
SIKERES FOLYTATÁS 
Újpest Önkormányzata újabb ku-
tyafuttatót adott át a gazdik és a 
négylábúak örömére az Ugró Gyu-
la soron, az Állatmentő Ligával pe-
dig chip akciót támogat.      4. oldal

FELKÉSZÜLTEN
Jövőre több jogszabály változik, 
az építésügyi hatósági eljárások-
nál teret nyer a digitális technika, 
megszűnnek a papír alapú tervdo-
kumentációk.    2. oldal

FENYŐVÁSÁR
Visszajáró őstermelők, ismert ke-
reskedők kínálják a fenyőfákat az 
újpesti piacon, ahol fi nom ételek-
kel, széles választékkal készülnek 
karácsonyra.           5. oldal

SIMON ALÁÍRT
Két évvel meghosszabbította érvé-
nyes szerződését Simon Krisztián, 
így a labdarúgónak a 2015/2016-os 
szezon végéig van megállapodása 
az Újpest FC-vel.          13. oldal

Karácsonyváró 
hangulatban
A Szent István téri Újpesti Karácsonyi Vásár kicsiknek és nagyoknak
egyaránt kínál élményt, kellemes találkozásokat, sztárfellépőket, 
ajándékötleteket, finom ételeket.    7., 8-9., 11. oldal 
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Olvasóinknak áldott, békés 

karácsonyt, örömteli új 

esztendőt kívánunk! 2013-ban 

január 10-én találkozunk. 

A szerkesztőség



Változások az építési 
ügyek intézésében

Újpest 
az elsők 
között 
döntött
Újpest Önkormányzatának
képviselő-testülete leg-
utóbbi ülésén elsők között 
alkotta meg azokat a ren-
deleteket, melyek a jogsza-
bályok változását követve 
módosítják az építésügyi 
hatósági és önkormányzati 
eljárások eddigi rendszerét. 
Ezzel lehetővé vált, hogy a 
Polgármesteri Hivatal idő-
ben felkészülhessen a jövő-
re életbe lépő új szabályok 
alkalmazására.

Mint arról sokan bizonyára már érte-
sültek, jövőre jelentős változások lesz-
nek a közigazgatásban, és ez érinti az 
építési ügyekkel kapcsolatos hatósá-
gi és önkormányzati eljárásokat is. Az 
államigazgatási és az önkormányzati 
ügykörök karakteresebb elkülönítésé-
vel módosulni fognak az egyes építési 
ügyekkel kapcsolatos eljárások, ame-

lyeket a jövőben a korszerű technika 
is segíteni fogja. 

Az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló törvény módosítása és az 
új jogszabályok, valamint a járási hiva-
talok megalakulása a fővárosi kerületek 
esetében csak egyes kivételes ügyeket 
érint. Így például a műemlékvédelem-
mel, illetve az összevont eljárásokkal kap-
csolatos tudnivalókat. A „hagyományos” 
lakossági és beruházói építési ügyek in-
tézése továbbra is a Polgármesteri Hi-
vatalban történik. Változások ugyanak-
kor ezen ügyek esetében is lesznek.

Az építésügyi hatósági eljárásoknál 
a legjelentősebb változást a digitális 
technika alkalmazása jelenti, ami el-
sősorban a tervezők, valamint a Hi-
vatal munkatársai számára jelent új 
kihívást. 2013. januárjától többségé-
ben megszűnnek a papír alapú terv-
dokumentációk. Ezen túl a tervek 
egy országosan egységes dokumen-
tációs rendszer (ÉTDR) útján – di-
gitális tárhelyről letölthető formá-
ban – jutnak el az építésügyi hatóság-
hoz. Megszűnik a papír alapú ügyin-
tézés és kizárólag elektronikus formá-
ban lehet ügyet intézni az építési en-
gedélyes, bontási engedélyes ügyek-
ben, a használatba vételi engedély ki-
adásának vonatkozásában, a jogutód-
lásos ügyekben, illetve az ún. össze-
vont eljárásokban. Az ügyfelek ré-
széről ez elsősorban előnyt jelent, hi-
szen az internet alapú ügyintézés mi-
att az eljárás teljes menetét nyomon 
követheti otthonról, vagy a világ bár-
mely pontjáról, az ügyintézési határ-
idők jelentősen csökkennek 3, 5, illet-
ve 15 napra, s mivel a papír alapú ügy-
intézés teljesen megszűnik, a környe-
zetbarát közigazgatás kialakítás felé is 
jelentős lépést teszünk. Ezzel együtt 

lényegében megszűnik a hatóság ügy-
félfogadása is, helyette munkatársa-
ink közigazgatási szolgáltatás kereté-
ben gyors és egyértelmű tájékoztatás-
sal fogják segíteni ügyfeleinket az el-
járás folyamatáról, az előkészített ter-
vi munkarészek esetleges hiányossá-
gairól, illetve a közreműködő szak-
hatóságokról és a várható ügyfél kör-
ről. Megszűnik továbbá néhány – ko-
rábban építésügyi hatósági döntéshez 
kötött – ügykör, így például az elvi 
építési engedélyezési, valamint a be-
jelentéshez kötött eljárás. Egyidejűleg 
megnő az építésfelügyeleti hatóság 
közreműködésének jelentősége. Szi-
gorúbban ellenőrzik majd a hatósági 
döntések végrehajtását.

A helyi sajátosságok hatékonyabb 
érvényesítése, valamint a település ar-
culatának igényes formálása érdeké-
ben jelentősen felértékelődik az ön-
kormányzatok közreműködése. Ezt 
újabb önkormányzati hatáskörök be-
vezetésével, illetve feladatok megfo-
galmazásával biztosítja az új szabályo-
zás. A jövőben önkormányzati feladat 
lesz például a helyi előírásokkal kap-
csolatos részletes tájékoztatás, amely-
nek keretében – az Újpesten már két 
évtizede sikeresen alkalmazott beépí-
tési előírás formájában – az egyes épí-
tési ügyekre vonatkozó konkrét ja-
vaslatokkal is segíteni fogjuk az épít-
tetőket és a tervezőket. A gyakorlat-
ban nem szűnik meg az ügyfelekkel 
való személyes találkozás lehetősége 
sem, melyről ezentúl – szakmai kon-
zultáció keretében – a Főépítészi Iro-
da munkatársai gondoskodnak. 

Egyes – építésügyi hatósági enge-
délyhez kötött – építési munkák eseté-
ben a jogszabályok lehetőséget adnak 
az önkormányzatoknak, hogy előze-
tes véleményt adjanak a tervezett be-
avatkozásokkal kapcsolatban. Ugyan-
csak újdonság, hogy a jövőben bizo-
nyos – építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött – építési munkák elvégezhe-
tők lesznek pusztán bejelentési eljárást 
követően is. A képviselő-testület által 
elfogadott helyi rendeletek részlete-
sen tartalmazzák az új szabályozásban 
érintett építési ügyek és területek leírá-
sát, valamint az eljárás szabályait. 

A képviselő-testület által elfogadott 
rendeletek és azok mellékletei az Ön-
kormányzat honlapjáról letölthetők, és 
az új eljárásokkal kapcsolatban a Főépí-
tészi Iroda munkatársai adnak részletes 
tájékoztatást az érdeklődők számára. 

 Dr. Tahon Róbert jegyző
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Megszűnnek a papír alapú 
tervdokumentációk

Közeleg az új esztendő

Megvásárolható 
a 2013-as újpesti 
falinaptár
Újpest Önkormányzata elkészítette és a Ka-
rácsonyi Vásárban jutányos áron megvételre 
kínálja a 2013-as esztendő falinaptárát.

Az exkluzív kiadvány az önkormányzat és az 
Újpesti Sajtó Kft. fotópályázatára érkezett alko-

tásokból, valamint hivatásos fotósok képeiből 
tár elénk hónapról-hónapra életképeket, épü-
leteket, s újabb hangulati elemként versidéze-
teket. A fotókhoz Sopronyi Gyula, Balogh Ru-
dolf-díjas újpesti fotográfus írt előszót: kiemel-
ve, hogy az itt élők a formákon, fényeken, han-
gulatokon át, különleges látószögekből mutat-
ják be városrészünket, annak változatosságát és 
rejtett zugait egyaránt. A naptár megvásárol-
ható az Újpesti Ajándékboltban (István út 17-
19.) folyamatosan, valamint a Karácsonyi Vásár 
idején az Újpesti Ajándékbolt 11-es számú fa-
házában, 1000 Ft-os áron.



Tizenöt éves 
a GyeJó
Újpest Önkormányzatának Szociális 
és Egészségügyi Intézményének Gyer-
mekjóléti Központja immáron tizen-
ötödik éve működik, segítve az újpes-
ti gyermekeket, családokat. Az ez al-
kalomból tartott születésnapi ren-
dezvényen december 7-én a szervezet 
közelebbről is bemutatkozhatott.

Az Újpesti Polgár Centrum adott otthont a GyeJó 
tizenötödik születésnapja alkalmából szervezett 
rendezvénynek, amelyen Németh Edit és Hladony 
Sándor önkormányzati képviselők is megjelentek. 

A program Nagy István alpolgármester köszön-
tőbeszédével vette kezdetét, aki elmondta, az vol-
na a legjobb, ha nem lenne szükség a Gyermekjólé-
ti Központra, a körülmények azonban sajnos szük-

ségessé teszik. Hozzátette, alapító tagként jól em-
lékszik arra, amikor tizenöt évvel ezelőtt – törvé-
nyi előírásnak téve eleget – létrejött a GyeJó, az ak-
kor két, Újpesten és Káposztásmegyeren működő 
családsegítő központ összevonásával. Az eltelt idő 
alatt rengeteget dolgoztak a szolgálat munkatársai, 
és ez az alkalom kiváló lehetőséget teremt az ösz-
szegzésre és a bemutatkozásra.

A GyeJó és mindenki feladata az, hogy minél 
több mosolygó gyermeket lássunk magunk körül, 
és bár számos olyan gyermek van, akinek már sike-
rült mosolyt csalni az arcára, még sok a teendő. Be-
széde végén az alpolgármester hangsúlyozta, az a 
munka, amit a Gyermekjóléti Központ munkatár-
sai végeznek, minden szempontból támogatandó, 
és díjazni kell. Ennek érdekében az első lépések már 
megtörténtek, így a közeljövőben az újpesti díjak 
közé remélhetőleg bekerül az áldozatos szociális te-
vékenységet elismerő cím is.

Az alpolgármester beszédét követően 
Csomortány Judit Réka, a Gyermekjóléti Központ 
szakmai vezetője prezentáció keretében mutatta be 
a szervezet tevékenységét, feladatait. A szakterüle-
tek bemutatkozója után a színpad a gyerekeké lett, 
akik ötletes előadásokkal gazdagították a születés-
napi programot. (antosa)

– Nagy örömünkre elkészült a 
negyvenmilliós felújítás – mondta 
Trakperger Árpád szakosztályvezető. 
Köszönjük a Messer Hungarogáz Kft-
nek, hogy befi zetett társasági adójuk 
segítségével a költségek hetven szá-
zalékát állta. A harminc százalék ön-
részt Újpest Önkormányzata fi zette. 
Elmondhatom, nagyon hálásak va-
gyunk érte és ígérhetem, hogy mun-
kánkkal és csapataink eredményeivel 
megháláljuk a bizalmat.

A szakosztályvezető hozzátette, hogy 
az edzésekre, mérkőzésekre érkező gye-
rekeket hat európai színvonalú öltö-
ző várja, amelyekhez természetesen zu-
hanyzó és mellékhelyiségek is tartoz-
nak. A fürdőben víz- és energiatakaré-
kos zuhanyzót és világítást szereltek be. 

A sporttelep egyik épületére pedig nap-
kollektor is került, amelynek segítségé-
vel olcsóbb lett például a meleg víz.

A sporttelepen korábban elkészült 
már egy tornapálya is, ahol a futbal-
listák, megfelelő időjárási körülmé-
nyek között, kondicionáló edzéseket 
is végezhetnek. 

– Az önkormányzat segítségének 
köszönhetően – a téli időszakban – a 
legkisebbek a Lakkozó utcai iskola tor-
natermében és a Halassy Olivér csar-
nokában is edzhetnek – újságolta 
Trakperger. – Persze, a Cérna pályán, a 
műfüvön, egész télen tartunk foglalko-
zásokat a futballistáinknak. (gergely)
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Új öltöző várja az ifjú 
labdarúgókat a Cérna pályán
Régi álom valósult meg az UTE utánpótlás labdarúgók bázisán, az egykori Cérna pályán. 
Tavasszal megújult a centerpálya, már új, kifogástalan minőségű gyepszőnyegen rúghat-
ják a labdát az ifjú újpesti futballisták. A múlthéten ismét gazdagodott az egyesület, fel-
avatták a minden igényt kielégítő öltözőépületet. A szalagot Wintermantel Zsolt vágta át.

Segítség az 
ünnepek előtt 
A karácsonyi ünnepekre készülve 
Újpest Önkormányzata novem-
berben 1887, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesü-
lőnek, egyszeri kiegészítő támoga-
tásként, 5800 forint értékű Erzsé-
bet utalványt adott át. 

A Népjóléti és Lakásügyi Bizott-
ság döntése alapján Újpest Ön-
kormányzata ebben az esztendő-
ben is vásárlási utalványt biztosí-
tott a 2012-ben átmeneti segély-
ben részesített többgyermekes 
családoknak, illetve az egyedül-
álló, alacsony jövedelmű, nyug-
díjszerű ellátásban részesülőknek. 
Háromezer támogatott egyen-
ként 5000 forint értékben vett át 
a döntés nyomán utalványt. 

A születésnapi 
rendezvény 

vendégei



Kötelező
lesz a 
kutyachip 
Hétszáz kutya juthat chiphez térítés-
mentesen az Állatmentő Liga, a Re-
viczky utcai állatorvosi rendelő és 
Újpest Önkormányzata összefogásá-
nak köszönhetően az év végéig. A je-
lentős kedvezménnyel elsősorban a 
rászorulóknak kívánnak segíteni.

z állatvédelmi törvény 2012. augusztu-
si módosításának következtében az év vé-
géig minden kutyatulajdonos számára kö-

telező, hogy négylábúját úgynevezett elektronikus 
transzponderrel, vagyis chippel lássa el. E kötele-
zettség költségéhez hozzájárulva az újpesti Állat-

mentő Liga 700 darab chipet vásárolt, hogy így se-
gítse az újpesti gazdikat karácsony előtt. Már csak 
egy olyan állatorvosi csapatra volt szükség, mely 
ingyen vállalkozott rá, hogy bechipezi a kutyákat, 
így találtak rá a Reviczky utcai állatorvosi rendelő-
re. A chipezés regisztrációs költségét Újpest Önkor-
mányzata vállalta magára. 

– Az akció december 10. óta tart, egészen de-
cember 31-ig. Szeretnénk, ha ez a 700 darab chip 
valóban a rászorulókhoz, a nagycsaládosokhoz, kis-
nyugdíjasokhoz, munkanélküliekhez jutna el, akik 
tényleg nehéz anyagi helyzetben vannak – hang-
súlyozta dr. Vainer Attila, a Reviczky utcai rendelő 
egyik állatorvosa. 

A chipbeültetés körülbelül negyed óra alatt le-
zajlik: egy rövid állatorvosi ellenőrző vizsgálat után 

megtörténhet az elhelyezése. Ezt követően az ebet 
– a gazda által kitöltött formanyomtatvány alap-
ján – egy egységes számítógépes rendszerben re-
gisztrálják az Állatmentő Liga önkéntesei. Az egy-
séges, úgynevezett  Petvetdata rendszer egész Ma-
gyarországon működik, így ha egy elkóborolt ku-
tya valamely állatvédelmi szervezethez, állatorvos-
hoz vagy gyepmesterhez kerülne, a chip leolvasá-
sa révén könnyedén értesíthető a kutyatulajdonos.

 (antosa)

Az akcióban résztvevő állatorvosi rendelő elér-
hetőségei: Cím:  IV. kerület, Reviczky utca 38. Tel.: 
Rendelő: 06-1-233-3309, dr. Vainer Attila: 06-20-
912-2202, dr. Pintér Zoltán: 06-20-936-7724

A
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fi zetett hirdetés

Újabb kutyafuttatót adott át de-
cember 12-én Rádi Attila alpol-
gármester és dr. Dabous Fayez 
képviselő az Ugró Gyula soron. A 
kutyák játszóterét a környékbeli 
kutyatartókkal egyeztetve hozta 
létre az önkormányzat.

2011-ben és 2012-ben három-há-
rom kutyafuttatót épített az önkor-
mányzat Újpesten. A most átadott 
2000 négyzetméter alapterületű. 

„A helyi kutyatartók kezde-
ményezésére, és velük egyeztet-
ve építettük ezt a kutyafuttatót” 
– mondta az átadón dr. Dabous 
Fayez, a választókerület önkor-
mányzati képviselője. „Egyeztet-
tünk velük arról, hogy melyik a 

legideálisabb a hely a felépítésére, 
hogy ne zavarja a többi lakót, il-
letve, hogy milyen eszközöket he-
lyezzünk el benne” – tette hozzá a 
képviselő. Így különböző játszóesz-
közök, padok, és kutyaürülék gyűj-
tők kerültek a kutyafuttatóba

 A környékbeli kutyatulajdono-
sok elégedetten vették birtokba a 
területet. Rácz Jánosné már több-
ször járt kutyáival a futtatón, sze-
rinte azok a kutyatartók örülnek 
neki igazán, akik nem csak sétál-
tatni akarják a kutyájukat, hanem 
játszani is szeretnek velük, mert itt 
biztonságosan elengedhetik őket. 
De persze csak megfelelően szoci-
alizált kutyák tudnak együtt játsza-
ni az elkerített területen. A kutya-
futtatót Rádi Attila alpolgármester 
és dr. Dabous Fayez adta át. A ter-
vek szerint a következő kutyafutta-
tót a Szabadság parkban alakítja ki 
az önkormányzat.  J. M.

Már tervezik a következőt

Újabb 
kutyafuttató



z Újpesti Karácsonyi Vásárhoz kapcsoló-
dóan hagyományosan két, egymást köve-
tő szombaton továbbra is jutányos áron 

mért ünnepi étkeket kínálnak a vásárlóknak. A tél 
csábító étke a székelykáposzta, amelyet december 
15-én a Ruzicska-Buzás étkezde készít és kínál a 
Nagycsarnok és a Virágcsarnok közötti területen. 
Egy adag 780 forint.

A halimádókat sem éri csalódás, december 22-én 
a Stari-Ker Kft. a Karácsonyi Vásár 1. számú pavilon-
jánál halászlét kínál, adagonkénti 890 forintos áron. 
Jó étvágyat! 

ÜDE ZÖLD FENYŐK
December 12-én megkezdődött a fenyőfa árusítás 
az Újpesti Piacon. Az Újpestre évek óta visszatérő, 
vagy év közben is jelenlévő árusok, zömében őster-
melők, az idei ünnepre is különböző méretű és faj-
tájú örökzöldeket kínálnak. Hét árus a keramitos 
parkoló virágcsarnokhoz közeli részén, öt pedig a 
virágcsarnok körül található meg. 

z Újpesti Cseriti szervezésé-
ben az Édes Karácsony elne-
vezésű akció keretében a ke-

rület hírességei, a december 8-i szom-

baton például sportolók, az olimpiai 
bajnok Dombi Rudolf és párja, az úszó 
Verrasztó Evelin, a labdarúgó Simon 
Krisztián és Bruno Moraes kedvenc 

házi süteményeikkel kínálták az ado-
mányozókat. Sőt, a legszerencséseb-
beknek jutott a további két olimpiai 
bajnok, Gyurta Dániel és Martinek Já-
nos által felajánlott sütikből is.

Az Újpesti Cseriti december 15-
én, szombaton, 16 órára újpesti mű-
vészeket vár a Szent István téri vá-
sárvárosban felállított Adományo-
zó Házhoz. A közönség kedvencei, a 
sportolókhoz hasonlóan, szintén sü-

teményes tálcákkal érkeznek, hogy 
megvendégeljék azokat, akik tetsző-
leges összegű adománnyal támogat-
ják a nehéz sorsú újpesti gyerekek ka-
rácsonyát.

A jótékonysági sütizés december 
22-én, szombaton 16 órakor folytató-
dik, amikor Újpest díszpolgárai, Újpes-
tért díjasai továbbá a város vezetői kí-
nálják az adományozókat a Szent Ist-
ván téri Adományozó Háznál.  G., B.

A művészek váltják 
a sportolókat
Az idei vásáron is fi nomságokkal lepik meg a térre láto-
gató újpestieket az Adományozó Háznál.

A

Ünnepi ételek

Székelykáposzta után halászlé 
Megkezdődött a visszaszámlálás a karácsonyi ünnepekig az Újpesti Piac- és 
Vásárcsarnok területén. Naponta friss zöldség, gyümölcs, savanyúság, hús-
szállítmány csábítja a háziasszonyokat és a főzni szerető urakat. 

Az Újpesti Piac- 
és Vásárcsarnok 
ünnepi nyitva 
tartása
December 15. szombat 

6.00 - 16.00

16. vasárnap zárva

22. szombat 6.00 - 14.00

23. vasárnap 7.00 - 14.00

24. hétfő 6.00 - 14.00

25., 26. zárva

29. szombat 6.00 - 14.00

30. vasárnap zárva

31. hétfő 6.00 - 16.00

2013. január 1. zárva

A

Gyermekeknek szereznek örömöt
A karácsonyi vásárban december 22-én 
halászlevet kínáló Stari-Ker Kft. nevé-
ben Starcsevics László száz adag étel árát 
ajánlotta fel az Újpesti Cseriti számára:

– Évek óta itt vagyunk a vásárban, arra 
gondoltunk, hogy a fi nom falatok mellett 
hagyjunk az ünnepek elteltével is nyomot 

magunk után. Amikor körülnéztünk, mely szervezetet támogassuk, töb-
ben említették az Újpesti Cseritit. Döntésünkben az is szerepet játszott, 
hogy rászoruló gyermekek karácsonyát tehetjük szebbé a szeretet ünne-
pén. Várjuk az újpestieket, kóstolják meg minél többen a halászlevet! Ta-
polcáról származom, a halászlé nem is készülhetne másból, mint ízletes 
balatoni pontyból – mondta a vállalkozó.  B.

Bruno Moraes, Verrasztó Evelin és 
Dombi Rudolf süteménnyel érkezett
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A jól megpakolt dobozok december 10-én délelőtt 
indultak el az Újpesti Cseriti közvetítésével az iskolá-
ból a Halassy Sportközpontba és onnan Imikéékhez. 
Balla Barbara, a gyűjtést elindító 11. évfolyamos di-
ákpolgármester elmondta: liszt, cukor, tartós élelmi-
szer, tészta, konzerv, mind-mind Imikéék háztartá-
sát segíti ki több hónapnyi tartalékot képezve. 

– Nem udvariasságból mondom, köszönet illet 
minden károlyist, legyen az felnőtt, vagy diák. Ha 

az iskolavezetés, az osztályfőnökök nem karolták 
volna fel ötletünket, nem tudtuk volna megvalósí-
tani tervünket – mondja Barbi. – Név szerint sze-
retném megemlíteni osztályfőnökömet, Antos Gá-
bor tanár urat, Miklós bácsit és Imre bácsit a portá-
sokat, a takarító Irénke nénit. Lelkesek voltak a diá-
kok. Egy emberként segített mindenki. Nagyon jó 
érzés volt, hogy segíthettünk!  B. K.

(Bővebben: ujpest.hu) 

Imike személyes ismerőssé vált
Imike, az életvitelében édesanyja segítségre szoruló újpesti kisfi ú, nem csupán 
járássegítő gépet és lehetőséget kap a rehabilitáció folytatásához, a Károlyi Ist-
ván 12 Évfolyamos Gimnázium diákjai tartós élelmiszert is gyűjtöttek számára. 

z első kép 1910 körül készült. A kiegyezés után 
rohamosan terjeszkedő főváros vízellátására, a 
Parlament helyén működő, Duna-vizet hasz-

náló ideiglenes vízmű kiváltására az 1880-as években in-
dult meg a káposztásmegyeri Duna-parton, a Palotai-szi-
geten, illetve a Szentendrei-szigeten létesített kutakkal 
történő vízellátás tervezése. A megvalósítást 1893-ban 
kezdték négy kút és a szivattyúház üzembe helyezésével. 
A II. építési szakasz 1894-ben, a III. 1895/96-ban zajlott. 

A Szentendrei-szigeten 1897-től kezdték meg a kutak lé-
tesítését a Duna alatti vezetékkel.

A Váci úti főtelepen nagy parkban helyezkednek el az 
impozáns üzemi és lakóépületek. Márványtáblákon em-
lékeznek meg arról, hogy az első gépház 1896-ban, a má-
sodik 1903-ban készült el. A gépházakba gőzgépek ke-
rültek, mert úgy tűnik, nem találták elég megbízható-
nak az akkor már létező villamos rendszereket. A kor-
társak véleménye szerint Európa egyik legkorszerűbb 

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

és legszebb vízműve épült itt fel. Ez az üzemelési mód az 
1930-as évekig maradt fenn. 

A Vízmű területét eredetileg léckerítés határolta el a 
Váci úttól, amelyet 1905-ben vasbeton szerkezetű díszes 
kerítésre cseréltek, Váci úti felén oroszlánfejes ivókutat és 
kútfülkét alakítottak ki. A telep délkeleti sarkán lévő ka-
pun át érkezett a Vízmű szénszállítmánya az 1904-ben át-
adott iparvágányon keresztül.

Jelenleg is működik, ipari műemlék. A Váci úton erre 
1900 végétől járt villamosvasút, 1950-ig egyeduralkodó 
volt a vasúti hídtól induló 87-es, majd az 50-es évektől a 
Marx (ma: Nyugati) térről járó 3-as is jellegzetessé vált. 
Utolsóként 1985-ben a Rákospalota és a Megyeri csárda 
közötti 10-es villamos haladt el a Vízmű területe mel-
lett.  B. K.

 
A rovat tanácsadó-szakértői: Szöllősy Marianne és 
Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Hely-
történeti Gyűjtemény és Várai Mihály 

Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.
kaposztasmegyer oldalon is!

A
A Fővárosi Vízművek Káposztásmegyeri Főtelepe 
a Váci útról, a Tungsram felől fotózva

Újpest akkor és most XIX. rész
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Az önzetlenség 
bizonyítéka
A Dalos Oviba járó gyerekek a kö-
zelmúltban töltöttek el egy vidám 
napot a Kölyökparkban, ezért pél-
damutató önzetlenséggel ajánlot-
ták fel nyereményüket a 2. helye-
zett Bőrfestő Óvoda ovisainak.

Így a kupakgyűjtési verseny nyereményeként a 
Bőrfestő Óvoda a Kölyökparkban pihenheti ki 
az ovis lét fáradalmait, a Homoktövis Óvoda és 
az Ambrus Óvoda pedig Magic Box ajándék-
csomagnak örülhet.

Gratulálunk és köszönjük a sok-sok kupakot!
 Újpesti Cseriti



Az advent a várakozás időszaka, Krisztus 
világrajövetelét várjuk ilyenkor. Az ember 
folyamatosan kereste, hogyan keletkezett 
a világ, és egy mindenek feletti transzcen-
dens értelmet feltételezett, amit egy sze-
mélyhez kötött – magyarázta a hitoktató.

Gerber Alajos szerint Jézus megszüle-
tésével Isten szava emberré lett, beavat-
kozott a világ működésébe, Krisztus sze-
mélye pedig maga a kereszténység alapja.

Advent idején legfontosabb a lel-
ki felkészülés, hiszen ma alapvetően a 
rosszra koncentrálunk. Ilyenkor vegyük 
észre a jót, hiszen a véletlenszerű tör-
ténések mindig valami felé visznek, for-
duljunk a család és mások felé, állítsuk 
vissza a kommunikációt.

– Míg régen a személyeket szeret-
tük és a tárgyakat használtuk, addig ez 
mára megfordult, a tárgyakat szeretjük, 
és az ajándékozással valójában kompen-
zálunk, nem magunkat akarjuk adni.

Gerber Alajos vallja, bár az adventi 
böjt nem olyan szigorú, mint a húsvéti, 
egyúttal felteszi a kérdést, tudjuk-e ma-
gunkat nevelni. Ez azonban nem megy 
magától, amiért Istent nem szabad fél-
retenni, hiszen ez volt maga az ősbűn is. 
Vissza kell térni hozzá. 

 M. Orbán András

Újpesti Ajándékbolt 
a vásárban is
A karácsonyi vásárban, a Cseriti Aján-
dékozó Házának szomszédságában, a 
11-es számú pavilonban találjuk az 
Újpesti Ajándékbolt faházát, ahol kü-
lönböző, Újpesthez kötődő ajándék-
tárgyak, kulcstartók, bögrék is meg-
találhatók és megvásárolhatók.  

Utóbbit a meleg italokhoz különösen ajánljuk, 
rendkívül kedvező áron, 390-700 forint között 
többfélét talál belőle az érdeklődő. Már kapható 
karácsonyi bögre is, amelyet idén 600 forintért vá-
sárolhatnak meg. Itt kapható 1000 forintos áron az 
önkormányzat 2013-ra szóló exkluzív falinaptára is. 
Az Újpesti Ajándékbolt faházában most is regiszt-
rálhatnak a vásárlátogatók, ezzel első kézből érte-
sülhetnek, többek között a „Találkozzunk több-
ször!” programsorozat mindenkori  eseményeiről.  
A feliratkozók egy üzenő falként használható hűtő 
mágnest és hozzá tartozó tollat kapnak ajándékba. 

Gerber Alajos hitoktató az adventi várakozásról

Történelmi 
születésnapra 
készülünk
Decemberben történelmi születésnapra készülünk, 
amikor is Jézus világrajövetelével Isten emberré lett. 
Bár az ünnepek formálódnak az idők során, és ma in-
kább a rosszra fi gyelünk, dr. Gerber Alajos arra int, 
vegyük észre a jót és állítsuk vissza az egymás közti 
kommunikációt.
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Székely betlehemes

Erdélyi néphagyományok alapján
A Forrás Színház vendégszerepel december 15-én 19 órai kezdettel az Ady 
Endre Művelődési Házban. Az Újpest Színház bérlet 4. előadásaként a 
Székely betlehemes című előadással, élőzenés játékkal érkeznek a művészek. 

A Forrás Színház előadása a csíksomlyói ferences rendi barátok XVIII. századi szövegeit és az erdélyi nép-
hagyományból származó betlehemes játékok gyűjtéseit felhasználva eleveníti meg Jézus Krisztus szüle-
tésének misztériumát. Az előadás élőzenei kísérettel szólaltatja meg a betlehemes játék dallamait, a da-
rab visszatér ahhoz a játékhagyományhoz, amikor még nem gyermekek karácsonyi koledáló szokása, ha-
nem meglett és idős férfi ak közösségi létének jeles alkalma volt a betlehemezés. Szereplők: Papp Attila, 
Molnár Anikó, Szarvas Attila, Horváth László, Ács Tamás, Czár László, Szlúka Brigitta, Bonyár Judit, Hű-
vösvölgyi Péter, Bergics András. Rendező: Pataki András. Az előadás bérleten kívül is megtekinthető, je-
gyek 2200 és 2500 forintos árban válthatók a művelődési házban (tel.: 231-6000).

Dr. Gerber Alajos, 
Újpest díszpolgára

Jelenet 
a színházi 
előadásból

Betlehem a 
Szent István 

téren



Újpesti Karácsonyi Vásár
december 6-24. 

8

– Hamarosan itt van a karácsony! 
Hol tart az előkészületekkel és mivel 
tölti majd az ünnepeket?

– A bátyám nagycsaládos, közel la-
kunk egymáshoz, Szentendrén. Általá-
ban velük és szüleimmel töltöm az ün-
nepeket. Az egész éves pörgés után jól-
esik ilyenkor egy kicsit a karácsonyra 
hangolódni, lazítani, jobban odafi gyel-

ni egymásra és magunkra is. Az 
előkészületekkel egyelőre még 

csúszásban vagyok, ahogy ko-
rábban is. Az ajándékok is hi-
ányosak még sajnos… 

 – Említette, hogy nincsenek 
új TNT számok, vagyis akkor a 

régi slágerekre számíthat, aki kilá-
togat a szombati koncertre?

– Főként a régi nagy slágerek hang-
zanak majd el, de néhány nótát ját-
szunk majd a szóló munkáim közül is! 
Várunk mindenkit, jó hangulatú, igazi 
örömzenére számíthat, aki a koncertre 
látogat! G. R.

– A karácsonyi ünnepek szenzációja a 
TNT élő fellépése Újpesten. A legelső, 
ami felmerül: akkor most új fejezet kez-
dődik és ismét együtt játszik a zenekar 
vagy csak egyszeri alkalomról van szó?

– Öt éve feloszlott a TNT és tovább-
ra sem zenél együtt aktívan a csapat. 
Tehát nincsenek új számok és nagyon 
ritkán koncerteztünk. Amiért alkal-
manként mégis összeállunk, az annak 

köszönhető, hogy mostanában egy 
retro-hullám ismét felkapta a TNT-t. 
Jólesik a közönség szeretete, de 
természetesen maga a zené-
lés öröme is fontos.

– Minek köszönhető, 
hogy épp itt nálunk, Új-
pesten koncertezik most 
együtt a

 ‚
90-es évek sztár-

csapata a karácsonyi ünnepek 
alatt?

– Volt egy korábbi szóló koncertem 
itt. Nagyon jól sikerült, remek volt a 
közönség. Akkor vetették fel a szerve-
zők, hogy mi lenne, ha a TNT-vel tér-
nék vissza az év végén? Nem tudtam 
nemet mondani…

AZ ADORATE MŰVÉSZETI EGYESÜLET KARÁCSONYI MŰSORA
December 16-án, vasárnap 16 órai kezdettel lép fel az újpesti Városháza Dísztermében az Adorate Kórus. A műsorban 
elhangzó művek: Bach: Es ist genug; Britten: Balulalow; Buxtehude: In te, Domine, speravi; Caccini: Ave Maria; Casals: El 
cant dels ocells; Esterházy: Dormi Iesu, dulcissim; Sol recedit igneus; Veni, Creator Spiritus; Kocsár: Jó szánút, jó fejsze; 
Liszt: Ave Maria; Lully: Regina coeli; Mozart: Laudate Dominum; Schumann: Gute Nacht; Monostori Ferenc zongoraművész 
Dohnányi: Ländler című művét adja elő. Vinkler Judit részleteket olvas fel Fekete István Karácsony éjjel című elbeszéléséből.

Zenebölcsi az Ifjúsági Házban
December 22-én az Ifjúsági Ház Színháztermében Zenebölcsibe várjuk a legkisebbeket, ahol Hevesi 
Imre Varázsének című darabját tekinthetik meg.

Hogy miről híres Imi bácsi? Csupa vidám dologról, a kedves gyerekdalairól, az egyre több helyen fel-
bukkanó baba-mama foglalkozásairól, a felejthetetlen óvodai műsorokról, a kicsiknek és nagyobb gye-
rekeknek szóló versmondásairól és rendhagyó irodalom óráiról, na és persze a folytonos mosolygásá-
ról. A programon előzetes, ingyenes regisztrációt követően lehet részt venni. Jegyek korlátozott szám-
ban kaphatók! Regisztráció és személyes átvétel: Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban (Lóverseny 
tér 6.), valamint az Újpesti Karácsonyi Vásár ideje alatt az Újpesti Ajándékbolt 11-es faházában.

SZENT
ISTVÁN TÉR,

NAGYSZÍNPAD

TNT
December 15-én

17 órakor

Még titok
Curtis, BLR-rel és 
Újpest Arcaival. Va-
jon mire készülnek 
együtt? Hamarosan 
kiderül.

Újra nagyot
robban a TNT
Gyakran hallani a szlogent: csak itt, csak most, csak Önöknek... Nos, ezút-
tal ez kétségtelenül igaz! Hiszen a TNT zenekar néhány éve feloszlott és csak 
néha, alkalmanként áll össze zenélni. Hogy minek köszönhető, hogy épp ná-
lunk játszik újra az együttes, hogyan tölti Dobrády Ákos a karácsonyt és mire 
számíthatnak, akik a mostani hétvégén, december 15-én 17 órakor kilátogat-
nak a Szent István térre? Erről faggattuk a zenészt. 
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DECEMBER 15., SZOMBAT 
10.00–13.00: Kézműves 
foglalkozás. Újpesti Városháza
10.00: Szép Ernő Színház 
gyermekműsora. Szent István 
tér, a piac sarka
10.00: Babaszínház. Az Állatok 
farsangja. A Kabóca Bábszínház 
előadása. Regisztrációval. 
Ifjúsági Ház
15.00: A Magyar Honvédség 
Központi Zenekara. 
Nagyszínpad, Szent István tér
16.00: Adventi gyertyagyújtás. 
A katolikus egyház műsora. 
Szent István tér, Nagyszínpad
16.00: Édes Karácsony. 
Jótékonysági sütizés. Az Újpesti 
Cseriti Adományozó Házába 

érkező vendégek ezúttal 
újpesti művészek, akik kedvenc 
süteményükkel jönnek. Szent 
István tér, 10. számú faház
17.00: TNT koncert. Szent 
István tér, Nagyszínpad

DECEMBER 16., VASÁRNAP
16.00: Az Adorate Kórus 
előadása. Térítésmentes jegyek 
igénylésével. Városháza, Díszterem

DECEMBER 22., SZOMBAT
10.00–13.00: Kézműves 
foglalkozás. Újpesti Városháza
10.00: Vagabanda: Betlehemes 
játék. Szent István tér, piac 
sarka.
10.00: Zenebölcsi. Hevesi 
Imre: Varázsének. Ifjúsági Ház, 
színházterem

15.00: A református egyház 
gyertyát gyújt és műsort ad. 
Szent István tér, Nagyszínpad.
16.00: Dolhai Attila és 
Peller Anna koncertje. Szent 
István tér, Nagyszínpad
16.00: Édes karácsony. 
Jótékonysági sütizés. Az 
Újpesti Cseriti Adományozó 
Házába érkező vendégek 
ezúttal Újpest díszpolgárai, 
Újpestért-díjasai, akik a 
város vezetőivel együtt 
kínálják süteményükkel az 
adományozókat. Szent István 
tér, 10. számú faház

DECEMBER 23., VASÁRNAP
16.00: Vörösváry Márton és 
Vörösváry Ibolya koncertje. 
Városháza, díszterem

A nagyszínpad sztárfellépői 

Karácsonyi dalok 
és musical slágerek 
A helyiek körében végzett, nem reprezentatív 
felmérések szerint, az újpestiek főként az Ope-
rettszínház két sztárját, Dolhai Attilát és Peller 
Annát várják a karácsonyi vásár fellépői közül. 
Népszerűségük vitathatatlan! Nem is csoda, 
hogy a két sztár az idei ünnepet is jobbára úton 
és munkával tölti! A vásár utolsó hétvégéjén, de-
cember 22-én láthatjuk-hallhatjuk őket a Szent 
István téren, 16 órakor! 

Dolhai Attilát kellemes emlékek fűzik a városrész-
hez, hiszen pályája legelején, a Mozart című musical 
idején sokat szerepelt Újpesten, az Ady Endre Mű-
velődési Központban. Mint mondja, számára na-
gyon kedves a város, hiszen innen indult a színhá-
zon kívüli kapcsolata a közönséggel, itt érezte elő-
ször, hogy rajongótábor kezd kialakulni körülötte. 

A művészpárost megkérdeztük, hogy töltik a 
karácsonyi ünnepet idén? A válasz nem meglepő: 

mindketten dolgoznak, ráadásul a Rómeó és Júliá-
ban együtt is fellépnek a karácsonyi időszakban. 

 – Családommal elég kevés időt tudok eltölteni, 
ez évben a karácsonyi hangulat-felelős sajnos én le-
szek – szögezi le a művész. 

Peller Anna a karácsonyt Pilisvörösváron, csalá-
di körben tölti. Azt mondja, úgy tervezi, onnan fog 
bejárni a fellépésekre. Az elfoglaltságok és gyakori 
távollét ellenére így legalább az igazi meleg, kará-
csonyi hangulat meglesz – véli a színésznő.

Az Újpesti Karácsonyi Vásárban jelentős szerepet kap 
a jótékonyság. Megtudtuk: mindkét művész szeret és 
szokott jótékonykodni, és nem csak karácsony környé-
kén. Nemes célokért rendszeresen vállalnak akár közös 
fellépéseket is. Peller Anna más módon is adakozik, hasz-
nálaton kívüli ruháit mindig elajándékozza különböző jó-
tékonysági szervezeteknek, ezzel segítve a rászorulókat.

Kérdésünkre, hogy milyen repertoárral fogják meg-
lepni az újpestieket, Dolhai Attila elmondta, színes 
műsorral készülnek. A cél, ahogy mindig, a szórakoz-
tatás, a jó hangulat megteremtése. A repertoáron a 
hagyományos téli-karácsonyi dalok mellett operett 
és musical slágerek szerepelnek. Peller Anna hozzátet-
te: Dolhai Attilával nagyon sokat szerepelnek együtt 
és már nagyon várják az újpesti fellépést!  G. R.

Karácsonyi hangverseny
December 23-án vasárnap 16 órai kezdettel 
Vörösváry Márton és Vörösváry Ibolya koncert-
jére kerül sor a Városháza Dísztermében. Térí-
tésmentes belépők december 18-tól igényelhe-
tők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati iro-
dáján (IV., István út 15.). 

A műsor:
1. J. S. Bach: Chaccone 
2. N. Paganini: 24. caprice 
3. H. Wieniavski: 4. Duo Caprice 
4. N. Paganini: 13. caprice 
5. W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny I. tétel 
6. J. Brahms: F-moll szonáta I.tétel 
7. H. Wieniavsky: D-dúr Polonéz 
8. Liszt: Spozalizio 
9. Rahmanyinov: cisz-moll prelűd (5p)

Vörösváry Márton hegedű, zongora 1, 2, 5, 7, 8, 9.
Vörösváry Ibolya brácsa 3, 4, 6.

Zongorán közreműködnek: Csorba Zsófi a és 
Bertoldi Thiago 

P R O G R A M O K

Babaszínház
December 15-én, szomba-
ton, 10 órától az Ifjúsági 
Ház Színháztermében Ba-
baszínház várja a legkiseb-
beket. A Kabóca Bábszín-
ház az Állatok farsangja 
című darabját adja elő. Az Állatok farsangja című 
darabban kesztyűk, anyagok válnak állatokká, ele-
venednek meg a szemünk előtt. Az előadások után 
közös játékra is lehetőség nyílik, hogy az élmény 

tovább formálódjon, akár kéz-
zel foghatóvá is váljon.

A programon előzetes, in-
gyenes regisztrációt követően 
lehet részt venni. Minél előbb 
regisztráljanak, mert a jegyek 
korlátozott számban kapha-
tók! Regisztráció és személyes 

átvétel: Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban 
(Lóverseny tér 6.), valamint az Újpesti Karácsonyi 
Vásár ideje alatt az Újpesti Ajándékbolt faházában 
(11-es).

SZENT
ISTVÁN TÉR,

NAGYSZÍNPAD
DOHAI&PELLER

December 22-én
16 órakor



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA
Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő 
január 3-án, csütörtökön 16-17 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 
Bp., Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 
11-18-ig a 369-09-05 telefonszámon. 

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
Újpesti Szervezete áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és sikerek-

ben gazdag boldog Újévet kíván minden 
kedves Újpestinek!

Kedves Látogatóink! Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy irodánk a két ünnep között zárva van. 
Nyitás: 2013. január 2-án, szerdán.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva, Hladony Sándor 
Gyula önkormányzati képviselők január 
7-én, hétfőn 17-18-óráig tartanak foga-
dóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők január 7-én, hétfőn 
18-19 óráig tartanak fogadóórát. Bartók 
Béla önkormányzati képviselő január 8-án, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 
56.) Tel.: 369-09-05. Jókay Attila, Koronka 
Lajos önkormányzati képviselők január 
14-én, hétfőn 17-18 óráig; Helyszín: (1042 
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Dr. 
Szabó Béla önkormányzati képviselő 
január 28-án, hétfőn 18-19 óráig tart foga-
dóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) 
Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Áldott, békés karácsonyt és boldo-
gabb Újévet kíván a Jobbik Újpesti 
Szervezete nevében Pajor Tibor 

önkormányzati képviselő.

Tisztelt Barátaink! Irodánk minden pénte-
ken 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.

NOVÁK ELŐD ÚJPESTEN
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját Novák Előd országgyűlési képviselő 
és Benke László budapesti alelnök lakossá-
gi fórumára. Házigazda: Pajor Tibor 
önkormányzati képviselő. Helyszín: Újpesti 
Polgár Centrum, 1042 Budapest, Árpád út 
66. Időpont: 2013. január 12. 16 óra

ÉTEL- ÉS RUHAOSZTÁS
A Jobbik budapesti alapszervezetei jóté-
konysági rendezvényén december 15-én 
(szombaton) reggel 8 órától folyamatos 
ruhaosztással szeretnék a családokat segí-
teni, 10 órakor meleg étellel várjuk a hoz-
zánk betérőket! Helyszín: Újpest-Központ 
(Árpád út–István út sarok)

„ÖSSZEFOGUNK, HOGY TÖRŐDHESSÜNK!”
Adventi gyertyagyújtásra (és egy forró 
teára) várjuk Önt és kedves családját 
december 16-án délután 16 órára az 
István út – Árpád út sarkán felállított 
keresztünkhöz. Találkozzunk ismét!

ADOMÁNYGYŰJTÉS!
Karácsonyi adománygyűjtő akciót hirdet a 
Jobbik Újpesti Szervezete, melyre játék és 
tartós élelmiszer felajánlásokat várunk. Az 
adományokat rászoruló újpesti családok-
hoz juttatjuk el, szebbé téve a szentestét.
Kérjük, támogassa kezdeményezésünket! 
Várjuk Önt a Szent László tér 7. szám alatt 
lévő irodánkban, péntekenként 17 és 19 
óra között vagy a 06-70-381-8193-as tele-
fonszámon egyeztetett időpontban.

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 szerdán 
18-19 óra között vagy előzetes egyeztetés 
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

MEGHÍVÓ
LáMPás Klub – Zöld fordulat a gazda-
ságban és a közbiztonságban.
December 19., 17.00. Újpesti LMP Iroda, 
1041 Budapest, István út 22.
Résztvevők: Dorosz Dávid jogász, a 
Parlament Honvédelmi és rendészeti 
bizottsága tagja; Scheiring Gábor közgaz-
dász, a Parlament Gazdasági és informati-
kai bizottság tagja; Perneczky László  
önkormányzati képviselő, Újpest.

FOGADÓÓRA
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20-518-7830-as 
telefonszámon – bármikor. Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő minden hónap első 
péntekén 17 órától, Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő minden hónap első hét-
főjén 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.).

„KI MIT TUD?” RENDEZVÉNYSOROZAT 
FIATALOKNAK ÉS A SZÉPKORÚAKNAK
Immár kilencedik évadját kezdi meg a „Ki 
Mit Tud?” rendezvénysorozat. Jelentkezni a 
szokásos kategóriákban lehet (vers, próza, 
énekkar, együttes, népdal, színjátszó kör, 
tánc, operett, sanzon, karaoke és egyéb kate-
gória). Szeretettel várjuk továbbra is a vállal-
kozó kedvű nyugdíjasok jelentkezését, vala-
mint számítunk a fiatalabb korosztályra is, 
akik bemutatják tudásukat. Minden régi és 
új érdeklődő jelentkezését várjuk! A rendez-
vénysorozat védnöke: dr. Trippon Norbert 

az MSZP kerületi elnöke és Kiss Péter 
országgyűlési képviselő.

A „Ki Mit Tud?”-ra a jelentkezési határ-
időt meghosszabbítottuk az Önök kérésé-
re, így január 5-ig van lehetőségük leadni a 
lapokat a kerületi irodában (Nádor u. 1.) 
munkanapokon 14 és 17 óra között.

JÓTÉKONYSÁGI ÉTELOSZTÁS
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezete hagyományaihoz hűen jótékonysá-
gi ételosztást szervez a rászorulók részére 
december 14-én 13 órától az újpesti MSZP 
frakció helyiségében, a 1046 Bp., Nádor utca 1. 
szám alatt. Várunk szeretettel minden nehéz 
helyzetben élőt és családtagjait egy adag étel-
re, meleg teára és kötetlen beszélgetésre.

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

www.mszpujpest.hu

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
A Societas Újpesti Szervezete szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját hagyományos 
karácsonyi kézműves rendezvényére. Hogy a 
karácsonyi ünnepeket kicsit személyesebbé 
tegyük, különböző kézműves ajándék- és 
karácsonyfadísz ötletekkel várunk mindenkit! 
A rendezvény december 15-én, 15-18 óráig 
tart, helyszíne: 1046 Bp., Nádor u. 1.

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormányzati 
képviselőinek fogadóórái: dr. Dabous 
Fayez (5. evk) önkormányzati képvise-

lő, 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.) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. hétfő-
jén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. Helyszín: 
Homoktövis Általános Iskola. 

P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

10 K ö z é l e t

ÉRTESÍTÉS 
Az Újpesti Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat december 16-án 15 órai kez-
dettel tartja meg a soron következő 
közmeghallgatását, melyre szeretettel 
várja az érdeklődőket. Helyszín: 1048 
Bp., Csíkszentiván u. 2. sz. alatti önkor-
mányzati iroda.

Újpesti Görög Nemzetiségi
 Önkormányzat

   H I  R  D E  T M É N Y

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje – 2012. december

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. évi 
munkaszüneti napok körüli munkarend változás miatt 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az aláb-
biak szerint alakul.

�  2012. december 14. (péntek) munkanap 8:00 – 12:30 
óráig ügyfélfogadás

�  2012. december 15. (szombat) munkanap 8:00 – 12:30 
óráig ügyfélfogadás, e napon az Okmányiroda csak az 
aznap kiadott sorszámmal rendelkező ügyfeleket fogad-
ja. A sorszámkiadás kezdete 8 óra.

�  2012. december 24. (hétfő) pihenőnap, a hivatal zárva tart
�  2012. december 25. (kedd) Karácsony, a hivatal zárva 

tart
�  2012. december 26. (szerda) Karácsony, a hivatal zár-

va tart

�  2012. december 27. (csütörtök) munkanap, a hivatal 
zárva tart, igazgatási szünet

�  2012. december 28. (péntek) munkanap, a hivatal zárva 
tart, igazgatási szünet

�  2012. december 31. (hétfő) pihenőnap, a hivatal zárva tart
A korábbi évek tapasztalatai alapján felhívjuk ügyfeleink fi -

gyelmét, hogy az év végi munkanap áthelyezések miatt az ügy-
intézés során hosszabb várakozásra kell felkészülni!  A Közpon-
ti Okmányiroda és annak kirendeltségei ettől eltérő munkarend-
ben fogadnak ügyfeleket, melynek ügyfélfogadási rendjét a www.
nyilvantarto.hu oldalon tekinthetik meg. Dr. Tahon Róbert jegyző

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNOK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓMNAK!

SZERETETTEL VÁROM 
AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS!  

KÁPOSZTÁSMEGYER 2. MEGYERI ÚT 210.
KEDVEZMÉNYES ÁRON SZEMÜVEG- 
KÉSZÍTÉSRE – SZEMVIZSGÁLATRA!

 B. U. É. K. 2013!
TEL.: O6/70/632-6172



Mesélő házak
Somos Zsuzsa és Kovács Zoltán Vilmos közösen jegy-
zett, Mesélő házak című mesekönyvének illusztrációit 
tekinthetik meg az érdeklődők a Károlyi István 12 Év-
folyamos Gimnázium galériájában.

A helytörténeti jelleggel íródott mesekönyvet és Somos 
Zsuzsa illusztrációit jól ismerik már a Károlyi suli elsősei, 
hiszen szeptemberben ajándékba kapták az önkormány-
zattól, ahogy a város valamennyi iskolába lépő kisdiák-
ja is. (A könyvet Újpest Önkormányzata megbízásából a 
Kossuth Kiadó adta ki. A szerk.) Most valamennyi kis- és 
nagydiák és családtagjaik láthatják az illusztrációkat. A 
tárlat 2013. január 10-ig tekinthető meg az intézmény 
nyitva tartási idejében. (Bővebben: ujpest.hu)

Mikulások mindenütt
Miklós nap tájékán az újpesti Mikulásnak nagyon sok dolga volt. Számtalan helyre hívták 
egyedül, vagy krampuszai kíséretében. A magyar Mikulás (hiszen elmúlt heti lapszámunk-
ban már beszámoltunk arról, hogy a lappföldi „kollégája”, Joulupukki is eljött Újpestre) be-
koptatott többek között az Őszi Fény Gondozási Központ nyugdíjasházába, az SZTK-ba, a 
Gyermekek Átmeneti Otthonába, a Gyermekjóléti Szolgálathoz, sőt több munkahelyre, ta-
lálkozott a Szent István téren a piacra igyekvőkkel is. Órák hosszat állta a vakuk villogását, 
amikor újpesti gyermekek készíthettek vele közös képet a Karácsonyi Vásár első szombat-
ján. A Mikulás fi nomabbnál fi nomabb édességgel, gyümölccsel ajándékozta meg a gyerme-
keket, és egy friss felmérés szerint szinte mindenki jó volt, a virgácsból Újpesten alig fogyott. 
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Váratlan találkozás

Ünnep korhatár nélkülFénykép a kandallónál

OKJ SZAKKÉPZÉSEK 
ÚJPEST-KÖZPONTBAN

Ajándékozzon szakképzést szerettei-
nek!”! Decemberi beiratkozás esetén 
biztonsági őr hallgatóknak a tanfolyam 
díjából  20% kedvezmény!

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
Ára: 85.000 Ft + vizsgadíj

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

KÖZÉPFOKÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ
Eredményes vizsga esetén biztonsági őr 
szakképesítést 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

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)

Szeretettel várjuk üzletünkben
a M3-s metróvégállomásnál, a Match mögött

Cím: 1043 Bp., István út 5 (pavilonsor)

Kínálatunkból:
• vágott és cserepes virágok, koszorúk, 
szobanövények széles körű választéka

• kaspók, kosarak
• karácsonyi gyertyák, kiegészítők, 

ajándéktárgyak, dekorációk

Szolgáltatásaink:
• esküvői csokrok

• díszcsomagolás, házhozszállítás
• autódíszítés

• csokor és koszorúkészítés

Nyitva tartás: H-Szo: 9-20-ig; Vas.: 9-18-ig
Nézzen be hozzánk, várjuk szeretettel!

Somos Zsuzsa tárlata élmény minden korosztálynak



ISMERKEDJÜNK MEG A ROSTOKKAL!
A rostok jótékony hatással vannak szervezetünk-
re. Segítik az emésztést, probiotikus hatással bír-
nak. Rendszeres használatuk mellett kialakul a be-
lek optimális működése. Segítik az epesavak kiüríté-
sét. Vérnyomás, vércukor és vér-zsírszint csökken-
tő hatásuk van. Megkötik a toxinokat, lúgosítják a 
szervezetet, bioenergiát biztosítanak. Mindezen ha-
tásukkal számos betegség kockázatát csökkentik.

A rostok felhasználásának további örvendetes 
következménye, hogy nem gyarapodunk fölösleges 
zsírpárnákkal az ünnepek alatt.

Az ünnepi bevásárlás alkalmával kerüljenek ros-
tok is a kosárba: búzacsíra, búzakorpa, zabkorpa, 
lenmagpehely, árpapehely, zabpehelyliszt, teljes ki-
őrlésű búzaliszt.

Ételeink elkészítésénél felhasznált rostok nem 
változtatják meg az ételek ízét, állagát, viszont 
sokkal egészségesebbé és laktatóbbá teszik azo-
kat. Felhasználásuk egyszerű, csupán hozzáadunk 
néhány kávéskanálnyit az alapanyagokhoz.

RÁNTOTT ÉTELEK
A lisztbe tegyünk 2 kávéskanál zabkorpát. A tojás-
hoz adjunk 2 kávéskanál tejfölt vagy 1/2 dl tejet és 
1 kávéskanál zabpehelylisztet. A morzsát 2 kávéska-
nál búzakorpával, búzacsírával és lenmagpehellyel 

gazdagítsuk. Ha kétszer forgatjuk meg a rántani kí-
vánt ételt a tojásba, majd a morzsába, akkor fi nom, 
laktató bundájú rántott szeleteket kapunk.

Az ünnepi asztalra bátran tegyünk rántott zöld-
ségeket is: karfi olt, zellert, sütőtököt, cukkinit, pad-
lizsánt, hagymát, brokkolit.

A rántott zeller íze meglepően hasonlít a rán-
tott haléra. Próbálják ki!

FASÍRT
Fasírt készítésekor zsemle helyett használjunk rész-
ben vagy egészben árpapelyhet, továbbá tegyünk 
bele 2 kávéskanál búzakorpát, zabkorpát és len-
magpelyhet. Fűszerezzük zöldfűszerekkel: zöldpet-
rezselyemmel, zellerlevéllel, metélő hagymával, új-
hagymával, vagy póréhagyma vágott zöldjével.

Az ételeket nem csak rostokkal, zöldségekkel is 
gazdagíthatjuk: az egybesült fasírt nyers masz-
szájához keverhetünk reszelt répát, krumplit, zel-
lert, de kukoricát vagy borsót is. Az apróra vágott 
gomba, csemegeuborka, póréhagyma is különle-
ges zamattal dobja fel a megszokott vagdaltat.

MAJONÉZES SALÁTÁK
Egészségesebb a majonézes burgonyasaláta, ha a 
majonézbe teszünk 2 kávéskanál zabpehelylisztet. 

Tetejét díszíthetjük magokkal és friss zöldfűszerek-
kel.

SÜTEMÉNYEK
A mákos, diós, gesztenyés, almás, lekváros süteménye-
ket is dúsíthatjuk rostokkal, ha 2 kávéskanál búzacsí-
rát, zabkorpát és lenmagpelyhet teszünk a töltelékbe.

Fontos, hogy a rostok fogyasztása mellett meg-
felelő mennyiségű folyadékot vigyünk be szer-
vezetünkbe! Igyunk legalább napi 2 liter, nem 
cukrozott folyadékot!

Egészséges karácsonyt! U. N.

12 É l e t m ó d

BETLEHEMES ZENEEST 
Az Újpesti Evangélikus Énekkar december 15-én, 
17 órai kezdettel adventi zeneestet tart az 
Evangélikus Templomban (IV. Lebstück Mária u. 
36-38.). Az estre zenés Betlehem előadással 
készülnek és külön produkciókkal fellépnek a gyü-
lekezet zenei tehetségei is. A rendezvény ingyenes. 
(Bővebben: ujpestievangelikusenekkar.freeweb.hu)

Karácsonyi étkek egészségesen, 
olcsón, plusz kilók nélkül
A karácsonyi időszak a szeretet mellett a fi nom étkek ünnepe is. Fontos, 
hogy az ünnepi ételsor fi nom legyen, de ha emellett még egészséges, pénz-
tárcakímélő és nem hagy hosszú távú nyomot testünkön néhány plusz kiló 
formájában, akkor az igazi ajándék. Ehhez ad tanácsot dietetikus szakértőnk 
Lettner Annamária.

Már 11 496-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.

MEGHÍVÓ
A Magyar Olimpiai Akadémia Olimpikonok 
Baráti Köre Újpest, sportolók, művészek, tudósok 
társasága tisztelettel meghívja Önt és családját, 
ismerőseit az újpesti Ady Endre Művelődési Házba 
(IV.  Tavasz u., 4.), dr. Juhász Árpád, nemzetközileg 
elismert geológus előadására. Az előadáson 
Kassai-Farkas András képei is láthatóak lesznek.

Időpont: 2012. december 18. kedd, 17 óra.
 A szervezők



Szinte számolatlanul potyogtak a gólok december 6-án a játékosok és 
a szurkolók nagy örömére. A díjakat dr. Dabous Fayez, a TRÖK elöljáró-
ja (képünkön), Földesiné Gyöngyösi Klára, a tornát rendező iskola igazga-
tója és Páli József képviselő adta át a győzteseknek és a helyezetteknek.

A III. korosztályban (5., 6. osztályosok) a Csokonai csapata lett az 
első, megelőzve a Homoktövis és a Karinthy gárdáit. Gólkirály: Gyu-
lai Gábor. A IV. korosztály (7., 8. osztályosok) küzdelmében a Karin-
thy végzett az első helyen, második a Homoktövis, harmadik pedig 
a Csokonai csapata lett. Gólkirály: Nagy László (g) 

Focitornával 
köszöntötték 
a Mikulást  
A káposztásmegyeri Homoktövis Általános Isko-
lában rúgták a labdát a Mikulás-kupán a gyere-
kek. Három iskolából érkeztek a csapatok, alsó- 
és felső tagozatos lurkók küzdöttek egymással, 
természetesen külön csoportokban.

Két évvel meghosszabbította 2014. 
június 30-áig érvényes szerződését 
Simon Krisztián. A tehetséges futbal-
listának így a 2015/2016-os szezon 
végéig van érvényes megállapodása 
az Újpest FC-vel.

imon tizennégy évesen, Gödöllőről igazolt 
Újpestre, azóta egy fél éves hollandiai kité-
rőt leszámítva a Megyeri úton rúgja a labdát. 

Az NB I-ben a 2009/2010-es szezonban, Zalaeger-
szegen mutatkozott be, azóta 44 mérkőzésen öt 
alkalommal volt eredményes az élvonalban.

– Két hete beszélgettünk először a tulajdonos Roderick 
Duchâtelet úrral a hosszabbításról – mondta a szélső, – 
nincs mit tagadni, hamar sikerült mindenről megegyez-
nünk. Nagyon jól esik, hogy továbbra is bíznak bennem, 
annak ellenére, hogy az elmúlt fél év a sérülések mi-

att, nem úgy sikerült, ahogyan elterveztem. A legna-
gyobb álmom, hogy szerződésem végéig legalább 

egy bajnoki címet ünnepelhessek Újpesten.
Simon Krisztián az ősz utolsó bajnoki for-

dulójában nem lépett pályára, de a felké-
szülést már társaival együtt kezdi meg. 
Abban bízik, hogy a csapat a szezon ele-
jén célként kitűzött első négy hely egyi-
két megszerzi a bajnokság végére. 

– A következő héten még pihennem 
kell – folytatta, – de utána elkezdem az 
edzéseket személyre szabott program 
alapján. Remélem, hogy január tizedikén jó 
állapotban jelentkezhetek a felkészülés első 

napjára. Hosszú a téli szünet, lesz elég idő arra, 
hogy több héten keresztül együtt készülhessen az 

egész keret. Hiszek benne, hogy a szezon végére a baj-
noki dobogó közelébe kerül az Újpest FC. (ufc.hu/gg)

Simon két 
évet aláírt
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A Könyves fi ai nyerték 
a Verbényi kupát
Az elmúlt héten fejeződött be a már hagyományos Verbényi 
József Kosárlabda Vándorkupa. A tornán a fővárosi középisko-
lák csapatai versenyeztek. A fi úk küzdelmét az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnázium válogatottja nyerte.

Az idei tanévben a Szigeti József Utcai Általános Iskola csarnokába várták a résztvevő-
ket, négy lány- és négy fi úcsapat küzdött a díszes kupáért. 

– Nagy örömünkre hazai győzelem született a fi úk versenyében, a Könyves gimnázi-
um tanulói hódították el a kupát – mondta Fericsán Kálmán. – A „könyves-lányok” ez-
úttal a negyedik helyen végeztek, mentségükre legyen mondva, két meghatározó játé-
kosuk is igazoltan hiányzott a találkozókról.

A Verbényi kupát tizenkettedik alkalommal rendezték meg, és a szervezők nem tit-
kolt szándéka, hogy 2013-ban is a pályára invitálják a középiskolás kosarasokat.

– Valószínűleg más rendszerben zajlik jövőre a torna – jelentette ki a főszervező. – Valamelyik 
őszi hétvégét célozzuk meg. Két-három játéknapot tervezünk, így a gyerekeknek egyszerűbb 
lesz a tanulás mellett a sportolás. És, reményeink szerint, több csapat is benevez a kupára.     G.

A 2012. ÉVI VERBÉNYI KUPA 
VÉGEREDMÉNYE
Lányok
1. Veres Pálné Gimnázium;
2. Trefort Ágoston Gimnázium;
3. Könyves Kálmán Gimnázium;
4. Dózsa György Gimnázium.
Fiúk 
1. Könyves Kálmán Gimnázium
2. Lónyay Utcai Református Gimnázium
3. Dózsa György Gimnázium
4. Veres Pálné Gimnázium

Személyre szabott 
program alapján kezdi 
az edzéseket Krisztián



  P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-
testülete, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-
kiegyenlítő támogatásáról szóló 23/2000.(XII. 29.) számú 
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, a súlyosan 
fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és élet-
feltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatás (a továbbiakban: támogatás) elnyerésére 2013. 
január 2. napjától pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

1. A TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Vissza nem térítendő támogatásban az a személy része-
síthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, 
az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi 
részesedésével működő gazdálkodó szervezet tulajdonában 
álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy 
a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy 
lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó lakás-
használatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakás-
ban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti 
jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási költsé-
gei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot 
halmozott fel, és a kérelmező saját maga, vagy közeli hozzá-
tartozója súlyosan fogyatékos személy.

1.1. Súlyosan fogyatékosnak minősül az a személy, aki:
a)  az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb 

összegű családi pótlékban részesül,
b)  a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkáro-

sodott személy,
c) a rokkantsági járadékos,
d) az aki rokkantsági ellátásban részesül,
e) aki vakok személyi járadékában részesül,
f) aki fogyatékossági támogatásban részesül,
g) aki rehabilitációs ellátásban részesül,
h)  aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenve-
dett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg 
az 50%-os mértéket, vagy

i)   aki 2011. december 31-e előtt I., II. vagy III. csoportú rok-
kantsága alapján részesült nyugellátásban és 2012. január 
1-jét követően részére  öregségi nyugdíjat folyósítanak.

Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelő-
szülő, valamint a testvér.

1.2. A támogatás megállapításának további feltételei:
a) a kérelmező saját maga vagy közeli hozzátartozója 
súlyosan fogyatékos személy, és
b)  a kérelmező (ideértve a támogatás megállapításának 

alapjául szolgáló súlyosan fogyatékos közeli hozzátarto-
zót is) a pályázati kérelem benyújtását megelőzően leg-

alább két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állan-
dó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik, és

c)  a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíj-
minimum) 250%-át (2012-ben a 71 250 Ft-ot), és

d)  a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban életvitelsze-
rűen együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában 
lévő vagyon (ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog 
stb.) együttes forgalmi értéke nem haladja meg a 
nyugdíjminimum összegének ötvenszeresét (2012-ben 
az 1 425 000 Ft-ot). Ebben a tekintetben nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan és ingó vagyontárgy, amely-
nek értékesítése veszélyeztetné a kérelmező (tulajdo-
nos) lakhatási és megélhetési feltételeit, és

e)  a díjhátralék az Önkormányzat közigazgatási terüle-
tén lévő, a kérelmező által lakott lakásra keletkezett, és

f)  a kérelmező vállalja, hogy a közüzemi díjakat a támo-
gatás odaítélésétől kezdődően folyamatosan és határ-
időben megfizeti.

1.3. Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező,
a)  akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, 

illetve aki eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés 
alapján ellátásban részesül, vagy

b)  akinek az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albér-
letbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik, vagy

c)  akinek, illetve akire tekintettel az Önkormányzat a 
támogatást 3 éven belül már egyszer megállapította.

1.4. Támogatás csak egy jogcímen, egy személy részére 
és egy lakás tekintetében állapítható meg.

1.5. Ha a kérelmező a megállapítás alapjául szolgáló 
eljárás során hamis adatot közöl, adatokat eltitkol, 
részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már 
megítélt támogatást vissza kell vonni.

1.6. A szociális körülmények vizsgálata céljából környe-
zettanulmány készíthető.

1.7. A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások:
a) Vezetékes gáz-, áram-, távhő- és vízszolgáltatási díjtartozás,
b)  csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési 

díjtartozás,
c)  a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti 

költséghátralék,
d) lakbérhátralék és külön szolgáltatások díjhátraléka

2. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA
2.1. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt, 
2013. február 18. napjáig kell személyesen, vagy törvé-
nyes meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyúj-
tani az alábbi hivatalban: Szociális Főosztály, Szociális 
Osztály (1041 Bp., Király u. 12-14., telefon: 231-31-01) 
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14-18 óráig, kedd: nincs ügyfél-
fogadás, szerda: 10-17 óráig, csütörtök: nincs ügyfélfoga-
dás, péntek: 8-12:30 óráig. A pályázati adatlapok ingyene-

sen szerezhetők be a fenti hivatalokban, vagy letölthetők 
a http://www.ujpest.hu weboldalról. 

2.2. A pályázati kérelmekhez csatolni kell:
a)  a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtag-

jai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított 
igazolásokat (nyilatkozatokat);

b)  vállalkozó, társas vállalkozás vezető tisztségviselője ese-
tében az Állami Adóhatóság által kiadott jövedelem-
igazolást, valamint nyilatkozatot a le nem zárt adóév 
átlagos havi jövedelméről;

c)  nyilatkozatot a kérelmező és családja, valamint az életvitel-
szerűen együttlakó személyek számáról, és családi állásáról;

d)  18 életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást;
e)   munkanélküli személy esetén a Munkaügyi Központ 

igazolását;
f)  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy van-e érvényes tartá-

si, életjáradéki vagy öröklési szerződése;
g)  a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtag-

jai számára vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat 
(nyilatkozatot);

h)  a közüzemi szolgáltatók – 15 napnál nem régebbi kelte-
zésű – igazolását a közüzemi díjak egyenlegéről, valamint 
a díjhátralék keletkezésének időpontjáról és mértékéről;

i)  a súlyos fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazo-
lására szolgáló okiratot;

j)  a lakhatás havi költségére vonatkozó igazolásokat (nyi-
latkozatot);

k)  a lakás bérleti szerződésének másolatát, illetve magán-
tulajdonú lakás esetében három hónapnál nem régeb-
bi tulajdoni lap másolatát;

l)  nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban 
legalább két éve életvitelszerűen, milyen jogcímen lakik;

m)  nyilatkozatot arról, hogy az adós a hitelező szervezete-
ket felhatalmazza arra, hogy a fizetés elmaradásáról az 
Önkormányzatot tájékoztassák;

n)  a pályázó és a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátar-
tozók nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kérelem benyúj-
tását megelőző 3 évben nem részesültek támogatásban.

2.3.  A hiányosan benyújtott és a vonatkozó rendeletben 
vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek 
meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbí-
rálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – 
értesíteni kell. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

2.4.  A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete 
által megválasztott bizottság bírálja el 2013. március 
4. napjáig.

2.5.  A döntésről a pályázókat az Önkormányzat 2013. 
március 19. napjáig írásban értesíti.

2.6.  A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósság-
kezelésre vonatkozó szerződést köt, amelynek alapján 
a támogatás összegét a díjhátralék követelésére jogo-
sult szolgáltatóknak utalja át.

 Budapest, 2012. november 29.
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
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Ú J P E S T I  S Z I R É N A

A képen látható csalók további áldo-
zatainak jelentkezését várja a rendőr-
ség. Ahogyan az Újpesti Naplóban és az 
ujpest.hu-n korábban megírtuk, a szlo-
vák állampolgárságú csalópáros először 
útbaigazítást kért a későbbi sértettek-
től, a páros férfi  tagja telefonhívást szín-
lelve azzal csalt ki pénzt tőlük, hogy út-
baigazítóik hozzátartozóját baleset érte.

Az elkért százötven és háromszáz-
ezer forint közötti összegért dollárt 
kínáltak fel cserébe, amit megmutat-
tak és egy táskába téve nyújtottak át 
az áldozatoknak, azonban a pénzt – 
hatvanöt egydollárost – az utolsó pil-
lanatban kivették a táskából.

A rendőrök Letenyénél fogták meg 
a párost, akik Magyarországon már 

huszonnyolc embert károsítottak 
meg, akik közül három – beleértve az 
első áldozatot – újpesti. A IV. kerületi 
rendőrkapitányság ezúton kéri, hogy 

akiket a képen látható páros hasonló 
módszerrel károsított meg, jelentkez-
zen a 1/231-4000-es vagy a 107-es te-
lefonszámon. M. O. A.

További áldozatokat keresnek
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In gat lan el adó
� Sürgősen eladó Újpest kertvárosában, 96 m2-es 
családi ház (pince, kamra). Telek 618 m2. I. á.: 43,5 
MFt, tel.: 06-70-293-6719

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

� Fűzfa utcában igényesen kívül – belül felújított, 
hőszigetelt, előkertes, 63 m2-es családi ház, gépkocsi 
beállóval, melléképülettel eladó. A ház egyéb ráfor-
dítás nélkül több évtizedig minőségben használható. 
I.á.: 25 MFt, tel.: 06-70-512-4107

� Nyárfa utcában tíz éve teljes körűen felújított, kar-
bantartott, előkertes, 73 m2-es, téglából épült, rö-
vid határidővel költözhető, tehermentes, jó beosztá-
sú családi ház, garázzsal, szép kerttel, cserépkályhával 
eladó. I.á.: 22,9 MFt, tel.: 06-70-512-4107

� Újpesten, tulajdonostól eladó Blaha Lujza utcá-
ban, 72 m2, részben felújítandó, azonnal birtokba ve-
hető családi ház. 333 m2-es, összközműves, jó adott-
ságú, napos telek. Beépíthetősége 35%. I. á.: 14,9 MFt, 
tel.: 06-70-329-1566

� Eladó Újpesten, Pozsonyi úton 1+2 fél szobás, 56 m2-
es lakás. Metró közeli, csendes, IX. emeleti, világos kony-
hás, parkettás, vízórás, parkra néző, napfényes otthon. 
I. á.: 7,99 MFt, tel.: 06-30-387-1057, 06-30-549-4116

� Újpest városközpontban, a metró végállomásánál, 
modern házban eladó egy 59 m2-es, téglaépítésű, II. 
emeleti, 2 szobás, klímával rendelkező lakás, tároló-
val, teremgarázs beállóval. Az ingatlan fűtése házköz-
ponti, egyedi méréssel, tel.: 06-30-914-5853

� Újpesten, a Pozsonyi ltp-en, 56 m2-es, 1+2 félszobás, 
IX. emeleti, hőmennyiségmérős panellakás eladó. Fix ár: 
7,2 MFt, illetve Káposztásmegyeren, Lakkozó utcában, 
2,5 szobás, II. emeleti, 61 m2-es, gyönyörűen felújított, 
azonnal költözhető panellakás eladó. Ár: 10,3 MFt. Ma-
gánszemélyek hívását várom, tel.: 06-70-637-2718

Ingatlant kiad
� Kiadó hosszútávra, vagy eladó Nógrád megyében, 
Bánkon, Szondi utcában, az üdülőövezetben, bánki 
tónál, télen is lakható – fűthető –, kétszintes, 50 m2-
es, téglaház, két fürdőszobával, 1+2 félszobával, nagy 
terasszal, tel.: 06-20-379-2219

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

Szolgáltatás
� Megbízható, középkorú hölgy vállal takarítást, va-
salást, főzést, bevásárlást, idős beteg ember felügye-
letét, plusz idős egyedül álló beteg emberrel eltartási 
szerződést kötnék, tel.: 06-20-968-2448

 (x)

� 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

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

� Dugulás elhárítás falbontás nélkül. Víz, gáz, 
fűtésszerelés, wc-k, mosdók, tartályok cseré-
je. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

� 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

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

� Kisebb, nagyobb burkolási munkák, javítások, 
megbízható szakembertől. Korrekt áron, minden 
kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, tel.: 
06-70-398-4899 

� Nyugdíjas asztalos, asztalosmunkát vállal. Ja-
vítást 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, sakk, eszperantó nyelv oktatását 
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. 
Honlapcím: www.zrob.hu, tel.: 06-30-572-7416

� Nagy gyakorlattal rendelkező középiskolai ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanár korrepetálást, 
mindkét szinten érettségi felkészítést vállal. Érdek-
lődni telefonon lehet: 06-30-747-5869

� Asztalitenisz egyéni képzés, korhatár nélkül, tel.: 
06-20-335-0900, 06-30-841-8227

Állást kínál
� Ingatlanértékesítőket keresünk Budapest I., II., 
és XII. kerületeibe. Az első két hónapban fix jö-
vedelem, adminisztrációt és céges telefont biz-
tosítunk. Helyismeret és számítógépes alapisme-
ret szükséges, a többit megtanítjuk! Jelentkezés: 
csic@csic.hu

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

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

Vegyes
� Pentium 4-es számítógép hagyományos monitorral 
20 000 Ft-ért, lcd monitorral 25 000 Ft-ért eladó inter-
netezésre. Játékokhoz kitűnően használható. Szállítás-
ban tudok segíteni, tel.: 06-20-374-6616

� Üzlet és rendezvény dekoráció léggömbök-
kel! Lufi kapu, girland, figuratív elemek. Lufi 
hajtogatás magán és céges rendezvényeken! 
www.lufiszobor.hu, lufiszobor@upcmail.hu

Gyermekfelügyelet
� Tanárnő és bébiszitter vagyok. Szívesen vállalom 
bölcsődés, óvodás és kisiskolás korú gyermeked fel-
ügyeletét – míg Te dolgozol, takarítasz, tanulsz, pi-
hensz – akár saját otthonomban is. Fizetség megegye-
zés szerint, tel.: 06-30-894-5886

Eltartás
� Eltartási, vagy életjáradéki szerződést kötünk idős, 
egyedülálló szépkorúval. Becsületes házaspár várja a 
hívását! Csak ügyvédi, hivatalos ügyintézéssel. Ne ka-
rácsonyozzon egyedül. Korrekt emberek jelentkezze-
nek, tel.: 06-70-228-2266

fogászati szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás

· fogbeültetés

· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás

· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés

· esztétikus tömések

· fogékszer

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

06-20-429-6944

FOGCENTRUM

Életmentő pontok Újpesten
Automata defi brillátor készülékek Újpes-
ten: Ady Endre Művelődési Ház (1043 Bp., 
Tavasz utca 4.); Polgármesteri Hivatal (1041 
Bp., István út 14.); Polgármesteri Hivatal 
Káposztásmegyeri Kirendeltség (1048 Bp., 
Hajló utca 42-44.); Újpesti Szent István téri 
piac, Piacfelügyelőség; Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt. (1042 Bp., Munkásotton u. 66-68.);

ÓRIÁSI VÉGKIÁRUSÍTÁS 
A SZALAY KÖNYVKIADÓ 
KÖNYVDISZKONTJÁBAN!

ÚJPEST KÖZPONTBAN, 
a Budapest bank mellett ÁRPÁD ÚT 57-59.

NYITVA MINDEN NAP: 8.00-19.00-ig
AZ ÜZLET 2012. DECEMBER 24-ÉN, 

VÉGLEG BEZÁR.

Ponty szelet 1680 Ft/kg

Vegyes halászlének való 990 Ft/kg

Halbelsőség 4000 Ft/kg

Harcsafi lé 3390 Ft/kg

Ponty törzs 1600 Ft/kg

Tisztított keszeg 900 Ft/kg

Csirkemáj 499 Ft/kg-tól

Csirkezúza 499 Ft/kg-tól

Csirkeszárny 399 Ft/kg-tól

Grillcsirke 599 Ft/kg-tól

Csirkecomb 499 Ft/kg-tól

Baromfi virsli 499 Ft/kg-tól

Idared alma 159 Ft/kg-tól

Citrom 299 Ft/kg-tól

Mandarin 179Ft/kg-tól

Narancs 179 Ft/kg-tól

Fokhagyma 500 Ft/kg-tól

Burgonya 99 Ft/kg-tól

Vöröshagyma 129 Ft/kg-tól

Savanyú káposzta 360 Ft/kg

Minden kedves Vásárlónknak Kellemes 
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

www.ujpest.hu/piac

Sav

M
Ün
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