható-
an, sportprogramokkal, tarzan-sá-
torral és a magicBox játékkínálatával 
várják a gyerekeket. 

a szülők is együtt játszanak a gyerekekkel 

az óriás társas az egyik leg-
kedveltebb játék a szigeten

a tarzan-sátorral szinte minden szabad-
téri rendezvényen találkozhatunk 

a magicBox játékaival egy korosztály sem unatkozhat

maradandó élmény 

a magicBox megunhatatlan játékai 
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Környezetbarát, 
de fürdőzésre 
nem alkalmas! 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
a szökőkútbeli megmártózás számos 
közegészségügyi veszélyt rejt. a köztéri 
kutakat ugyanis nem fürdőzésre tervez-
ték. a kút egy tíz köbméteres tartályból 
nyeri a vizét, amely egy keringető rend-

szer segítségével cirkulál. a környezet-
barát kialakítás révén így csak 2-3 ha-
vonta van szükség vízcserére. gombás 
betegségeket, vírusos bőrbetegségeket, 
a víz lenyelése esetén hasmenést is kap-
hat a szökőkút vizében fürdőző! nem 
mellesleg, a víztől csúszóssá váló kő 
rendkívül balesetveszélyes. 

Segítsük a postások 
munkáját 
– a saját érdekünkben
Ha a lakás ajtaján nincs szám, a postások nem tudják kéz-
besíteni a küldeményeket. a helyzet a váci út és a fóti út 
környékén a legrosszabb.

újpest egész területén egy posta látja el a kézbesítési 
szolgáltatást. sok helyen rendkívül megnehezíti a postá-
sok dolgát, hogy a lakások egy jelentős részén semmilyen 
azonosításra alkalmas jelzés nem található.  Kérünk min-
den érintettet, hogy szerelje fel – jól látható helyre – há-
zának vagy lakásának pontos számát. a kézbesítők és az 
újpesti polgárok közös érdeke, hogy minden küldemény 
a lehető leggyorsabban érjen célba.

július 1-jén szerdán 
a szakrendelő zárva tart!
ezúton tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy a 
2003. évi lXXXiv. törvény 15/B § értelmében júli-
us 1-je semmelweis-nap, amely az egészségügyben 
dolgozóknak munkaszüneti nap.

a törvény értelmében 2015. július 1-jén szerdán 
az újpesti szakrendelő zárva tart. nem fogadnak 
betegeket a kerületi felnőtt és gyermek háziorvo-
sok, azonban az ügyeleti ellátás biztosított. 

felnőtt 24 órás ügyelet a szaKrenDelőBen:
1046 Budapest iv., görgey a. u. 30.
telefon: 369-2600

gyermeK 24 órás ügyelet:
1138 Budapest Xiii., révész u. 10–12.
telefon: 349-8601, 349-8603

 Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Közérdekű információ
megváltozott a pozsonyi utcai felnőtt háziorvosi 
rendelőben dolgozó háziorvosok telefonszáma.  

az új elérhetőségek: 
Dr. schweder margit:  780-38-80
Dr. miskolczi zsuzsanna: 781-63-52
Dr. Danhauser gyula 781-56-17

Felfrissülhetünk 
a budapesti 
közparkokban
a napokban beköszöntött az igazi for-
ró nyár, sőt mondhatjuk, hogy egy csa-
pásra megérkezett és tombol. Kevesen 
tudják, hogy a főKert nonprofit zrt. 
nem csupán zöldterületek fenntartásá-

val és megóvásával foglalkozik, hanem 
az épített környezeti elemként definiált 
ivó-, dísz- és szökőkutak üzemeltetésé-
ért is felel. április közepétől október 
végéig működtetik a kiemelt zöldfe-
lületeken, parkokban, játszótereken 
található több mint 100 szökőkutakat, 
díszkutakat, csobogókat, ivókutakat.

a főKert nonprofit zrt. kezelé-
sébe tartozó zöldterületek öntözé-
sére használt víz ivóvíz minőségű! 

amennyiben a hőség miatt szüksé-
gessé válik, a főKert nonprofit zrt. 
valamennyi munkatársát meg lehet 
kérni, hogy nyissák ki a csapot, biz-
tosítsanak lehetőséget a parklátoga-
tók, gyerekek felfrissülésére. 

a főKert dolgozói folyamatosan 
öntözik a kiemelt zöldterületeket, 
és emellett a játszóterek hűtéséről 
– szükség esetén naponta többször 
is – gondoskodnak. 

fontos azonban tudni, hogy a fő-
városi szökőkutakban tilos fürdeni, 
ezért megkérjük a lakosságot, hogy 
még ezekben a forró napokban se hű-
söljenek a budapesti szökőkutakban!

KontaKtinformáCió
erdélyi Krisztina – marketing és 
pr csoportvezető
erdelyi.krisztina@fokert.hu
20/359 7402

a tavalyi tapasztalatokból kiindulva, újpest Önkormányzata fontosnak tartja a homokozó árnyékolásának  megoldását. idén napvitorla kerül a homokozó fölé. 
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– Bő másfél éve, hogy megnyi-
tott az uszoda, és egyre jobban 
szeretik az újpestiek – meséli az 
uszodavezető. – idén nyárra már 
több mint nyolcszáz bérletes 
vendégünk van. 

nem csoda. a Halassy uszoda 
csak úgy zsebeli be a nagyobbnál 
nagyobb elismeréseket. 

– a magyar fürdőszövetség 
négycsillagos minősítést adott 
az uszodának – meséli büszkén 

Mogyorósi Ferenc. – ezt követően 
kaptunk egy építőipari nívódíjat, 
ami a kivitelezésre és a küllemre 
vonatkozott. nem olyan régen 
pedig elnyertük a fürdőkre vo-
natkozó új nemzeti védjegyet 
is, amit a nemzetgazdasági mi-
nisztérium és a magyar fürdő-
szövetség közösen ítél oda az 
uszodáknak. ebben az esetben is 
sikerült megkapni a négycsillagos 
besorolást. 

az újpestiek számára pe-
dig van még egy jó hírünk. Ha 
újpestKártyánkat is magunkkal 
visszük, akkor 15%-os kedvez-
ménnyel élvezhetjük a négycsil-
lagos kényelmet.  D. v.

Az igazi újpesti uszoda 
még alig kezdődött el a nyár, de az országos me-
teorológiai szolgálat már több hőségriasztást is ki-
adott az elmúlt időszakban. mi sem tétlenkedtünk, 
utunk a Halassy olivér városi Uszodába vezetett. 
megnéztük, hol hűsölhetünk a nyáron. az uszoda 
vezetője, mogyorósi ferenc fogadott bennünket.

Sorozatunkban olyan vállalko-
zásokat mutatunk be, amelyek 
csatlakoztak az Újpestkártya 
programhoz. Folyamatos kedvez-
ményekkel várják a kártyatulaj-
donosokat, tovább öregbítve az 
újpesti közösségépítés jó hírét.

eUrópai Uniós BerUHázás a szent anna 
KatoliKUs óvoDáBan 

a szent anna Katolikus óvo-
da hosszú távú tervei között 
szerepel a megújuló energia-
források minél nagyobb arányú 
hasznosítása az általa fenntar-
tott intézményekben. az óvoda 
fenntartási költségeinek csök-
kentésére pályázatot nyújtott be 
napelemes rendszer kiépítésére. 
a nyertes pályázat a széchenyi 
2020 program keretében 14,59 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült.

a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező (merkbau Kft.) 21,12 kva össz-
teljesítményű áramtermelő napelemes rendszer tervezését és telepítését való-
sította meg. 

a rendszer úgynevezett háztartási méretű kiserőmű, amely a villamos köz-
üzemi hálózatra csatlakozik. lényege, hogy a nap sugárzását fényelektromos 
jelenség segítségével villamosenergiává alakítja át, amit saját 
fogyasztásra termel meg. 

az elnyert európai uniós támogatás nem-
csak az épület energiafogyasztásának 
csökkenését segíti elő, hanem annak 
környezetbarát működését is. a be-
ruházás ezért környezetvédelmi 
szempontból is jelentős, mivel 
az energia megtermelése során a 
környezetterhelés nagy mérték-
ben csökken. (x)

eUrópai Uniós BerUHázás a szent jános 
apostol KatoliKUs álatlános isKoláBan 

a szent jános apostol Katolikus 
általános iskola hosszú távú ter-
vei között szerepel a megújuló 
energiaforrások minél nagyobb 
arányú hasznosítása az általa 
fenntartott intézményekben. az 
iskola fenntartási költségeinek 
csökkentésére pályázatot nyúj-
tott be napelemes rendszer kiépí-
tésére. a nyertes pályázat a szé-
chenyi 2020 program keretében 
17,68 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesült.

a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező (első magyar Biogáz és szolár 
Kft.) 22,2 kva összteljesítményű áramtermelő napelemes rendszer tervezését 
és telepítését valósította meg. 

a rendszer úgynevezett háztartási méretű kiserőmű, amely a villamos köz-
üzemi hálózatra csatlakozik. lényege, hogy a nap sugárzását fényelektromos 
jelenség segítségével villamos energiává alakítja át, amit sa-
ját fogyasztásra termel meg. 

az elnyert európai uniós támogatás nem-
csak az épület energiafogyasztásának 
csökkenését segíti elő, hanem annak 
környezetbarát működését is. a be-
ruházás ezért környezetvédelmi 
szempontból is jelentős, mivel 
az energia megtermelése során a 
környezetterhelés nagymérték-
ben csökken. (x)
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iskolánkkal, a Karinthy frigyes 
magyar-angol Két tanítási nyelvű 
általános iskolával, 2015. június 1. 
és 5. között a Határtalanul prog-
ram keretében erdélyben, székely-
földön jártunk, ahol rengeteg új 
ismeretet szereztünk. 

a határon túli magyarság megismerése egy na-
gyon fontos és érdekes dolog, és ez a program 
kiváló lehetőséget nyújtott erre. 

Utunk során végigjártuk erdély különböző 
részeit (például: parajd, nagyvárad, maros-
vásárhely, Csíksomlyó, Békás-szoros), ame-
lyek kapcsolódnak országunk történelméhez, 
kultúrájához. sokszor visszaköszöntek saját 
hagyományaink, szokásaink. akárhova men-
tünk, mindenhol kedvesen fogadtak bennünket, 
mindig vidám volt a légkör, és minden ember 
büszke volt a múltjára, magyarságára. 

a táj rendkívül sokféle, a hegyektől a síkságokig 
mindent láttunk itt, és csodálatos volt ebben az 
érintetlen természeti környezetben lenni, megfi-
gyelni az apró állatokat, a gyönyörű buja erdőket 

és zöldellő mezőket. sajnos azonban itt is láttuk 
az erdők pusztítását. részt vettünk június 4-én, 
a nemzeti összetartozás napja alkalmából ren-
dezett táncos rendezvényen is. 

rendkívül érdekes és eseménydús utazást 
tudhatunk magunk mögött, melynek során ren-
geteg emléket szereztünk, és sokat tanultunk az 
erdélyi magyarok életéről. úgy érzem, meg kell 
őriznünk székelyföld természeti kincseit, kul-
turális értékeit, hiszen ez a látvány mindenki 
számára különleges élmény. Közülünk mindenki 
magába zárta erdélyt, őszintén remélem, hogy 
egyszer még visszalátogathatunk.

olajos Dóra 7.b
Karinthy frigyes magyar-angol Két tanítási 

nyelvű általános iskola

D i á k o k  í r t á k

Tízesvillamos – különjárat 

A Szentély 
szünetel 
Elment nyaralni a futball! Az új és 
régi stadionok kiürültek, csak szél 
és napsütés cselezget a pályákon. 
A lelátók üresek, ahogy sajnos elég 
üresek meccsek idején is. De majd 
jön valami csoda és feltámad a 
szurkolás. 

az ország mára talán legpatinásabb 
létesítménye, a szusza ferenc stadion, 
mint minden évben, most is szóba 
került: a világítás korszerűsítése, némi 
felújítás, mert az idő nem múlik nyom-
talanul a „szentély” felett se.

De az hamar és igen egyértelműen 
kiderült, hogy az újpest nem költözik 
a megyeri útról! még ideiglenesen se, 
a „szusza” marad a hazai pálya, mert 
inkább lecsocsózzák vagy legombfo-
cizzák a hazai meccseket, mintsem 
költöznének. 

a névadó egyszer – 2002-ben – 
rosszul lett Hidegkúti nándor bú-
csúztatásán. a mentők kórházba szál-

lították, ahol állapota stabilizálódott. 
a tv-ben látott jelenet nem volt 
megrázó a mai megrázókhoz képest, 
hiszen egy idős, hófehér hajút vittek 
hordágyon.          

Csakhogy ezt az idős urat így látva, 
összedobbant egy újpesti generáció 
szíve, és dobolt együtt a betegszállítók 
sietős lépteivel. azoké, akik még villa-
mossal is tudtak a megyeri útra  jár-
ni, olykor fürtökben lógva a „kitérős”, 
botcserélős  8-as vagy a 10-es lépcsőin.

szuszát pályája csúcsán nem ke-
vesen a világ legjobb csatárának tar-
tották, holott nem volt annyiszor 

válogatott, mint ahányszor lehetett 
volna. egyesek szerint azért, mert egy 
fontos meccs előtt súlyos sérülést 
szenvedett, amikor sebes gusztáv 
már tervezgette az aranycsapat játék-
rendszerét. mások viszont tudni vélik, 
hogy szókimondó természete miatt 
mellőzték. De a legvalószínűbb, hogy 
balszerencséjére vagy szerencséjére 
kortársa és honfitársa volt két másik 
csatárnak. az egyiket Hidegkúti nán-
dornak, a másikat puskás ferencnek 
hívták. szusza huszonnégyszer ját-
szott a nemzeti tizenegyben, és 18 
gólt szerzett válogatottként.   

nem volt beceneve és „civilben” alig 
lehetett látni a kerületben. a váci út 
végén lakott, a stranddal szemben, 
aminek mára elöregedett díszletei kö-
zött régen volt diákszerelmek emléke 
bolyong.  a házat és lakóját különös 
tisztelet övezte. a „tungira” menők 
vagy onnan jövők megilletődötten 
mentek el a háromnegyedig leenge-
dett redőnyökkel titokzatoskodó, 
egyszerű, elegáns kis villa előtt, ami-
nek rácsos vaskapuján szolid fémtábla 
hirdette lakóját: szusza ferenc. titkon 
mindenki azt remélte, hogy egyszer 
feltűnik a kapuban, vagy az udvar 
még belátható szegletében. De nem! 
ő csak a játékoskijáróban szeretett 
feltűnni, és az ellenfél térfelén akarta 
felhívni magára a figyelmet. 

a futballdicsőség, akárcsak az if-
júság, mulandó. De ha emlékeznek 
az emlékezők, akkor fennmaradhat 
örökre. amíg emberek élnek a vasúti 
híd, a Duna, a megyeri Csárda, a palo-
tai állomás, a felüljáró és a Búr-telep 
között. réti jános

szUsza ferenC 1923–2006 
a megyeri úti stadiont 2003. ok-
tóber 25-én, 80 éves születésnap-
ja alkalmából róla nevezték el.   
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Újpesti séta című rovatunkban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sétáin-
kat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban 
megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk!

Újpest-központ 

középen állok, lent az aluljáróban. A pizzaszelet 200, a hamburgert 
nem tudom. Forog a nyárs, van gyros is, a fűszeres hús illata beterít 
mindent. A piperés előtt áll egy idősebb hölgy, nézi a kínálatot, meny-
nyi krém, hány fajta, rengeteg. Régen nem volt ennyi, négyből lehetett 
választani, ezt tőle tudom, elmeséli, akkor sem látott ennyifélét, ha 
külföldről hoztak eladásra. Most meg itt van ennyi fajta, nézze meg, 
mutatja a kirakatot. Mindegyik különleges. 

Be sem kell menni a városba, folytatja tovább a hölgy, viszek a lányom-
nak mandulás krémet, azt szereti, megyek hozzájuk hétvégén. veszek hozzá 
neki itt fönt virágot, vagy kimegyek a piacra. gyönyörű csokrot hoztam a 
piacról két napja, mezei csokrot, vág bele a beszélgetésbe egy másik járó-
kelő, el is meséli, melyik néninél lehet kapni. Hárman állunk már, inkább 
négyen, mert közben jött még egy különös úr is, tetszik neki a társaság. 
úgy hatvan körül lehet, tetőtől talpig makulátlan az öltönye, kánikulában 
is nyakkendőben. vajon mi lehet a foglalkozása? Bókol a hölgyeknek, tőlem 
kérdezi, tudom-e mikor adták át az újpest-Központ állomást. választ nem 
vár, mondja magától, hogy 1990. december 14-én, a megálló szélsőperonos, 
a vonatok egymás mellett állnak meg. ezen még nem is gondolkodtam, 

hányféle megállótípus létezik, a fejemben csak egy volt, tényleg van több. 
ez érdekes. meg az is, hogy a hármas metró legújabban megépült szakasza 
az árpád híd és újpest-Központ között külön tervezéssel készült. új vilá-
gítási rendszert alkalmaztak, azért, hogy kiemeljék az utasforgalmi tereket. 
a biztonsági sáv felett fénycsík fut végig, ami a ki- és beszállás biztonsá-
gát növeli. van még itt valami, amitől különleges a szakasz, teszi hozzá al-
kalmi idegenvezetőm: „az állomások tervezésekor színdinamikai tervezőt 
is bevontak a munkába!” színdinamikai tervezés. Különlegesen hangzik. 
megtudom még azt is, hogy a legnagyobb hazai szaktekintélyt kérték fel 
erre a feladatra, akit nemcsics antalnak hívnak. ő dolgozta ki Budapest 
színinformációs tervét. javaslatokat készített az utcanévtáblák, információs 
táblák, padok, pavilonok lehetséges színeire, és minden egyes kerülethez 
saját jelzőszínt rendelt. és még mindig nem ért véget a történet! – folytatja 
új ismerősöm. mennem kéne, de nem tudom otthagyni. 

„újpest-Központ a vonal utolsó állomása, de nem biztos, hogy végállo-
más!” v. g.

ú j p e s t i  s é t a

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
BE KELL TARTANOD A TÖRVÉNYEINKET!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Az év első négy  
hónapjában több  

illegális bevándorló  

érkezett hazánkba,  
mint tavaly  összesen.

Ujpesti_Naplo_209x130mm_0618_T.indd   1 6/4/15   4:16 PM
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www.tarzanpark.hu
1046 Budapest, Tábor utca 26-28.

KALANDOS               ÓRIÁS               BIZTONSÁGOS

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

Nyári szünidei akció 
NAGYSZÜLŐKNEK!

Hűsítő kaland 
a legforróbb napokon is!

ÚJPEST 
KÁRTYÁVAL 

25% KEDVEZMÉNY
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Fehívjuk betegeink 
figyelmét, hogy a

GörGey Artúr utcAi
SZAKreNDeLŐBeN 
működő fül-orr-gégészeti 

és audiológiai
 szakrendelésünkön

 mindenkinek

iNGyeNeS 
HALLÁSViZSGÁLAtOt

 biztosítunk!

Nagyothalló betegeink 70%-os 
támogatással kaphatnak 

személyre szabott 
hallásjavító készüléket.
Elemek kedvezményes 

áron vásárolhatók. 

rendelési idő: 
a hét minden munkanapján

Érdeklődni és bejelentkezni az 
alábbi telefonszámokon lehet.

tel.: 369-47-77, 
06-70-418-5170

tamatika kft.

A nyár elején kapható friss gyümölcsök-
ből készíthetünk finom, egészséges édes-
ségeket. A kevert lepények, vagy a vajas-  
piskóta-alapú tészták gyorsan elkészül-
nek, változatosan készíthetők. kakaós, 
diós, fahéjas vagy gyömbéres ízesítésű 
lehet a tészta. készülhet kefires, joghur-
tos vagy búzakorpás bögrés recept alap-
ján. Változatosan tegyünk bele epret, 
málnát, cseresznyét, meggyet, ribizlit.

jogHUrtos-túrós epertorta
1 db tojás, 1 evőkanál víz, 2 evőkanál fi-
nomliszt, 2 evőkanál nádcukor felhaszná-
lásával vékony piskótát sütünk egy kerek 

tortaformában. amíg megsül és kihűl, el-
készítjük a tölteléket. 50 dkg túrót, 1 pohár 
joghurtot, 1 citrom levét és reszelt héját 
10 dkg nádcukorral összedolgozunk. 1,5 dl 
tejben felfőzünk 1 csomag zselatint. Kicsit 
hagyjuk kihűlni, majd összeturmixoljuk. 
a kihűlt piskótára 30 dkg felaprított ep-
ret szórunk és ráöntjük a túrós krémet, 
majd a hűtőbe tesszük. amíg megdermed 
a krémréteg a hűtőben, elkészítjük a torta 
tetejét. színes tortazselét készítünk eper-
lével, vagy más gyümölcslével, szörppel, a 

használati utasítás szerint. pár perc után a 
tortára öntjük, majd mielőtt teljesen meg-
szilárdul, szeletelt eperrel díszítjük.

Bátran variáljuk át a recepteket, a tú-
róba is lehet keverni gyümölcsöket, vagy 
vastagabb tésztát készíteni, és abba kever-
ni gyümölcsöket. 

gyümÖlCsKoKtéloK
a legegészségesebb, ha nyersen fogyaszt-
juk a gyümölcsöket. a legegyszerűbb 
módja, ha turmixba tesszük a gyü-
mölcsöt, és kevés tejjel, kefirrel, vízzel 
összeturmixoljuk, és készen van 
a vitamindús, laktató koktél. az 
édes gyümölcsöket ízesíthetjük 
fahéjjal, lime- vagy citromlével. 
Készíthetjük kétféle gyümölcsből 
is. Díszíthetjük a tetejét egész, vagy 
nagyobb darab gyümölccsel. ne te-
gyünk bele cukrot!

lettner annamária dietetikus

Gyümölcsös 
édességek



a megnyitó egy tizedikes diák versével kezdődött, 
ugyanis a Kozmában a kreatív irodalomoktatásnak 
is helye van.

ezután az iskola zenekara lépett az ebédlő színpa-
dára. Koronka lajos, az iskola igazgatója visszautalt 
a középfokú oktatás létrejöttének alapjaira és a fa-

ipari tagozat megszületésére, ami egyben ennek az 
iskolának a gyökereit is jelenti. az igazgató szerint 
jelen és múlt között párhuzam van, a faipari ugyan-
is fellendülőben van. Hozzátette, ma a designnak 
nagyon nagy szerepe van, gyorsabban növekszik a 
kreatív ipar, mint a gazdaság egésze.

Dr. odrobina lászló szakképzésért és felnőttkép-
zésért felelős helyettes államtitkár az igazgató sza-
vaira utalt vissza, miszerint új időszakban vagyunk, 
amelyben máshogy kell kiszolgálnunk a gazdaságot. 
szerinte egy jó szakma szinte művészetté válhat, ha 
valaki ezt meglátja, sokkal többen jelentkezhetnek 
ilyen képzésre. még az a vád sem érheti a szakiskolá-
kat, hogy nem kellően irodalmi műveltségűek, erre jó 
példa a most elhangzott vers is – zárta gondolatait.

a kiállítás június 22-ig tekinthető meg hétfőtől 
szombatig 10 és 18 óra között.  moa

az idei kiállításon a kisméretű ékszerdoboztól 
a Xiv. lajos-korabeli íróasztal-kópiáig megle-
hetősen széles az elkészült bútorok palettája – 
derül ki az iskola honlapján közzétett leírásból. 
azt is írják, a vizsgamunka megtervezésekor 
a diáknak be kell mutatnia, hogy szakmailag 
egyaránt otthon van tervezésben és kivitele-
zésben. ezek a munkák rendszerint olyan ter-
mékek, amiket a tanulók igény szerint, saját 
használatra készítenek. 

a kiállítással egyidejűleg megtekinthető a 
korábban itt végzett diákok – Markó Gábor fa-
ipari vállalkozó és Bálint András formatervezés 
szakos hallgató (mome) – szakmai bemutatko-
zása is. mindezek mellett az intézményben be-
mutatják a faipari kisvállalkozások fellendítésére 
létrejött „Download Design” kezdeményezést is.

Törekvő múlt, kreatív jelen
a Kozma lajos faipari szakközépiskola végzős faipari technikus tanulóinak 
munkáiból nyílt kiállítás az iskola aulájában. Koronka Lajos igazgató megnyi-
tóbeszédében visszautalt a középfokú és ezzel együtt a faipari képzés múlt-
jára, dr. Odrobina László helyettes államtitkár pedig a jelenről (is) beszélt.
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Ékszerdoboztól 
az íróasztalig

Bábjátékkal, tánccal színesítve
változatos műsort állított össze az idei gálára az új-
pesti Csokonai vitéz mihály általános iskola és gim-
názium. a gála radnóti Hetedik eclogájával kezdődött 
majd dalcsokorral folytatódott. az egyik legnagyobb 
sikert a másodikosok bábjátéka aratta.

a másodikos bábszakkör alig-
hanem az egyik legsikeresebb 
produkcióval készült a gálamű-
sorra. Tóthné Nyiszteruk Hilda 
igazgatónő lapunknak elárulta, 
a kisdiákok maguknak készítet-
ték a bábokat, a siker így nem 
csak az előadásmódban rejlik.

a további program nem ke-
véssé változatos listáját a ne-
gyedikesek osztálytánca és a 
nyolcadikosok zenés röplabda-
bemutatója színesítette. a na-
gyok sem maradtak ki a sorból, 
a 10.a az Indul a bakterházat 
állította színpadra.

tóthné nyiszteruk Hilda visszautalt rá, minden évben rendeznek gálát, 
náluk ennek hagyománya van. a felkészülést alapos, gondos, amolyan ki 
mit tud-szerű kiválasztás előzi meg. az idei műsor sikerét teltház, jókedvű 
szülők és volt pedagógusok is hírül viszik. moa

Centenáriumi tábla az iskolának
Táblaavatással zárta a jubileu-
mi események sorozatát a Me-
gyeri úti Általános Iskola június 
5-én. A bejáratnál elhelyezett 
tábla az iskola alapításának 
centenáriumára emlékeztet.

az ünnepség a tanulók rövid 
műsorával kezdődött, amiben az 
iskola elmúlt száz évét idézték fel. 

Hamzáné Szita Ilona igazgató szerint a jubileumi tanév legkedvesebb pillanata a 
táblaavatás. a rajta látható, 2000 óta használt logónak is jelentősége van, ugyanis 
szőnyi zsuzsanna, az iskola egyik pedagógusa alkotta meg. 

az avatón megjelent dr. Molnár Szabolcs alpolgármester úgy fogalmazott, 
száz év hosszú idő egy iskola és egy város életében. egy évszázad alatt az intéz-
mény sokat adott a közösségnek, és az évek múlásával az iskola eredményei is 
sokasodnak – mutatott rá.

felhívta a figyelmet, pont a jelenlegi eredmények elismeréseképpen kapta meg a 
megyeri pedagóguskara a sándor istván újpest gyermekeiért Díjat. moa

nem minDennapi tÖrténet
a diákok rövid műsorukban az iskola történetét idézték. az alapító okirat 
1914-ből való, de az intézmény csak többszöri költözés után került mai 
helyére. elemi iskolaként működött, ahová lányok és fiúk külön jártak. az 
1958/59-es tanévtől bevezették az orosz nyelv oktatását. a megkétszerező-
dő diáklétszám miatt a megyerit a hetvenes években kibővítették. 1994-től 
informatika tagozatosként működik. az újonnan induló első osztályok lét-
száma napjainkban sem alacsony.
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 Beváltható: 2015. június 1-től augusztus 31-ig csak a Megyeri úti központban. 

15% kedvezménykupon
a női szűrőcsomagok igénybevétele esetén.Nyitási ajánlatunk:

 Aki időt nyer, életet nyer! 

A vizsgálatok igénybevétele előtt kérjük, 
konzultáljon háziorvosával, vagy központunk 
szakorvosával! A tájékoztatás nem teljes 
körű, további információért keresse fel 
weboldalunkat vagy hívja központunkat.

Az Ön és családja
egészségének védelmében

Budapest IV. kerület, Megyeri út 53. +36 1 / 870 04 00 www.diagnoscan.hu megyeri.diagnoscan.hu

Modern diagnosztika a Megyeri út 53. szám alatt.

Diagnoscan Magyarország

Már az Ön közelében is:

Teljes test
csontsűrűségmérés Mammográfia UltrahangRöntgen

Szűrőcsomagjaink: Miért minket válasszon?

Gyors, pontos diagnózis a mielőbbi gyógyulás érdekében
- mindez kényelmesen, elérhető áron, várakozás nélkül, magánrendelés keretében.

Képalkotó szűrőcsomag fiatal hölgyeknek - standard
Egészségmegőrzés 40 felett, hölgyeknek - standard
Képalkotó szűrőcsomag fiatal férfiaknak – standard, extra
Pajzsmirigy betegség képalkotó szűrőprogram
Csontritkulás komplex képalkotó szűrő program

Egészségmegőrzés 40 felett, férfiaknak szűrőcsomagjaink 
elérhetőségéről érdeklődjön központunkban.

Korszerű, európai színvonalú eszközpark
Modern, elegáns belső megjelenés
Tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, 
az autópálya közvetlen közelében
Ingyenes parkolási lehetőség



Viki a világbajnokságon 
ráijesztene a mezőnyre
2015 márciusában az Ute válogatott gyaloglója, mada-
rász viktória teljesítette az olimpiai kiküldetési szintet. 
elmondhatjuk, nyugodtan készülődhet a riói ötkarikás 
játékokra. igaz, a nyári olimpiáig még sok idő van hátra, 
lustálkodásra mégsem lesz ideje.

Kabát: vége a rémálomnak
Kabát péter, az újpest fC csatára az egyéves kálváriája so-
rán néha úgy érezte, nem bírja tovább, feladja. Kitartásá-
nak köszönhetően hamarosan újra százszázalékos erőál-
lapotnak örvendhet. fut, kondizik, úszik és két hét múlva 
már labdába is rúghat a lilák hosszú ideje sérült támadója.

– már tavaly májusban, a Diósgyőr ellen meg-
nyert magyar Kupa-döntőben is éreztem fáj-
dalmat a lábamban, és azt, hogy valami nem 
stimmel. valószínű, hogy valamelyik edzésen 
vagy mérkőzésen megrúgtak, és a síp- és szár-
kapocscsont között letört egy csontdarab, ez 
nyomta az ideget, és az ráadásul begyulladt. itt-
hon megműtöttek, de csak egy cisztát vettek ki, 
pedig nem az volt a gond okozója.

a műtétet követően teltek a napok, hetek, sőt hónapok, de nem javult 
az állapota, münchenbe utazott, ahol stefan Hinterwimmer professzor újra 
megműtötte. egy csontdarabot távolított el Kabát péter lábából.

– minden jó volt, nem éreztem fájdalmat, sőt márciusban pályára is léptem. 
a Debrecen ellen viszont feleslegesen csúsztam be egy labdáért, megsérült a 
térdszalagom. újra németországba utaztam, ahol plazmainjekciót kaptam. 
a karomból vettek vért, amit betettek egy centrifugába, és visszanyomták a 
sérült térdembe. mit mondjak, nem volt kellemes érzés, rettenetesen fájt, de 
mivel sikeres volt a kúra, most már futhatok, kondizhatok, úszhatok, sőt, két 
hét múlva már bekapcsolódom a labdás gyakorlatokba is a csapattal. végre 
vége a rémálomnak. nso.hu/gg
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NYITVA TARTÁS:
H-P: 6.00–20.00 
SZ: 8.00–20.00
V: 8.00–17.00

1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.   •  Tel.: 06 1 696 1641
www.haloujpest.hu

Halo_UjpestiNaplo_hird_01v.indd   1 6/15/15   1:50 PM

viki már a tavalyi szezonban is ígé-
retes eredményeket ért el kedvenc 
távján, húsz kilométeren. szinte va-
lamennyi versenyén egyéni legjobb 
idejének közelében gyalogolt, tehát 
egészségesen vágott neki az új évad-
nak, amely vízválasztó minden va-
lamirevaló atléta számára. olimpiai 
kvalifikációs versenyeket rendeznek 
egyre-másra, ráadásul az atléták világ-
bajnokságra is készülődnek. viktória 
szerencsés helyzetben van, hiszen őt 
már nem nyomja teher, megszerezte a 
brazíliai repülőjegyet.

számítottál arra, hogy már az 
idény elején kigyalogolsz rióba?

– éreztem, hogy jó formában va-
gyok, mert az edzéseken is jó időket 
mentem. persze a verseny egészen 
más, ott nem csak az óra ellen gyür-
kőzöm, hanem az ellenfelekkel is akad 
gondom. 

mennyit számít egy gyaloglónak, 
hogy ellenfelek is vannak? gon-
dolom, mindenki a saját iramá-
ban „sétál”…

– az biztos, hogy hamar elmehet 
egy verseny, ha csak az ellenfelekkel 
foglalkozik a gyalogló. érezni kell, hogy 
mit bír az ember, nem szabad túl gyor-
san, de túl lassan sem gyalogolni. Ha 
gyors vagy, kipukkadhatsz, ha lassú, 
akkor csak a mezőny hátát látod. ezért 
van szükség tiszta fejre és jó kondíci-
óra. az utóbbit az edzéseken szerzed 
meg, és ha könnyen veszed a kilomé-
tereket, akkor a fejed is tiszta marad.

legutóbb spanyolországban in-
dultál egy versenyen. valljuk be, 
nem sikerült.

– valamit elrontottam, pedig min-
dent úgy csináltam, ahogyan az elvár-
ható egy jó versenyzőtől. talán nem 
jól állítottam össze az étrendemet, 
és sajnos a versenyen az első frissítés 
után éreztem, baj van. Könnyítettem 
magamon, de utána sem éreztem jól 
magam. talán ha az életem múlik a 
jó helyezésen, végig tudok menni, de 
szerencsére nem volt ekkora a tét. 
nem szépítem a dolgot, feladtam a 
versenyt, de ebből is tanultam. 

tavaly azt mondtad, még ne be-
széljünk a riói olimpiáról. most 
viszont beszélni kell róla.

– Bizony, egyre többször jut eszem-
be az olimpia. nagyon szeretnék az 
élmezőnyben végezni, tehát az első 
húszba várom magam. De addig még 
sok kilométer vár rám az edzéseken, 
hiszen az idei világbajnokságon meg 
akarom mutatni a mezőnynek, milyen 
jó gyalogló vagyok. (gergely)
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Tisztelt Hirdetőink! 
a lakossági apróhirdetéseket az újpest márkaboltban vesszük fel, 

a iv., szent istván tér 6. szám alatt. Hirdetésfelvételi napok: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön: 10-től 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

fiDesz-mpsz Képviselői fogaDóóráK
Dr. Szabó Béla önkormányzati képviselő június 22-én hétfőn 18-tól 19 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: (1042 Budapest, árpád út 56.) tel: 369-09-05

tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk nyáron a megszokott nyitvatartási rend-
del folyamatosan működik. a fidesz – mpsz újpesti szervezetének ingyenes jogsegélyszolgálata, 
illetve a képviselői fogadóórák július és augusztus hónapban szünetelnek. irodánk nyitva tartása: 
H-p: 11-18-ig. Cím: 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.: 06-70-372-3709 www.ujpestijobbik.
hu, e-mail cím: ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk fogadóórája: minden hónap első hétfőjén, 18 órától, a fenti 
címen.  Jobbik Magyarországért Mozgalom Újpesti Szervezete

Perneczky László Önkormányzati képviselő, újpest – lehet más a politika (lmp)
(36) +20 / 39 00 566, e-mail: ujpest@lehetmas.hu, www.facebook.com/perneczky.laszlo 
újpesti lmp iroda – istván út 22, a főposta mellett. fogadóóra: ne ön jöjjön, hívásra 

én megyek el Önhöz!

Képviselői fogaDóóráK
Dr. Trippon Norbert önkormányzati képviselő (1. vk.) minden hónap második csütör-
tökén 14 órától. Helyszín: mszp újpesti-Káposztásmegyeri szervezet frakcióhelyiségé-
ben (1046 Budapest, nádor u. 1.).

Belán Beatrix önkormányzati képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig. Helyszín: 
mszp újpesti-Káposztásmegyeri szervezet frakcióhelyiségében (1046 Budapest, nádor u. 1.). a 
fenti fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 1 369-4205 telefonszámon!
Dr. Barrel Zoltán önkormányzati képviselő (2. vk.) minden hónap első szerdáján 17-től 18 óráig. 
Helyszín: Csokonai vitéz mihály általános iskola és gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő utca 
5-9.) előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés a 06 30 400-9297 telefonszámon lehetséges!

ingyenes jogsegélyszolgálat
az mszp újpesti-Káposztásmegyeri szervezetének frakcióhelyiségében működő ingyenes jogse-
gélyszolgálat dr. Szabó Gábor vezetésével, előzetes bejelentkezés alapján, minden hónap második 
hétfőjén várja a jogi problémáikhoz tanácsot kérő polgárokat. információ és bejelentkezés a 369-
4205 telefonszámon, hétköznap 14.00-17.00 óráig lehetséges.

a Demokratikus Koalíció újpesti szervezete 2015. június 23-án kedden 17 órakor az 
újpesti polgár Centrumban vár minden érdeklődőt a Kertelés nélkül az egészségügyről 
című lakossági fórumára. vendégünk Dr. László Imre, a DK egészségügyi kabinetjének 
vezetője a szent imre kórház volt főigazgatója.

fogaDóóra
dr. Dabous Fayez (5. sz. vk., újpestért egyesület frakció)
fogadóóra: minden hónap második hétfőjén, 17-18 óra között. Helyszín: Káposztásmegyeri 
településrészi Önkormányzat (1046 Bp., Hajló u. 42-44.)

ingatlan eladó 
 Csodás Börzsönyben, nagyorosziban, eladó gyö-
nyörű fekvésű, 800 négyszögöl telek, kis, kétszobás, 
teraszos téglaházzal: villany, fűtés, udvaron vezetékes 
víz, rengeteg gyümölcsfa, lakhatóvá tehető. faluköz-
pont: 10 perc séta. Bútor maradhat. i.á.: 2,5 m ft. tel.: 
06-30 609-9681, 06-1 369-3336

 gödöllőn eladó a belterület határán egy 1001 m2 
területű zártkert. i.á.: 2,9 m ft. a telek elérhetősége 
újpestről az autópályán: 30-40 perc. tel.: 06-30 537-
6985, 06-30 428-0520

 újpesthez közel sződligeten, belterület határán 
1100 m2 területű zárkert eladó. víz, villany van. i.á.: 
1,2 m ft. tel.: 06-20 280-7664 (áron alul).

 eladó őrbottyánban 400 négyszögöl hobbi telek. 
irányár: 2,8 m ft. érdeklődni lehet a 06-30 540-6372 
mobilszámon vagy az anix2@freemail.hu e-mail cí-
men.

 Kiköltözők figyelmébe! veresegyházi lakóterületi, 
összközműves, tehermentes 1548 m2-es építési telek 
tulajdonostól eladó. Csendes, zöldövezeti zsákutcá-
ban; akár ikerház vagy társasház építésére is alkalmas. 
ár: 18,6 m ft, tel.: +36-20 935-5460

 eladó rákospalota kertvárosban 50 m2-es, 1+2 ½ 
szobás ikerház fél terasszal, beépíthető padlással és 
hozzá tartozó, kiadható, 22 m2-es, komfortos szoba-
konyhával. i.á.: 16 m ft, tel.: 06-20 530-1493 

 tulajdonostól eladó újpesten, a Baross utcában 
egy téglaépítésű 1,5 szobás, 61 m2-es gázcirkó fűtésű 
öröklakás. ár: 11 m ft. érdeklődni: 06-20 312-0871

ingatlant vesz
 14 m ft-ig keresek szép, világos panellakást újpes-
ten, Káposztásmegyeren. tel.: 06-70 949-4013

ingatlant kiad
 siófok-sóstón nyaraló eladó, kiadó. tel.: 233-0907, 
06-30 242-8355

ingatlant cserél 
 újpesti önkormányzati panel, kilencedik emeleti, 
1/5 szobás, 35 m2-es, távfűtéses (vízóra van) laká-
somat elcserélném ugyanilyen lakásra, alacsonyabb 
emeletre. metró, orvos, iskola, óvoda, piac közel van. 
tel.: 06-20 263-0086

eladó bolt
 Munkát keres? Vegyen magának saját munka-
helyet. káposztásmegyeren, forgalmas helyen, a 
Székes utcában eladó egy játékbolt. 18 m2-es, ala-
csony rezsiköltséggel. Teljes árukészlettel, bérleti 
joggal, kompletten. Ára 490.000 Ft. Indulásnál 
szívesen segítek! Tel.: 06-30 242-6826

oktatás 
 matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár-szakos egyetemi hallgató. Házhoz me-
gyek! tel.: 06-30 572-7416

 matematikát korrepetál minden szinten az újpesti 
istvántelken diplomás matematikus, aki egyetemen 
is tartott előkészítőt felvételiző diákoknak. tel.: 06-1 
360-1657, 06-20 927-0270

régiség
 Borostyán-Korall éKszereK felvásárlása 
20.000-től 200.000 ft-ig! arany: 8500 ft-tól, ezüst: 
350ft-tól. régi bútorokat, festményeket, porceláno-
kat, kerámiát, fali-, asztali-, álló- és karórákat, régi 
érméket, pengőt, kitüntetéseket, katonai eszközöket, 
képeslapokat, teljes hagyatékot felvásárolok kész-
pénzért! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. v. ker. szent 
istván krt. 25. szentistvankrt25@gmail.com, tel.: 06-
20-914-0150

 Zsazsa Galéria! Azonnal, készpénzért vásárol! 
Tört fazonarany 6500-12000-ig, tört fazonezüst 
150-800-ig. Továbbá: antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, pénzt, érméket és 
mindent, ami régi! Valamint teljes hagyatékot! 
FIGYELEM! A mézsárga borostyánt 500-1000Ft/
gramm áron vásároljuk. Várjuk szeretettel, XIII.
ker., Hollán Ernő utca 4., Tel.: 350-43-08; 06-70-
884-4084, e-mail: antikicko87@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat. antik, régi bútor, pénz, jel-
vény, kitüntetés, ezüst, porcelán, akár teljes hagyaték 
is érdekel. régi dolgait tegye pénzzé, azonnal fizetek. 
Bármilyen lomtalanítást vállalok. tel.: 06-20 924-4123

 almási Katalin legmagasabb áron készpénzért vásárol, 
használt bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, kerámiákat, kristályt, szobrokat, csillárt, 
hangszert, könyveket, írógépet, varrógépet, szőrmét, 
bizsukat, hagyatékot. Hívjon! elsőként, több százezret 
fizetek, díjtalan kiszállással. tel.: 06-20 597-8280

eltartás
 szeretettel várom idős személy hívását az ön igényét 
kielégítve, eltartás, életjáradék formájában, különálló 
családi házas ingatlanjára. újpesten, jó közlekedésnél, 
leinformálható hölgy. tel.: 06-70 524-2520

szolgáltatás
 VIDÁM CSALÁD ÁRUHÁZ. Cím: IV. kerület, ki-
rály utca 23. június 22-től július 5-ig minden fér-
firuhára 15% kEDVEZMÉNY. Nyitva tartás: H-P: 
9-től 18-ig, Szo.: 9-től 13-ig.

 IkEA-típusú beépített szekrények, konyhabúto-
rok, irodabútorok stb. méretre gyártása a legolcsób-
ban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 13 800 Ft. 
Igényes munka, rövid határidő, tel.: 06-30 368-1354

 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző, sza-
lagfüggöny felszerelése, javítása garanciával! Aján-
dék szúnyogháló minden megrendeléshez!!! Díj-
talan kiszállás és felmérés! Újpesti redőnyös. Tel.: 
06-70-341-9489; 0620-341-0043

 nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. javítást 
is. fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 06-70 234-7759, 
306-2023

 kLíMAtelepítés, karbantartás, javítás garanci-
ával. AkCIó! 2,6kW-os inverteres klímaberende-
zés beszerelve 150.000 Ft. Tel.:  06-30 931-7486;   
www.annauklima.hu

 AbLAkjAVíTÁS, WWW.AjTOAbLAkDOkTOR.HU, 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés 
díjtalan! HORVÁTH ÁkOS, 06-70 550-0269

 Autókarosszéria-munka! törött, korrodált gépkocsik 
javítását, alvázvédelmét vállalom. tel.: 06-30 932-8305

Közös képviselő
 aktuálissá vált a közösképviselő-váltás? válasszon 
minket közös képviselőnek. mi újpesten az újpestie-
kért dolgozunk már több mint 20 éve. amennyiben 
Önök is úgy akarják, mi máris megoldjuk a problémá-
kat, és a teljes ügyintézést vállaljuk. tel:06-30-965-4844

nyaralás, kalandtábor
 balatonon, Révfülöpön, főszezonban 4 éjsza-
ka, fürdőszobás szobákban 18.000 Ft/fő, 6 éjszaka 
25.200 Ft/fő. bentlakásos kalandtábor: 1 hétre 
50.000 Ft/fő. Érdeklődni: info@balatonivakacio.hu, 
Tel.: 06-30-997-5347, www.balatonivakacio.hu

Újpestért 
Egyesület

P Á R T H í R E k

GYÁSZJELENTÉS
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett Édesanyánk,  

eichel Magdolna (Dusy néni)  
98. életévében 

örök nyugalomra tért 2015. május 22-én.  
Gyászolják lányai, valamint unokái,  
dédunokái, ükunokája, családtagok,  
ismerősök. Legyen áldott emléke!

Újpestkártyával rendelkező
 diákoknak nyári kedvezmény!

amennyiben rendelkezik 
újpestKártyával és diákigazolvánnyal, 

nyári akciónk keretében az

üzemorvosi vizsgálat 
3000 Ft.

az akció
 2015. 06. 01. – 2015. 08. 31-e 

között tart.

Dr. BoKor eü. szolg. Bt.
Dr. bokor Tamás 

foglalkozásegészségügyi orvos
1041 Budapest, liszt ferenc u. 23/a.

3700945

Édesanyám, Molnár erzsébet, szül.: 1923. 05. 31., Ditró 
(Erdély. 1939-ben édesapjuk áttelepült Magyarországra, 
Etyekre, majd Újpestre. 1946 óta nővérként dolgozott a 
Városi kórházban 6 évet, a Bőrgyárban mint kifutó. 1960-
tól az Újpesti Cérnagyárban konyhai beszerző volt, aztán 
főhivatalsegéd, majd gondnokságvezető helyettes lett. 
innen ment nyugdíjba 1983-ban. két felnőtt gyermeke 
van, Erzsébet és károly. Szurkol az Újpest csapatának. 
Boldog Születésnapot kívánunk neki!

az újpest-Kertvárosi 
plébánia altemplomában 

50 évre urnahely megváltására van lehetőség. 
(1046 Bp., rákóczi tér 4-8.)

iroda nyitva tartása: 
hétfő, csütörtök: 16:00-18:00, kedd: 09:00-11:00

www.ujpestkertvaros.hu
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Az újpesti Piac ajánlatai:
Zöldség-gyümölcs akciók
A kiscsarnokban a ropogós Cseresznye kkt.-nél paradicsom 398 Ft/kg, paprika 
398 Ft/kg, meggy 498 Ft/kg, görögdinnye 298 Ft/kg, málna 980 Ft/kg.

A Nagycsarnokban az Er-Si-Moon kft.-nél meggy 400 Ft/kg, cseresznye 400 
Ft/kg, kovászolni való uborka 198 Ft/kg, sárgabarack 680 Ft/kg.

A Nagycsarnokban a Sárgarépa kft.-nél tV paprika 299 Ft/kg-tól, paradicsom 
299 Ft/kg-tól, cukkini 159 Ft/kg, kígyóuborka 199 Ft/kg.

Hús akciók:
CSAk kEDDEN
A Virágcsarnok oldalában a kedves Hentesnél grillkolbász vegyesen 1590 Ft/kg, 
grilltarja csont nélkül 1399 Ft/kg, sertéslapocka, -oldalas és -dagadó 1160 Ft/kg, 
sertéscomb és -tarja 1200 Ft/kg, sertéskaraj 1290 Ft/kg, lángolt kolbász 999 Ft/
kg, csemegeszalonna 999 Ft/kg, csirkecomb farrésszel 499 Ft/kg, csirkemellfilé 
1290 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg.

CSAk SZErDáN
A Virágcsarnok oldalában a Mátyás Hús kft.-nél erdélyi házi füstöltszalonna 1389 
Ft/kg, sertéskaraj, -comb, -lapocka és -tarja 1199 Ft/kg, házi sertészsír 499 Ft/
kg, sertés kenyérszalonna 799 Ft/kg, házi sertéstepertő 1599 Ft/kg, csirkecomb 
699 Ft/kg, csontos csirkemell 999 Ft/kg, csirkemellfilé 1299 Ft/kg, marhaleves-
hús 1099 Ft/kg, marhafelsál 1899 Ft/kg, marharostélyos 1399 Ft/kg, marhalábszár 
1599 Ft/kg.

VASárNAPi AkCiÓ:
A Nagycsarnokban a Duna-Muhari Bt.-nél június 21-én
Füstölt csülök  1399 Ft/kg helyett   1249 Ft/kg
Füstölt  comb  2399 Ft/kg helyett   1999 Ft/kg
Füstölt oldalas  1899 Ft/kg helyett   1599 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna 1599 Ft/kg helyett   1349 Ft/kg
Füstölt bordaporc  1450 Ft/kg helyett   1349 Ft/kg
Füstölt császárszél  1599 Ft/kg helyett   1549 Ft/kg
Füstölt kolozsvári  2399 Ft/kg helyett   1999 Ft/kg
Csontos csirkemell  1299 Ft/kg helyett   1199 Ft/kg
Csirkeszárny     699 Ft/kg helyett     599 Ft/kg
Darált csirkemell   1499 Ft/kg helyett   1199 Ft/kg
Sertéscomb   1399 Ft/kg helyett   1299 Ft/kg

Újdonság a Nagycsarnokban: kézzel sodort csigatészta és 10 tojásos száraz-
tészta Csikiné Pistár Erzsébetnél.

A Piac Placc vasárnap is nyitva! Dinnyeárusítás a parkolóban!

A Piac vasárnap továbbra  
is nyitva 7-től 14 óráig.

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Kedves olvasóink! az újpesti napló következő száma 2015. július 2-án jelenik meg.

nyilvános 
ajánlattételi felhívás
Budapest főváros iv. kerület újpest Ön-
kormányzata nyilvános pályázat kereté-
ben értékesítésre meghirdeti az alábbi 
táblázatban szereplő ingatlanokat:

Helyrajzi szám ingatlan címe művelési ág terület (m2) építési övezet Kínálati ár (ft)

76298/8 Bp. iv. fóti út – Káposz-
tásmegyeri u. sarok

kivett beépítetlen te-
rület

1808 m2 i-iv-2 80.190.000 ft + áfa

73872 Bp. iv. szabadkai u. 11. kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

1153 m2-es telek osz-
tatlan közös, 14/100 
tulajdonrésze

i.2/a-iv-3 3.000.000 ft

a pályázat részletes kiírása a http://ujpest.hu/hivatal_hirdetmenyek cím alatt tekinthető meg.
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UTE 130!
Két szín, százharminc év és a legtöbb olimpikon. 
van mire büszkének lennünk. miénk az ország 
egyik legnagyobb múltú sportegyesülete. ünne-
peljük együtt, hogy százharminc éve már, hogy a 
legendás lila-fehér színpár messze viszi a magyar 
sportélet jó hírét. újpest Önkormányzata és az Ute 
június 19-én, 17.30-tól vár mindenkit a szent istván 
téren, hogy boldog születésnapot kívánjunk az új-
pesti torna egyletnek. az épület falán, ahol annak 
idején megalapították az Ute-t, egy tábla emlékez-
tet a jeles eseményre. az emléktábla közös megko-
szorúzását követően koncertek fokozzák az ünnepi 
hangulatot. 

programok: 
17.30-19.00 Dévényi tibi bácsi
19.00-19.30 vastag Csaba
19.30-20.00 janicsák veca
20.00-20.30 Blr
20.30-22.00 Bárány attila

aki még nem látogatott el az ifjúsági Házban 
nyílt kiállításra, június 21-éig mindenképp tegye 
meg. relikviák, zászlók, az Ute legszebb pillanatai-
nak emlékei egy teremben. 

„Ha van valami, amiben Újpest teljes történetét, jelenét, a mindennapjait, sorsfordulóit, örömeit, bána-
tait egyben fel lehet lelni, az a város sportegyesülete, az UTE. Amikor pedig várost írok, túlzok, hiszen 
Újpest még nem is volt város, amikor már saját sportegyesülete volt. Harmadikként az egész országban” 
– írja blogján wintermantel zsolt. a város pedig hálás a sportolóinak. azoknak is, akik itt születtek, 
itt küzdve értek el sikereket, és azoknak is, akik már a csúcson, vagy afelé tartva döntöttek úgy: csat-
lakoznak a lila-fehérekhez és magukénak vallják a mottót: „épség! erő! egyetértés!”

a polgármester teljes írása elolvasható: wezse.blog.hu/2015/06/15/ute_130_minden_ami_ujpest


