
AZ ÚJPESTKÁRTYA-KÖZÖSSÉG INGYENES MAGAZINJA  •  VII. ÉVFOLYAM  •  1. SZÁM
2020. SZEPTEMBER

KOLLÁR-
KLEMENCZ 

LÁSZLÓ  
„Ragaszkodom 
a tradíciókhoz, 

szeretem újra megélni 
azokat, miközben 

folyamatosan keresem 
a fejlődést”
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ADUNK A KULTÚRÁRA:  UP RENDEZVÉNYTÉR OLDALAK



 

ABBA 
TRIBUTE SHOW

OKTÓBER 1.  /  20.00

BLUESTONE 
& THE HORN SECTION 
FT. TÁTRAI TIBOR

OKTÓBER 14.  /  19.00

SZERELMES CHAGALL
Horgas Eszter és Bálint András estje

OKTÓBER 18.  /  20.00

ZABOLÁTLAN LOVAIM 
Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert 
és Dargay Marcell lírai dalestje

OKTÓBER 9.  /  19.00

IVAN AND 
THE PARAZOL
vendég: Cari Cari (AT)

OKTÓBER 15.  /  19.30

uprendezvenyter

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

Az UP ÚJPESTI 
RENDEZVÉNYTÉR 
programjait és 
működését a fenntartó 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 
támogatja.

BEFEKTETÉS A KULTÚRÁBA

Jegyek és további információ: uprendezvenyter.hu
UP Újpesti Rendezvénytér 1042 Budapest, Szent István tér 13-14.   •   +36 1 696 0729
Jegyek kaphatók az uprendezvenyter.hu weboldalon, valamint a helyszínen. 
ÚjpestKártyával 10% kedvezményt biztosítunk a belépőjegy árából.



„Az ember 
a legfontosabb  

érték!  

- ebben hiszek”
Megtiszteltetés számomra, hogy Újpest polgármestereként tolmácsolhatom Újpest 

Önkormányzatának köszönetét a mostani, felfrissített kiadványunkban szereplő helyi 

vállalkozások képviselőinek a településünk jövőjéért vállalt szerepükért!

A város az újpesti vállalkozásoktól kapja az iparűzésiadó-bevételeit, ezzel hozzá-

járulnak városfejlesztési és működtetési reformtörekvéseink megvalósításához, hogy 

a közigazgatási és köznevelési intézményeink jobb teljesítményt nyújthassanak, és 

hatékonyabban működhessenek.

Nagy öröm számomra, hogy idén, Újpest város alapításának 180. évében meg-

újíthattuk Újpest Önkormányzatának negyedévente megjelenő képes folyóiratát! 

Az Újpesti Találkozások kiadványban eddig, a hagyományokhoz hűen, olyan helyi 

vállalkozók és szolgáltatók jelentek meg és mutatkoztak be, akik részt vettek az 

ÚjpestKártya-programunkban, és az emberek és Újpest szolgálatába álltak felelős 

és eredményes működésükkel.

A 48 oldalas Újpesti Találkozások folyóirat mostantól a helyi üzleti élet szereplői 

mellett egy sokkal szélesebb közönség – az újpesti lakosok – számára is fogyasztható, 

igazi magazinná alakul, amely még színesebb tartalommal, a helyi kulturális élet 

szereplőiről szóló, a helyi összetartozást és lokálpatriotizmust ösztönző írásokkal 

jelentkezik. Mostantól az Újpest Önkormányzata által fenntartott UP Újpesti Rendez-

vénytér programajánlójával és az itt fellépő előadóművészekkel készített interjúkkal 

is rendszeresen találkozhatnak, összesen 12 oldalon.

Megtartottuk az egyszeri, ingyenesen igénybe vehető féloldalas bemutatkozó 

hirdetés lehetőségét a magazinban azoknak az újpesti vállalkozóknak, akik újonnan 

csatlakoztak az ÚjpestKártya-programhoz.

Ezzel is szeretnénk támogatni a helyi vállalkozásokban dolgozó embereket, hogy 

felhívjuk rájuk, munkájukra, és az újpesti cégekre a figyelmet kerületünk legnívósabb 

üzleti és kulturális kiadványában, az Újpesti Találkozások magazinban.

Sok sikert és eredményekben gazdag időszakot kívánok az év utolsó felében 

minden helyi vállalkozásnak!

Déri Tibor
 polgármester

 Budapest IV. kerület
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ÚJPESTI 0-24 GYÓGYSZERTÁR
1047 Budapest, Attila utca 12–18.,
B épület, földszint 4.
▶ 42. oldal

ÚJPEST FC SHOP
1044 Budapest, Megyeri út 13.
▶ 45. oldal

PEREM BISZTRÓ 
1044 Budapest, Népsziget – Duna-part
▶ 44. oldal

UP BISZTRÓ
1042 Budapest, Szent István tér 13–14. 2. emelet
▶ 39. oldal 

JÁTÉK CENTER  
1045 Budapest, Nap utca 16.
▶ 44. oldal

VERLON GÖRDÜLŐ TALPÚ CIPŐBOLT
1042 Budapest, Árpád út 86.
▶ 45. oldal
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Legyen ÚjpestKártyája és vásároljon kedvezményesen!
Legyen elfogadóhely, hogy minél több újpesti vendége, vásárlója legyen!

Miért jó, ha van ÚjpestKártyája?
Mert ez az elegáns, bankkártya méretű plasztikkártya különféle 
kedvezményeket biztosít a IV. kerület különböző üzleteiben. Már 62 cég, 
vállalkozás, szolgáltató csatlakozott elfogadóhelyként. 
A kártyaprogram partnerei között éttermek, cukrászdák, szabadidő és 
sportolási lehetőségek, szépségipari, műszaki, háztartási és számos más 
szolgáltatás is megtalálható.
Igényeljen egyszerűen, online! https://ujpestkartya.hu 

Mi az a digitális ÚjpestKártya? 
Ha nem szeretne bajlódni a plasztikkártyával, a telefonjába lementett QR-
kóddal is igénybe tudja venni a kedvezményeket! 

Miért jó, ha vállalkozása csatlakozik az ÚjpestKártya-programhoz? 
A konstrukció célja a helyi gazdaság erősítése, az újpesti vállalkozások 
támogatása és ennek érdekében a polgárok ösztönzése, hogy helyben 
vásárolják meg azt, amire szükségük van. Ezen túlmenően cél az újpestiek 
lakhelyhez való kötődésének, a város közösségének, lokálpatriotizmusának 
erősítése. 

További információk és az elfogadóhelyek listája az ujpestkartya.hu oldalon 
érhető el.
Cím: 1045 Budapest, Erzsébet u. 8. (Erzsébet u. és Anonymus u. sarok)
Email: iroda@ujpestkartya.hu | Tel.: +36 1 696 0006
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 13.00-18.00 | kedd, csütörtök, péntek: 8.00-13.00
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Helyi érték
4 Újpest díszpolgára lett az élő legenda

gasztro
6 BorVíkend Újpesten

Múltidéző
8 István-hegy, szőlősorok és nyaralók vidéke

Újpest hangja
10 Együtt mozdult Újpest

Lila-fehér szív
12 Harcol az Újpestért a szerb edző

Újpesti sztár
15 Egy igazi díva az Ősz utcából 
 – Pásztor Erzsi tősgyökeres újpestinek vallja magát

A kerület csodája
18 Budapest egyik rejtett kincse a Népsziget

Múlt és jövő
20 Szalma Botonddal, a Magyar Hajózási Részvénytársaság  

egykori igazgatójával beszélgettünk

Amiről beszélnek
22 Ha állatvédelem, akkor Újpest!

Újpest anno
24 Az Alkotmány mozi tündöklése és bukása

Stílustár
26 Pompázzunk őszi színekben!

Élet-módi
28 Immunerősítés a természet adományaival

UP rendezvénytér oldalak
31 Színpompás ősz
32 Sanzonest dalokkal, lovakkal és férfienergiával
 – Az UP színpadán Kollár-Klemencz László 
35 Ízelítő az UP programkínálatából
36 Díva fuvolával   
 – Horgas Eszter Chagall-esttel jelentkezik
38 UP: kiállításokra fel!
 Művészek Újpestről és Újpesten túlról 
39  Nálunk sosem maradnak program nélkül!

Egészség
43 Nonstop segítség nem csak újpestieknek
 – Az Újpesti 0–24 Gyógyszertár 
45  Aktuális elfogadóhely-lista



– Gratulálunk a díszpolgári címhez! 
– Újpest díszpolgára! Mit csináltam, hogy ilyen „dísznek” 
akarnak nevezni? Ott tornáztam! Tulajdonképpen itt kap-
tam segítséget a fejlődéshez. Talán a sport arra volt jó, 
hogy soká éljek!

– Honnan jött ez a szenvedély a torna iránt?
– Tudja, a torna csupán mozgás ide-oda, majdhogy-

nem pótcselekvés volt. Viszont arra jó volt, hogy ezzel 
lehetett világot látni! Nem volt rossz!

– Legfőképpen kinek köszönheti a karrierjét, 
kitartását?

– Az édesapámnak és az édesanyámnak, akik nagyon 
jó és igazságos emberek voltak. Szerintem ez a legfon-
tosabb. Honnan volt kitartásom? Azt is a szüleimnek kö-
szönhettem, akik áldozatosan, de szigorúan neveltek, és 
rengeteget sportoltattak. A szüleim építettek fel. Hiszen 
a szülő a gyermek jövője.  

– Rengeteg országban járt, mindenhol megfor-
dult. A világjárás mellett milyen élmények érték?

– Nagyon szeretek az emberekkel beszélni, mert tud-
tam idegen nyelven beszélni! Németül vagy angolul: I spe-

ak english, und Ich spreche Deutsch! Érdekelt, hogy hogy 
élnek más kultúrákban az emberek. Sokat tanulhatunk 
belőle. Persze az okos emberekkel szeretek társalogni, a 
butákat meghagyom másoknak.

– Van más szenvedélye is a sport, a torna mel-
lett?

–Csellózni szerettem, és nem csak Bartók Bélát, ha-
nem inkább a klasszikus muzsikáért rajongok. Mozart, 
Beethoven, Schubert, falom a klasszikus zenét és a szép 
muzsikát. 

– Csodálatos kort élt és élhet meg. Mit gondol, 
mi az élet értelme?

– Nehezet kérdez, mert az élet nehéz ügy. De legyen 
lelkünk élni, mert másképp nem megy. Hiszen akinek 
lelke van, az szeret is! Ráadásul fiatalon még az a bizonyos 
szerelem is bejön a képbe… És a szeretet a legfontosabb a 

Helyi érték

4  ▶  ujpestkartya.hu    

Újpest díszpolgára 
lett az élő legenda
Ötszörös olimpiai bajnok tornász, a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, a Nemzet 
Sportolója. A 99 éves örökifjú hölgy a legidősebb magyar olimpiai bajnok. Olyan kitüntetéseket 
tudhat magáénak, mint a Prima Primissima-díj, a Magyar Érdemrend, a Pro Urbe Budapest vagy 
az Izrael-díj. A felülmúlhatatlan Keleti Ágnes most újabb elismerést kapott: Újpest díszpolgárává 
avatták augusztus 28-án.
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világon. Szeressünk élni, és szeressük azokat, akikkel élünk. 
De a sport is elengedhetetlen. Aki élni akar, az sportoljon!

– Mit tanácsol a fiataloknak?
– Érzi azt mindenki, mi esik jól. Ami nem esik jól, azt ne 

csináljuk, ne tegyünk erőszakot magunkon! És a munkát 
se vigyük túlzásba, árt az egészségnek! 

Szeressünk élni, és szeressük 
azokat, akikkel élünk.  
De a sport is elenged
hetetlen. Aki élni akar,  

az sportoljon!

Keleti Ágnes a Nemzet Sportolója címmel 
kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar 
tornász, a magyar tornasport legeredmé-
nyesebb versenyzője, aki a világ legidősebb 
élő olimpiai bajnoka. Az 1952-es olimpián a 
talaj bajnoka volt, ezen kívül egy ezüst- és 
két bronzérmet nyert. 1954-ben átigazolt az 
Újpesti Torna Sportegyesületbe, majd ebben 
az évben felemás korláton világbajnokságot 
nyert. 1956-ban három szeren, talajon, ge-
rendán, felemás korláton és emellett a kézi-
szercsapatban is olimpiai aranyérmet szer-
zett. Kiváló sporteredményeivel, többszörös 
olimpiai bajnoki, illetve világbajnoki címeivel, 
tornászképzésben és tornatanárképzésben 
nyújtott teljesítményével, tanárként, edző-
ként és versenybíróként teljesített szolgála-
tával öregbíti Újpest hírnevét. 



– Állandó kiállítóként immár harmadik éve 
térnek vissza Újpestre. Mi ennek az oka?

– Sajnos azt kell mondanunk, hogy alig maradt 
olyan fesztivál, ahova minden évben érdemes 
visszatérnünk. Amikor Tóth András, a program 
szervezője három évvel ezelőtt megkeresett 
minket az ötlettel, felkeltette az érdeklődésün-
ket, hiszen már első hallásra bizonyos tekintetben 
„rendhagyó” fesztiválról volt szó. Az első megje-
lenésünk után realizálódott bennünk, hogy ez 
mit jelent: szerethetőbb és különlegesebb, mint 
a legtöbb hasonló boros esemény.

– Miben nyilvánult meg a fesztivál sze-
rethetősége?

– Egyrészt a beszélgetésekre hajlandó, nyitott 
szívű és szájú közönség érdeklődésében; az em-
berek itt a bor mögötti tartalmat is keresik: egy bo-
rászt, egy technológiát, vagy csak egy jó sztorit. Ér-

dekes párbeszédet a nagyobb fesztiválokon csak 
alkalmanként lehet folytatni. Az újpesti nem a 
személytelen, tömeges karaktert hordozza, ami a 
jelenlegi helyzetben igen praktikus is. Ezzel diffe-
renciálta is magát a többi fesztiváltól. Másrészt a 
kiállítók korlátozott számát és magas minőségét 
is ki kell emelnem, mert csatlakozni hozzájuk ki-
váltság és megtiszteltetés. Harmadrészt pedig 
azt a törődést is, ahogyan a szervezők a szeretet 
és a megbecsülés jelét adják a borászatoknak: a 
kiállítók személyes komfortja is biztosítva van. Egy 
olyan nívós rendezvényről van szó, ami minden 
korú, nemű és érdeklődésű fogyasztót meg tud 
szólítani, és olyan programokat sorakoztat fel, 
amik kísérőrendezvényként és önállóan is megáll-
ták volna a helyüket. A borfesztivál által egy kicsit 
talán a várost is jobban megismertük, az ott lakó 
embereket, és azt a lokálpatriotizmust, amire az 
újpestiek annyira büszkék.

6  ▶  ujpestkartya.hu    

gasztro

BorVíkend Újpesten
Szeptember 25. és 27. között idén is Újpestre érkezik 
a borvilág. A 2018-ban újragondolt Szüreti Mulatság 
tavaly már Újpesti Borfesztiválként folytatódott. 
A rendezvény idén az esemény hangulatát jobban 
megragadó BorVíkend néven mutatkozik be. Az előző 
évek hagyományainak megfelelően természetesen 
most is a boroké lesz a főszerep: a látogatók a 
nagy borrégiók mellett a kisebb vagy nem olyan rég 
önállósult borvidékekkel és azok különlegességeivel 
ismerkedhetnek meg. A már 15 szüreten túl lévő, 
s e másfél évtized alatt nemcsak országos, hanem 
határokon túlnyúló szakmai és piaci ismertségre is 
szert tevő Pannonhalmi Főapátság pincészetével 
már több alkalommal találkozhattak Újpesten az 
érdeklődők. Illés Tamással, a borászat marketing-  
és kereskedelmi vezetőjével beszélgettünk.

SZERZŐ: HORNYÁK-KÖVI FRANCISKA
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– A borokon kívül milyen különlegessé-
gekkel találkozhatnak az érdeklődők?

– A kínálatunkban megtalálhatóak lesznek 
olyan bencés manufakturális termékek is, mint 
a Pannonhalma fűszernövényeiből készített 
édességek, teák és különböző kozmetikumok. 
Pannonhalma egyébként nem kizárólag borai-
ról, hanem kiváló minőségű gyógynövénylikő-
réről, olajairól és söréről is egyaránt híres.

– A háromnaposra bővülő fesztivál utol-
só napja családi nap. Mivel készülnek még?

– A már említett delikáteszpult termékeinek 
bemutatása mellett vasárnap az egyik nagy ked-
vencünk, a Pannonhalmi Tricollis Rosé 20%-kal 
kedvezőbb megvásárlási lehetőségével szeret-
nénk kedveskedni a látogatóknak, különösen az 
apukáknak és anyukáknak. Ez egy játékos, késő 
nyári bor, egyszerre frissítő és tartalmas, szóval 
fröccsként vagy magában is remek választás.

– És ha már Tricollis. Idén először a feszti-
válozók választják ki Újpest Borát egy szak-
mai grémium által előszűrt három tétel közül. 
Ezek egyike a vörös Tricollis.

– Így van. Nagyon nagy megtiszteltetés a kivá-
lasztott három között lenni szakmai és fogyasztói 
szempontból egyaránt. A Tricollis vörösbor kivá-
lóan alkalmas arra, hogy Pannonhalmát mint vö-
rösbortermő vidéket bemutassa; három kékszőlő 
házasításáról van szó: pinot noir, merlot és cabernet 
franc. Gyümölcshangsúlyos, közepes testű, kis hor-
dós érintést kapott lendületes vörösbor, ami kora 
ősszel is nagyon jólesik. 

Idén először a fesztiválozók 
választják ki Újpest Borát

7

Újpest BorVíkendje várhatóan idén is nagy 
népszerűségre tesz szert. A jelenlegi ví-
rushelyzetre való tekintettel a koncertek 
ugyan elmaradnak, de helyette kézműves 
termékek, kiváló gasztronómiai kiállítók, 
az utolsó, családi napon pedig gyermek-
szüret, valamint több bábelőadás is kár-
pótolja az érdeklődőket. Az ingyenesen 
látogatható háromnapos programon az 
eddigi évekhez hasonlóan nemcsak boro-
kat kóstolhatunk, hanem megismerhetjük 
a borkészítés hátterét, találkozhatunk bo-
rászokkal, és elmerülhetünk az édes, szá-
raz, vörös, fehér, rozé, gyöngyöző, pezsgő 
szortimentek világában egyaránt. 



”Nagykárolyi Károlyi József gróf (1768-1803), a fiatalon elhunyt 
főúr halálos ágyán feleségét, Waldstein-Wartenberg Erzsé-
betet megeskette, hogy gyermekeiket Magyarországon, 
magyarnak neveli. A hat gyermek, 3 fiú és 3 leány, Bécsben 
születtek, családi keretek között magyar piarista atyák kezd-
ték meg nevelésüket már ott. Az özvegy, második férjével, 
gróf Keglevich Ágostonnal a gyerekek jövőjének megfelelő 
biztosítása érdekében Pest-Budához közeli birtokot keresett, 
s 1808-ban megvásárolta Csekonics József tábornok fóti ura-
dalmát. A család a fóti kastélyban rendezkedett be. A három 
fiú (István, Lajos és György) a pesti piarista gimnáziumban 
érettségiztek, majd a pesti jogi kar hallgatói lettek. 

A fóti uradalom teljes vételárának kifizetéséhez készült 
1810. évi birtokösszeírás a 7190 hold területű Káposztásme-

gyer-Puszta ingó és ingatlan vagyonát is részletesen tartal-
mazza. „A határnak minéműsége ezen Pusztában sík, lapá-
nyos, nagy része szekes, zsombékos, a Duna-parton fekete 
föld, a többi része homokos.” A leírás említi a Duna-parton 
álló fogadót (ma: Megyeri csárda), tőle északkeletre a két 
téglaégető kemencét és szárítószínt, valamint a pesti vá-
roshatárnál álló határcsárdát. (Utódját ma a Pest-Ujpesti 
Lóvasút indóházaként ismerjük.) Waldstein Erzsébet a gyér 
szántóterületet krumpli, kukorica, zab és lóhere termeszté-
sére, a legelőt szarvasmarha- és birkatartásra használtatta. 
Hild János építőmesterrel egy svájci típusú marhaistállót 
építtetett, mely a tiszttartói- és cselédházakkal együtt ma-
jorsági központtá alakult. Területének egy részén ma az 
„Izzó” lakótelep házai állnak. 

1827-re a három ifjú Károlyi elérte nagykorúságát, ekkor a 
teljes családi ingatlanvagyon igazgatását felosztották egymás 
között. István a Fóti uradalmat, Lajos a tót-megyerit, György 
Fehérvárcsurgó és Nagykároly igazgatását kapta, emellett 
közösen használták pesti palotáikat. 

Károlyi István a fóti uradalom igazgatását átvéve, meg-
lévő értékeit megtartva, nagyarányú fejlesztésbe fogott. 
A káposztásmegyeri majorságtól délre lévő – ekkor még 
külön névvel nem rendelkező – dombos területet 1830-ban 
kihasította szőlőtermelés céljára. Korabeli térkép szerint a 

SZERZŐ: SZÖLLŐSY MARIANNE

István-hegy, 
szőlősorok 
és nyaralók 
vidéke
Idén ünnepeljük városunk alapításának 
180. évfordulóját. 1840 márciusától 
Nagykárolyi Károlyi István gróf (1797-1881) 
örökhaszonbéri szerződések kötésével 
egységnyi, 300 négyszögöles telkek hosszú 
távú bérbeadásával új települést hozott 
létre fóti uradalmának káposztásmegyeri 
területén. Elhatározását külföldön szerzett 
birtokigazgatási tapasztalatai és a helyi 
adottságok alapos ismerete előzték meg.

Gozsdu Emánuel – Barabás Miklós festményén

Múltidéző

8  ▶   ujpestkartya.hu    
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mai Attila – Fóti – Váci – Károlyi utcák által határolt vidék 
volt a kijelölt rész. A földbirtokos részéről megfogalmazott 
egyoldalú szerződésben foglaltak alapján 1831. április 15-től 
32 évre vállalkozók bérelhettek itt földet szőlőtermesztés 
céljára. A nyilvántartás szerint 14 gazdálkodó összesen 11.200 
négyszögölt művelt, az öt legnagyobb bérlő pedig 40.000 
négyszögölön gazdálkodott. A többségében pesti polgárok 
mellett Mildenberger Márton Promontorból (ma: Budafok) 
származó kocsmáros, serfőző mester bérelte ki a legnagyobb 
területet. A következő évben a bérlők és vincellérek hegyköz-
séget alapítottak, hegymesterré Mildenbergert választották, 
jegyzője a szintén bérlőként nyilvántartott Gozsdu (Gazda) 
Emánuel pesti ügyvéd lett. 

Külön szerződéssel, a szőlőföldektől füg-
getlenül, Mildenberger építette egyébként 
a későbbi Ujpest első házát a mai Bocskai 
utca Váci út felé eső végén, a „Pester Hot-
ter Witschaus” (Pesti Határkocsma) mellett. 
Ujpest község története szintén az 1830-
as évek közepén kezdődik, s egy másik 
szerződés – ma: alapítólevél – alapján ő 
lett Új-megyer - Ujpest első polgára (1840. 
március 15-én). 

Az újonnan telepített „borvidék” nehe-
zen fordult termőre, a gazdák jónak látták a 
Mindenható pártfogásába ajánlani. 1833-ban 
Károlyi Istvánhoz írt levelükben engedélyt 
kértek egy kis kápolna építésére. Még abban az évben a 
Mildenberger birtokának keleti oldalán elkészült szentélyt, 
melybe csak a miséző pap fért be – Holló Mihály dunakeszi 
plébános szentelte fel. Védőszentjét, Szent Istvánt a föld-
birtokos neve után választották, a környék is akkor kapta az 
István-hegy nevet. A kápolna oltárképét, a Szent István meg-
koronázását ábrázoló festményt, szintén egy szőlőbirtokos, 
Wagner József festőművész készítette. (Helyén ma az 1886-
ban épült Baross utcai Jézus Szíve Kápolna áll.) A szőlősorok 
mellett rövidesen nyaralók, vincellérlakások épültek; 1841-ben 
a váci egyházmegye is említi István-hegyet 23 lakosával és 
kápolnájával. 1863-ban a Nefelejts című társasági folyóirat 
arról ír: „Az Uj-Pest melletti káposztásmegyeri szőlőhegyen 
– Krátz József, Tóth Ferenc és István szőlőbirtokosok az idén 
másodszor szüreteltek. Az elfagyott szőlővesszőket megmet-
szették, a másodvirágzás szőlője beérett.”

Az ültetvényt azonban lassan körbeépülte Ujpest nagy-
község, mely a Váci út – Palotai országút (ma: Árpád út) talál-
kozásától északi és keleti irányban terjeszkedett. 

A Hon 1866. december 28-án a hegyközség elöljárósági 
választásáról tudósított, eszerint: Szentes Józsefet hegybí-
rónak, Kaán Ágostont jegyzőnek, Mátray Gábort a kápolna 
gondnokának választották, „a szőlőbirtokosok a hegybíró úr 
szívélyes felhívására a hegyi kápolnához vezető közutat s a 
kápolna előtti köztért a legszebb akácsorral kiültették, hogy 
a kápolnában minden ünnep- és vasárnap tartandó isteni 
tisztelet alkalmával a közönség árnyékos fasorban járhasson.” 

A kápolna és a fasor jól kivehető az 1870-es évek elején 
készült német nyelvű térképen, emellett az is látszik, hogyan 

nőtt össze az iparos település és a szőlőhegy. A hegyközség 
elöljárósága 1864-ben kérte, hogy közigazgatásilag Ujpesthez 
kapcsolódhasson, ennek tényleges megvalósulása azonban 
csak 1889 végén következett be. A sokáig nyaralóhelynek is 
használt szőlőhegy sorsa 1890-ben pecsételődött meg végleg. 
Ujpest község képviselő-testülete 1890. április 9-i közgyűlésén 
nem támogatta a nyaralók panaszát, mely szerint az ott épülő 
egyre több üzem erősen zavarja életüket. Az elöljáróság azon-
ban határozatában a gyárak építését szorgalmazta, a község 
érdekeire hivatkozva. Ma már tudjuk, hogy az Attila és Baross 
utcák vonalában igazi gyárnegyed alakult ki a következő évtize-
dekben, és az itt épült villák átalakultak vagy végleg megszűn-
tek egy-két kivétellel. A megmaradtak közül említésre méltó 
Erzsébet királyné vadászkastélya és lovardája (Baross u. 105.), 
Csekonics József tábornok nyaralója (Baross u. 100.), melyek 
feltehetőleg az 1870-es évek végén épültek.  

Erzsébet királyné vadászkastélya, Baross u. 105.
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Ép testben ép lélek. Aki még nem ismerte ezt a bölcs 
mondást, annak volt lehetősége felfedezni a mozgás 
örömét az Aktív Főtéren, ami július elsején nyitotta meg 
szimbolikus kapuit a kerület főterén, a Szent István téren. 
Több mint 300 négyzetméternyi területen úgynevezett 
szabadtéri kondiparkot állítottak fel, a sporteszközöket 
örömmel vették birtokukba a mozogni vágyók. Elöljáró-
ban megjegyzendő, hogy a kondigépeket rendszeresen 
fertőtlenítették, és vírusbiztos távolságban helyezték el 
az amúgy teljesen biztonságos acélberendezéseket. Ott-
jártunkkor rengeteg fiatal és örökifjú használta éppen 
az amúgy finn gyártmányú fitneszparkot, s az aláfestő 

zenéről külön DJ gondoskodott. A 24 éves Benedikt Mün-
chenből érkezett, édesanyja magyar, édesapja német, 
és a fiatalember minden nyarat újpesti nagyapjánál tölt. 

SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

Együtt mozdult Újpest
A sport fellegvárává vált hónapokon át Újpest, hiszen aki csak élt és mozgott, ingyen mozoghatott a 
Szent István téren, az Aktív Főtér rendezvénysorozaton. Július 1-től augusztus végéig kicsik és nagyok, 
nők és férfiak ingyen próbálhatták ki a szabadtéri konditermet, valamint rengeteg csoportos órán is részt 
vehetett bárki. Az Újpesti Találkozások is a helyszínen járt. Kiderült, mindenki nagyon várja a folytatást.

Mindig fontos volt 
számomra a moz-
gás, ami szükséges 
az egészséghez és a 

jó közérzethez.
– Benedikt – 

Újpest hangja



Benedikt örömmel vette birtokba az Aktív Főtér masináit. 
„Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom, ilyet még Mün-
chenben se láttam. Mindig fontos volt számomra a moz-
gás, ami szükséges az egészséghez és a jó közérzethez. 
Sajnos eljutott odáig a világ, hogy többen halnak meg 
túlevés következtében, mint az éhezés miatt. Itt, az Aktív 
Főtéren most mindenki ingyen rászokhat a mozgásra. Én 
is minden nap itt vagyok” – mesélte a fiatalember. 

Bár túlnyomó többségben férfiak vették igénybe a 
fantasztikus gépeket, Edit és unokája, Zalán is eljöttek 
megnézni a lehetőségeket. „Ha fiatalabb lennék, azonnal 
rákapnék a kondizásra. Az unokámmal viszont mindig 
kijövünk ide a térre, most is valamennyi gépet kipróbál, 

és én is rámerészkedem erre-arra. Remek, hogy ennyi 
elfoglaltságot és mozgáslehetőséget találtak ki az újpes-
tieknek” – mesélte a nagymama. 

Az Aktív Főtér programjai között csoportos foglalko-
zásokat is tartottak. Rendkívül népszerű volt a szabadtéri 
jóga, a szenior torna, és a zumba is hatalmas slágernek 
bizonyult.

A kondipark főszervezője, Kiss Krisztián elmesélte, azzal 
kereste meg a helyi önkormányzat, hogy a karantén után 
mindenkinek biztosítsanak mozgási lehetőséget. „Fontos 
szempont volt, hogy bárki hozzáférhessen, ezért nem 
kértünk pénzt a használatért. Egészség, együttlét, jókedv, 
és csoportos órák, ráadásul. Ezt kérte tőlünk a helyi ön-
kormányzat. Úgy érzem, jól vizsgáztunk. Ráadásul az Aktív 
Főtér egyfajta élettérré is alakult, babzsákokat is elhelyez-
tünk. Idevonzottuk az embereket, még aki nem akarta, 
idővel az is kipróbálta a sportlehetőségeket” – mesélte 
a szervező, aki elmondta, a harmadik héttől beindultak 

a csoportos órák is. „A szenior torna rendkívül népszerű 
volt, hiszen a szépkorúak sajnos nagyon egyedül lettek a 
karantén alatt. De a csoportos jógaórák, a gerinctorna és 
a közös táncolás is nagy sikert aratott. Úgyhogy fantasz-
tikusan sikerült az Aktív Főtér látogatottsága” – mesélte 
büszkén Kiss Krisztián, aki hozzátette, reméli, hogy lesz 
folytatása is az eseménysorozatnak.

Több mint százan vettek részt az Aktív Főtér záróese-
ményén augusztus 25-én. A rajongókat nem tántorította 
el a kétórás zumbamaraton, amit Palásthy György zum-
baoktató és „Zumba Jucus” prezentált a színpadról. Míg 
a konditermet leginkább a férfiak használták, addig a 
zumbán rengeteg nő táncolt és mozgott együtt az inst-
ruktorokkal a vidám karibi zenékre. Judit és Zsuzsa már 
hat éve zumbáznak, heti két alkalommal. „Nagytarcsáról 
érkeztünk, és mindenképp el akartuk jönni. Nagyon klassz 
ez az esemény, inspirációt ad mindenkinek.” 

Merza Éva tősgyökeres újpesti, aki az Aktív Főtér vala-
mennyi rendezvényén részt vett. „Interneten követtem 
az eseményeket. Aerobikon és jógán is voltam, továbbá 
valamennyi zumbaedzésen is részt vettem. Már három 
éve zumbázom, úgyhogy valamennyi táncos órán bérelt 
helyem volt” – mondta az újpesti hölgy.  

Nagyon klassz  
ez az esemény, 
inspirációt ad  
mindenkinek.

– Judit és Zsuzsa– 

Fontos szempont 
volt, hogy bárki 

hozzáférhessen… 
Egészség, 

 együttlét, jókedv… 
– Kiss Krisztián –

Aerobikon és jógán 
is voltam, továbbá 

valamennyi  
zumbaedzésen is 

részt vettem.
– Merza Éva –
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– Ez már a második periódusa Újpesten, azaz nem 
ismeretlen a város, a közeg. Viszont a feladat most 
teljesen más volt, mint évekkel ezelőtt. Milyen ér-
zésekkel tért vissza? 

– Első alkalommal, 3 éve is nagyszerűen éreztem ma-
gam. Egy olyan klubba érkeztem, ami kedves a szívemnek, 
erős és nagyon komoly hagyományai vannak. Nagy meg-
tiszteltetés ért, és nagy bennem az akarat, hogy ennek a 
bizalomnak megfelelően dolgozzunk. 
Könnyű helyzetben voltam akkor, és 
most is, hiszen mindkét alkalommal 
nemcsak minőségi munkát végző, de 
hozzám nagyon közel álló emberekkel 
dolgozhattam, dolgozhatok.  

– A közelmúltban jelent meg 
egy interjú az ön elődjével, Ne-
bojsa Vigneviccsel, hogy meny-
nyire szereti Budapestet. Önnek 
hogyan tetszik a város, a magyar 
emberek, esetleg a magyar éte-
lek?

– Budapest igazán szép város. Talán 
tudják, 2 évet dolgoztam Szerbiában 
a Spartak Szabadka csapatával a határ 
mentén, illetve egy évet a Bácska Topolyai TSC csapattal, 
amelynek jól ismert a magyar háttere. Mindkét klubban jó 
élményeim voltak, és mondhatom, már ott is érződött a ma-

gyar lélek. Ráadásul magyar családi kötelékeim is vannak. 
Nagybátyám felesége magyar, lánya Budapesten dolgozik. 
Szeretek a belvárosban, a Duna-parton, vagy Szentendrén 
sétálni. Mindenhol érzékelem a történelmi kötelékeket szülő-
hazám és Magyarország között. Felemelő, hogy szerb nyelvű 
általános iskola és gimnázium is található itt. 

– Köztudott, hogy a szerbek soha nem adják fel. 
Hogy látja, sikerült ezt a mentalitást továbbadni 
az öltözőben? Hiszen a tabella alsó harmadából a 
középmezőnybe vezette a csapatot.

– A választ minden esetben a pálya, a játékosok, és 
leginkább az eredmények adják. Döntsék el az újpestiek, 
mennyire vagyok sikeres! Amikor ez az interjú megjelenik, 
már zajlik a bajnokság, azaz nem érdemes új átigazolások-
ról beszélgetni. Viszont arról igen, hogy mennyiben lesz 
más a csapat a pályán, mint az előző szezonban. Még tart 

egy ideig az átigazolási időszak, elkép-
zelhetők még változások a kispadon. 
A múlt szezonban az érkezésemmel is 
történtek változások a csapatban, ami 
teljesen természetes, hiszen minden 
edző különböző, és a focit is másként 
látjuk. Elment hat játékos, de már öten 
jöttek helyettük. Bár még nem töltöt-
tük be az összes pozíciót, megvan az 
akaratunk a csapat további erősítésére. 
Amúgy személyes büszkeséget érzek 
a srácok munkáját nézve, és állíthatom 
a szakmai stáb, a labdarúgók és a saját 
nevemben is, hogy teljesen elkötele-
zettek vagyunk, hogy minden áldoza-
tot meghozzunk a klub sikeréért. 

– Miben látja a legnagyobb különbséget a szerb 
és a magyar bajnokság között? Mit tanulhatnánk 
egymástól?

Lila-fehér szív

SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT, PIRI LÁSZLÓ

Harcol az Újpestért
a szerb edző
Megmentőként érkezett Újpestre a szerb szárma-
zású Predrag Rogan. Az edző már nem ismeretlen 
Magyarországon, hiszen korábban másodedző 
volt az Újpest FC-nél. Kemény edzésmódszerek és 
aranyszív jellemzi az Újpest FC főnökét.

Meghozunk 
minden áldozatot 
az eredményekért, 

együtt, egy 
csapatként. 
 Így együtt 

mindenre képesek 
vagyunk!
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– Bizton állítom, hogy a játékfeltételek itt messze job-
bak, még akkor is, ha Szerbiában is javulnak az állapotok, 
és az átigazolások minősége is. Ami a játékminőséget illeti, 
a két bajnokság hasonló színvonalú, a játék itt mégis más, 
dinamikusabb, agresszívebb, erőteljesebb.

– Kicsit távolodjunk el a zöld fűtől. Sokat lehet 
olvasni önről az interneten, de kizárólag sportolói 
karrierjéről. Szinte semmilyen információ nincs 
arról, hogy mit csinál a szabadidejében.

– Nincs Instagramom, sem Facebookom, szabadidőm 
családomnak, barátaimnak szentelem. Nagyon hiányoz-
nak már a szeretteim, és várom, hogy csatlakozzanak 
hozzám Budapesten. Idősebb fiam profi focista, őt a 

kötelessége most Belgrádban marasztalja. Szeretek el-
csendesedni, sétálni a természetben, olvasni. Időnként 
megoldok egy-két sudokut a hagyományos reggeli kávé 
mellett. És természetesen a foci! A mérkőzések megfigye-
lése a szabadidőmben is édes kötelesség.   

– Nem lenne igazi egy újpesti interjú, ha nem 
kérdezném a legnagyobb ellenfélről, a Ferencvá-
rosról. A két csapat közti pénzügyi különbség je-
lentős. Vasakarattal és lelkesedéssel legyőzhető-e 
a Fradi a szezon alatt?

– Ők a legnagyobb rivális, az örök derbi. Tisztelem a 
Fradit, és értékelem, amit az elmúlt szezonban véghez-
vittek a bajnokságban és az Európa-ligában is. Gratulálok 
is hozzá, de a legnagyobb tiszteletem és csodálatom a 
mieinké. Nem titok ez a bizonyos financiális különbség, 
de a pályára 11 srác lép az egyik, és 11 a másik oldalon. 
A pályán valami más történik. Energia, szenvedély, vágy, 
akarat, motiváció… Ezeket nem lehet anyagi vagy statisz-
tikai mércével kifejezni. Igazából ez számít.  

– Június elsejétől van itt edzőként. Hogyan mo-
tiválja a csapatot és a játékosokat?

– Minden sikeres edzőnek meg kell, hogy legyen erre 
a belső képessége. Nem tanulható, könyvből sem olvas-
ható. A pillanat fontossága, egyszerűen ott kell lenni, és 
figyelni, mire van szüksége a játékosoknak, mi az, amit 
hallani akarnak, mi az, ami bennük mozog, és mi az, ami 
megmozgatja őket. Erről szól a motiváció röviden.  

– Az Újpest nagyon híres az ultráiról, akik nem 
finomlelkű srácok. Mit üzen nekik?  

– Egyetlen dolgot mondok nekik: elszántak lesznek a 
labdarúgóink. Megharcoljuk az Újpest harcát, és megho-
zunk minden áldozatot az eredményekért, együtt, egy 
csapatként. Így, együtt mindenre képesek vagyunk!

– Figyeli-e a fiatalokat, hogy felhozzon valakit 
az utánpótlásból a nagy csapatba?  

– Vígh Petivel együtt igazán dinamikusan fejlődő után-
pótlás-akadémiánk van, akik napról napra egyre feljebb 
jönnek. Ezt mutatja az ifjú Máté Zsolt immár többszöri 
szereplése, nem beszélve Csongvai Áronról, aki kiváló 
támadó, Katona Mátyás, Mucsányi Márk, és a sort foly-
tathatnám. Nem szeretnék senkit kihagyni, legalább 5-6 
további játékos edz, és folytatja a felkészülést a fiataloknál, 
és nagyon jó szinten vannak, jó munkát végeznek. ▶
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– Változtat-e a játék felállásán és a harcmodo-
ron? 

– Annyira vagyok jó tréner, amennyire a játékosaim 
jók. Szeretnénk sokkal több ötlettel játszani. Sokkal konk-
rétabb tervekkel, elképzelésekkel, melyeket gyakorlunk a 
felkészülések alatt. Az átigazolási időszak folytatódik, lehet, 
hogy lesznek még távozók, amit nem szeretnék, de biztos 
vagyok benne, hogy érkezők is épp annyian.  

– Mi a legnagyobb álma, legnagyobb célja ezzel 
a csapattal? 

– Nap mint nap lépésről lépésre haladunk. Realisták 
vagyunk, büszke vagyok a csapatomra, és arra, amit elér-
tünk eddig, és a jövőben együtt fogunk elérni.  Nem azt 
figyeljük, hogy hová akarunk eljutni hosszú távon, hanem 
napról napra előre. Tehát a következő edzés. (Nevet) “Har-
colunk, az Újpestért!” (magyarul)

A labdarúgás ma már elképzelhetetlen lenne az Újpest nél-
kül, nem is beszélve a „derbiről”, amikor összecsap a két örök 
rivális, vagyis az Újpest és a Ferencváros csapata. Az Újpesti 
Torna Egylet (UTE) a magyar sportklubok közül a legna-
gyobb múltra tekinthet vissza, hiszen még a XIX. században 
alakult. A nevezetes napon – 1885. június 16. 
– az alapító tagok az alábbi hármas jelszóval 
határozták meg az új sportklub értékrend-
jét: „Épség, Erő, Egyetértés”. Az Újpest FC a 
legrégebben alapított, megszakítás nélkül 
működő sportegyesület, az UTE labdarú-
gó-csapata. Kezdetben a szertorna, majd a 
vívás és az atlétika jelentette az Újpesti Torna 
Egylet tevékenységét. A labdarúgás 1899-
ben honosodott meg Újpesten. Magyaror-
szágon 1901-ben indult útjára a Nemzeti Bajnokság, ahol az 
Újpest a második osztályba kapott besorolást. A klub labda-
rúgócsapata 1905-ben lépett fel az első osztályba, ahonnan 
az 1910-11-es bajnokság végén kiesett, majd egy év múlva 
újra visszakerült a legjobbak közé. Az 1912-es bajnoki évtől 
számítva az Újpest folyamatosan az élvonalban szerepel. 
Napjainkig a klub 20 bajnoki címet, 10 Magyar Kupa, 3 Szu-

perkupa győzelmet, három ezüst- és egy bronzcipőt tudhat 
a magáénak. Ezekhez a sikerekhez olyan labdarúgók járultak 
hozzá a teljesség igénye nélkül, mint Göröcs, Zámbó, Bene, 
Fazekas vagy akár Törőcsik, Fekete, a fiatalabb generációból 
Véber, Szlezák, Kovács Z., Sebők, később Kabát, Balajcza, 

Tisza, napjainkban pedig Simon, Banai. Ott-
honunk, a Szusza Ferenc Stadion, a Megyeri 
úton található. Az eredeti stadion Hajós Alfréd 
tervei alapján készült, kapuit 1922. szeptember 
17-én nyitotta meg. 2000–2001-ben a stadiont 
átépítették, majd 2003-ban felvette az egykori 
kiváló labdarúgónk, Szusza Ferenc nevét, aki 
minden idők egyik leggólerősebb magyar 
csatára volt. Az elmúlt 2 évben a stadion 
újabb felújításokon esett át, pályafűtés került 

beépítésre, új gyepet kapott, felújítottuk a VIP és a sajtó 
részt, megnyílt az Újpest FC Shop és a Sector Bistro is. Egyedi 
kialakítású tereink rendezvények megtartására is alkalmasak 
lettek, így már akár születésnapot, legény- vagy leánybúcsút, 
céges vacsorát is lehet tartani a focirajongó barátainkkal 
együtt. „Engem idekötött minden, a gyermekkor, a barátok, 
az újpesti utcák és a Megyeri úti stadion.” (Szusza Ferenc)
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– Milyen emlékek törnek fel, ha kerületünkről van 
szó?

– Újpesten születtem, az egykori Ősz utcában, és a mai 
napig ragaszkodom a származásomhoz. Két lakás volt 
egymás mellett, az egyikben a keresztanyámék laktak, a 
másikban pedig a mi családunk.. Édesanyámat eredetileg 
Borbálának hívták, de imádta az Erzsébet nevet, mindenki 
Bözskének szólította. Így lettem én is Erzsébet. Imádta a 
művészeteket, minden héten színházban voltunk, sőt, a 
fodrásztanulókat is színházjeggyel ajándékozta meg. Min-
dig arra tanított, hogy nagyon szelíden és visszafogottan 
viselkedjek. A szomszédunkban Tóthék laktak, egy nyolc-
gyerekes család.  Engem már kislányként kézzel varrott 
ruhákban járattak. Amikor felpróbáltam az álomszép mat-
rózruhám a lakkcipőmmel, fehér kesztyűvel, Édesanyám 
megtiltotta, hogy átmenjek Tóthékhoz. Persze elszöktem, 
hogy eldicsekedjek a szomszédoknak, milyen csodás ruhát 
kaptam. Anyám fakanállal jött utánam, és hazaérve jól el-
náspángolt. Egy életre megtanultam, hogy ne hivalkodjak, 
sose kérkedjek azzal, amim van, mert ez esetleg másoknak, 
akiknek nincs módjuk rá, fájdalmat okozhat. Sajnos később 
elváltak a szüleim, én pedig Anyukámmal maradtam. Ő árva 
lány volt, és ami neki nem adatott meg, nekem mindet 
megvett. Mégis neki köszönhetem, hogy sosem voltam 
beképzelt vagy irigy. Áldás, hogy így nevelt, mert volt egy 
időszak színészi pályámon, amikor nem kaptam szerepeket. 
Évekig félrelöktek, de nem keseredtem meg, túlléptem raj-
ta.. Nagyon sok kollégám beleroppan abba, hogy a múlton 
rágódik. Hálás vagyok, hogy én megtanultam felejteni, és 
nem vágyom arra, amit nem érhetek el.

– Mivel foglalkoztak a szülei?
– Édesapám menetrendtervező volt a közlekedési vál-

lalatnál, Édesanyám pedig ismert fodrásznő volt Újpesten. 
Szinte mindenki hozzá járt, úgyhogy kislányként bele-
csöppentem a kerület társadalmi életébe. ▶

SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

15

Mindenki Janka nénije, Pásztor Erzsi tősgyökeres újpestinek vallja magát. A Kossuth-díjas 
színművésznő itt született, és a mai napig ragaszkodik a kerülethez. A komikát nyolc éve 
tüntették ki Újpest díszpolgára címmel, amelyre nagyon büszke.

Egy igazi díva
az Ősz utcából
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De rengetegszer megfordultam édesapám anyukájánál 
is, a Gyulai téren, ami szintén Újpesten, az egykori villane-
gyedben található. Szombaton, karácsonykor és húsvétkor 
ugyanis rengeteg kuncsaft érkezett édesanyámhoz, aki 
kifulladásig dolgozott, mivel akkor keresett legjobban. 

Én pedig ilyenkor a nagymamánál landoltam. Sosem fe-
lejtem, nálunk karácsony első napjának reggelén isteni 
kalácsillat lengedezett, ugyanis szenteste nem volt ideje 
sütni édesanyámnak. Így másnap hajnalban kelt fel, és ak-
kor sütötte a kalácsot és a bejglit. Ékszermániás is vagyok, 

Újpesti sztár
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ami oda vezethető vissza, hogy minden karácsonykor 
ékszert kaptam a szüleimtől kislányként. Felakasztották 
a kis aranyláncot vagy medált a karácsonyfára, ahonnan 
nekem kellett leszedni. Egyszer egy ezüstgyűrűt találtam 
a faágak között, amit később eldugtam a kertbe. Persze 
soha többé nem találtam meg.

– Mi történt a családi ékszerekkel?
– A háború alatt az édesanyám az összes értékünket 

vidékre menekítette. A vonat tetején utazott nagy bő-
röndökkel, amelyek sorsáról soha többé nem hallottunk. 
A bombázást vidéken, Kunszentmártonban vészeltük 
át, de előtte Szolnokon szőnyegbombázást kaptunk a 
vonaton, és mindenem ripityára tört. 

– Hogyan tértek vissza Újpestre?
– Mivel minden szállal idekötődtünk, a háború után 

azonnal hazaköltöztünk. Az Árpád úton laktunk egy hatal-
mas nagypolgári lakásban. Újpesten éltem akkor is, amikor 
felvettek a Színművészeti Egyetemre. 
Egészen a negyedik évfolyamig in-
gáztam Újpest és a Vas utca között, 
azonban az utolsó évfolyamon reggel 
8-tól este 6-ig tartottak a próbák, majd 
statisztáltam este 11-ig, ezért külön 
engedéllyel beköltöztem a Színmű-
vészeti kollégiumába. 

– Hogyan emlékszik a fiatal 
éveire Újpesten?

– Nagyon szerettem táncolni, bár 
nem voltam mulatós fajta. Viszont az 
első férjem rengeteget zongorázott, 
én pedig énekeltem. A második fér-
jem viszont azt szerette, ha otthon 
maradok, ne menjek inkább seho-
va, főleg ne a színpadra. Ő is színész volt, 21 évet éltünk 
együtt Holl Istvánnal, de a szenvedélybetegsége sajnos 
eluralkodott rajta. Amikor 21 év után elváltunk, azt hit-
tem, előbb-utóbb társra találok. Nem így lett. De azóta is 
tartom magam ahhoz, hogy kétféle férfi létezik: a részeg 
bolond és a józan bolond. 

– Mi volt akkoriban a kedvenc helye Újpesten?
– Édesanyám fodrászüzlete az egykori Gróf Apponyi 

Albert utcában, a mai Mártírok útján működött. Sose fe-
ledem, amikor 1944-ben elindult a zsidók deportálása, az 

üzlet előtt terelték az embereket. Anyámnak tébolyítóan 
hatalmas igazságérzete volt, képtelen volt elviselni, ahogy 
az áldozatokkal bántak a nyilasok út közben. Kirohant az 
útra, és egy nőt berángatott az üzletbe. A megszeppent 
nőt egy tapétaajtón keresztül átvitte az udvaron, majd a 
Bocskai utcán át kimenekítette. A nő egy hatalmas lakkbőr 
bőrönddel érkezett, amit a fodrászüzletben hagyott. Éve-
ken át vártuk, vajon visszajön-e a bőröndért. De nem jött. 

– Hogyan telnek most a mindennapjai?
– Tavasszal néhányszor tudtam csak előadni a Veri 

az ördög a feleségét című önálló estemet a Turay Ida 
Színházban. Hatalmas sikere volt, de a járvány mindent 
felülírt. Ha minden jól megy, október 3-án ismét színpadra 
állhatok vele. Nagyon szeretik a nézők, ahogy elmesélem 
az előadáson az életem. Mindent elmondok nekik, mégis 
sokat nevetnek, mert még a keserűségeim is viccesen 
tudom előadni. Nekem is nagyon nehéz volt a tavaszi idő-

szakom. A karantén alatt sem adtam 
fel az elveimet. Minden reggel villás-
reggelivel kezdtem a napot. Majd este 
a legszebb ruháimban néztem végig 
a tévéműsort. Legnagyobb boldogsá-
gomra Henriette lányom hazaköltözik 
Olaszországból, hogy közelebb élhes-
sünk egymáshoz. 

– Mit érez a közönség lelkese-
déséből?

– Fantasztikus szeretet vesz körül 
lépten-nyomon. Semmi flanc nincs az 
életemben. Magam járok bevásárolni, 
és folyamatosan megállítanak, gratu-
lálnak, szeretnek. Nekem a szemetes is 
köszön, amire nagyon büszke vagyok. 

Rengeteg civil megkeresés is érkezik: legutóbb arra kért 
meg egy nagyon kedves hölgy, hogy én legyek a meg-
lepetés a férje 50. születésnapján. Egy monológot adtam 
elő Janka néniként telefonon.

– 2012-ben Újpest díszpolgára lett. Milyen érzés 
volt átvenni az érmet?

– Sírtam a boldogságtól, akkora megtiszteltetés ez ne-
kem, olyan, mint amikor a Kossuth-díjjal tüntettek ki. A la-
kásom központi helyén sorakoznak az elismeréseim, sokat 
beszélek hozzájuk. Úgy érzem, Isten  a tenyerén hordoz. 

Színészként  
a legnagyobb 

örömöm, amikor 
vadidegen emberek 

arra kérnek, 
hogy vigyázzak 
magamra, mert 

nagyon szeretnek.
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A kerület csodája

SZERZŐ: BODACZ BALÁZS

Még nem ért véget a XVII. század, amikor egy határbejárás 
kapcsán kelt dokumentumban Saban-szigetként említet-
ték a földterületet. Akkoriban valóban minden oldalról 
vízzel ölelt térség volt a Duna medrében, és több mint 
egy évszázadnak kellett eltelnie, hogy az 1830-as években 
végül egy földnyelvet építsenek, ezzel pedig a parthoz 
kapcsolják. Akkoriban Pesti-sziget néven jegyezték, de a 
köznyelv leginkább Szúnyog-szigetként emlegette; nyil-
ván nem függetlenül az itt remekül tenyésző és igen 
idegesítő rovaroktól.

A szárazföldi összeköttetéssel létrejött öblös morfoló-
gia igen kedvező volt a mind jelentősebb vízi forgalom 
számára, téli kikötő majd hajógyár épült, a terület pedig 

logisztikailag is jelentőssé vált. És bár komoly ipari fej-
lesztések történtek, a sziget jellegében egy dolog nem 
változott: a természetközeliség. Horgászok, vízisport-sze-
relemesek jelentek meg, sőt, a ’60-as és a ’70-es években 
szabadstrand is működött itt. Mivel azonban nem közvet-
lenül a lakóövezet szomszédságában található, így mind-
végig elkerülte a Római-part sorsát, vagyis a zsúfoltságot.

Ez történt hát, de mi történhetett volna? Nos, a Népszi-
getnek egykor olyan szerepet szántak, ami a XX. század 
elején a világvárosok között is kiemelkedő helyre emelte 
volna Budapestet: az 1928-as olimpiát megcélozva ké-
szültek tervek a sziget hasznosítására. A vízió formába 
öntője Manno Leonidas volt, egy görög származású, gaz-
dag kereskedő sportrajongó egyik fia. Fivére, Miltiades 

    
Budapest egyik rejtett kincse, ráadásul itt van a szemünk előtt: a Népsziget. Az évtizedek során 
számos terv készült arra, hogy hogyan lehetne leginkább beilleszteni a város vérkeringésébe, mégis 
kissé kívülálló módon volt jelen. Mára pedig talán éppen ez lehet a legnagyobb vonzereje.

Érintetlen 
Kincsünk  
a Népsziget
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igazi sportzseni volt, a labdarúgástól az evezésen át a 
gyorskorcsolyán keresztül a kerékpározásig halmozta a 
magyar és a nemzetközi trófeákat. Rendkívül tehetséges 
grafikus is volt, és az újpestiek amellett is megőrizhetik 
jó emlékezetükben, hogy ő alkotta meg a legendás Fra-

di-sast. Manno Leonidas elképzelése szerint a Népszigeten 
épült volna fel a Nemzeti Stadion, az újpesti rakpart felé 
eső öblözet pedig kétkilométeres, teljesen egyenes és 
szélvédett evezőspálya kialakítását is lehetővé tette. A köz-
ponti stadionban helyet kapott volna egy 400 méteres 
futó- és egy 500 méteres kerékpárpálya, természetesen 
az atlétikai és a futballtornákat is itt rendezték volna. Egy 
óriási tornacsarnok mellett szerepelt a terveken továbbá 
motorkerékpár-pálya, és lett volna hely a lovaspólónak, a 
tenisznek, a krikettnek is. Végül sem a budapesti olimpiá-
ból, sem a sportlétesítmény-fejlesztésből nem lett semmi, 
maradtak viszont a hajók és a szúnyogok. Majd pedig jött 
egy második vesztes háború is.

A szovjeturalom alatt a sziget úgy nézett ki, mint a 
szocializmus időszakában általában minden: volt ipar, 
volt olcsó sör, volt bádogkabin, és természetesen volt 

sok elhanyagolt zöldterület is. 
Egy valami nem volt, mégpe-
dig koncepció arra, hogy mi-
lyen módon lehetne a város-
lakók széles körét megszólító 
funkciókat találni a területnek. 
A rendszerváltás után pedig 
abból sem maradt sok, ami ko-
rábban működött. Ma viszont 
éppen ez teszi lehetővé, hogy 
önnön vadregényes mivoltá-
hoz illően némiképp vadul, de 
legalábbis nem tervezetten, 
viszont organikusan alakuljon 
át a Népsziget jellege, helyet 
adva olyan tevékenységeknek, 

amelyek korábban nem voltak itt. A kiürült ipari ingatla-
nokban film- és fotóstúdió, művészeti galéria jelent meg, a 
dizájnipar is felfedezte, de ha szeretnénk eljutni egy olyan 
motorkerékpár-műhelybe, ami estére közösségi térré és 
kocsmává alakul, azt is csak itt találjuk meg. A régi időkből 
megmaradt a halsütő és a vasúti híd melletti pici kerthelyi-
ség, emellett ott a legendás kecskefarm, de van lovarda és 
kutyaiskola is, a parton pedig megjelentek az újhullámos, 
belvárosi színvonalat kínáló, de a környezet jellegéhez 
igazodó vendéglátóhelyek is. A Népsziget talán éppen 
ezekben az években találja meg a helyét Budapesten. 

Az 1928-as 
olimpiát 

megcélozva 
készültek tervek 

a Népsziget 
hasznosítására.
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– Milyen kapcsolata van Újpestnek a hajózással, a 
hajógyártással, hogyan nézett ki ez az iparág még 
működő formájában?

– Évszázados hagyományokra tekint vissza Magyaror-
szágon a hajó- és a darugyártás, ami Újpesten egészen az 
1860-as évekig tekint vissza. A világon talán nincs is olyan 
kikötő, ahol ne lenne Ganz-daru, ahogy az ott gyártott hajók, 
illetve vontató- és tolóhajók közül is sok működik még a világ 
különböző tájain. Ma is van három, a ’60-as évek közepén 
épített személyhajó – a Rákóczi, a Hunyadi és a Táncsics – a 
MAHART használati tulajdonában, amelyek Újpesten készül-
tek. Ugyanakkor egy hajógyár mindig hajójavító is, amiből 
Budapesten három is volt régen. A Népszigettel szemben 
lévő két, sárga színű ház régen MAHART-ház volt, de a szi-
geten is laktak MAHART-osok. Az egyengető lakatosoktól, 
festőktől, a hajóácsokon és a sólyamestereken át egészen 

a tervezőmérnökökig mindenkinek megvolt a maga helye 
a gyár életében és annak közösségében, egészen a rend-
szerváltásig.

– Miért éppen a rendszerváltás volt vízválasztó?
– Jellemzően nem a magánszektor finanszírozza a hajó-

gyártást, Magyarországon 1989 után pedig ebből az ága-
zatból vonult ki először az állam. Részben azért, mert az 
akkori vezetés nem értette, miért van szükség egyáltalán 
a hajógyártásra, illetve az ipari területek a legjobb fekvésű 
telkeken álltak. Főleg az utóbbi szempont késztethetett 
egyeseket arra, hogy ne akarják fenntartani az ágazatot, 
ami az elmúlt 30-40 év során „összeesett”. Ma már csak nyo-
mokban létezik Magyarországon hajóépítés és hajótervezés. 
A Ganzból kivált mérnökök például a vízügynek készítenek 
járműveket – ezek közül kettő épp befejezésre vár Újpesten.

Több súlyos gonddal küzd a hajógyártás. Lassan kihal 
az utolsó hazai szakember-generáció; a sólyatereket, azaz a 
hajók partra húzásához, leeresztéséhez, illetve építéséhez 
használt, enyhe lejtésű parton létesült csúsztatópályát sem 
tartják karban, hiszen az drága dolog; az úszódokkok pedig 
itthon nem terjedtek el. Sajnos ezek tükrében még 10-15 év, 
és ennek az iparágnak is vége lesz.

– Kanyarodjunk vissza kicsit a múlthoz! Milyen 
volt a Népszigeten az élet a múlt században?

Az újpesti hajógyártás és -javítás múltjáról Szalma 
Botonddal, a Magyar Hajózási Részvénytársaság 
(MAHART) egykori igazgatójával beszélgettünk. 
Az is szóba került, hogy mit jelentett a város 
számára ez a mára az eltűnés szélére került iparág.

SZERZŐ: TARI TAMÁS

Múlt és jövő

A MAHART KORÁBBI IGAZGATÓJA SZERINT

Rangja volt  
a hajógyárnak 
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– Pezsgő, élettel teli közeg volt a hajógyár, olyanok vol-
tunk, mint egy nagy család. Épp úgy, ahogy a magyar gép-
gyártás többi fellegvára, a Weiss Manfréd, a Csepel vagy 
a Rába. A különböző mesterségek apáról fiúra, családon 
belül öröklődtek, a szakmai fogásokat a mérnökök éppúgy a 
felmenőiktől tanulták, ahogy a hajóácsok vagy a jellemzően 
az újpesti romák közül kikerülő szegkovácsok. A kötélfonás, a 
hegesztés, a gépszerelés, a csőszerelés éppen olyan fontos 
része volt a folyamatnak, mint a tervezés, s nem csak egymás 
mellett dolgoztak a szakemberek, hanem együtt is éltek. 
Ismerték és nagyra tartották egymást. Rangja volt, ha valaki 
az újpesti hajógyárban dolgozott.

Az egyes technológiák fejlődésével ugyan némely szak-
ma eltűnt, ugyanakkor egészen más léptékekben gondol-
koztak és dolgoztak a szakemberek: a méretek és a bo-
nyolultság tekintetében egyedülálló kihívásokkal kellett 
megküzdeniük.

– Milyen jelentősége volt ennek Újpest és az or-
szág életében?

– Maga a gyár – akár a többi újpesti ipari létesítmény – 
a város életének szerves részét képezte, és sokak számára 
teremtett megélhetést.  Az ipar szempontjából bátran 
kijelenthető, hogy nemzetközi jelentősége volt a gyárnak, 
hiszen a világ minden tájára készültek itt hajók és daruk. 
A tengerjáró hajók közül azok a német, holland és cseh 
megrendelésekre készült darabok még futhatnak is, 
amelyek még a ’90-es évek elején itt álltak. Újpes-
ten kezdték el építeni ezeket a 30-50 évre készült 
hajókat, amelyeket egyrészt az Északi-tenge-
ri kikötőkben, másrészt az Al-Dunán fejeztek 
be. Ezekből az oroszoknak is gyártottunk 100 
darabot. A nagyobb hajók között voltak még 
az úgynevezett hazajáró típusok, amelyek kicsit 
hosszabbak, de sekélyebbek voltak, és a Fekete-ten-
gerről egész Budapestig jártak velük. Ebből a legutolsó 
három, ami készült a Székesfehérvár, a Cegléd és az Újpest 
volt. Az itt készült magyar úszódaruk is világhírűek voltak, 
de a síneken közlekedő partmenti daruk is kiváló minő-
ségben készültek. Szíriában például volt egy magyar daru, 
ami 50 évig működött minden fennakadás nélkül, pedig 
a karbantartása nem volt a legszakszerűbb.

– Mi a helyzet a mai viszonyokkal, lehetne-e még 
jövője az újpesti hajógyártásnak?

– Sajnos amit Németországban három napig javítanak, 
az Újpesten három hétig tart. A ’70-es, ’80-as évek óta már 
az öblöt sem kotorják, ami megengedhetetlen, hiszen, ha 
beáll oda egy hajó, akkor bizonyos vízállásoknál nem tud 
kijönni, és senki sem vállalja, hogy ottragadjon egy hónapra. 
A hajógyártás és javítás sok pénzt, nagy szakértelmet és oda-
figyelést igénylő, ám nem mindig kifizetődő ipar, amelyben 
40-100 éves időtartamokban kell előre gondolkodni, vala-
mint a szakképzési alapját is meg kell teremteni, ami jelenleg 
szintén hiányzik. Magyarországon magának a közlekedési 
szektornak igen kevés lobbiereje van, részben ezért lehetett 
elsorvasztani a hajózást. Különben sem viselné könnyen 
a mai nagyvárosi berendezkedés a hajógyártást. Minden 

bizonnyal ma már Óbudán is zavarná a helyi polgárokat a 
munkálatokkal járó zaj, a Népszigetet is jó eséllyel inkább 
máshogy hasznosítanák az újpestiek. Nagyszerű sportolási, 
szórakozási és szabadidős lehetőségek rejlenek a szigetben, 
de ehhez először is rendezni kellene a jelenleg nyomon 
követhetetlen tulajdonviszonyokat. A hajógyártás viszont 
megérdemelne egy múzeumot. Ez bemutathatná, milyen 
múltja volt a hajóiparnak a városban, és mire lehetnénk 
büszkék mi, helyiek. 

Nagyapja, Magasvári Timora Gyula 
hajóparancsnok portréja előtt
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Amiről beszélnek

– Mikor érezted először, hogy segítened kell egy 
bajba került állaton?

– Kicsi koromtól végigkísér a szenvedő állatokkal való 
együttérzés. Az első ilyen emlékem, hogy édesanyám-
mal egy rosszul tartott kutyát együtt vágtunk le a láncról 
erővágóval.

– Neked voltak állataid gyerekko-
rodban?

– Kutyák, cicák, hörcsög, tengerimalac, 
aranyhal. Megtapasztalhattam hogy az ál-
latokkal felelősen kell bánni. A mai napig 
hordom a nyomát annak, hogy a saját ku-
tyánk megharapta a számat. A kórházban 
nyolc órán át küzdöttek az orvosok, hogy 
megmentsék az arcomat. De nem a kutyára 
haragudtam, tudtam, hogy ez a baleset a 
saját hibámból történt. 

– Mi volt az első állat, amelyet te magad men-
tettél meg?

– Egy kutyus, akit folyamatosan vert a gazdája, a ba-
rátaimmal nekünk kellett lépnünk. A szadista tulajdonos 
persze ragaszkodott az állathoz, feljelentett minket, ami-
kor elhoztuk, még gázpisztolyt is fogott ránk. Néhány ilyen 
eset után levontuk a tanulságot: ezt a munkát szervezett 

formában kell végeznünk, így sokkal többet tudunk tenni. 
Így jött létre az Állatmentő Liga 2011-ben.  

– Nehéz volt társakat találni ehhez a küldetés-
hez?

– Tettre kész emberek bőven akadtak. Olyanokat azon-
ban nem volt könnyű találni, akik hajlandóak fellépni az 
állatkínzókkal szemben, de mindezt a hatályos jogsza-

bályok mentén teszik. A szenvedő állatok 
láttán sokan elveszítik az önuralmukat, ami 
emberileg teljesen érthető, de nekünk min-
dig a törvényes keretek közt kell maradnunk.  
A helyzet sokat javult az elmúlt időszakban. 
20-30 évvel ezelőtt, ha valaki a hatóságok-
hoz fordult ilyen ügyben, a rendőr elmo-
solyodott, vagy keserűen széttárta a karját, 
hogy nem tehet semmit. Most már létezik 
megfelelő törvényi szabályozás, az állatkín-
zók egyre többször kerülnek bíróság elé.

– Közösen léptek fel az állatkínzókkal szemben?
– Igen, de ma már olyan ügyekben is a segítségünket 

kérik, amelyekben azelőtt eszükbe sem jutottunk: például 
a rajtaütéseknél. A bűnözők is sokszor tartanak kutyát, akik 
ilyenkor megrémülnek, felbőszülnek. A rendőrök ilyenkor 
nekünk szólnak. 

– Hogy alakult ki ez az együttműködés a ható-
ságokkal? 

Ha állatvédelem, 
akkor Újpest!

    
Fogtak rájuk gázpisztolyt, részt vettek kommandós 
rajtaütéseken, és mentettek 10 méteres magasságból 
kecskéket. Az újpesti állatvédelem az elmúlt tíz évben 
országosan ismert fogalommá vált. Erről a mozgalmas 
évtizedről, a jelenről és a jövőről beszélgettünk az Újpesti 
Állat- és Természetvédelmi Járőrszolgálat vezetőjével, 
Pataki Gáborral. 

Az állatkínzók 
egyre többször 

kerülnek 
bíróság elé. 

SZERZŐ: BALOGH GÁBOR
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– Az Újpesti Állat- és Természetvédelmi Járőrszolgálat 
az önkormányzat, a rendőrség és az Állatmentő Liga közös 
gyermeke, 2013-ban hoztuk létre. 

– Milyen állatok mentésével foglalkoztok?
– Legtöbbször kutyákon, macskákon és egyéb háziál-

latokon segítünk, de mentettünk már héját, hattyút, sünit, 
vaddisznót, még kecskét is, ha kell.

– Kecskével hogyan akadtatok össze?
– A Népszigeten van egy kecsekefarm, onnan lépett 

meg egy alkalommal néhány példány, és elkóboroltak 
egészen a volt hajógyár széléig, egy olyan magas partsza-
kaszhoz, ahol 10-12 méterrel alattuk folyt a Duna. Világos 
volt, hogy ha onnan leesnek, elpusztulnak. Rúgtak, ha-
raptak, ökleltek, de végül lehoztuk őket alpintechnikával. 

– Számtalan esettel a hátad mögött, te hogyan 
látod: miért bánt valaki egy állatot?

– Nem vagyok szakember, de biztos vagyok benne, 
hogy ezek valamilyen módon beteg emberek. Ép lélek-
kel éppen úgy nem okozunk tudatosan szenvedést egy 
állatnak, ahogyan egy embertársunknak sem. 

– De biztosan olyanokkal is találkoztok, akik 
nem szándékosan ártanak. 

– Persze. Sajnos az esetek egy másik nagy csoportját 
azok az ügyek alkotják, amikor az állat gazdája nincs is 
tudatában annak, hogy szenvedést okoz. Például kániku-
lában bezárja a kutyáját az autóba. Az ilyen ember nem 
biztos, hogy szadista, sokszor csak borzasztóan tudatlan, 
ám ez a butaság ugyanúgy tragédiákba torkollhat. Évek 
óta sziszifuszi küzdelmet folytatunk azokkal a macska-
tartókkal, akik szerint az ő cicájuk „kijárós”. Ezzel azonban 
több súlyos probléma is van. Egyrészt az ilyen macskákat 
elgázolhatja egy autó, vagy agyonmarhatja egy kóbor 
macska vagy kutya. Másrészt maguk is védett madarak 
sorát pusztíthatják el. 

– Hogyan lehet változtatni ezen a szemléleten?
– Az elmúlt években e téren is jelentős fejlődésen ment 

keresztül a magyar társadalom. A legfontosabb az lenne, 
hogy mindenkiben tudatosodjon: állatot tartani felelős-
séggel jár. Egyébként pedig nem kötelező. Akinek nincs 
ideje, energiája vagy hajlandósága, hogy odafigyeljen az 
állatra, annak senki sem tart kést a torkához, hogy gazdi 
legyen. 

– Hogyan jut tudomásotokra, ha valaki törvénybe 
ütközőt követ el egy állattal szemben? 

– Járőrözés közben is feltűnhet ilyesmi, de 
van egy ingyenesen hívható telefonszámunk 
is, amelyen be lehet jelenteni akár állattartási 
problémákat, akár állatmentési kéréseket, illetve 
lehet kérni, hogy orvoshoz elszállítsuk az állatot. 

– Ha értesültetek az állatkínzásról, hely-
telen állattartásról, mi a következő lépés?

– Mi nem számítunk hivatalos személynek, 
intézkedési jogkörünk nincs. Jelezzük a rend-
őrségnek, és közösen kimegyünk a helyszínre. 
Ha valóban állatkínzást tapasztalunk, az állatot 
lefoglalják, mint bűnjelet. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy hozzánk kerül, és az eljárás végéig 
nálunk marad. 

– Hány fős a csapat? 
– Jelenleg 17-en vagyunk. De a tevékenysé-

günk már nem csak Újpestet, hanem az egész 
fővárost lefedi. Ha Budapesten állatvédelemről 
van szó, akkor minden illetékesnek egyből az 
ugrik be: Újpest. Szeretnénk létrehozni egy Fő-
városi Állatvédelmi Járőrszolgálatot. 
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SZERZŐ: BASKI SÁNDOR

Az Alkotmány mozi manapság az idősebb 
újpestiek emlékében él, pedig egykoron a 
főváros harmadik legnagyobb mozija volt.

A Pesti Hírlap 1919. október 15-i számában rövid hír tudó-
sított egy nagy eseményről: „Újpesti Corso Mozi néven új 
mozgóképszínház nyílott meg” az Árpád út 55. szám alatt. 
A cikk szerzője biztosította róla az olvasót, hogy „befoga-
dóképesség, berendezés, műsor szempontjából egyaránt 
nevezetessége lett Újpest társadalmának” az új intézmény, 
amelynek „tizennégytagú pompás zenekara van és higié-
nikus szempontból is kielégíti a legkényesebb igényeket.” 
A Corso megnyitásával valóban felkerült a mozitérképre 

Az Alkotmány mozi 
tündöklése és bukása
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Újpest, hiszen korábban nem működött a településen 
„elsőhetes”, vagyis premiermozi. A tudósítás meg is em-
lítette, hogy a híres pesti Royal Apollóval párhuzamosan, 
már csütörtöktől vetítik a Nyugati bestiák című amerikai 
filmszenzáció Ármány és szerelem néven futó 2. részét. Az 
újság október 31-i száma arról számolt be, hogy telt házzal 
vetítik a Midás királyt, Ambrus Zoltán regényének adaptáci-
óját, és „a közönség feszült érdeklődéssel követi nyomon a 
fordulatokban gazdag cselekményt és gyönyörködik a Star 
pompás fölvételeiben.”

A Csillag Ignác tulajdonában álló, fénykorában napi négy 
előadással futó Corsóhoz kerthelyiséges étterem is tartozott. 
Töretlen népszerűsége ellenére ezen a néven ma már csak 
kevesen emlékezhetnek rá, az ’50-es években ugyanis, a 
kor divatjának megfelelően, szocialista nevet kapott – így 
született meg az Alkotmány mozi. Az új idők új szelét már 
a Kis Ujság 1950. augusztus 22-i száma jelezte, ebben a 
Szerencse fel című bányászfilm sztahanovista ünnepség kere-
tében történő bemutatásáról számolnak be, amelyet a mozi 
előcsarnokában bányászkiállítás is kísért. 1959 októberében 
szélesvásznúra alakították át a mozit, tíz évvel később pedig 
még nagyobb változtatásokat hajtottak végre.

Az Alkotmányt már két éve zárva tartják. Erről az Esti Hír-
lap 1970. szeptember 15-i száma tudósított, a kerületi tanács 
népművelési osztálya azonban biztosította arról a türelmet-
len közönséget, hogy a 12 millió forintos beruházásnak kö-
szönhetően a mozi kényelmesebb, a nézőtér látásviszonya 
pedig jobbá válik. Ekkor került ki az előcsarnokba Csiky Tibor 

grafikus, avantgárd szobrász öt négyzetméteres, forgómoz-
gást megörökítő mahagóni domborműve is.  A felújított 
filmszínház átadására végül további két évet kellett várni. 
A 755 férőhelyes Alkotmány a Corvin és a Kőbánya mögött 
Budapest harmadik legnagyobb mozija lett, de egyben a 
kerület kulturális központjaként is funkcionált; a koncertektől 
az iskolai politikai ünnepségekig minden nagyobb rendez-
vénynek otthont adott.

A végjátékot a többi klasszikus filmszínházhoz hasonlóan 
az Alkotmánynak is a rendszerváltás hozta el. A kegyelem-
döfést a közeli Duna Plazában megnyílt első magyarországi 
multiplex mozi vitte be. Az utolsó filmet 1997 októberében 
vetítették Újpest utolsó mozijában, ezután nyolc évig üre-
sen állt, majd 120 millió forintért eladták. Helyén 43 lakásos, 
ötszintes társasház épült Alkotmány Ház néven. A mozi 
széksorai, vetítőfelszerelései múzeumba kerültek.  



Stílustár

SZÍNEK 
Visszatérnek a kellemes, meleg, őszi hangulatot idéző 
árnyalatok. „Rendkívül népszerű szín idén ősszel a krém, 
a karamell, a tejeskávé, a barna, és ne feledkezzünk meg 

a megunhatatlan fekete színről sem, ami köztudottan 
slankít. A hideg színtípusok kedvelői számára pedig a 
világos- és az indigókék színeket javaslom” – ajánlja a 
Martinecz Andrea. 

Pompázzunk 
őszi színekben!
A stílus maga az ember. Érdemes megfogadni Buffon grófja, 
Georges-Louis Leclerc méltán szállóigévé vált mondatát. Ez nem 
azt jelenti, hogy vakon követni kell az éppen aktuális divatot, 
viszont érdemes egy-egy klasszikus alapdarabbal felfrissítenünk 
ruhatárunkat. A népszerű stílustanácsadó, Martinecz Andrea 
megosztja velünk, mit visel idén ősszel az igényes nő. Jöjjön 
néhány stílustipp őszre!
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MINTÁK 
A letisztult, egyszerű ruhadarabok a legkeresettebbek 
a szakember szerint. „Amennyiben mégis mintás öltö-
zetet szeretnénk, válasszunk zebra, ocelot, kis- és nagy-
kockás, tyúklábmintás vagy apró virágos darabokat. 
Azonban ne feledjük: a minta sok esetben teltebbnek 
mutat!” – hangsúlyozza a divatszakember. Rendkívül 
divatos lett az úgynevezett 3D-s megoldás: tüll, szatén, 
és műbőr applikációkkal feldobott ruhadarabok. „Ezen 
anyagokból fodrok, virágok, rojtok készülhetnek, és 
kizárólag a tervező fantáziáján múlik, milyen rátétet 
álmodik meg a blúzra, szoknyára vagy éppen a ka-
bátkára.”

WORK 
Az irodai viselet terén visszatér az angol szabászat a 
női divatba is. „Blézerek, nadrágkosztümök, rakott és 
pliszírozott szoknyák, különböző blúzok és mellények, 
ballon szabású kabátok, pilótadzsekik tömkelege várja 
az öltözködni vágyó hölgyeket. Nadrágok terén már 
nemcsak a testhezálló fazonok érhetők el, hanem 
megjelennek a bővebb szárú, trapézos szabásúak is, 
ráadásul idén ősszel nagy divat lesz a férfi öltönynadrág 
szabásvonala a hölgyek számára is” – mondja a stylist. 

HOME
Martinecz Andrea azt is hangsúlyozza, a divat se mehet 
el említés nélkül a megváltozott világ mellett. „A ví-
rus átírta az öltözködési igényeket is. Sokan áttértek 
a home office munkára, így jóval kényelmesebb da-
rabokat keresnek és viselnek, mint korábban.” Otthon 
is öltözködjünk kényelmesen, ugyanakkor csinosan. 
„Segítségünkre lehetnek a pamut, a len és a viszkóz 
anyagok. Nem árt, ha van bennük némi lycra azaz szt-
reccsanyag, egy kis műszállal keverve. Mindezekre azért 
van szükség, mert így kevésbé gyűrődik a ruhadarab, 
és még egy online konferenciabeszélgetésen sem illik 
gyűrött öltözetben mutatkozni.”

Az Újpesti Találkozások stílusszakértője szerint akár 
a ruha teszi az embert, akár nem, minden körülmények 
között adjunk magunkra. Hiszen az ápolt és igényes 
megjelenés mindig meghatározza a rólunk alkotott 
legelső benyomást. 

Pompázzunk 
őszi színekben!
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 Élet-módi

A gyümölcsfa nyáron energiát gyűjt, ősszel elengedi a 
gyümölcsöt, majd a leveleit. Télen pihenteti a szerveze-
tét, és lassan az eltárolt energiából táplálja a rügyeket. 
Tavasszal leveleket, majd virágot bont, és nyáron érleli a 
gyümölcsöt. Méhek nélkül néhány év alatt kipusztulna a 
föld növényzete. Ők porozzák be a virágokat, munkájuk 
nélkül nem lenne gyümölcs és más termény, ami a virág-

ból fejlődik. Saját maguk tartósítják, virágpor, propolisz 
és méhkenyér formájában. Ezeket saját védelmükre és 
táplálásukra gyűjtik. A mézet beleöntik a mézsejtekbe, 
ami szintén nagyon sok védőanyagot tartalmaz. Ugye 
milyen érdekes? Mi, emberek, csupán a mézre gondo-
lunk, és természetesnek vesszük, hogy üvegekbe töltve 
kedvelt táplálékunk.  A méz számos antibakteriális hatású 

Immunerősítés 
az őszi természet 

adományaival
Biztosan sétált már parkban. Látott fákat, bokrokat, virágokat. A lába előtt elvonultak színes 

bogarak, vagy pillangó szállt a növényekre. Talán jöttek vele szembe emberek, gyerekek, akik 
kutyát sétáltattak. Hallotta a madarak hangját. Gondolt valaha is arra, hogy a természet része?

SZERZŐ: LETTNER ANNAMÁRIA



védőanyagot tartalmaz. Könnyen emészthető, és sok 
biológiailag aktív anyagot tartalmaz, a sokrétű tápanyag-
tartalmával a leghatékonyabb immunrendszer-erősítő. Az 
őszi gyümölcsök: a szőlő, az alma, a körte, a barack, a szilva 
a dió a nap energiáját (is) eltárolják, és a védőanyagai, a 
vitaminok, antioxidáns vegyületek az emberi szervezet 
immunrendszerét erősítik. (Ráadásul sok nélkülözhetetlen 
vitamint és antioxidáns vegyületet tartalmaznak.) Az őszi 
paprika, paradicsom, káposzta, tök, répa, padlizsán és még 
sok más őszi zöldség jelentős mennyiségű ásványi anya-
got tartalmaz – és például C-vitamint –, amelyek erősítik 
szervezetünket. A gabonák, a lenmag, naprafor-
gómag, tökmag, kendermag az energiát 
adják az emberi test számára. Tölt-
sük fel szervezetünket az őszi 
természet adományaival 
(testünk, lelkünk egyaránt 
meghálálja!), ami egész-
ségünket szolgálja.

Fontos megemlí-
teni, hogy az irodai 
ülőmunka bizony az 
egyik legfárasztóbb 
tevékenység. Ki ne is-
merné az érzést: napi 
8-10 óra vagy még 
több ülés után minden 
porcikánk fáj, és úgy érez-

zük, mintha átment volna 
rajtunk az úthenger. Az 

egész napos ülőmun-
ka és a munkahelyi 
stressz nem csak 
feszültséget, rossz 
közérzetet okoz, de 
hosszútávon külön-
böző betegségek 

kialakulásához vezet-
het. A rossz tartás és a 

feszültség a teljesítmé-
nyünkre is kihat, és védte-

lenebbé tesz a betegségek 
ellen. Azonban még az irodai 

robot közben is van öt percünk, és 
akár ebédszünetben is átmozgathatjuk 

végtagjainkat. A helyes táplálkozás és a rendszeres 
mozgás révén a munkára is könnyebb odafigyelni. Az őszi 
természet ezer színe felüdülést adhat a zárt térben eltöltött 
irodai munka után. Az egész napos ülőmunka, a stressz és 
feszültség legjobb levezetése a mozgás a természetben. 
Amennyiben erre nincs lehetőségük, a munka közben 
beiktatott pár perc kimozgatás, masszírozás, nyújtózkodás 
is hozzásegít a jobb munkavégzéshez és koncentrációhoz. 
Az idénynek megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez. 
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Kétségtelenül itt az ősz. Rövidülnek a 
nappalok, egyre hűvösebb lesz, elérkezik a 
változékony időjárás, amikor esik, köd van, és 
legszívesebben bevackolnánk otthonra. Az UP 
határozott célja hozzájárulni, hogy ebben az 
évszakban is jól érezhessék magukat. 

Olyan programokat, előadásokat, bemutatókat és színpadi 
produkciókat vonultatunk fel, melyek, reméljük, kimozdítják 
Önöket az otthon kényelméből. Mindezt úgy tesszük, hogy a 
jelenlegi helyzetben ügyelünk egészségükre, biztonságukra.

Kiváló művészeket köszönthetünk ebben a szezonban 
is. A fuvola virtuóza, Horgas Eszter különleges előadással 
lép az UP színpadára, Bálint András színművésszel és ze-
nésztársaival Marc Chagall életútját követhetik végig. Ezen 
az estén a színház, a festészet és a zene találkozik mesteri 
fokon. A Szerelmes Chagall című előadást a festészet napja 
alkalmából láthatja a közönség.

Kollár-Klemencz Lászlóval két alkalommal is találkozhat-
nak ebben az évben. Októberben látható a Zabolátlan lova-
im című előadása, amelyet két nagyszerű zenésszel együtt 
készített el. Farkas Róbert hegedűművész, a Budapest Bár 
vezetője, valamint Dargay Marcell, a Katona József Színház 
és más színházak állandó zeneszerzője különleges, művé-
szi és sok-sok ötlettel teli kíséretet adnak Kollár rendkívül 
szuggesztív és érzelmes előadásmódjához. Decemberben 
pedig Grecsó Krisztián és Dés László produkciója nyújt fe-
lejthetetlen estét. 

Az ABBA-láz soha nem érhet véget. Akik a klasszikus 
ABBA-slágereket szeretik, októberben az ABBA Tribute Show 
alkalmával nosztalgiázhatnak, de a nagy négyes két zenei 
kulcsfigurájának, Bennynek és Björnnek a SAKK (CHESS) 
című musicalje is műsoron lesz a PS Produkció előadásában. 
A darab szövegírója, a Grammy-díjas Tim Rice egy 1979-es 
amerikai–szovjet sakk világbajnokságot álmodott meg, 

ahol a táblás játék mögött hatalmi versengés és érzelmi 
viharok dúlnak. 

Az idei nyár szabadtéri előadásainak egyik legsikeresebb 
darabja is beköltözik az UP falai közé. Ez a Rejtő Jenő – Buda-
pest Bár: A tizennégy karátos autó című előadás.

A felejthetetlen dívára, Karády Katalinra is különleges 
előadással emlékezünk. A zenés monodráma címe Karády 
zárkája. 

A könnyűzene kedvelői az Ivan and the Parazol, a Bluesto-
ne & the Horn Section ft. Tátrai Tibor, a Braindogs, a Kerekes 
Band jubileumi koncertje, Apey és Lovasi András „Tűzijáték 
délben” című előadásai közül válogathatnak.

Változatlanul izgalmas beszélgetésekre várjuk 
Önöket az ŐK2EN és az Alternatívák programja-
ira. Istenes László vendégei Bagdy Emőke, Böj-
te Csaba lesznek, Az Alternatívák pedig 
Egyedi Petit (Óriás, Rájátszás), Szűcs 
Krisztiánt (Heaven Street Seven) 
ültetik az UP kanapéjára.

Természetesen folytatódik 
a gyerekek nagy kedvence, a 
Kicsi Gesztenye Klub is.

Az UP Galéria ugyancsak 
számos kiállítást ígér. Nagy 
öröm számunkra, hogy egy fia-
tal, nagyon tehetséges és elismert 
újpesti festőművész kiállítását rendez-
hetjük meg a Budapest Art Week rendezvénysorozat egyik 
állomásaként. Horváth Dániel kiállítása szeptember végén 
nyílik. Reprezentatív kiállítással kapcsolódunk a Festészet 
Napjához, a Maticska Jenő-díjasok tárlatával, és örömmel 
köszönthetjük ismét Somos Zsuzsa újpesti művésznőt Szét-
darabolva és összerakva című tárlatával.

És ez még nem minden!  Borterasz, stand-up, világjáró 
előadás-sorozat…. Kérjük, válogassanak programjaink közül 
az uprendezvenyter.hu oldalon. 

Színpompás ősz
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– Többször fellépett már az újpesti közönség előtt, 
legyen szó a Rájátszásról, a Budapest Bár-koncert-
ről, vagy közös estjükről Grecsó Krisztiánnal, amely-
lyel idén decemberben már harmadszor érkeznek 
Újpestre. Mind-mind a maguk módján különlege-
sek, egy más oldalról közelítik meg a feldolgozott 
témát. Ez az egyedi gondolatiság és művészet jel-
lemzi a Zabolátlan lovaim című estet is? 

– Ragaszkodom a tradíciókhoz, szeretem újra megélni 
mindezt, miközben folyamatosan keresem a fejlődést. 
Mindig szükségem volt arra, hogy új utakat is keressek, 
amelyeket a régiekhez illesztek. Ez a produkció is így in-
dult. Négy éve megy az egyik Budapest Bár fellépésünk, 
amelynek Vajdai Vilmos a rendezője, és nagy hangsúlyt 
kaptak a dalaim. A közös munka során találta ki a rendező, 
hogy kicsit kevesebb időt kellene lovagolnom, inkább 
énekeljek a színpadon. Tovább gondoltuk ezt a lovas 
metaforát, és létrehoztuk ezt a sanzonestet. 

– Mi szerepel a névjegykártyáján?
– Sosem döntöttem el, hogy lovasoktató, énekes vagy 

előadó vagyok. Mivel túl sok minden érdekel, és nehezen 
tudok lemondani bármiről is, a lovaim mellett egyre több-
ször léptem színpadra. Így jött létre a Zabolátlan lovaim 
előadás is. Alkotótársaim, Farkas Róbert és Dargay Marci 
ugyancsak állandóan keresik az újat, feszegetve a klasz-

szikus formák határait. Tudtam, hogy ennek az ötvözete 
lesz a Zabolátlan lovaim. Alapul Vlagyimir Viszockij és 
Johnny Cash dalaihoz nyúltunk. Már régóta foglalkoztat-
tak ezek a művészek, most jött el az ő idejük számomra. 
A zongorista, Dargay Marci ismert név a művészvilágban. 
Olyan vezetőkkel dolgozik, mint Ascher Tamás vagy Máté 
Gábor. Marci a kortárs zenében is otthon van, sőt, legújabb 
operáját tavaly mutatták be Bécsben. Másik alkotótársam, 
Farkas Róbert pedig régi társam a Kistehén Tánczenekar-
ban, már a legelső fellépésünkön is ott állt a színpadon. 
Neki is hiányzott egy új kalandokat kereső és izgalmas 
produkció. Grecsó Krisztián és Máté Zsolt pedig velem 
együtt fordították újra Viszockij és Johhny Cash dalait. 

– Különleges vágyat érez arra, hogy feszegesse 
határait. Most merre tart?

– Egyre erősödik bennem az írás iránti vágy, jelenleg is 
egy regényen dolgozom. Persze ez nem mehet a zene ká-
rára. Ugyanakkor több időt szeretnék tölteni a klasszikusabb 
produkcióinkkal, például közös estünkkel Grecsó Krisztián-
nal, vagy a Kamarazenekarommal, amelynek Ég az erdő 
az albuma. További terveim is vannak: örömmel játszanék 
Másik Jánossal is. Az írói munkám során viszont meg tudom 
fogalmazni új gondolataimat, vagy éppen a mélypontjai-
mat. Ugyanakkor szükségem van a lovaglásra, a lovas életre, 
amely feloldja a kreatív és színpadi élet nyomását. ▶

Sanzonest 
 dalokkal, lovakkal 

és férfienergiával
Kollár-Klemencz László, dalszerző, énekes, író, előadóművész. Amihez csak hozzányúl,  

minőségi és régmúlt időket idéző műalkotássá válik. Igaz ez lírai dalestjére, a Zabolátlan lovaim  
című előadásra is, ami október 24-én az UP Újpesti Rendezvénytér színpadán lesz látható.

SZERZŐ: RABÓCZKI JANKA
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– Mindig fontos volt a természetközeliség, amely 
egyértelműen megjelenik művészetében. Az elmúlt 
hónapokban még több idő jutott a lovaglásra?

– Most megbillent a bennem levő egyensúly. Túl sokat 
voltam otthon, a lovakkal. Bármilyen furcsán hangzik, az 
erdőben is bezárva érezhetjük magunkat. Pszichésen 
kissé megterhelt a szociális kirekesztettség, hogy nem 
tudtunk fellépni. Egyensúlyba hoz a nappali lüktetés, az 
esti fellépés, majd az otthoni megnyugvás. Ha bármelyik 
megszűnik közülük, kibillen a harmónia. 
– Klubkoncerteken és nagyszínpadon egyaránt 
fellép. A nagyszínpadot vagy az intim hangulatú 
koncerteket kedveli jobban?

– A kisebb klubokban hamarabb létrejön az intim 
hangulat. Ezzel szemben a nagyszínpad olyan hatalmas 
kő, amit bármelyik irányban odébb lehet görgetni. Több 
energia kell hozzá, különösen az első daloknál. Szeren-
csére imádom a kihívásokat. Egyetemen is élveztem a 
vizsgaszituációt, és az azt megelőző több száz oldalt 
bemagolni. Mindig megérte küzdeni. Egy nagykoncert 
egyben zarándokút, amit másfél óra alatt teszünk meg a 
közönséggel együtt. 
– A Zabolátlan lovaim lírai dalest címen szerepel. 
Country, cigány- és klasszikus zene is szerepel benne. 

– Jól állnak nekem ezek az érzelmesen mély dalok, 
ráadásul számomra is nagy örömet okoznak. Szerencsé-
re sok ilyen dalt találtunk. Francia sanzonokkal kezdtük. 

Jacques Brel dalszerző műve Grecsó Krisztián fordításában 
a Maradj még címet kapta, hovatovább Marlene Dietrich- 
dalt is énekelek németül. Aztán távolodni kezdünk ettől a 
műfajtól, így jött Viszockij. Nála és nálam is erősen meg-
jelenik a férfienergia és férfias erő, az állatiság és a föld 
kapcsolata. Másik kultúrkörben, de ugyanez a férfienergia 
jelenik meg Johnny Cash dalaiban, akit mindig nagyon 
szerettem. De saját dalokat is játszunk majd, például az 
Iszom a bort címűt, és Kistehén-dalokat is újrahangszere-
lünk. Ne lepődjenek meg: Dargay Marcinak köszönhetően 
Frédéric Chopin, Erik Satie és Kodály Zoltán dallamaival is 
találkozhatnak a sanzonestünkön. 

Egyensúlyba hoz 
a nappali lüktetés, 

az esti fellépés, 
majd az otthoni 

megnyugvás. 
Ha bármelyik 

megszűnik közülük, 
kibillen a harmónia. 
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ALTERNATÍVÁK. A M.a.csek – a Magyar Alternatívze-
ne Csekkoló – két alapítója: Bidjari Leila és Kovács Adél 
Jenifer a könnyűzenei élet ismert előadóit ültetik az UP 
kanapéjára, hogy párhuzamba állítsák és összeütköztessék 
az életművüket és a gondolataikat. 

Vendégek: 
Szeptember 23.: Leskovics Gábor  
(Pál Utcai Fiúk, Kiscsillag), Varga Líviusz (Quimby) 
Október 20.: Egyedi Peti (Óriás, Rájátszás),  
Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven)

BORTERASZ. Káli Ildikó sommelier az őszi-téli időszak-
ban is sok érdekességgel és izgalmas ízekkel készül a 
borok szerelmeseinek.  

Október 3. 19.00: Generációváltás a borászatoknál – 
a pincekulcs fokozatos átadása. Míves borok kóstolása 
közben keressük a választ arra, hogyan valósul meg a 
családi vállalkozásként működő magyar borászatoknál a 
stafétabot, azaz a pincekulcs átadása.

December 5. 19:00 Tokaj bűvkörében: száraz és édes 
változatban. Az év végi ünnepek nem múlhatnak el Tokaji 
borok nélkül! Pezsgővel indítunk, majd a száraz boro-
kon keresztül megérkezünk az aranyszínű aszúk krémes 
világába.

ŐK2EN – KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES LÁSZLÓ-
VAL MINDEN MÁSRÓL IS. A 2019 elején indult nagy 
sikerű beszélgetős esteken a műsorvezető két ismert, 
közéleti vendéggel beszélget, hivatásukról, életükről, ba-
rátságukról, múltról, jelenről és jövőről. Magánéleti és 
szakmai sikerekről, és kihívásokról, régi nagy tervekről, 
elszalasztott lehetőségekről, kergetett álmokról, közeli 
célokról, és minden másról is. 

Vendégek: 
Szeptember 24. 19.00: Soma Mamagésa, Gianni Annoni.
Október 21. 19.00: Bagdy Emőke, Böjte Csaba

VILÁGJÁRÓ SOROZAT. Németh György szenvedé-
lyes utazó és rendszeres házigazdája az UP Világjáró 
sorozatának. György filmjei és élménybeszámolói se-
gítségével idén ősszel is a világ legkülönbözőbb tájait 
barangolhatjuk be. 

Szeptember 28. 18.00 – Ausztrália keleti partvidéke. 
Október 26. 18.00 – Új–Zéland, az ígéret földje. 
November 30. 18.00 – Amerika születése, időutazás
az Egyesült Államok keleti partján.

  Az UP Újpesti Rendezvénytér csapata

Ízelítő programkínálatunkból
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Virtuóz fuvolajáték, elragadóan szenvedélyes 
előadásmód és személyes varázs egy gyönyörű 
szőke nőtől. Eltalálták, ő Horgas Eszter 
fuvolaművész, aki Chagall-esttel jelentkezik.

– Azt már tudjuk, hogy virtuóz fuvolaművész. Mit 
jelent Önnek a képzőművészet?

– Sajnos sokkal kevesebbet tudok a képzőművészetről, 
mint amennyire szeretem és érdekel. Idő hiányában inkább 
egyes festők, grafikusok műveivel foglalkozom sokat. Chagall 

képeit például órákig tudom bámulni. Rengeteget tanulok 
belőlük, és sokszor a bennem lévő érzéseket, gondolatokat 
látom megjelenni a képeiben. Visszalátom az alkotásaiban, 
amiket elfuvolázom vagy elmondok.
– Hogyan jött az ötlet, hogy Marc Chagall életét vé-
gigkísérjétek a zenén keresztül? 

– Édesapám nagyon szerette a képeit, ezért én már gye-
rekként megismerkedtem a művészetével. Egyszer pedig, 
amikor Franciaországban voltam, kis híján személyesen is 
találkoztunk a halhatatlan művésszel. Évtizedek óta itt mo-
toszkált bennem a gondolat. Tizenkét albumom van Marc 
Chagall festményeivel. Rengeteget olvastam róla, interjúit és 
a saját könyvét is. Első felesége, a nagy szerelme, Bella szintén 
több könyvet írt.  Az ő szerelmük olyan meghatározó Chagall 
művészetében, hogy erre építettem az est dramaturgiáját 
is. Izgalmas volt a sok történetet összehangolni a korszak 
zenéivel. 97 évet élt a mester. Kerestem az élete helyszíne-

ihez ismert orosz, francia, amerikai 
és német zenéket is. Egyszerre lett 
érzelmes és sírós, nevetős, egyben 
tanulságos is ez az est. Nagyon 
szereti a közönség, és mi magunk 
is elérzékenyülünk, mikor előadjuk. 
– Mennyire nehéz összehan-
golni két teljesen különböző 
művészeti formát?

– A festészet, ahogy valameny-
nyi művészet, képes arra, hogy a 
bennünk lévő szeretetet művészi 
szinten fogalmazza meg. Szá-
momra valamennyi műfaj lehető-
ség arra, hogy még színesebben 
adjam elő érzéseimet, gondolata-
imat. Produkcióim összművészeti 

estek, amik egyszerre adnak vizuális és zenei élményt is. 
Chagallról tudjuk, hogy életében nagyon jelentős szere-
pet, erős érzelmi kötődést jelentett a felesége. Az Életem 
című önéletrajzi regényében írta: „Csak az ablakomat 
kellett kinyitni, és Bellával együtt behatolt a szobámba a 
kék esti levegő, a szerelem, virágok és minden… Talpig 

&Díva fuvolával 
és Chagall-lal



fehérben vagy feketében, már régóta 
ő lebegett a vásznaim felett, ő vezette 
az ecsetemet.” 

Amikor játszom, végigsöpör a szen-
vedély és az érzelmek áradata. Libabő-
rös lesz a közönség.
– Művészként mennyire fontosak 
a lelki, érzelmi inspirációk? 

– Ezek nélkül nem is lehet muzsikál-
ni az igazán fontos dolgokról. Megha-

tározó az előadó-művészetemben és 
zenepedagógusként is, hogy megmu-
tassam ezeket a fantasztikus élménye-
ket. A mostani furcsa, kiszámíthatatlan 
világunkban óriási segítség lehet, ha 
még intenzívebben fordulunk lelkünk 
és a művészetek felé. Ezt sugalmazza a 
szerelmes Chagall című előadásunk is. 
Egyszer megkérdezték tőle, mi sikerének 
a titka. Erre azt felelte, „a szeretet”. 

A mostani furcsa, 
kiszámíthatatlan 

világunkban óriási 
segítség lehet, ha még 

intenzívebben fordulunk 
lelkünk és 

 a művészetek felé.
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Büszkék vagyunk rá, hogy szeptember 29-én egy tehet-
séges és elismert újpesti festőművész kiállítását rendez-
hetjük meg, ráadásul a Budapest Art Week rendezvény-
sorozat egyik állomásaként. 

Horváth Dániel 15 éve vesz részt Budapest kulturális 
életében mint kiállító művész, valamint 2015 óta mint 
kurátor, szervező is. Az idén 40. életévét betöltött festőmű-
vész titokzatos világa irónikus, melankolikus és reménnyel 
teli. Képei történeteket mesélnek a művészetről, az életről 
és legfőképpen rólunk, emberekről.

A magyar festészet napján 2012. óta minden évben 
egy 40 év alatti festőművész kapja a mára nívós elisme-
résnek számító Maticska Jenő-díjat. A fiatalon elhunyt, 
nagy tehetségnek kikiáltott Maticska Jenő a nagybányai 
festészet kimagasló alakja lehetett volna, de rövid élete 
során is izgalmas egyéni világot teremtett, és számos 
nagyszerű művet alkotott. A díjat eddig elnyerő alko-
tók reprezentatív tárlatát október 27-től láthatjuk az UP 
Galériában. 

Kiállító művészek: Csató József, Czene Márta, Hermann 
Levente, Horváth Dániel, Horváth Roland, Király Gábor, 
Szabó Attila, Szenteleki Gábor, Verebics Ágnes

Az év vége felé közeledve, még az ünnepi készülődés 
előtt, Újpest egyik legnagyobb köztiszteletben álló mű-
vészasszonyának, Somos Zsuzsának karanténban készült 
munkáit mutatjuk be. Szétdarabolva és összerakva című 
kiállítása december 8-án nyílik. Az alkotások érdekessége, 
hogy korábban készült képeit, valamint az otthonában ta-
lált tárgyakat, fényképeket, régi érméket vagdosott össze 
apró darabokra, és ezekből hozta létre a Montázs-soroza-
tot, amely most kiállításra kerül. 

 

UP: KIÁLLÍTÁSOKRA FEL!
MŰVÉSZEK ÚJPESTRŐL ÉS ÚJPESTEN TÚLRÓL 

A koncerteken és a színházi előadásokon kívül érdemes az épület 3. emeletén található UP Galéria 
tárlatainak is rendszeres látogatóivá válnunk, hiszen az izgalmas és sokszínű kiállításokon keresztül 
a kortárs képzőművészet remekeibe nyerhetünk betekintést.

Csató József alkotása

Horváth Dániel műve
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Az UP Rendezvénytér, amellett, hogy népszerű 
színházi és könnyűzenei helyszín,  egy nyitott 
ház is, egy mindenki számára nyitott tér, ahova 
hétfőtől szombatig az előadások időpontjain 
kívül is nagy szeretettel várjuk a vendégeket. 
Gyereksarkunk a legkisebbek számára és 
még inkább az anyukáknak nyújt kikap-
csolódást, akik egy finom kávé vagy 
sütemény mellett beszélgetve kapcso-
lódhatnak ki, míg gyermekük elmerül 
játékok világában. 

A nagyobb iskolás és felnőtt közönség 
számára nyitottuk meg a lifttől balra eső intim 
könyvsarkot, amelynek polcairól választhatunk 
egy számunkra leginkább tetsző regényt, ha egy 
rövid időre elvonulnánk a város forgatagától. 

Az épület 3. emeletén helyet kapó UP Galéria 
kiállításai folyamatosan nyitva állnak a látogatók 
előtt, akik bármikor “felugorhatnak” hozzánk egy 
kis művészetfogyasztásért. 

Az épület 2. emeletén levő UP Bisztró nem 
csak egy színházi büfe. Érdemes ellátogatni hoz-
zánk hétköznap vagy hétvégén, hiszen már reg-
gel 9-től finom reggelit kínálunk. A több ízben 

kapható paninik, me-
legszendvicsek, saláták, 

quesadillák, vagy tortillák közül 
pedig bátran választhatunk az étlapról egy 
könnyű ebédet. A látványpultban kapható 
édes finomságokért pedig akár egy baráti 
beszélgetést is érdemes hozzánk szervezni.

Vendégeink a szabad ég alatt, a teraszon, 
vagy a zárt, benti részen is helyet foglalhat-
nak. A teraszról csodálatos látvány nyílik a 
Szent István térre, a kivételes újpesti pano-
ráma egy újabb indok arra, hogy fellátogas-
sunk az UP Bisztróba. 

Nálunk sosem maradnak 
program nélkül
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Szeptember 23. / 19:00
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: 
LESKOVICS GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 23. 19:00 
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: LESKOVICS 
GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 24. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES LÁSZ-
LÓVAL, VENDÉG: SOMA MAMAGÉSA, GIANNI 
ANNONI 

Szeptember 25. 20:00 
TERASZ LIVE! - DÓRIKA ÉS A ROMBOLÓK

Szeptember 28. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AUSZTRÁLIA KELETI PARTVIDÉKE

Szeptember 29. 18:00 
BUDAPEST ART WEEK KERETÉBEN: ENIGMA 
- HORVÁTH DÁNIEL KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

Október 1. 20:00 
ABBA TRIBUTE SHOW

Október 3. 19:00 
BORTERASZ 
– GENERÁCIÓVÁLTÁS A BORÁSZATOKNÁL 
– A PINCEKULCS FOKOZATOS ÁTADÁSA

Október 8. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: VÉRVÖRÖS, 
TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD BEMUTATÓ

Október 9. 19:00
ZABOLÁTLAN LOVAIM – KOLLÁR-KLEMENCZ 
LÁSZLÓ, FARKAS RÓBERT ÉS DARGAY 
MARCELL LÍRAI DALESTJE

Október 10., 11., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS 

Október 12., 13. 19:00
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
ANYASZEMEFÉNYE

Október 14. 19:00 
BLUESTONE & THE HORN SECTION 
FT. TÁTRAI TIBOR 

Október 15. 19:30
IVAN AND THE PARAZOL, 
VENDÉG: CARI CARI

Október 17. 15:00; 19:00 
SAKK MUSICAL 

Október 18. 20:00 
HORGAS ESZTER - A SZERELMES CHAGALL - 
LÁTVÁNY-ÉS KONCERTSZÍNHÁZ A 
FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 

Október 20. 19:00 
ALTERNATÍVÁK - VENDÉGEK: EGYEDI PETI 
(ÓRIÁS, RÁJÁTSZÁS), SZŰCS KRISZTIÁN 
(HEAVEN STREET SEVEN)

Október 21. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES 
LÁSZLÓVAL, VENDÉG: BAGDY EMŐKE, BÖJTE 
CSABA 

Október 22. 19:00 
KARÁDY ZÁRKÁJA 

Október 23., 21:00 / 24., 25., 26., 27. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
VÉRVÖRÖS, TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD

OKTÓBER 26. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- ÚJ – ZÉLAND, AZ ÍGÉRET FÖLDJE

Október 27. 18:00 
MATICSKA JENŐ DÍJASOK TÁRLATA - 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A FESTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Október 29. 18:00 
LEHETETLEN - HAJNÓCZY SOMA KÉTSZERES 
BŰVÉSZ VILÁGBAJNOK ESTJE

Október 30. 18:00, 21:00 
KETTEN AZ ÚTON 2. – ARANYOSI PÉTER 
ÉS DOMBÓVÁRI ISTVÁN KÖZÖS ESTJE

November 13. 18:00 
BÉKÉVEL JÖTTÜNK - LAKATOS LÁSZLÓ 
ÉS MUSIMBE DÁVID DENNIS KÖZÖS ESTJE

November 14. 20:00 
KEREKES BAND 25 ÉVES JUBILEUMI 
KONCERT 

November 21.  
TEDX YOUTH KONFERENCIA

November 28. 20:00 
BRAINDOGS

November 30. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AMERIKA SZÜLETÉSE, IDŐUTAZÁS AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTJÁN

December 3. 19:00
ÁRON ANDRÁS 'APEY' - BOOK OF 
CHANGES LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

December 5. 19:00
BORTERASZ - TOKAJ BŰVKÖRÉBEN: SZÁRAZ 
ÉS ÉDES VÁLTOZATBAN

December 6. 10:00 
HUNGAROCOMIX - KÉPREGÉNYVÁSÁR

December 8. 18:00
SZÉTDARABOLVA ÉS ÖSSZERAKVA 
- SOMOS ZSUZSA KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA

December 10. 19:00 
GRECSÓKOLLÁR 2.0: SZÍV, HA ÜT, MAGYAR!
ZENÉS IRODALMI EST GRECSÓ KRISZTIÁN-
NAL ÉS KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓVAL. 
VENDÉG: DÉS LÁSZLÓ

December 11-13. 10:00-19:00 
UP ÜNNEPI KÖNYVVÁSÁR

December 19., 20., 27., 28., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS

December 29. 19:00 
LOVASI ANDRÁS NAGYKONCERT 
– TŰZIJÁTÉK DÉLBEN

NE FELEJTS EL KEZET MOSNI
ÉS FERTŐTLENÍTENI!

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

Az UP ÚJPESTI 
RENDEZVÉNYTÉR 
programjait és 
működését a fenntartó 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 
támogatja.

BEFEKTETÉS A KULTÚRÁBA

Szeptember 23. / 19:00
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: 
LESKOVICS GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 23. 19:00 
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: LESKOVICS 
GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 24. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES LÁSZ-
LÓVAL, VENDÉG: SOMA MAMAGÉSA, GIANNI 
ANNONI 

Szeptember 25. 20:00 
TERASZ LIVE! - DÓRIKA ÉS A ROMBOLÓK

Szeptember 28. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AUSZTRÁLIA KELETI PARTVIDÉKE

Szeptember 29. 18:00 
BUDAPEST ART WEEK KERETÉBEN: ENIGMA 
- HORVÁTH DÁNIEL KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

Október 1. 20:00 
ABBA TRIBUTE SHOW

Október 3. 19:00 
BORTERASZ 
– GENERÁCIÓVÁLTÁS A BORÁSZATOKNÁL 
– A PINCEKULCS FOKOZATOS ÁTADÁSA

PROGRAMOK

Szeptember - December
Október 8. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: VÉRVÖRÖS, 
TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD BEMUTATÓ

Október 9. 19:00
ZABOLÁTLAN LOVAIM – KOLLÁR-KLEMENCZ 
LÁSZLÓ, FARKAS RÓBERT ÉS DARGAY 
MARCELL LÍRAI DALESTJE

Október 10., 11., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS 

Október 12., 13. 19:00
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
ANYASZEMEFÉNYE

Október 14. 19:00 
BLUESTONE & THE HORN SECTION 
FT. TÁTRAI TIBOR 

Október 15. 19:30
IVAN AND THE PARAZOL, 
VENDÉG: CARI CARI

Október 17. 15:00; 19:00 
SAKK MUSICAL 

Október 18. 20:00 
HORGAS ESZTER - A SZERELMES CHAGALL - 
LÁTVÁNY-ÉS KONCERTSZÍNHÁZ A 
FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 

Október 20. 19:00 
ALTERNATÍVÁK - VENDÉGEK: EGYEDI PETI 
(ÓRIÁS, RÁJÁTSZÁS), SZŰCS KRISZTIÁN 
(HEAVEN STREET SEVEN)

Október 21. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES 
LÁSZLÓVAL, VENDÉG: BAGDY EMŐKE, BÖJTE 
CSABA 

Október 22. 19:00 
KARÁDY ZÁRKÁJA 

Október 23., 21:00 / 24., 25., 26., 27. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
VÉRVÖRÖS, TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD

OKTÓBER 26. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- ÚJ – ZÉLAND, AZ ÍGÉRET FÖLDJE

Október 27. 18:00 
MATICSKA JENŐ DÍJASOK TÁRLATA - 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A FESTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Október 29. 18:00 
LEHETETLEN - HAJNÓCZY SOMA KÉTSZERES 
BŰVÉSZ VILÁGBAJNOK ESTJE

Október 30. 18:00, 21:00 
KETTEN AZ ÚTON 2. – ARANYOSI PÉTER 
ÉS DOMBÓVÁRI ISTVÁN KÖZÖS ESTJE

November 13. 18:00 
BÉKÉVEL JÖTTÜNK - LAKATOS LÁSZLÓ 
ÉS MUSIMBE DÁVID DENNIS KÖZÖS ESTJE

November 14. 20:00 
KEREKES BAND 25 ÉVES JUBILEUMI 
KONCERT 

November 21.  
TEDX YOUTH KONFERENCIA

November 28. 20:00 
BRAINDOGS

November 30. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AMERIKA SZÜLETÉSE, IDŐUTAZÁS AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTJÁN

December 3. 19:00
ÁRON ANDRÁS 'APEY' - BOOK OF 
CHANGES LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

December 5. 19:00
BORTERASZ - TOKAJ BŰVKÖRÉBEN: SZÁRAZ 
ÉS ÉDES VÁLTOZATBAN

December 6. 10:00 
HUNGAROCOMIX - KÉPREGÉNY VÁSÁR

December 8. 18:00
SZÉTDARABOLVA ÉS ÖSSZERAKVA 
- SOMOS ZSUZSA KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA

December 10. 19:00 
GRECSÓKOLLÁR 2.0: SZÍV, HA ÜT, MAGYAR
ZENÉS IRODALMI EST GRECSÓ KRISZTIÁN-
NAL ÉS KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓVAL. 
VENDÉG: DÉS LÁSZLÓ

December 11-13. 10:00-19:00 
UP ÜNNEPI KÖNYVVÁSÁR

December 19., 20., 27., 28., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS

December 29. 19:00 
LOVASI ANDRÁS NAGYKONCERT 
– TŰZIJÁTÉK DÉLBEN

uprendezvenyter

Jegyek és további információ: uprendezvenyter.hu
UP Újpesti Rendezvénytér 1042 Budapest, Szent István tér 13-14.   •   +36 1 696 0729
Jegyek kaphatók az uprendezvenyter.hu weboldalon, valamint a helyszínen. 
ÚjpestKártyával 10% kedvezményt biztosítunk a belépőjegy árából.
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Szeptember 23. / 19:00
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: 
LESKOVICS GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 23. 19:00 
ALTERNATÍVÁK, VENDÉGEK: LESKOVICS 
GÁBOR, VARGA LÍVIUSZ

Szeptember 24. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES LÁSZ-
LÓVAL, VENDÉG: SOMA MAMAGÉSA, GIANNI 
ANNONI 

Szeptember 25. 20:00 
TERASZ LIVE! - DÓRIKA ÉS A ROMBOLÓK

Szeptember 28. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AUSZTRÁLIA KELETI PARTVIDÉKE

Szeptember 29. 18:00 
BUDAPEST ART WEEK KERETÉBEN: ENIGMA 
- HORVÁTH DÁNIEL KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

Október 1. 20:00 
ABBA TRIBUTE SHOW

Október 3. 19:00 
BORTERASZ 
– GENERÁCIÓVÁLTÁS A BORÁSZATOKNÁL 
– A PINCEKULCS FOKOZATOS ÁTADÁSA

Október 8. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: VÉRVÖRÖS, 
TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD BEMUTATÓ

Október 9. 19:00
ZABOLÁTLAN LOVAIM – KOLLÁR-KLEMENCZ 
LÁSZLÓ, FARKAS RÓBERT ÉS DARGAY 
MARCELL LÍRAI DALESTJE

Október 10., 11., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS 

Október 12., 13. 19:00
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
ANYASZEMEFÉNYE

Október 14. 19:00 
BLUESTONE & THE HORN SECTION 
FT. TÁTRAI TIBOR 

Október 15. 19:30
IVAN AND THE PARAZOL, 
VENDÉG: CARI CARI

Október 17. 15:00; 19:00 
SAKK MUSICAL 

Október 18. 20:00 
HORGAS ESZTER - A SZERELMES CHAGALL - 
LÁTVÁNY-ÉS KONCERTSZÍNHÁZ A 
FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 

Október 20. 19:00 
ALTERNATÍVÁK - VENDÉGEK: EGYEDI PETI 
(ÓRIÁS, RÁJÁTSZÁS), SZŰCS KRISZTIÁN 
(HEAVEN STREET SEVEN)

Október 21. 19:00 
ŐK2EN- KÖZÉLETI TALKSHOW ISTENES 
LÁSZLÓVAL, VENDÉG: BAGDY EMŐKE, BÖJTE 
CSABA 

Október 22. 19:00 
KARÁDY ZÁRKÁJA 

Október 23., 21:00 / 24., 25., 26., 27. 19:00 
PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: 
VÉRVÖRÖS, TÖRTFEHÉR, MÉREGZÖLD

OKTÓBER 26. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- ÚJ – ZÉLAND, AZ ÍGÉRET FÖLDJE

Október 27. 18:00 
MATICSKA JENŐ DÍJASOK TÁRLATA - 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A FESTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Október 29. 18:00 
LEHETETLEN - HAJNÓCZY SOMA KÉTSZERES 
BŰVÉSZ VILÁGBAJNOK ESTJE

Október 30. 18:00, 21:00 
KETTEN AZ ÚTON 2. – ARANYOSI PÉTER 
ÉS DOMBÓVÁRI ISTVÁN KÖZÖS ESTJE

November 13. 18:00 
BÉKÉVEL JÖTTÜNK - LAKATOS LÁSZLÓ 
ÉS MUSIMBE DÁVID DENNIS KÖZÖS ESTJE

November 14. 20:00 
KEREKES BAND 25 ÉVES JUBILEUMI 
KONCERT 

November 21.  
TEDX YOUTH KONFERENCIA

November 28. 20:00 
BRAINDOGS

November 30. 18:00 
FILMVETÍTÉS - VILÁGJÁRÓ SOROZAT 
- AMERIKA SZÜLETÉSE, IDŐUTAZÁS AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTJÁN

December 3. 19:00
ÁRON ANDRÁS 'APEY' - BOOK OF 
CHANGES LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

December 5. 19:00
BORTERASZ - TOKAJ BŰVKÖRÉBEN: SZÁRAZ 
ÉS ÉDES VÁLTOZATBAN

December 6. 10:00 
HUNGAROCOMIX - KÉPREGÉNYVÁSÁR

December 8. 18:00
SZÉTDARABOLVA ÉS ÖSSZERAKVA 
- SOMOS ZSUZSA KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA

December 10. 19:00 
GRECSÓKOLLÁR 2.0: SZÍV, HA ÜT, MAGYAR!
ZENÉS IRODALMI EST GRECSÓ KRISZTIÁN-
NAL ÉS KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓVAL. 
VENDÉG: DÉS LÁSZLÓ

December 11-13. 10:00-19:00 
UP ÜNNEPI KÖNYVVÁSÁR

December 19., 20., 27., 28., 11:00, 15:00, 17:30 
KICSI GESZTENYE KLUB: 
OLLY ÉS A FOGORVOS

December 29. 19:00 
LOVASI ANDRÁS NAGYKONCERT 
– TŰZIJÁTÉK DÉLBEN

NE FELEJTS EL KEZET MOSNI
ÉS FERTŐTLENÍTENI!

ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZATA

Az UP ÚJPESTI 
RENDEZVÉNYTÉR 
programjait és 
működését a fenntartó 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA 
támogatja.

BEFEKTETÉS A KULTÚRÁBA
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Ennek a patikának különleges a belső tere. „Manapság a 
gyógyszerek kiváltása mellett egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak az emberek a prevencióra, illetve keresnek 
olyan termékeket, amelyek egészségük megőrzésében 
is segítenek. A gyógyszertár kialakításánál az esztétikum 
mellett a betegeink könnyű és kényelmes tájékozódását 
akartuk biztosítani” – ismertette az Újpesti 0–24 Gyógy-
szertár csapata. A vásárlóteret úgy alakították ki, hogy 
közel 1 000 darab termék szabadon is hozzáférhető. 
„Ez a szabadpolcos rendszer teljesen új élményt nyújt a 
betegeinknek, akik kézbe vehetik ezeket a termékeket, 
megnézhetik szabadon az árakat, összetevőket egyaránt. 

Amennyiben pedig valakinek szüksége van további in-
formációra, szakszemélyzetünk azonnal a segítségére 
siet” – mondták a vezetők. 

Az Újpesti 0–24 Gyógyszertár ráadásul rendkívül széles 
választékkal rendelkezik mind a gyógyszerek, mind az 
egyéb termékek tekintetében. „Az egyéb termékeknél 
több olyan termékkört is szerettünk volna forgalmazni, 
ami még jobban lefedi a hozzánk betérők igényeit. Így a 
vitaminok, étrendkiegészítők, gyógyteák, gyógyvizek mel-
lett olyan kategóriákra is gondoltunk, mint a baba-mama 
termékek, diagnosztikai cikkek, dermokozmetikumok (Vi-
chy, La Roche-Posey, Uriage, Bioderma), állatgyógyászati 

Nonstop segítség 
nem csak újpestieknek
Új gyógyszertár várja a kerület lakóit. Az Újpesti 0–24 Gyógyszertárat 2020 április végén nyitották 
meg. A cél az volt, hogy becsatlakozzanak Újpest vérkeringésébe, a piac környéki lakosságszám 
növekedését pedig egy modern, ízig-vérig 21. századi, 0–24-es nyitvatartású gyógyszertárral tudják 
támogatni. Az első tapasztalatok és a visszajelzések alapján egyértelműen jó döntésnek bizonyult.

Egészség
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készítmények. Úgy látjuk, ez a választék nagyban segíti 
betegeink egészségi állapotának megőrzését” – mondta 
a gyógyszerész team.

Ráadásul a gyógyszertár 0–24-ben nyitva tart, az év 
minden egyes napján, ünnepnapokon és munkaszüneti 
napokon is. A nyitvatartás mellett még fontos azt is ki-
emelni, hogy ügyeleti díj nélkül teszik mindezt. „Vásároljon 
valaki akár éjszaka vagy épp hétvégén nálunk, ügyeleti 
díjat soha nem számolunk fel” – mesélte az Újpesti 0–24 
Gyógyszertár csapata.

Sajnos országszerte az utóbbi időkben néhány cikk, 
például a kézfertőtlenítő, a maszk vagy a gumikesztyű 
tartós hiánycikk volt. Azonban ebben a gyógyszertárban 
ezeket a termékeket különös figyelemmel követjük, hi-
szen a tavaszi periódusban a beszerzésük sokszor nehe-
zebb volt. „Az elmúlt hetekben jelentősen megnöveltük 
ezen cikkek készletét, készülve a megnövekedett igé-
nyekre. Így a kézfertőtlenítő-, arcmaszk- és gumikesztyű-
készleteink a megnövekedett igényekre vannak szabva. 
Ezen felül arra is figyelünk, hogy betegeinknek minél 
alacsonyabb áron tudjuk ezeket biztosítani” – mondták 
a vezetők, akik a széles termékkínálat mellett nagy hang-
súlyt fektetnek arra is, hogy mindig folyamatos akciókkal 
tudjanak kedveskedni betegeiknek. „Minden hónapban 
változó akciós termékkínálatunk van. Ez általában 100-
120 db készítményt jelent havonta. Fájdalomcsillapítók, 
vitaminok, étrendkiegészítők, baba-mama termékek, 
dermokozmetikumok mind-mind folyamatosan szere-
pelnek akciós kínálatunkban” – hangsúlyozta az Újpesti 
0–24 Gyógyszertár csapata. 

ÚJPESTI 0-24 GYÓGYSZERTÁR
Az Újpesti 0–24 Gyógyszertár az év minden napján nyitva tart, és ügyeleti díj nélkül, felkészült 
szakszemélyzettel szolgálja ki betegeit, függetlenül attól, hogy hétvégén, ünnepnap vagy akár 
éjszaka vásárol valaki.

A gyógyszertár a gyógyszerek mellett rendkívül széles körű egyéb termékkínálattal várja a 
betegeket.

Olyan a mindennapokban elengedhetetlen termékekkel, mint például: vitaminok, étrendkie-
gészítők, baba-mama termékek, gyógyteák, gyógyvizek.

Ezen felül állatgyógyászati termékek és dermokozmetikumok (Bioderma, Uriage, Vichy,  
La Roche-Posay) nagy választékát is kínáljuk.

Várja Önöket az ÚJPESTI 0–24 Gyógyszertár, a piactól 250 méterre. 

0–24 GYÓGYSZERTÁR 
ÜGYELETI DÍJ NÉLKÜL
CÍM: 1047 Budapest, Attila utca 12–18, B épület Fsz. 4.

NYITVATARTÁS: H–V:  0–24,  az év minden egyes napján, 

ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is  

TELEFON: +36 1 426 4378

KEDVEZMÉNY: Gyógyteákra és dermokozmetikai 

termékekre 10% kedvezmény
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Perem Bisztró 
 

A Perem Bisztró az újpesti Népszigeten, hűs fák árnyékában található, az Újpesti vasúti hídtól 
távolodva felfelé, közvetlen a Duna-parton, az itt található vendéglátóhelyek közül egyedüliként, 
ahol a vendégek közvetlen a Duna partján, tündérligetes hangulatot árasztó fák környezetében 
léphetnek ki kicsit a város lüktetéséből. A Perem Bisztró minden korcsoport számára lehetőséget 
biztosít a minőségi szabadidő eltöltésére, mert a kisebb vendégeknek a kialakított homokozó/
játszótérrel kedveskednek, a nagyobb, pihenni vágyó vendégeiknek a megnyugvást árasztó, 
festői környezetben kialakított vízparti teraszokon elfogyasztható széles ital- és ételkínálattal, 
a bulizni vágyó közönségnek pedig a változatos zenei programokkal kínálják a kikapcsolódás 
lehetőségeit. 

Kínálatukban megtalálható a 8 féle csapolt sör közt több újpesti kézműves sör is, továb-
bá minőségi borok és koktélok. Ételeik között a hagyományos lángostól kezdve a hekken 

át a street food ételek széles sorát kóstolhatjuk meg minden évben májustól októberig.

PEREM BISZTRÓ   
CÍM: 1044 Budapest, Népsziget – Duna-part 

TELEFON: +36 30 743 0052

INFORMÁCIÓ: facebook.com/perembisztro

KEDVEZMÉNY: 10% ÚjpestKártyára

JÁTÉKCENTER 
Üzletünkben elsősorban SpinMaster termékeket forgalmazunk (Mancs Őrjárat, Hatchimals, 
Monster Jam, Bakugan stb.), de emellett megtalálhatóak más játékgyártók termékei is.

Fiatal üzlet vagyunk, folyamatosan bővülünk! Kínálatunkban minden korosztály megtalálhatja 
a neki kedves játékokat, az újszülött bébijátékoktól a mesesorozatok hősein át  
a felnőtt társasjátékokig.  

Szeretnénk, hogy a lelkünk mélyén szunnyadó gyermek megmaradjon, és vidámabban 
tekintsen a világra! Hisszük, hogy a játék összehozza a családokat, barátokat!

JÁTÉKCENTER    
CÍM: 1045 Budapest, Nap u. 16.

NYITVATARTÁS: Hétfő–Péntek: 10.00–19.00

Szombat: 10.00–14.00, Vasárnap: zárva

TELEFON: +36 70 277 8333

INFORMÁCIÓ: jatek.center.hu

KEDVEZMÉNY: 10%, kivéve az akciós termékek árából
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Újpest Fc Football Club
Hajrá Lilák, megy az Újpest!
Újpesten mindig is sokat jelentett a sport, főleg amióta az idén 135 éves fennállását ünneplő egye-
sület megjelent a kerületünkben. Ahogy az egész országban, így nálunk is a futball mozgatta meg 
legjobban az itt lakókat. A magyar futball ma már elképzelhetetlen lenne a derbik nélkül, amikor 
összecsap a két örök rivális, vagyis az Újpest és a Ferencváros csapata. 

Büszkék vagyunk arra, hogy újpestiek vagyunk, büszkék vagyunk a lila-fehér színre, és arra, 
hogy több mint egy évszázada jelen vagyunk a sportban! Hazai meccseink remek programok 

mind a felnőttek, mind a gyerekek számára. A focin kívül a Sector Bistro vár a Stadion aljában, 
mellette pedig a Szurkolói Shop, ahol a relikviák, csapatmezek mellett Puma-termékeket is 

találsz. Egyedi kialakítású tereink rendezvények, születésnapok, legény- vagy leánybúcsúk 
megtartására is alkalmasak. Várunk szeretettel! 

„Engem idekötött minden, a gyermekkor, a barátok,  
az újpesti utcák és a Megyeri úti stadion.”

 Szusza Ferenc

ÚJPEST FC
CÍM: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

INFORMÁCIÓ: ujpestfc.hu

KEDVEZMÉNY: 10% a jegyekre, bérletekre, a shopban 

vásárolható termékekre, valamint a bisztróban történő 

fogyasztásra.

VERLON CIPŐSZAKÜZLET 
Saroksarkantyú, ízületi gyulladás, sajgó derék? Sokunk életét megkeserítő problémák ezek, melyre 
létezik bevált megoldás! Újpesti cipőszaküzletünk a fájdalommentes, puha járás szakértőjeként a 
német WALDLAUFER, és az osztrák GANTER márka gördülő talpú és kényelmi cipőit forgalmazza. 
Az ortopéd szakértelemmel megalkotott gördülő talpú cipők egészségügyileg ideális környezetet 
teremtenek a lábnak, így számos ortopéd- és mozgásszervi problémára nyújthatnak megoldást. 
A speciális gördülő talpszerkezet már az első felvételtől egyenletes súlyeloszlást biztosít a talp 
teljes felületén, ami a puha homokon történő mezítlábas járás élményét biztosítja. Az ívelt 
talpak legfőbb hatása a teljes test izomegyensúly-hiányának kiegyensúlyozása, ami nemcsak 

lábra, hanem az egész testre jótékony hatással lehet. Tehermentesíti a láb-, térd-, derék- és 
gerincízületeket, aktivizálja az izmokat és elősegíti a helyes testtartást. Mi a VERLON-nál 

a minőség hívei vagyunk, így cipőink egytől-egyik első osztályú, valódi bőr termékek. 
Látogasson el újpesti cipőboltunkba, ahol szakértő munkatársaink segítenek kiválasz-

tani az Ön lábproblémájának legmegfelelőbb lábbelit. Kínálatunkat átböngészheti 
a webáruházunkban is! Várjuk sok szeretettel!

VERLON CIPŐSZAKÜZLET   
CÍM: 1042 Budapest, Árpád út 86.

NYITVATARTÁS: Hétfő–Péntek: 10.00–18.00

Szombat: 9.00–16.00, Vasárnap: Zárva

TELEFON: +36 20 925 3302

INFORMÁCIÓ: verlon.hu

KEDVEZMÉNY: 10%, kivéve az akciós termékek árából
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aktuális elfogadóhely-lista
AUTÓ

AUTÓÜVEG SOÓS
 1044 Budapest, Váci út 85–87.

KEDVEZMÉNY: 20% kedvezmény a szélvédők, 
oldalüvegek, hátsó szélvédők árából

SCHILLER AUTÓCSALÁD
 1138 Budapest, Váci út 113.

KEDVEZMÉNY: 5–10% kedvezmény Schiller Autó 
Család által forgalmazott márkákra (Fiat, Skoda, 
Toyota, Opel), 10% szervizmunkadíj-kedvezmény* 
(Más kedvezménnyel nem összevonható, a 
gépjármű 3. éves korától érvényes), 5% alkat rész-
kedvezmény* (Az általunk biztosított alkatrészekre 
és az ezekhez tartozó munkadíjakra vonatkozik.)

EGÉSZSÉG

BÓBITA FEJLESZTŐ CENTRUM, SÓBARLANG
 1047 Budapest, Attila u. 156–158.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény a sóbarlang 
belépőkből

DR. BOKOR EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT.
 1041 Budapest, József Attila u. 32–34.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény 
üzemegészségügyi vizsgálatokra

INFRASHAPE ÚJPEST 
 1043 Budapest, Mártírok útja 56. 

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
szolgáltatásból

MEDINA-VITAL KFT.
 1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 6. 

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
szolgáltatásból

MILIA STÚDIÓJA
 1042 Budapest, Virág u. 27.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a 
szolgáltatásokból vagy 10 perces lábmasszázs

OPTIGOLD OPTIKA
 1042 Budapest, Kassai u. 35.

KEDVEZMÉNY: 20% kedvezmény 
szemüveglencsére, szemüvegkeretre
(más kedvezménnyel össze nem vonható)

SZERECSEN GYÓGYSZERTÁR
 1044 Budapest, Megyeri út 14.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény egyéb termékekre 
és nem támogatott gyógyszerekre

ÚJPESTI 0-24 GYÓGYSZERTÁR
 1047 Budapest, Attila utca 12–18., B épület, 

földszint 4.
KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény egyéb termékekre 
és nem támogatott gyógyszerekre

VERLON GÖRDÜLŐ TALPÚ CIPŐBOLT
 1042 Budapest, Árpád út 86.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény a teljes árú 
termékekre az ÚjpestKártya felmutatásával az 
üzletben. Más kedvezménnyel nem összevonható

VITAL-TREND ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK
 1046 Budapest, Szent László tér 7.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény (más 
kedvezménnyel nem összevonható)

WIDEX HALLÁS STÚDIÓ PARTNER SZAKÜZLET
 1042 Budapest, Árpád út 70.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a távirányítók és a 
DRY-GO UV szárító árából

ZZ OPTIKA
 1046 Budapest, Fóti út 81. (Diego udvar)

KEDVEZMÉNY: 20% kedvezmény optikai 
eszközökre

JÁTÉK

JÁTÉK CENTER
 1045 Budapest, Nap u. 16. 

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény

KISÁLLAT

NEW PETS ÁLLATELEDEL ÉS FELSZERELÉS
 1042 Budapest, Szent István tér 12.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény
  
REX KISÁLLATRENDELŐ ÉS ÁLLATPATIKA

 1046 Budapest, Lakkozó u. 13, 
Budapest, Székes u. 1. 
KEDVEZMÉNY: Új Ügyfeleink kedvenceinek 7900 Ft 
értékű első ingyenes vizsgálatot és törzsgazdi-
kártyát biztosítunk, mely további kedvezményekre 
jogosít

LAKÁSFELSZERELÉS

DIEGO ÚJPEST
 1047 Budapest, Fóti út 81/B.

KEDVEZMÉNY: szőnyegszegésből 20%, 
házhozszállításból 50%, házhozszállítás 100 000 Ft 
felett Újpesten belül ingyenes

PRAKTIKER 
 1044 Budapest, Váci út 60-62.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény személyes 
vásárlás esetén

SZERELVÉNYBOLT
 2120 Dunakeszi, Pallag u. 11.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény a dunakeszi 
áruházunkban történő kiskereskedelmi vásárlás 
esetén

MULTIMÉDIA

CLASS GSM
 1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 4.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény minden 
mobiltelefon-tartozékra és szervizből (más 
kedvezménnyel nem összevonható)

JEBETO INFORMATIKA
 1047 Budapest, Szabadkai u. 9.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden használt 
termékre, 5% kedvezmény az új termékekre

ZÓNA COMPUTERS SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
 1042 Budapest, Szent István tér 7/B.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény vehető igénybe: 
szerviz esetén, bármilyen Dragon WAR gamer 
termékre, és felújított PC konfigurációra

OKTATÁS

GÜTTLER-ÁGH ÚSZÓSULI 
 1048 Budapest, Tóth Aladár u. 16–18. 

(Halassy Olivér Uszoda)
KEDVEZMÉNY: bérlet vásárlása esetén 300 Ft 
kedvezmény 

KIS ZSENI MENTÁLIS ARITMETIKAI  
ISKOLA ÚJPEST

 1042 Budapest, Árpád út 102–104. 2./1. 010-es 
kapucsengő
KEDVEZMÉNY: 50% kedvezmény az első havi 
tandíjból

LOGISCOOL ÚJPEST
 1042 Budapest, Árpád Point irodaház B épület 

5. em.
KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a tandíjból

STARLIGHT DANCE COMPANY
 1047 Budapest, Fóti út 56.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény a mindenkori 
tandíjból

ÚJPESTI NYELVISKOLA
 1042 Budapest, Árpád út 56. 

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény kezdésnél,  
az 5. alkalom után 10% kedvezmény

SZABADIDŐ

AQUAWORLD BUDAPEST
 1044 Budapest, Íves út 16.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény munkanapon 
(kivéve tanítási szünet) megváltott jegy- 
és bérlettípus árából (kivéve közvetített 
szolgáltatások) ÚjpestKártya bemutatása 
ellenében. Egy kártya 1 fő kedvezményes 
belépésére jogosít. (Más kedvezménnyel nem 
összevonható.)

BIGWALL FALMÁSZÓ ÉS IPARIALPIN-
OKTATÓKÖZPONT

 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. 24. épület
KEDVEZMÉNY: 20% kedvezmény a szükséges 
biztosítóeszközök bérleti díjából, a beülő- és 
biztosítóeszköz térítésmentes. 
A kedvezmény nem vonatkozik mászócipő-, illetve 
kötélbérlésre.

DOLLINGER KERÉKPÁRÜZLET
 1046 Budapest, Mátyás tér 1.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden termékre 
és szolgáltatásra

HALASSY OLIVÉR SPORTCSARNOK  
– TEKEPÁLYA

 1045 Budapest Pozsonyi utca 4/c.
KEDVEZMÉNY: 15% kedvezmény mindenre
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HALASSY OLIVÉR VÁROSI USZODA
 1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16–18.

KEDVEZMÉNY: 15% kedvezmény a belépők 
árából

SPRINGDAY
 1042 Budapest, Árpád út 47–49.

KEDVEZMÉNY: 25% kedvezmény a kombinált 
plusz wellness napijegy árából

TARZAN™ PARK
 1046 Budapest, Tábor utca 26–28.

KEDVEZMÉNY: 15% kedvezmény a 
belépőjegyek árából (más kedvezménnyel nem 
összevonható)

ÚJPEST FC SHOP
 1044 Budapest, Megyeri út 13.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény az Újpest 
FC Shopban, a Sector Bistróban, jegy és 
bérlet vásárlása esetén az Újpest FC hazai 
mérkőzéseire

UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR
 1042 Budapest Szent István tér 12.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a 
belépőjegyek árából

VISZLAY SPORT ÜZLET
 1042 Budapest, Árpád út 64.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
termékre (az akciós termékekre is)

SZOLGÁLTATÁS

CETLI PAPÍR-ÍRÓSZER-NYOMTATVÁNY
 1048 Budapest, Dunakeszi u. 9.

KEDVEZMÉNY: minden 3000 Ft feletti vásárlás 
esetén 1 db Faber Castell HB-s grippes 
grafitceruzát adunk ajándékba 
(más kedvezménnyel nem összevonható)

CIPŐKONTROLL
 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 12.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény cipő- 
és táskajavításra, valamint kulcsmásolásra

EXTREMA HUNGARY KFT.
 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.

KEDVEZMÉNY: ingyenes tanácsadás

HANGA VIRÁGÜZLET
 1043 Budapest, Tél u. 3.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
virágra, csokorra

MAGIC WORLD (léggömb és partikellékek)
 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 6.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény minden 
termékre és szolgáltatásra 

ÖRDÖG PAPÍR ÜZLETHÁZ
 1046 Budapest, Klauzál u. 2.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
termékre (más kedvezménnyel nem 
összevonható)

PREMIUM DEALER BT.
KEDVEZMÉNY: kivitelezési munka esetén 
(parketta, PVC, padlószőnyeg-burkolás, aljzat- 
kiegyenlítés), ingyenes házhozszállítás a Diego 
újpesti áruházában megvásárolt termékekre 
vonatkozóan

S.O.S. RUHASZERVÍZ
 1042 Budapest, Árpád út 87.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a munkadíj 
összegéből

SZŐNYEGTISZTÍTÓ KFT.
 1046 Budapest, Fóti út 79–81.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény azok részére, 
akik az üzembe beszállítják a szőnyegüket

VENDÉGLÁTÁS

#1PIZZA ÉS #1SUSHI
 1139 Budapest, Fáy utca 20.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény online 
rendelés esetén a teljes étlapra, kivétel  
a 0,5 l-es Coca-Cola termékek és sütemények.
Csak házhoz szállítás vagy személyes átvétel 
esetén érvényes

CALAVERA ÉTTEREM
 1042 Budapest, Szent István tér 3.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény 
az ebédmenüből

CSÜLÖK VENDÉGLŐ
 1042 Budapest, Király u. 9.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény 
minden meleg ételre (desszertre, dobozra,  
kávéra nem vonatkozik)

DIABLO PUB
 1046 Budapest, Tungsram u. 51.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a Ballantines 
és Rézangyal italokból

ÉDES-GYÖMBÉR CUKRÁSZDA
 1046 Budapest, Galopp u. 2.

KEDVEZMÉNY: 20% minden tortarendelésből, 
kivéve formatorták

KAKUKK VENDÉGLŐ
 1046 Budapest, Nádor utca 31.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény minden 
termékre

MARCELINO PIZZERIA
 1048 Budapest, Farkas erdő utca 23.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény az 
életfogyasztásokra (akciós termékek 
kivételével)

MCDONALD’S
 1044 Budapest, Váci út 94–98.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény minden 
termékre (más kedvezménnyel nem 
összevonható)

OROSZ CUKRÁSZDA
 1041 Budapest, Templom utca 3.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény a szelet 
süteményekre 

PEREM BISZTRÓ
 1044 Budapest, Népsziget – Duna-part

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény

TÜZESTÁL ÉTTEREM
 1047 Budapest, Váci u. 65.

KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény

ÚJPESTI VÁROSHÁZA PINCE
 1041 Budapest, István út 14.

KEDVEZMÉNY: 5% kedvezmény az Újpesti 
Városháza Pince kijelölt eseményeire

UP BISZTRÓ
 1042 Budapest, Szent István tér 13–14. 2. 

emelet
KEDVEZMÉNY: 2 cappuccino mellé  
adunk egy klasszikus limonádét ajándékba.

VADGESZTENYE CUKRÁSZDA
 1046 Budapest, Telkes utca és Vadgesztenye 

utca sarka
KEDVEZMÉNY: 5% minden termékre

A lista a 2020. szeptember 24-én 
lezárt állapotot tartalmazza.  
Az aktuális elfogadóhelyekről  
tájékozódjon 
az ujpestkartya.hu oldalon.
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ÚJPESTKÁRTYA-IGÉNYLÉS  
TUDNIVALÓK

• ÚjpestKártyát újpesti állandó vagy tartózkodási címen bejelentett természetes 
személy, valamint az Újpesti Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Önkormányzat 
intézményeiben és gazdasági társaságainál foglalkoztatott valamennyi alkalmazott, 
a Budapest Főváros IV. kerületi Rendőrkapitányság, a Budapest Főváros IV. kerületi 
Tűzoltóság, az OMSZ Újpesti Mentőállomás és az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr 
Egyesület által foglalkoztatott valamennyi munkavállalója igényelhet.

• A kártya igénylése díjmentes (továbbiakban ÁSZF 4. pont)
• A plasztik ÚjpestKártya a kollégánk által megadott átvételi dátumot követően szemé-

lyesen az ÚjpestKártya-Irodában (1045 Budapest, Erzsébet u. 8.) vehető át.
• Az ÚjpestKártya átvételéhez szükséges dokumentumok: az igénylő személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája, vagy az igénylővel egy újpesti lakcímen bejelentett nagykorú 
személy, a saját és az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája; vagy meghatal-
mazás, ill. meghatalmazott és az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

• Kiskorú ÚjpestKártyájának átvételéhez szükséges dokumentumok: a szülő vagy törvé-
nyes képviselő saját iratai és a gyermek lakcímkártyája; vagy meghatalmazás, szülői 
hozzájárulási nyilatkozat, a meghatalmazott iratai és a gyermek lakcímkártyája.

Személyes adatok ÚjpestKártya, illetve digitális ÚjpestKártya igényléséhez
NÉV (fényképes személyazonosító okmányban szereplő hivatalos név*): 

.......................................................................................................................................................

Neme:*  nő    férfi      Anyja neve:* ..............................................................................................

Születési dátum:* év .......................... hó ..........................................  nap ...........

Igénylés jogcíme:*
 újpesti lakóhellyel rendelkezem   újpesti tartózkodási hellyel rendelkezem (lakcímkártyán megtalálható cím)
 az Újpesti Önkormányzat, annak intézménye vagy annak tulajdonában álló cég, vagy valamely más, az ÁSZF-ben 

meghatározott intézmény munkatársa vagyok
Az igényelt kártya típusa:    digitális kártya    analóg/plasztik kártya

Lakcímkártya száma:* ................................................................................................................
 
Lakcím: 
Irányítószám:* ..............  Település:* .........................................  Utca:* ...................................  

Házszám:* ....................  Emelet: ...............................................  Ajtó: ......................................

Értesítési cím:    Lakcímmel megegyező

Irányítószám:* ...............  Település:* ...........................................  Utca:* ....................................  

Házszám:* .....................  Emelet:.................................................  Ajtó: .......................................
 
Elérhetőség:* 
Mobiltelefonszám:  .............................................. Telefonszám:  ..................................................

E-mail-cím:  ...................................................................................................................................

 Az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam és elfogadom.*

Érdeklődési körök:
 Autó  Oktatás  Kisállat  Multimédia
 Szabadidő  Játék    Vendéglátás  Egyéb ............................... 
 Egészség  Szolgáltatás  Lakásfelszerelés  

 Hozzájárulok ahhoz, hogy e-mail-címemre az ÚjpestKártya Iroda hírlevelet küldjön. (Tartalma: elfogadóhelyeink aktuális akciói.)
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....................................................................
 igénylő aláírása

Igénylő adatai:
Név:* ............................................................................................

Lakcímkártya száma:* .................................................................

Cím:* ............................................................................................

E-mail:* ........................................................................................

Az igényelt kártya típusa:
 digitális kártya    analóg/plasztik kártya

Leadás dátuma:*   Budapest, 202 ...............................................

Személyes átvétel helyszíne: ÚjpestKártya Iroda, 1045 Budapest, 
Erzsébet utca 8. Ügyfélfogadási idő: hétfő,szerda: 8.00–18.00, 
kedd, csütörtök, péntek: 08.00–13.00
iroda@ujpestkartya.hu, telefon: +36 1 696 0006

A teljes lapot kérjük kitölteni!

A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

Budapest, 202   ......................................................

IGÉNYLŐLAP



Az ÚjpestKártya
telefonos applikációt
felváltotta az
ujpestkartya.hu
weboldal
- Regisztráljon az ujpestkartya.hu oldalon!
- Saját profiljában megtalálja QR-kódját.
- Fotózza le, hogy mindig kéznél legyen!

1045 Budapest, Erzsébet u. 8.
(Erzsébet u. és Anonymus u. sarok)

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda 13.00-18.00
kedd, csütörtök, péntek 8.00-13.00

 ujpestkartya.hu
 iroda@ujpestkartya.hu
 +36 1 696 0006 

kedd, csütörtök, péntek 8.00-13.00

 iroda@ujpestkartya.hu ONLINE

ügyintézés

kártyaigénylés

hosszabbítás

információ
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