
ÉV ELEJI VÁLTOZÁSOK
Kedvező változások a családoknak és 
a munkavállalóknak: nőtt a minimál-
bér, a nyugdíj, bevezették a gyed ext-
rát, emelkedik a szociális és gyermek-
védelmi dolgozók bére.  2. oldal

ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 
Az Adóigazgatási Iroda összegyűjtöt-
te és az újpesti lakosok fi gyelmébe 
ajánlja a helyi adókkal és a gépjármű-
adóval kapcsolatos általános és speciá-
lis tudnivalókat, határidőket.   14. oldal

ÚJ RÖNTGENGÉPEK
A SZTK-ban átadták a képalkotó di-
agnosztikai osztály új digitális rönt-
gengépeit, a felvétel azonnal megje-
lenik, a képfeldolgozást pedig rög-
tön a kiértékelés követheti. 5. oldal

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA
A sportújságírók szavazatai alapján 
az UTE színeiben versenyző olimpi-
ai és világbajnok úszó, Gyurta Dáni-
el lett az év férfi  sportolója, a serleget 
Balczó Andrástól vette át.  13. oldal
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Másodszor nyert az óvoda
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y A káposztásmegyeri Park Óvoda második alkalommal nyerte el 
a Zöld Óvoda címet a környezettudatos nevelésért.  3. oldal
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Kedvező 
változások az új 
esztendőben
Több, a családokat és a munkaválla-
lókat is pozitívan érintő változás lé-
pett életbe január 1-jétől: nőtt a mini-
málbér és a nyugdíj, bevezették a gyed 
extrát, valamint emelkedik a szociális 
és gyermekvédelmi dolgozók bére is.

A minimálbér összege január 1-jétől 101 500 fo-
rint, míg a szakmunkás-bérminimum 118 ezer fo-
rintra módosult. A közfoglalkoztatottak esetében 
az infl ációkövető béremelés és a kiskeresetűek adó-
csökkentése együttesen hat. A szakképzett közfog-
lalkoztatott garantált bére bruttó 99 100 forint, az 
alap-közfoglalkoztatásért járó fi zetés bruttó 77 300 
forintra módosult.

Idéntől a szociális, a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ágazatban 91 ezer dolgozó bérét 5–11 
százalékkal, azaz havi 6–17 ezer forinttal emelik 
meg, amelyet az érintettek márciustól kapnak meg, 
januárig visszamenőleg.

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő felidézte, 
a gyed extráról még tavaly novemberben döntöttek: 
a támogatási forma keretében a gyes és a gyed folyó-
sítása mellett újra vállalható munka a gyermek egy-
éves kora után. Testvér születése esetén a korábbi el-
látások megmaradnak, így például két gyedre vagy 
két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy 
időben. Hollósi Antal kiemelte: a diplomás gyed ese-

tében az édesanya – 
aki a szülést megelő-
ző két évben felső-
fokú képzés nappa-
li tagozatán két fél-
évet teljesített – a 
gyermek egyéves ko-
ráig jogosult a gyed-
re. Később tovább 
folytathatja a tanul-
mányait, gyermeké-
nek hároméves korá-
ig gyest kap, amely a 

minimálbér hetven százalékát jelenti. 
– A diplomás gyed egyrészt a felsőfokú alapkép-

zésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben 
és a szakirányú továbbképzésben tanulókat érinti; 
ők a minimálbér alapján kapnak gyedet. Azoknak, 
akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben 
vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérmi-
nimum alapján számítják a gyedet – tette hozzá.

Emelkedett a nyugdíj: január 1-jétől az infláci-
ót követő mértékben, 2,4 százalékkal nőtt a já-
randóság mértéke, és ugyanennyivel emelkedtek 
a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, vala-
mint a baleseti járadék is. Emellett közel nettó 
40 ezer forintra nőtt az emelt összegű ápolási díj, 
és ugyancsak az idei évtől jelenik meg a kiemelt 
ápolási díj, amelynek összege közel nettó 48 ezer 
forint.

Február 1-jétől havonta legfeljebb két alkalom-
mal vehetünk fel ingyenesen készpénzt, hónapon-
ként összesen százötvenezer forintig. Dr. Hollósi 
Antal fi gyelmeztet: január 20-ig kell megjelölni a 
kiválasztott bankszámlát, ezt az ügyfelek szemé-
lyesen és az interneten keresztül is megtehetik. A 
képviselő a több helyen is olvasható adatvédelmi 
aggályokra reagálva hozzátette: sokaknak ennyi a 
tényleges fi zetésük, az adatokat pedig bizalmasan 
kezelik. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség 
hat és fél millió embert érint. 

 MTI/MOA

Kényelmesebbé válik a buszozás
Február 1-jétől a 120-as busz megáll a Munkásotthon utcai megál-
lónál. Az intézkedésnek köszönhetően a lakótelep kényelmesebben 
megközelíthetővé válik a városközpontba érkezők számára.

Mint ismert, az Árpád híd felől érkező 120-as buszok az újpesti végállomás előtt csak a Nyár ut-
cánál álltak meg, és noha a 30-as buszcsalád Munkásotthon utcai megállója szintén a járat út-
vonalára esik, a buszok nem érintették; akik itt szálltak volna le, azoknak a városközpontból kel-
lett visszasétálniuk. A lakossági megkeresésekre a polgármester kezdeményezte a megálló létesí-
tését a BKK-nál.

A BKK intézkedésének köszönhetően a 120-as busz új megállójával jobban megközelíthető lesz 
a lakótelep északi része, és csökken a gyaloglási távolság, emellett a megálló egyben kényelmes 
átszállási kapcsolatot jelent a 30, a 30A és a 230-as járatokhoz. 

Ugyancsak ismert: 2103. március 2-ától a 120-as buszra – hasonlóan a 147-eshez, érvényesí-
tett jegy vagy bérlet felmutatásával – csak az első ajtón lehet felszállni, a járművezetőnél pe-
dig vonaljegy kapható.  MOA



A Zöld Óvoda címet igazoló oklevelet 
még tavaly év végén vehette át az in-
tézmény vezetője a Magyar Mezőgaz-
dasági Múzeumban, a Vajdahunyad-
várban. Majzik Ferencné óvodaveze-
tő azt mondta: az óvoda pedagógiai 
programját úgy alakították ki, hogy a 
környezettudatosság és az egészséges 
életmód kerüljön a középpontba; e 
kettő ugyanis szorosan összefügg. 

– A környezetre fi gyelő, tudatos ne-
veléshez szükséges eszközöket pályá-
zati források útján szereztük be. Fon-
tos szempont, hogy a mozgásra és a 
játékra ne csupán kint a szabadban, 
hanem bent is ugyanúgy lehetőség le-
gyen. Sok helyszínen jártunk már, visz-
szatérő látogatói vagyunk többek kö-
zött a Lepkemúzeumnak és az Állat-
szigetnek, de jól ismerjük például a 
Farkaserdőt vagy a Mogyoródi-patak 
környékét is – sorolja a zöldnevelés 
mibenlétét Majzik Ferencné.

Ezenfelül az óvoda megtartja az úgy-
nevezett zöldünnepeket is. A résztve-
vőknek megéri a zöldintézmények so-
rába lépni: tagjai lesznek a Zöld Óvo-
dák hálózatának, kapcsolatrendsze-
rük bővül, a programok kínálata segí-
ti szakmai fejlődésüket.  MOA

Másodszor nyertek
Második alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet a 
Park Óvoda. Először 2009-ben kapta meg ezt az elisme-
rést a környezettudatos nevelésért.
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Mindenkinek jó
a városkártyaprogram 

Mi, újpestiek 
tartsunk össze!
Újpest Önkormányzata városkártya-
programot indít. Ennek során min-
denki, aki Újpesten él, igényelhet Új-
pest-kártyát, amely különböző ked-
vezményekre jogosítja tulajdonosát 
az önkormányzat által működtetett 
kulturális és szabadidős létesítmé-
nyekben, valamint azoknál az újpesti 
kereskedelmi és szolgáltató cégeknél, 
amelyek csatlakoznak a programhoz.

A kártyaprogram segít abban, hogy az itt élők meg-
ismerhessék a helyi vállalkozásokat, üzleteket, bolto-
kat. Így, ha azok jól alakítják ki ajánlatukat, kedvez-
ményeiket, azzal megjósolhatóan nagyobb vevőkör-
re, törzsvásárlókra tehetnek szert. A program emellett 

fontos szerepet játszik abban is, hogy szorosabbra 
fonja az Újpesten élők, az itt működő – első-
sorban kereskedelmi és szolgáltató – vál-
lalkozások, valamint az önkormány-
zat kapcsolatát, együttműködését. 

A városvezetés elsődleges cél-
ja az Újpest-kártyával – külföl-
di és hazai tapasztalatok alap-
ján – a lokálpatriotizmus 
erősítése. Azt üzeni: mi, új-
pestiek tartsunk össze! 

A kártyának van felnőt-
teknek és gyermekeknek 
szóló változata is, utóbbi 3 
éves kortól 18 éves korig igé-
nyelhető. Az Újpest-kártya-
elfogadóhelyek között már ta-
lálunk éttermet, cukrászdát, 
fodrász-, kozmetikai üzletet, ru-
házati boltot, optikát és továb-
bi szolgáltatókat, amelyeknek 
a száma folyamatosan bővül. 
 G.R.

A program minden Újpesten működő cég felé nyitott, az érdeklődők a 06-70 396-5773-as telefon-
számon kaphatnak felvilágosítást.

Az újpestiek ingyenesen igényelhetik az Újpest-kártyát a www.ujpestkartya.hu oldalon, szemé-
lyesen pedig az Újpest Márkaboltban (IV., István út 17–19.). 



Meghitt 
ünnepség 
az idősek 
klubjában
Kedves megemlékezésben 
lehetett része karácsony kö-
zeledtével a Nagyszomba-
ti utcai Őszkacsintó Idő-
sek Klubja nyugdíjasainak. 
A Megyeri Úti Általános Is-
kola diákjai karácsonyi mű-
sorral köszöntötték őket, dr. 
Hollósi Antal országgyűlési 
képviselő az önkormányzat 
nevében ajándékcsomaggal 
kedveskedett az időseknek.

A Megyeri Úti Általános Iskolánál hagyo-
mány, hogy felkeresik és köszöntik a kör-
nyező idősotthonok, nyugdíjasklubok la-
kóit, látogatóit ünnepek idején. Az isko-
la kisdiákjai nem először lepték meg az 
Őszkacsintó Idősek Klubjának nyugdíja-
sait sem. Ezúttal kedves gyerekdalokból 
összeállított karácsonyi műsorral léptek 
fel a közelgő ünnep alkalmából. 

A klubba ellátogatott dr. Hollósi An-
tal országgyűlési képviselő, aki az ün-
nep alkalmából az önkormányzat nevé-
ben két vérnyomásmérő készüléket, to-
vábbá mindenkinek egy-egy ajándékcso-
magot vitt, benne gyümölccsel, könyvvel 
és egyéb meglepetéssel. 

Az eseményen mindenkinek átnyúj-
tották azokat a szépen megrajzolt, verses 
karácsonyi üdvözlőlapokat is, amelyeket 
a Lázár Ervin Általános Iskola, valamint a 
Benkő István Református Általános Isko-
la és Gimnázium kisdiákjai készítettek a 
klub tagjainak.

A képviselő előző nap a Béla utcai idő-
sek klubjában járt, ahol szintén karácso-
nyi ajándékkal kedveskedtek a Megye-
ri Úti Általános Iskola diákjainak ünnepi 
műsorát követően.  G. R.
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Dr. Hollósi Antal az önkormányzat 
ajándékaként vérnyomásmérő 

készülékeket és meglepetés csomagokat 
adott át a klub tagjainak

A Megyeri Úti Általános Iskola 
diákjai kedves gyermekdalokkal 

vidították fel a jelenlévőket

Sok száz gyermek 
Angyalszárny alatt 
Betlehemi csillag címmel ünnepi 
műsorral és sok ajándékkal kedves-
kedett Újpest Önkormányzatának 
jótékonysági szervezete száz nehéz 
sorsú gyermeknek december köze-
pén a Polgár Centrumban. Az ün-
neplő gyereksereget Wintermantel 
Zsolt köszöntötte.

z Újpesti Cseriti ezen a decemberi dél-
utánon a Polgár Centrumban színes kará-
csonyváró műsorral várt száz nehéz sorsú 

családból érkező iskolást. A lurkókat Wintermantel 
Zsolt polgármester köszöntötte.

– Remélem, hogy amikor majd eljön kará-
csonyeste, a mai összejövetelnek köszönhetően 
picit boldogabban tekintetek majd ti is a jövő elé 
– szólt a gyerekekhez. – Sokan fogtak azért össze, 
hogy ma itt együtt ünnepelhessünk. Örülök an-
nak, hogy Újpest ilyen összefogó közösség, és re-
mélem, ha felnőtök, ti is olyan hasznos tagjai lesz-

tek a helyi közösségnek, mint ahogy mindnyájan 
vagyunk, így, sokan, együtt – emelte ki a polgár-
mester.

Immár harmadik éve rendezték meg az An-
gyalszárnyon programot, amelynek egyre bővül 
a támogatói köre. A rendezvény kis vendégei le-
vélben fogalmazták meg az Újpesti Cseritinek, 
minek is örülnének karácsonykor. A kívánságok 
ezen a délutánon válhattak valóra. Az ajándékok 
jelentős részét magánszemélyek adták össze, de 
a műsor is összefogással jött létre, annak érdeké-
ben, hogy a meghívottaknak szép lehessen a ka-
rácsony.

A gyerekek csillogó szemmel bontogatták a 
csomagokat, amelyekből sorra kerültek elő az 
óhajtott ajándékok. Volt, akinél ruhaféle, másnál 
szép könyv, sokaknál játék került elő, de minden-
kinél megbújt egy rúd fi nom bejgli és egy belé-
pőjegy az Aquaworld Élményfürdőbe. Viki, a Láz-
ár Ervin Iskola negyedikese éppen ekkor varázsol-
ta elő az első ajándékot, egy saját kézzel kifesthe-
tő táskát a csomagból.

– Nagyon klassz, hogy fürdőbelépőt is kaptunk 
– mondta örömében tapsolva-ugrálva a szőke 
kislány, majd fordult is a mellette ülő Laurához, 
aki éppen egy nagyon „menő” babát húzott elő a 
csomagból. Az ajándékozást követően a gyereke-
ket közös kakaózás várta.  

 G. R.

KIRÁLY LINDA ÉS VIKTOR KARÁCSONYRA
Az Újpesti Cseriti karácsonyi ünnepsorozatá-
nak részeként ötszáz gyermek vendégeskedhe-
tett a karácsony előtti napokban az Ady Endre 
Művelődési Házban, ahol ezúttal a Király test-
vérek, Linda és Viktor léptek fel a jól ismert és 
legújabb slágereikkel. A műsor zárásaként a 
gyerekek ajándékcsomagot vehettek át az Új-
pesti Cseriti jóvoltából, amelyben egy divatos, 
„Újpest” hímzéssel ellátott sapka és édesség 
volt. A rendezvény támogatója a Coats Hun-
gary és a Madi Nyomdaipari Kft. volt. A kon-
cert szervezését és lebonyolítását a független 
gyermekvédelmi felelősök és az újpesti iskolák 
pedagógusai is segítették. 

A
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Újpesti telek hangulatát idézi az a szabadtéri jégpá-
lya, amely a városháza szomszédságában advent óta 
várja a látogatókat. Az ünnepek már elmúltak, ám 
a korcsolyapálya továbbra is nyitva tart, hogy egé-
szen február közepéig számtalan kis és nagy gyer-
meket örvendeztessen meg a téli sportok egyik leg-
szebbjével: a korizással. 

A pálya melletti kölcsönzőből jelképes összegért 
bárki bérelhet korcsolyacipőt, így azok is hódolhat-
nak a sportnak, akiknek nincs felszerelésük. Kesztyű-
ről azonban mindenkinek saját magának kell gon-
doskodnia, amelynek használata kötelező a pályán. A 
jégpálya használata ingyenes, ám fontos tudni: min-
denki saját felelősségére használhatja.

A pálya körüli pavilonokban kürtőskalácsot, for-
ralt bort, puncsot, meleg teát és némi harapnivalót 
találhat, aki a korizás után megpihen.

A pálya nyitva tartása hétköznapokon: 
15-től 21 óráig közönségkorcsolyázás; hétvégén: 
9-től 14 óráig közönségkorcsolyázás; 15-től 21 óráig 
közönségkorcsolyázás.  G. R.

Továbbra is vár 
mindenkit a jégpálya
Ugyan a karácsonyi vásár véget ért, ám a városháza szom-
szédságában található korcsolyapálya továbbra is várja a 
„legsportosabb város” lakóit. Hamisítatlan téli hangulat – 
jégpálya, forralt bor és kürtőskalács – fogadja a látogató-
kat február közepéig a Szent István téren. Az önkormány-
zat által biztosított jégpálya használata ingyenes.

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

Folyamatos
megújulás 
Ünnepélyesen átadták a képalkotó 
diagnosztikai osztály digitális rönt-
gengépeit a szakorvosi rendelőben. 

A szalag ünnepélyes átvágása után Wintermantel 
Zsolt úgy fogalmazott: öröm, amikor avatni, és nem 
betegként érkezünk egy egészségügyi intézménybe. 
A folyamatos megújulás újabb állomása a röntgen-
gépek átadása.

– Ezek az alkalmak mutatják meg, jó döntés volt, 
hogy Újpest vegye át a szakrendelőt, még akkor is, 
ha voltak, akik ezt nem akarták – utalt vissza az előz-
ményekre a polgármester. Hozzátette: a fejlesztések 
önmagukat igazolják. Egyben köszönetet mondott 
mindazoknak, akik munkájukkal segítették a meg-
újulást és az ezzel járó kellemetlenségek elviselését.

Dr. Hollósi Antal a Károlyi Sándor Kórház orvos 
igazgatója szakmai szemmel közelítve kiemelte, a fej-
lesztés orvosnak, betegnek, városnak egyaránt öröm, 
nem utolsósorban pedig ezáltal javulhat az ellátás 

színvonala. Egyúttal abban is segít a szakrendelőnek, 
hogy a jobb technikai körülményeknek köszönhető-
en az orvosok szívesebben maradnak és jönnek ide 
dolgozni. 

Dr. Csemniczky Katalin, a képalkotó diagnoszti-
ka osztályvezető főorvosa a korábbi fejlesztésekről 
szólva emlékeztetett a szájsebészet korszerűsítésé-
re, valamint a szintén nemrégiben beszerzett ultra-
hangkészülékre.

– A most átadott két felvevő- és egy 
átvilágítóberendezés használata már nem követe-
li meg a fi lmelőhívást, vegyszerhasználatot, köny-

nyebb vele dolgozni, mint amelyekkel eddig volt. A 
felvétel azonnal megjelenik, az utólagos képfeldol-
gozást pedig rögtön a kiértékelés követi – ismer-
tette a szakmai hátteret a főorvos asszony. Egyben 
hozzátette: – E korszerű berendezés használatával 
a későbbiekben arra is lehetőség nyílik, hogy a lele-
tet akár másik rendelőből vagy városból, a távolból 
is kiértékelhessék.

Nagy István alpolgármester a rendelő korszerűsí-
tése kapcsán úgy fogalmazott: a korszerűsítés hosz-
szú folyamat, amelynek még nincs vége. Szerinte ér-
demes volt, noha akadtak kételkedők, akik szerint az 
SZTK saját kézbe vétele az önkormányzat csődjét je-
lentette volna, de ez természetesen nem következett 
be. Az alpolgármester az eddig elért eredményeket 
közös sikerként értékelte. M. ORBÁN ANDRÁS

Újpest Önkormányzata 2011 őszén vette fenn-
tartásba a korábban a Fővárosi Károlyi Sándor 
Kórházhoz tartozó járóbeteg-szakellátást, majd 
rövidesen nekilátott a szakrendelő felújításá-
nak, amelyre több évtizede vártak a betegek és 
az egészségügyi dolgozók. A rekonstrukció most 
egy újabb, jelentős szakaszához érkezett: az el-
avult röntgenosztály helyét átvette a legkorsze-
rűbb képalkotó diagnosztikai rendszer.

E G É S Z S É G T E R V

  
Újpest!
 Hajrá 
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Tízes villamos – különjáratok (1.)

Gyűszű Margit 
osztálya

z Attila utcai általános iskola legkemé-
nyebb első osztályába vettek fel 1952-ben. 
Gyűszű Margit osztályába. Szikár, kőke-

mény nő volt, szigorú, szerető pedagógus és ízig-
vérig magyar! A szó legnemesebb és legtisztább ér-
telmében. 1952-ben! Nem 1990-től, nekibuzdulva, 
még csak nem is 1957-től, a konszolidációtól, ha-
nem a tajtékzó Rákosi-éra legsötétebb éveiben.

Az iskolának olyan magyar dísztermet alakított ki az 
első emeleti két összenyithatóból, hogy csodájára jár-
tak. Ebben a szellemben tanártársa, Zana Dezső volt a 
partnere és „harcostársa”, akiről ma már nem tudom, 
mit tanított, de nyilván magyart. És Bakró László volt 
az igazgató, akinek valószínűleg néha tartania kellett a 
hátát a Gyűszű és Zana miatt, de mellettük állt.

Hogy honnan, kiktől lettek a gyönyörű motívu-
mokkal átszőtt függönyök, a díszes tányérok, fali-
szőnyegek, a magyarosra mintázott karnisok, azt 
nem tudtuk, de tény, hogy a terem egy skanzenben 
is látványosságnak számított volna. 

Pedig akkoriban könnyen össze lehetett szedni 
egy – valamilyen, akármilyen – koholt vádacskát, 
sőt, kis börtönt vagy deportálást, hiszen az ének 
úgy szólt, hogy „nemzetközivé lesz holnapra a vi-
lág”. Viszont Gyűszű Margit osztályának a tanterme 
és a rábízott gyerekek neveltetése azt hangsúlyozta, 
hogy magyarok vagyunk.

Bemutattunk népdalos-verses műsorokat és az 
általa írt Madársors című mesejátékot is a színház-
teremmé alakított dupla teremben. A történet egy 
tanári asztalból kialakított kémény körül játszó-
dott, a fecskeházaspárról, a gólyaházaspárról és a 
„házmesteri” teendőket ellátó Verébnéről szólt. A 
darabot többször is telt ház – szülők, testvérek, 

családtagok – előtt játszottuk, és azt hiszem, más 
iskolákban is.

Apám elkérte pár napra Gyűszű Margittól az ere-
deti szövegkönyvet, amelyben jól látható volt, hogy 
a darab körülbelül egyharmadát az engedélyezés 
előtt kihúzatták vele. A Madársors betanítása és 
előadása tettnek számított, akkor a legkisebb tett-
hez is nagy bátorság kellett. Gyűszű Margitban és 
legfőbb segítőjében, Zana Dezsőben pedig a nagy-
nál is nagyobb bátorság lakott.

Az egykori Attila utcai iskola épületének sorsa 
megpecsételődött. Számomra ezért öröm, hogy e 
bejegyzésben megemlékezhetek iskolámról, Gyű-
szű Margitról, Zana Dezsőről, Bakró László igaz-
gatóról. És felsorolhatom az alsó tagozatos osz-
tálytársakat, a teljesség igénye nélkül: Árvai An-
dor, Banás Lajos, Beke Gábor, Bitter László, Bottlik 
Zsuzsa, Csermák László, Giling Anna, Gottlieb Zsu-
zsa, Gréczi János, Hajdók Ernő, Hasznos Erzsébet, 
Hauer Ilona, Jámbor Irén, Jónás Magdolna, Kakuszi 
Ilona, Kenesei Mária, Klenyán Mária, Koltai Károly, 
Krén Károly, Linke Zsuzsa, Lővei István, Marosi Já-
nos, Pattkovszky László, Pattkovszky Mariann, Pely-
va György, Petki Lajos, Rolyik Mátyás, Rozgonyi Gá-
bor, Simonits Sándor, Vajda László, Völgyi László, 
Weisz Péter.

Megvagytok? Jól vagytok? Több mint ötven év 
van mögöttünk… RÉTI JÁNOS

A

Sorozatunkban egykori újpesti városképeket, utcarészleteket szembesítünk a mával. 

Újpest egyik védett utcaneve a Munkásotthon utca, amely 
az Erzsébet utcai sarokhoz közeli, hajdanvolt művelődési in-
tézményre emlékeztet. Az egykori Gyár, Kolozsvári, Somo-
gyi Béla, majd Bútorgyár utca 1955 óta viseli a Munkásott-
hon utca elnevezést.

Az 1889-ben alakult Újpesti Munkástovábbképző Egy-
let a munkásság művelődésének elősegítését tűzte ki céljá-
ul, könyvtár létrehozásával, felolvasóestek, ismeretterjesztő 
előadások, műsoros rendezvények szervezésével. Megfele-
lő helyiség, azaz a Munkásotthon létrehozásának gondola-
ta 1902-ben merült fel. Megalakult a Munkásotthon Bizott-
ság, amely a Kereskedelmi Bankkal folytatott tárgyalásokat 
az anyagi fedezet előteremtésére. Szakmai területenkénti jó-
tékonysági rendezvényeket tartottak több éven keresztül. Az 

összegyűjtött pénzből 1909. december 5-én sikerült az 
esztergomi káptalantól vásárolt épületet (Kakas vendég-
lő – Kolozsvári utca 55.) újjáépítve, kibővítve megnyitni.

A Munkásotthont 1928-ban emeletráépítéssel bőví-
tették. Az eklektikus épület díszei az emeleti félköríves 
erkély és az egész alakos iparos szobrok voltak. Az eme-
leti ablakok feletti falmezőkben a legjelentősebb újpes-
ti iparágak – asztalosok, kőművesek, bőrösök, vasmun-
kások – jelképeit helyezték el, középre pedig a munkás 
természetjárók szimbóluma, a havasi gyopárt tartó, két 
egymásba kulcsolódó kéz került. Az intézményt szövet-
kezeti alapon tartották fenn, a szakmák, illetve magáno-
sok is birtokoltak részjegyeket. Több mint húsz szerve-
zet székhelye volt az épület. A legnagyobb létszámúak, a 

fások, építők, vasasok, bőrösök, szállítók, textilesek mel-
lett itt kapott helyet a Gyermekbarátok és Természet-
barátok Egyesülete is. A könyvtár az 1930-as évek ele-
jén évi 12-15 ezer látogatóról közölt adatokat. Színjátszó 
csoport, dalkar és zenekar is színesítette az intézmény 
tevékenységét. 1944. március 24-én alispáni határozat-
tal politikai okokból bezárták, majd 1945 februárjától 
ismét megnyitotta kapuit. 1963-ban nagytermét Rákosy 
Zoltán festőművész három freskójával díszítették, ame-
lyek ma is láthatóak. Végleges bezárására, lebontására 
1979-ben került sor a környéken zajló lakótelep-építés 
miatt. A helyén létesült szolgáltatóház egységében év-
tizedekig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik kerületi 
fi ókja működött, ma Agapé ház.  B. K. 

Az újpesti 
Munkásotthon

Újpest akkor és most XLI. rész

A rovat tanácsadó szakértői: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténészek. Felvételek: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény és Várai Mihály. 
Fotó: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény, Várai Mihály. Sorozatunkat kövesse a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer oldalon is!



– receptek a hét minden napjára

Nyersen: a fehér vagy lila káposztát, savanyú ká-
posztát önmagában vagy szeletelt almával, sár-
garépával fogyaszthatjuk tízóraira, uzsonnára.

Levesek: fejes káposztából, savanyú ká-
posztából főzhetjük. Pró-

bálkozzunk bátran 

burgonyával, gombával, vegyes zöldségek-
kel. Többféle fűszerekkel ízesíthetjük, így 
mindig más ízekkel kedveskedhetünk sze-
retteinknek. Csurgathatunk bele tojást is. 
Különlegessé tehetjük a levest azzal is, hogy 
nagyméretű tésztabetétet alkalmazunk: 
penne, makaróni, nagy fodros kocka. A 
tészta egészségesebb, ha durumlisztből ké-
szült. A leves tetejére szórhatunk reszelt saj-
tot, olajos magokat, pirított zsemlekockát.

Főzelékek: lucskos káposzta, tejfölös 
vagy kapros, paradicsomos káposzta; eze-
ket önállóan vagy hússal egybefőzhetjük; 
székelykáposzta, töltött káposzta, szabol-
csi töltött káposzta (paradicsomos), ra-

kott káposzta.
Káposztás ételek fehér vagy lila 
káposztából, akár vegyesen is: 

káposztás tészta, nudli, galus-
ka, rizs, hajdina, köles, vagy 

rétegezhetjük ezeket fejes káposztával, sa-
vanyú káposztával, és tepsiben megsüt-
hetjük (tegyük változatosabbá a köretek 
repertoárját); párolt káposzta. 

A rakott burgonya, a brokkoli- és kar-
fi olételeknek is pikáns ízt adhat, ha kevés 
savanyú káposztával ízesítjük. Káposztás 
rétes és palacsinta, káposztás pirog, ká-
posztás pogácsa és lángos, saját sütésű ke-
nyérbe is süthetjük.

Salátákhoz: káposztasaláta, vegyes sa-
láta, csalamádé, savanyú káposzta, vörös 
vagy fehér káposztával töltött paprika, fe-
hér káposztával töltött pritamin vagy ko-
vászos uborka, káposztával töltött vörös 
és lila hagyma.

A káposztafélék családjába tartozik még 
a lila káposzta, a kelkáposzta, a kelbimbó, 
sőt a brokkoli és a karfi ol is. 

 LETTNER ANNAMÁRIA dietetikus

A hónap étele 
a káposzta 

posztából főzhetjük. Pró-
bálkozzunk bátran 

vagy kapros, para
ket önállóan vag
székelykáposzta, 
csi töltött kápos

kott káposzta.
Káposztá
káposzt

kápos
ka, r
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Bővülő lehetőségek, 
még több élmény  
Idén összesen 62 új pályázatot hirde-
tett meg a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány, amelyekre már  lehet je-
lentkezni. A harmadik évét megkez-
dő programra 3,5 milliárd forintot 
biztosít az Erzsébet-utalvány forgal-
mazásából befolyó keretből az ala-
pítvány – hangzott el a pályázatot 
beharangozó sajtótájékoztatón. 

z Erzsébet-program januártól megnyíló pályá-
zati lehetőségeiről tartott sajtótájékoztatót 
január 8-án, szerdán a Magyar Nemzeti Üdü-

lési Alapítvány, valamint a Pest Megyei Kormányhiva-
tal. A sajtótájékoztatón dr. Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott beszélt az Erzsébet-program idei 
céljairól, Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője 
pedig a 2014-es év újdonságait, a pályázati lehetősé-
geket, valamint a jelentkezés módját ismertette.

– Azok az emberek, családok és gyerekek, akik 
anyagiak híján vannak, a program segítségével kap-
tak egy első osztályú lehetőséget arra, hogy olyan 
élményeket szerezzenek, amelyek egy életre meg-
határozóak, és amelyeket mások még pénzen sem 
tudnak megvenni. Ehhez teremti meg az anyagi fel-
tételeket az Erzsébet-utalvány – utalt a program je-
lentőségére dr. Tarnai Richard.

Mint megtudtuk, a szociális pályázatokat idén 
is nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, valamint 
nyugdíjasok vehetik igénybe. Utóbbiakat célozza meg 
újdonságként a „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére” 
pályázat, amelynek segítségével 2500 forintos önrész-
szel egy kártyához juthatnak, ennek segítségével az 
ország 60 gyógyfürdőjébe látogathatnak el, legalább 
5, de maximum 33 alkalommal. Bővültek a gyerekek 
részére kínált tematikus és általános Erzsébet-táborok 
kiírásai is: immár 58 féle lehetőségből lehet választani. 

– Ez a program nagyon sok élményt és örömöt 
hozott már az elmúlt két évben, több mint 250 
ezer embert ért el. Idén sem változik sem a pályázat 
módja, sem az önrész összege. A nehezebb helyzet-

ben élők továbbra is 1000-2000 forintos összegért 
vehetik igénybe egy hétre a táborozás adta lehető-
ségeket, míg a tematikus gyerektáborokon részt ve-
vők 10 ezer forintot fi zetnek egyhétnyi „élményért” 
– ismertette az idei lehetőségeket Nagy Anna, a 
program szóvivője.  G. R.

HATÁRIDŐK
A fürdőbelépőkre február 15-ig, a szociális üdü-
lési pályázatokra február 28-ig, az Erzsébet-tá-
borokba pedig március 20-ig lehet jelentkezni az 
erzsebetprogram.hu honlapon. Az önkormányzat 
kéri az iskolákat, hogy a kapott tájékoztatás szerint 
informálják a szülőket.

ÚJPEST IS NYERTES
A tavalyi évben Újpest Önkormányzata száz fővel 
pályázott az Erzsébet-programban meghirdetett, 
„Mesés nyár” elnevezésű táborra, amelyen 8-tól 
12 éves korig vehettek részt a gyerekek. A befi ze-
tendő önrészről és az utazási költségről is az ön-
kormányzat gondoskodott, ezzel segítve azokat a 
gyerekeket, akik másképpen nem mehettek volna 
el nyaralni. A gyerekek így teljesen ingyenesen pi-
henhettek Fonyódligeten, a Balaton partján.







FIDESZ – MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Jókay Attila, Koronka Lajos 

önkormányzati képviselők január 13-án, 
hétfőn 17-18 óráig tartanak fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. Bartók Béla 
önkormányzati képviselő január 14-én, 
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: Fidesz-iroda (1042 Budapest, 
Árpád út 56.). Tel.: 369-0905. Dr. Szabó 
Béla önkormányzati képviselő január 
27-én, hétfőn 18-19 óráig tart fogadóórát. 
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. Tel.: 
369-0905

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 működhes-
sünk együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent 
László tér 7. Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 
381-8193

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

Jobbik Magyarországért Mozgalom
 Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati kép-
viselő, frakcióvezető (KDNP) min-

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képvise-
lő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
E-mail: ujpest@lehetmas.hu 
https://www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett.
Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, hívásra én 
megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati 
képviselő előzetes telefonon tör-

tént egyeztetés alapján – a 06-20 518-
7830-as telefonszámon – bármikor; Belán 
Beatrix önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – bármikor; Szabó 
Gábor önkormányzati képviselő előzetes 
telefonon történt egyeztetés alapján – a 
06-1 369-4205-ös telefonszámon, hétköznap 
14-től 17 óráig hívható – a megbeszéltek 
szerint, az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) tarta-
nak fogadóórát. Horváth Imre önkormány-
zati képviselő minden hónap első és máso-
dik szerdáján 17 órától – előzetes bejelent-
kezés alapján a 06-20 466-8576-os telefon-
számon – tart fogadóórát az Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziumban (1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

„AZ ÉN VENDÉGEM AZ ÖN VENDÉGE!”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját „Az én vendégem az Ön vendége!” 
Közéleti Klub következő délutánjára, ahol 
Lakner Zoltán politológus lesz a vendé-
günk egy jó hangulatú, érdekes beszélgeté-

sen január 15-én 16.30 órakor a Polgár 
Centrumban (IV., Árpád út 66.), ahová is 
várunk minden kedves érdeklődőt!

Dr. Trippon Norbert, az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezetének elnöke, 
Kiss Péter országgyűlési képviselő

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

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

képviselő, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzat elöljárója minden hónap 2. 
hétfőjén 17-18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a TRÖK 
helyisége. Páli József Pál (1. evk.) 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
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  F E L H Í V Á S

Tisztelt Újpesti Polgárok! Újpest Önkormány-
zata ezúton tájékoztatja Önöket a szociális 
segélyek tekintetében 2014. január 1-jén be-
következő változásokról.

2013. június 7-én elfogadásra került a szociális törvényt 
módosító jogszabály, amely arról rendelkezett, hogy az 
igénybe vehető segélyek köréből az átmeneti segély, a te-
metési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tások összevonásával 2014. január 1. napjától önkor-
mányzati segély lép a három korábbi segélytípus he-
lyébe. Ezzel egyidejűleg törvényből fakadó kötelezettsé-
ge az önkormányzatnak, hogy helyi rendeletében szabá-
lyozza az önkormányzati segély jogosultsági feltételeit, 
ezért önkormányzatunk képviselő-testülete – feladatá-
nak eleget téve – megalkotta a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról szóló 43/2013. (XII. 2.) önkormányza-
ti rendeletét, amely a további segélytípusokkal egyide-
jűleg az önkormányzati segély feltételrendszerét is tartal-
mazza és szabályozza.

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény alapján:
„Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személye-
ket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, 

vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások 
– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár el-
hárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyer-
mekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fo-
gadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek csa-
ládjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadá-
sok – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi se-
gítségre szorulnak.”

2014. január 1. napjától Újpesten önkormányzati se-
gélyben részesíthető az a család, ahol a családban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg
a)  egyedül élő személy esetében a nyugdíjminimum 

225%-át;
b) kétfős család esetében a nyugdíjminimum 175%-át;
c)  három- vagy ennél több fős család esetében a nyugdíj-

minimum 130%-át.

A nyugdíjminimum összege 28 500 Ft. A jelzett jövede-
lemhatárok mellett önkormányzatunk továbbra is külö-
nös fi gyelmet fordít azon családokra, ahol fogyatékos sze-
mélyek élnek, illetve ahol időskorúak járadékában része-
sülő személy él, ugyanis esetükben az egy főre jutó jövede-
lemhatár a nyugdíjminimum 25%-ával emelkedik.

A jogszabály megalkotása során az eddigi gyakorlat 
szerint az önkormányzati segély esetében is éves segély-
keret meghatározása mellett döntött, amelynek kifi ze-
tése szintén ütemezett formában fog történni a jövő-
ben is.

Az eddigi tapasztalatok alapján indokolttá vált az, hogy 
a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot a korábbiaktól eltérő-
en méltányossági hatáskörrel ruházzuk fel, ezért a jövőben 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy jogszabályban megha-
tározott keretek között különösen indokolt esetben, mél-

tányosságból, évente legfeljebb további egy alkalommal 
önkormányzati segélyben részesítheti a rászorultakat.

A korábbi segélyezési rendszerből és tapasztalatokból 
kiindulva az önkormányzati segély a temetési költségek 
enyhítéséhez is kérhető a jövőben. Ezekre a kérelmekre az 
új jogszabály az általánostól eltérő, speciális rendelkezést 
fogalmaz meg, de mivel ezek a költségek magasabb terhet 
rónak manapság a családokra, ezért indokolt ennek vala-
milyen formában történő támogatása.

Jelentős változások következnek be a gyógyszerutal-
vány jogosultsági feltételeiben is. Az eddigi személyen-
kénti segélyezés családi segélyezéssé változik, ami azt je-
lenti, hogy a szociális törvény szerinti családnak éves 
gyógyszerkeret került meghatározásra, amely személyen-
ként is kérhető, de az igénybe vett ellátást össze kell szá-
mítani.
Az eddigiektől eltérően csak a havi rendszeres gyógyszer-
költségekre vonatkozóan állíthat ki a háziorvos igazolást, 
ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet. Ezzel 
összefüggésben a korábbiaktól eltérően a gyógyszertára-
kat is kötelezzük arra, hogy csak a háziorvos által igazolt 
gyógyszerek kiváltására fordítsák a kérelmezők az utal-
ványt, és a gyógyszertárakat is szigorúbb elszámolásra kö-
telezzük.

A részletezett változtatásokat egyfelől a törvényből faka-
dó szabályozási kötelezettség, másfelől a szociális ellátáso-
kat szabályozó korábbi rendelet néhány rendelkezésének 
felülvizsgálata, illetve a gyakorlatban megmutatkozott ta-
pasztalatok indokolták. Tekintettel arra, hogy új segély-
fajta került bevezetésre, amelynek gyakorlati részeit folya-
matosan dolgozzuk ki, tájékoztatjuk a polgárokat, hogy 
2014. január 1-jét követően érdeklődjenek személyesen a 
Szociális Osztályon. Nagy István alpolgármester

Már 15 990-en 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.



– A centenárium miatt nagyon sok szó esik Weöres 
Sándorról. De költői nagyságához képest mintha ed-
dig kissé elhallgatott lett volna.

– Ez az utóbbi harminc évre feltétlenül igaz. A 
hatvanas-hetvenes években volt egy Weöres-kul-
tusz, mert mi, irodalomtörténészek, -tanárok, -kri-
tikusok megküzdöttünk érte, hiszen ’49 után azért 
őt ellenséges kívülállónak tekintették, mint aki nem 
a szocializmus embere. Holott ő az egyetlen magyar 
író, költő, akinek soha nem kellett küzdenie azért, 
hogy elismerjék a tehetségét, zsenijét. Petőfi t, Adyt 
kinevették, Kosztolányit kétségbe vonták, Weöres 
nagyságát az első pillanattól kezdve elismerték.

– Csodagyerek volt?
– Amikor ’29-ben megjelentek az első versei, 

mindenki tudta, hogy ő egy rendkívüli tehetség. 
Tizenöt évesen egy Babits, egy Kosztolányi komo-
lyan vette őt, Kodály Zoltán megzenésítette az Öre-
gek című versét, amely az egyik legszebb kórusmű-
ve lett. Nyilván a nagy Kodály nem kockáztatta vol-
na, hogy egy dilettáns vidéki iskolás gyerek versére 
ír zenét. Tudta, hogy az a fi ú zseni. Egyszer Kormos 
Istvánnal beszélgettem a New York-palota előtt, és 
azt mondta nekem: az a jó, hogy ha egy zsenivel 
akarok találkozni, csak felmegyek a Weöres Sanyi-
hoz.

– Akkor az utóbbi harminc évben miért szorult 
háttérbe?

– Mert a posztmodern alapja az irónia, amely 
nem a nevetségesnek vagy a gúnynak a szinonimá-
ja, hanem egy komoly fi lozófi ai fogalom. Értékvesz-
tést, teljes összeomlást jelent. Weöresnél ez nincs. 
Rá inkább egy általános derű jellemző, ráadásul 
nála mindig van valami a dolgokon túl. Valami fel-
sőbb erő. Nehéz lenne keresztény költőként jelle-
mezni, de metafi zikus volt. Ezeket nehezen fogad-
ták el a posztmodern hívei. A centenárium talán se-
gít a megítélésén.

– Biztosan, bár valamiért nagyon nehéz hozzájut-
ni Weöres-kötethez manapság.

– Így van, az lett volna a minimum, hogy kiadják 
idén az összes írását. Ez nem történt meg. Az örö-
kösök ugyanis olyan jogdíjat kérnek, ami megfi zet-
hetetlen. Tulajdonképpen a mai fi atalok nem is tud-
ják megvenni a verseit.

– Gyermekversein generációk nőttek fel, és renge-
tegen megzenésítették a költeményeit.

– Ezek ritmusgyakorlatoknak íródtak, annak a 
próbái, hogy a nyelvvel mit lehet megcsinálni. Árad 
belőlük a zeneiség. Van olyan verse, amelyikre kerin-
gőzni lehet, ha szavalja valaki.

– Mit emelne ki, ha röviden kéne jellemeznie köl-
tői nagyságát?

– Bámulatos mestere a magyar nyelvnek. Nincse-
nek rosszabbul sikerült zsengéi, az első pillanattól 
kezdve tökéletes volt. Nem tudok olyan versformá-
ról, amit ne csinált volna kifogástalanul. Nincs olyan 
költő, Petőfi t is beleértve, akinek annyi versét tud-
nák kívülről az emberek, mint Weöres Sándor. Lehet, 
hogy nem tudják, ki írta, de mondják a szöveget. 

– Van kedvenc Weöres Sándor-verse?
– Mindig az, ahol éppen felütöm a kötetet. 
 JUHÁSZ MÁTYÁS
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A nyelv derűs mestere
Elismert zseni, vagy ellenséges kívülálló? Babits és Kosztolányi komolyan 
vette, de a posztmodern irodalmi kánon elutasította. Weöres Sándorról a 
Széchenyi-díjas irodalomtörténésszel, dr. Kenyeres Zoltánnal beszélgettünk, 
aki az Újpesti Közművelődési Kör vendége volt.

Újra éjszaka a könyvtárban
A Király utcai könyvtár újra éjszakai nyitva tartással, izgalmas programokkal 
és ingyenes beiratkozási lehetőséggel várja olvasóit január 18-án! A program:

17 óra: Fabók Mancsi bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög
18-tól 20 óráig: zárva tartunk
21 óra: a Korai Öröm koncertje
22 órától reggel 6-ig: ingyenes beiratkozás 3 hónapra
22 órától: utcazenészek fergeteges táncháza
A bábelőadás 5 éven felülieknek ajánlott, amelyre előzetes jelentkezés szük-

séges. A rendezvények, a tea és a kávé ingyenesek.  Király-könyvtár

Nótaversenyt hirdet a HAKME
Arany Cinege II. címmel az idei évben is 
országos magyarnóta-énekversenyt szer-
vez az újpesti Hálózat a Kultúráért, Művé-
szetért Egyesület (HAKME) felnőtt profi  és 
amatőr énekesek részére.

Jelentkezni postai úton és elektronikusan 
egyaránt lehet. Az előbbi módon nevezők a 
1043 Budapest, Erzsébet u. 36. címre küldött 

levélben, az elektronikusan regisztrálók pedig a hakmeujpest.hu@gmail.com 
címen jelezhetik részvételi szándékukat. 

A jelentkezés határideje: 2014. január 25.; a verseny időpontja: 2014. febru-
ár 1., szombat. Helyszíne: Polgár Centrum (cím: 1042 Budapest, Árpád út 66.).

A jelentkezési lap és a verseny kiírása a www.hakme.uw.hu oldalon is meg-
található, illetve letölthető.

Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

Kenyeres professzor úrral 
prof. dr. Sipos Lajos irodalomtörténész, 

Újpest díszpolgára beszélgetett
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Ökumenikus imahét: Újpest, január 19–26., 
a Krisztus-hívők egységéért
Január 20., hétfő: Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért
Szent József katolikus templom (Nap u.–Tél u. sarok)
Igét hirdet Szigethy János református lelkész.

Január 21., kedd: Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk
Káposztásmegyeri református új templom (Bőröndös u. 17.)
Igét hirdet Tomka Ferenc katolikus plébános.

Január 22., szerda: Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges
Egek Királynéja-főplébániatemplom (Szent István [piac]tér)
Igét hirdet Mészáros Kornél baptista lelkipásztor, főtitkár.

Január 23., csütörtök: Együtt… Közösségbe vagyunk elhíva
Baptista imaház (Kassai u. 26.)
Igét hirdet Horváth Zoltán katolikus plébános.

Január 24., péntek: Együtt… Keressük a megegyezést
Káposztásmegyer, római katolikus templom, közösségi ház (Tóth Aladár u. 2.)
Ifjúsági alkalom is egyben! Igét hirdet Neuwirth Tibor református lelkész; az ifjúsági al-
kalom vezetője Szabó László református lelkész.

Január 25., szombat: Együtt… Krisztushoz tartozunk
Evangélikus templom (Lebstück M. u. 38.)
Igét hirdet Legeza József görög katolikus parochus.

Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1–17 alapján.

Az imaalkalmak minden este 6 órakor kezdődnek!

A LELKI AJÁNDÉKOK ÖKUMENIKUS CSERÉJE
Minden este, az imaalkalmak után közös agapé, szeretetvendégség lesz a helyi közös-
ségi teremben. Minden jó szándékú embert szeretettel várunk, vallástól, felekezettől, 
világnézettől függetlenül.

Induljon el a gyógyulás útján, 
segítünk a leszokásban

Dobja el a cigit!
Dohányzásról leszokást támogató program indul a szakrendelő tüdőgondozó 
részlegén. Az Európai Unió által támogatott országos projekt az Új Széchenyi 
terv keretében valósul meg. Csoportos foglalkozásokon, szakember vezetésé-
vel hat héten keresztül találkoznak a dohányzástól megszabadulni vágyó, mo-
tivált páciensek.

Jelentkezni lehet a dohanyzasleszokas@ujpestiszakrendelo.hu e-mail cí-
men vagy 2014. január 23-tól a felnőtt szakrendelő földszintjén, a főbejáratnál 
található gyűjtődobozba elhelyezett, névvel és elérhetőséggel megjelölt egyéni 
jelentkezés útján. Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet

Utcazenészek
A Turay Ida Színház vendégjátékával 
kezdi az évet az Újpest Színház. Az Ut-
cazenészek című előadást január 11-
én láthatja az újpesti nagyérdemű.

Zivataros esztendőkben, a két nagy háború között, a 
gazdasági világválság kellős közepén négy utcazenész 
rója egy német nagyváros utcáit, és muzsikálással 
próbálja megkeresni a mindennapi betevőre valót. 
Fritz, Ottó, Emil és Max szegénységben, bizonytalan-
ságban, de békés idillben éldegélnek egészen addig, 
amíg találnak egy drága ékszert, és borul a béke.

– Mi a fontosabb, a becsületes szegénység, vagy 
a becstelen gazdagság? Ezt a kérdést veti fel Paul 
Schurek vígjátéka – mondja a darab rendezője, 
Mikó István.

A Jászai Mari-díjas művész maga írt zenét a ko-
médiához, hiszen egy utcazenészekről szóló darab-
nak nyilván fontos része a muzsika.

– A darab két szereplőjével, Rusz Milánnal és 
Suha Kálmánnal már zenéltünk egy régebbi elő-
adásban, és innen jött az ötlet, hogy csináljunk egy 
zenélős darabot, saját muzsikával. Korabeli stílusú 
zenéket próbáltam írni, így hallható az előadásban 
szving, fox és tangó is – meséli Mikó István, aki a 
Kaláka együttes alapítójaként is ismert.

A Turay Ida Színház előadásában Kurkó József, Ger-
mán Lívia, Mikó István, Rusz Milán, Suha Kálmán, Sza-
bó Anikó, Zsolnay András és a Jászai Mari-díjas Benkő 
Péter lép színpadra. A darab rendezője vállalja, hogy őt 
a közönség általában összeköti a humorral, de hozzá-
teszi, hogy az Utcazenészek azért több egy vígjátéknál. 

– Azokat a darabokat szeretem igazán, ahol a vi-
dámság együtt jár a szomorúsággal, a nevetés a sírás-
sal. Mert egyrészt színészként ez szép kihívás, más-
részt pedig jobbára az életben is így történik. J. M.

Az Utcazenészek több egy vígjátéknál 
–mondja Mikó István Jászai Mari-díjas színmű-

vész, a darab szereplője és egyben rendezője. 



Gyurta Dániel
az év férfi  
sportolója 
Karácsony előtt néhány nappal, de-
cember 19-én adták át az év spor-
tolóinak járó díjakat a Syma Rendez-
vénycsarnokban. A sportújságírók 
szavazatai alapján az UTE színeiben 
versenyző olimpiai és világbajnok 
úszó, Gyurta Dániel megvédte címét, 
és átvehette a díszes serleget Balczó 
András öttusázó olimpiai bajnoktól.

– Hatalmas megtiszteltetés a cím – nyilatkozta 
Gyurta Dani. – Külön öröm, hogy ezúttal a magyar 
sport egyik legendájától, Balczó Andrástól vehet-
tem át az elismerést. Nagyon meghatottak a szavai, 
amelyeket hozzám intézett. Elsősorban a megszer-

zett címeim megvédése motivál a jövőben, ugyan-
is ilyen erősnek még nem éreztem magam. Termé-
szetesen dolgozunk rajta, hogy száz méteren is még 
jobb legyek, a londoni olimpián már látszott ennek 
az eredménye. Három világbajnoki címem között 

nem tudok különbséget tenni, 2009 volt az első, az 
azért fantasztikus, két évvel később legyőztem a ja-
pánok ászát, Kitadzsimát, míg 2013-ban sorozatban 
harmadik aranyamat gyűjtöttem be, amire koráb-
ban csak nagyon kevesen voltak képesek.

A nők versenyében az újpesti színekben kajako-
zó olimpiai és világbajnok Kozák Danuta az úszó 
Hosszú Katinka mögött a második helyen végzett.

 GERGELY GÁBOR

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA
1. Gyurta Dániel (úszó)
2. Vajda Attila (kenus)
3. Pars Krisztián (kalapácsvető)

Dani az év embere
A Nemzeti Sport által alapított Év Embere dí-
jat Gyurta Dánielnek ítélte oda a sportnapilap.

– A Nemzeti Sport kapcsán az ember arra 
gondol, hogy az újságírók a sportteljesít-
ményre fókuszálnak elsősorban, így aztán ki-
csit meg is lepődtem. Megtiszteltetés a díj, és 
talán mutatja, hogy olyan évet zártam, ami-
lyet szerettem volna. Mindent megcsináltam, 
amit előzetesen elterveztem – mondta az 
olimpiai bajnok.

Heidum Berni 
az Eb-re készül

Január közepén Drezdá-
ban rendezik a rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázók 
Európa-bajnokságát. 
A sikeres Universiade-
szereplés után, ahol a 
férfi váltó arany-, a női 
váltó bronz-, Heidum 
Bernadett pedig ezüst-
érmet szerzett 1500 mé-
teren, a válogatott ke-
ret hat-hat fővel készül 

a következő megmérettetésre a budapesti 
Gyakorló Jégcsarnokban.
Berninek már korábban is akadtak gondjai a tér-
dével, így a rövid pihenője alatt kisebb műtétet 
hajtottak végre rajta.

– Az operáció után konditerembe jártam és 
bicikliztem – mondta a legjobb magyar női rö-
vidpályás gyorskorcsolyázó. – Mivel minden 
rendben ment, már a válogatott keret munkájá-
ba is bekapcsolódhattam, és közösen készülhe-
tek a társaimmal.

Egyelőre kérdés, hogy ki lesz az öt-öt utazó a 
keretből, mivel az edzőbizottság csak közvetle-
nül a verseny előtt dönt a versenyzőkről. (g)
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Mohamed Aida 
hazatért Újpestre
Mondhatni, karácsonyi ajándékként 
érkezett az újpesti lila-fehér klubhoz 
az Európa-bajnok, világbajnoki ezüst-
érmes tőrvívó klasszis, Mohamed Aida.

Alig volt kilencéves, amikor a palo-
tai iskolában, ahol tanult, toborzót 
tartott az egyik legnagyobb fővárosi 
egyesület, de az örökmozgó kislányt 
mégsem választották ki, nem hívták a 
vívók közé. Aida már akkor sem adta 
fel egykönnyen a küzdelmet, édesany-
ja kezét fogva Újpestről – a víztorony-
nál laktak – mégis elment az egyik 
edzésre. Jól tette, hiszen rövidesen bi-
zonyította, helye van a klubban.

– Nagyon sokat köszönhetek 
edzőmnek, Solti Antalnak, aki már 
huszonnyolcadik éve a mesterem – 
mondta a vívónő. – Rengeteget foglalkozott velem, 
a vívóteremben és azon kívül is. Nyugodtan nevez-
hetem pótapámnak.

Aida nagyon fi atalon már letette névjegyét a 
pástok világában, sorra nyerte a hazai korosztályos 
versenyeket. Alig töltötte be a tizenötöt, amikor 
junior világbajnok lett. Egy év elteltével a felnőt-

tek között nyert egyéni ezüstérmet az Európa-baj-
nokságon, majd a következő évben, az esseni világ-
bajnokságon állhatott fel a dobogó második foká-
ra. 2007-ben a svájci Gentben végre a legfényesebb 
érem is a nyakába került, csapatban győztek az Eu-
rópa-bajnokságon.

Mohamed Aida öt olimpián képviselte hazánkat, 
de a nyári játékokon eddig még nem jött össze a 
várva várt érem.

– Nem adom fel, Rio de Janeiróban is ott akarok 
lenni – jelentette ki. – Nehéz lesz kivívnom az indulás 

jogát, ráadásul csak magamra számít-
hatok, hiszen Brazíliában nem rendez-
nek női tőrben csapatversenyt. Pedig 
nagyon szeretek csapatban vívni, meg-
sokszorozza az erőmet, hogy egymásért 
küzdünk a versenyen.

A csinos sportolónak néhány hóna-
pig most nem a vívás lesz a közpon-
ti kérdés az életben. Aida ugyanis má-
sodik gyermekét várja. Már azt is tud-
ja, hogy lánytestvére érkezik kislányá-
nak, Olíviának.

– Remélem, minden rendben lesz, 
és a májusi szülést követően hamar 

edzésbe állhatok – mondta. – Az őszi versenyeken 
indulnom kell, hiszen minden pontra szükségem van 
ahhoz, hogy Rióban is pástra léphessek. Célom, hogy 
végre éremmel térjek haza egy olimpiáról. G. G. 

(A Mohamed Aidával készült hosszabb beszélge-
tést megtekinthetik az ÚKTV Kávéház című műso-
rában.)
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Kedves Hirdetőink! 
A lakossági hirdetéseket az Újpesti 
Kulturális Központ Ifjúsági Házban 

működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. 
(1042 Bp., István út 17-19). 

Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 
10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, 

csütörtökön: 10-17 óráig. 
Információ.: 231-7070/113  

�  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

In gat lan el adó
� Újpesten könnyen két lakássá alakítható, 105 m2-
es, egyszintes, világos, 3 szoba+amerikai konyhás, 
nappalis, teljesen felújított, dupla komfortos, cirkós, 
szép ház sok extrával, csendes környéken, 390 m2-es 
parkosított kerttel eladó. Iá.: 33,9 M Ft, tel.: 06-30 
845-9029

Oktatás
� Matematika-, fizika- és kémiakorrepetálást válla-
lok. Házhoz megyek. Hétvégén is. Tel.: 06-70 554-1395

Régiség
� Almási Katalin vásárol magas áron készpénzért 
bútorokat, festményeket, karórát, zsebórát, faliórát, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, köny-
veket, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, ezüstöt, ékszert, mindenféle régi tárgyat. 
Teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással hétvégén is! 
Tel.: 06-20 597-8280 

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, képes-
lapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, jel-
vény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár teljes ha-
gyaték is érdekel. Lomtalanítást vállalok. Régi dolga-
it tegye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jöven-
döl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, mun-
ka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meghíváso-
kat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Gondozás
� Megbízható – lehetőleg újpesti – házaspárral köl-
csönös szimpátia esetén öröklési szerződést kötnénk. 
Érdeklődő bemutatkozásukat a hajdu123peter@
gmail.com e-mail címre várjuk.

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest-Káposztásmegyeri 

Református Egyházközség jótéko-
nysági ruhaakciót rendez a Bőröndös 

utca 17. szám alatti református 
templomban február 3-án, hétfőn 

és 4-én, kedden 10-18 óráig. 
Mindenkit várnak szeretettel.

14 H i r d e t é s

H A L Á L O Z Á S
Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették, hogy 
D R .  N É M E T H  J Ó Z S E F

 okleveles közgazdász, aki gazdasági-
pénzügyi munkaköröket töltött be a 

Tungsramnál, a KSH ÁSZSZ-nél, a 
Magyar Hitelbanknál, a Szerencsejáték 
Zrt.-nél és az ÁPV Rt.-nél, életének 79. 
évében 2013. december 21-én, hosszú 

betegség után csendben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 

2014. január 17-én, 12 órakor lesz 
a Megyeri temetőben. 

A gyászoló család

Adózási tudnivalók 
2014-ben
Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok 
fi gyelmét a helyi adókkal és a gépjár-
műadóval kapcsolatos alábbi általános 
és speciális tudnivalókra:

Az építmény és telekadó, valamint a ma-
gánszemélyek kommunális adója bevallá-
si kötelezettsége teljesítésének határideje: 
2014. január 15. (szerda).
Kérjük azokat, akik:

–  2013 évben vagy korábban szereztek 
adóköteles építmény- vagy

–  beépítetlen belterületi telektulaj-
dont/vagyoni értékű jogot, illetve

–  magánszemélyek kommunális adója 
szerint adóköteles lakás tulajdonosai/
bérleti jog jogosultjai,

és még nem tettek eleget bevallási kö-
telezettségüknek, szíveskedjenek azt mie-
lőbb teljesíteni! 

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a be-
vallás késedelmes teljesítése vagy elmu-
lasztása mulasztási bírság megállapítását 
vonja maga után!

A helyi adóbevallási formanyomtatvá-
nyok a www.ujpest.hu honlapról letölthe-
tők vagy ügyfélfogadási időben osztályun-
kon beszerezhetők, de kérésre a megadott 
címre is készséggel postázzuk!

Az I. félévi adófi zetési kötelezettsé-
gek pótlékmentes beérkezési határideje: 
2014. március 17. (hétfő).

Az általunk már nyilvántartott épít-
mény- és telekadó-, kommunálisadó-, to-
vábbá gépjárműadó-alanyok részére a 
2014. évtől hatályos adófi zetési kötelezett-
séget tartalmazó határozatokat, az első 
félévi adó befi zetésére szolgáló csekkeket 
várhatóan február végén – a számlaegyen-
leg-értesítővel egyidejűleg – postázzuk.

A helyi adók mértékei 2014. január 
1-jétől az alábbiak szerint módosultak:

ÉPÍTMÉNY- ÉS TELEKADÓ 
–  az 500 m2 hasznos alapterületet meg 

nem haladó építmény esetében az ösz-
szesített hasznos alapterület minden 
négyzetmétere után 1458 Ft/m2;

–  az 500 m2 hasznos alapterületet megha-
ladó építmény esetében az egész épít-
mény vonatkozásában az összesített 
hasznos alapterület minden négyzetmé-
tere után 1796 Ft/m2;

–  a magánszemély tulajdonában álló ga-
rázs adója: 501 Ft/m2;

–  magánszemély teremgarázs tulajdoná-
nak adója: 252 Ft/m2.

Az adókötelezettség a tulajdonjog/vagyo-
ni értékű jog megszerzését – új építmény 
esetében a használatbavételi engedély ki-
adását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az építményadó alól magán-
személy (magánszemélyek) tulajdonában 
álló lakás. Amennyiben a lakás csak rész-
ben áll magánszemély (magánszemélyek) 
tulajdonában, úgy a mentesség csak a 
magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére 
vonatkozik.

Az adózónak nem kell bevallást, illetve 
nyilatkozatot tennie azon lakástulajdona 
után, amely mentes az építményadó alól.

Magánszemély (magánszemélyek) tulajdo-
nában álló lakásnak kell tekinteni azon a 
lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást 
is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonat-
kozó jogszabályok szerinti állandó haszná-
lati joga magánszemélyt (magánszemélye-
ket) illet meg

A telekadó évi mértéke 323 Ft/m2. 
Mentes a telekadó alól a magánszemély 
tulajdonában lévő lakóház építésére alkal-
mas telektulajdon 2 évig. Ezen adómentes-
ség az építési engedély kiadásának évétől 
kezdődik, és csak abban az esetben vehe-
tő igénybe, ha az építkezést az építési en-
gedély érvényességi ideje alatt megkezdik, 
továbbá a magánszemély tulajdonában 
lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

További információk: István út 15. III. eme-
let 309–311. iroda. Telefon: 231-3239; 231-
3242; 231-3243, illetve a honlapon. 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
Az adó mértéke 2014. január 1-jétől laká-
sonként, lakásbérleti jogonként: 19 470 Ft/év.

Mentes az adó alól az a magánszemély 
tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdo-
nosa (több tulajdonos esetében legalább 
az egyik tulajdonos) az év első napján az 
önkormányzat illetékességi területén beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik, és
–  amelyben nincs bejelentve (megjelölve) 

valamely vállalkozó székhelye, telephelye 
vagy fi óktelepe, és

–  amelyet nem adnak részben vagy egész-
ben bérbe, és

–  amelynek egyéb módon történő haszno-
sításával összefüggésben a tulajdonosnak 
nem keletkezik adóköteles jövedelme.

Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, 
amelynek esetében:
–  a bérelt lakásban nincs bejelentve (meg-

jelölve) valamely vállalkozó székhelye, 
telephelye vagy fi óktelepe, és

– a bérelt lakást nem adják albérletbe, és 
–  a bérelt lakás egyéb módon történő hasz-

nosításával összefüggésben a bérlőnek 
nem keletkezik adóköteles jövedelme.

E felsorolt együttes feltételek bármelyikének 
fennállása esetén a lakás tulajdonosának 
kommunálisadó-bevallási és fi zetési kötele-
zettsége keletkezik.

Az adómentes lakásokról NEM kell be-
vallást benyújtani!

További információk: István út 15. III. eme-
let 301–302. iroda.Telefon: 231-3236; 231-
3237, illetve a honlapon. 

GÉPJÁRMŰADÓ 
A teljesítmény szerinti adóalap után a gép-
jármű mértéke a következő:
–  gyártási évében és az azt követő 3 naptá-

ri évben 345 Ft/kW;
–  gyártási évet követő 4–7. naptári évben 

300 Ft/kW;
–  gyártási évet követő 8–11. naptári évben 

230 Ft/kW;
–  gyártási évet követő 12–15. naptári év-

ben 185 Ft/kW;
–  gyártási évet követő 16. naptári évben 

és az azt követő naptári években 140 
Ft/kW.

Az adó alapja az autóbusz, a nyerges von-
tató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett saját töme-
ge (önsúlya).
Az adó mértéke ezekben az esetekben 
az adóalap minden megkezdett 100 kilo-
grammja után:
–  a légrugós vagy azzal egyenértékű rugó-

zási rendszerű nyerges vontató, teher-
gépjármű, autóbusz esetén 850 Ft; 

–  az előző pont alá nem tartozó gépjármű-
vek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

FONTOS! 
Felhívjuk a tisztelt gépjármű-tulajdono-
sok fi gyelmét, hogy a gépjármű eladása 
esetében a gépjármű tulajdonjogában be-
következett változást az átruházó korábbi 
tulajdonosnak (a továbbiakban: átruházó) 
legkésőbb az átruházás évének utolsó nap-
jától számított 15 napon belül be kell jelen-
tenie, mert ha a tulajdonátszállással érin-
tett felek egyike sem tesz eleget a bejelenté-
si kötelezettségének, akkor a korábbi tulaj-
donos (eladó) marad az adó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a kö-
vetkező: a tulajdonjog-változásról készült 
külön jogszabályban meghatározott tar-
talmú teljes bizonyító erejű magánokiratot 
(adásvételi szerződés) vagy annak másola-
tát a keltétől számított 8 napon belül be 
kell nyújtani a Budapest Főváros Kormány-
hivatala IV. Kerületi Hivatala Hatósági Osz-
tály Ügyfélszolgálatán (István út 15. fszt.).

Továbbra is kell bevallást benyújtani, ha 
a gépjármű vagy annak tulajdonosa adó-
mentes, ilyen például, ha az adó alanya 
mozgáskorlátozott vagy társadalmi szer-
vezet, alapítvány, meghatározott mentes-
ségi feltételek fennállása esetében.

A gépjárműadó-fi zetési kötelezettség 
megállapítása az okmányirodák által veze-
tett járműnyilvántartásban szereplő ada-
tok alapján történik. 
A gépjárműadó alanya az, aki az év első 
napján a gépjármű tulajdonosaként, 
üzembentartójaként szerepel e hatósági 
nyilvántartásban.

Év közben újonnan vagy újra forgalom-
ba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, 
aki/amely a forgalomba helyezés hónapjá-
nak utolsó napján a hatósági nyilvántar-
tásban tulajdonosként szerepel.

További információk: István út 15. III. eme-
let 301–302. iroda. Telefon: 231-3236; 231-
3237, illetve a honlapon. 

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díjfi zetési kötelezettség azt a 
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az 
önkormányzat közigazgatási területén helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatá-
lya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideért-
ve az egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díjat önadózás út-
ján a kibocsátónak kell megállapítania 
és megfi zetnie március 31-éig az önkor-
mányzat 12010422-00208592-02400002 
talajterhelésidíj-bevételi számlájára.

További információ, bevallási formanyomtat-
vány: III. emelet 309. iroda. Telefon: 231-3243 
 Adóigazgatási Osztály 
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AZ ÚJPESTI  SZENT ISTVÁN TÉRI  PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac aktuális ajánlatai:

narancs 119 Ft/kg-tól    

sárgarépa 98 Ft/kg-tól   

magnélküli mandarin 200 Ft/kg-tól    

vöröshagyma 159 Ft/kg-tól    

burgonya 135 Ft/db-tól 

cékla 129 Ft/kg-tól     

kelkáposzta 198 Ft/kg-tól  

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!  (x)
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ezúttal is egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket, kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2014. január 20-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, 
Tavasz u. 4., Újpesti Kulturális Központ – Ady Endre Művelődési Ház. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. 
Az Újpesti Napló 2013. december 12-i lapszámában megjelent rejtvényünk helyes megfejtői közül Csapka Klára, Rostás Péter József, Schilling Mihályné és Tarajossy Noémi olvasóinknak kedvezett a szerencse. 
A nyertesek az Újpest Márkabolt utalványait vehetik át. Nyereményükről levélben kapnak értesítést.
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Polyák Lilla és Homonnay Zsolt örökzöld dallamokkal 
kívánt boldog karácsonyt az újpestieknek

l 

A városháza dísztermében a roppant 
tehetséges Vörösváry testvérpár, Ibolya és 

Márton kápráztatta el a közönséget

Csecsebecsék, ajándékötletek

Találkozzunk többször! Telt ház a karácsonyi vásárban 

Advent negyedik vasárnapján este a fényvillamos is befutott

Kalandos, mesés történetek óriásbábokkal

Az Újpesti Karácsonyi Vásár képekben

Zola már hazai pályán lépett fel, újpesti lakos lett

16 G a l é r i a

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

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Csáky Noel 2013. szeptem-
ber 9-én született. Köszö-
nöm a sok-sok szép aján-
dékot, amiket kaptam az 
újpesti csomagban! Na-
gyon szeretünk itt élni!  
 A szülők
 

Varga Marcell vagyok, 
2013. szeptember 22-én 
születtem, 4550 grammal és 
58 centiméterrel nővérem, 
Dorina és szüleim nagy 
örömére. Köszönjük szépen 
a csomagot! Varga család

Köszönjük az ajándéko-
kat! – írta a Tóth család 
annak örömére is, hogy 
kislányuk, Tóth Iringó 
2013. augusztus 1-jén 3220 
grammal és 53 centivel 
megszületett.


