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ÓRIÁSI

KÍNÁLATTAL
NYITOTT
AZ ÚJ PIAC
AKCIÓS AJÁNLATOK

LÉPJÜNK

FELJEBB!

ÁLLATELEDEL
ÉS FELSZERELÉS

Hamisítatlan

piaci hangulat

szárazeledelek kimérve is
konzervek, nedvestápok
változatos havi akciók

Nyitvata
rtás
H-P: 7:0017:00
Szo-V: 7:0
0-13:00

ONLINE MEGRENDELÉS: WWW.NEWPETS.HU
*Legkésőbb 13:00-ig leadott minimum 4990 Ft összértékű megrendelések esetén,
amennyiben a megrendelt termék raktárkészleten található.
A kiszállítás a megrendelés napján 20:00-ig történik.

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-PÉNTEK 06:00–18:00
SZOMBAT

06:00–14:00

VASÁRNAP

06:00–14:00

SZERZŐ

FOTÓ

Héjja Krisztián

Várai Mihály

Különleges pékség

AKCIÓS AJÁNLATOK

az új piacon

békacomb

5500 Ft/kg

Friss kenyérillatban kávézni nem
csak a franciák kiváltsága. Az új piac
egyedülálló adottságainak köszönhetően igazi kuriózummal vár mindenkit a Lipóti Pékség. Tóth Péterrel,
a Lipóti Pékséget üzemeltető PEMIBO Kft. ügyvezető igazgatójával
beszélgettem az új üzletről és annak
koncepciójáról.

cápasteak

1990 Ft/kg
pontyszelet
és pontyfilé

2199 Ft/kg

A régi piacon is az egyik legkedveltebb hely volt
az üzletük. Hogyan lehetett ezt még fokozni?
Mivel az új piac Magyarországon egyedülálló
körülményeket biztosít, így lehetőségünk nyílt
arra, hogy az új üzletünket egy kicsit kávézó
irányba tereljük, mellette természetesen megtartva a korábbi értékeket. A hely kulcsa a látvány
lesz, hiszen egy üvegfalon keresztül a vásárlók
végigkísérhetik pékjeink munkáját és a termékeink elkészítését, akár egy jó kávé és egy finom,
helyben készített szendvics társaságában.
Mindig mikor az üzletükben vásárlok, elgondolkozom azon: Mi lehet a titka a Lipóti Pékségnek?
A filozófiánk egy mondatban összefoglalható:
Mindent a vevőkért! A múlt értékeire építkezünk
és élő hagyományt tartunk fenn, illetve rendkívül
odafigyelünk, hogy termékeink magyar alapanyagokból készüljenek és a prémium kategóriát
képviseljék, ezért is a Gyermelyi a partnerünk,
az ő lisztjükből készítjük a termékeinket.

P2

Halas
126. üzlet

akácméz

2200 Ft/kg

A Lipóti Pékség története egésze
1992-ig nyúlik vissza, amikor Tóth
József Péter megnyitotta első üzletét Lipóton, ahol a helyi, illetve a
környező falvak vásárlóit szolgálta
ki elsősorban. 2006-ban azonban
jött a nagy áttörés, elkezdődött
az országos mintabolthálózat kiépítése, és azóta rengeteg család
hétköznapjainak részévé vált mind
a pékség, mind pedig a mindig
friss prémiumtermékek.

gesztenyeméz

2300 Ft/kg
ÉRVÉNYES:
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

Kálomista
Attila
113-as asztal

2018. szeptember 15 - október 15.
P3

UJPEST.HU/PIAC

PIAC PLACC szombaton és vasárnap az időjárás függvényében
az Újpesti Piac és Vásárcsarnok mellett, a Duna sétányon.

SZERZŐ

FORRÁS

Wessely Márta
gasztroíró

www.mirelle.hu

a város esszenciája

5% KEDVEZMÉNY

Minden kimért táp árából
keddenként

Newpets
113. üzlet

kolozsvári szalonna

(hagyományos füstölésű)

2400 Ft/kg

Nagyapám mindig azt mondta, hogy egy új város megismeréséhez két
helyre kell ellátogatni:
a pályaudvarra és a piacra. A 20. század elején vagy tán közepén szüNagyapám mindig azt mondta,
egy ma
új város
megismeréséhez
kétfontossága,
letetthogy
bölcsesség
is helytálló,
igaz a vasútállomások
súlya
valamelyest
csökkent,
de
a
piacok
még
mindig
jó
valós képet
helyre kell ellátogatni: a pályaudvarra és a piacra. A 20. század elején és
vagy
adnak egy városról, városrészről.

tán közepén született bölcsesség ma is helytálló, igaz, a vasútállomások
fontossága, súlya valamelyest csökkent, de a piacok még mindig jó és valós
képet adnak egy városról, városrészről.
A piacban az a csodálatos, hogy városiként is
követhető az áru útja, sok esetben az a kéz teszi
szatyorba a kiválogatott pasztinákot vagy a kötegnyi újhagymát, aki elültette, gondozta. Vásárláskor
szeretem figyelni az arcokat, keresni az egyedit,
a legszebbet, a számomra tökéletest, fellelni azokat
a nüansznyi finomságokat, amik hozzáadnak a napomhoz, és teljessé teszik az ételeimet. Ezeket pedig minden esetben a piac rejti. Ha új városba térek,
akkor – nagyapám után szabadon – itt kezdem az
ismerkedést a környezetemmel, ha pedig ismerős,
otthonos környezetre vágyom, akkor gyerekkorom
vagy lakóhelyem piacaira megyek.

A hangulatért, amit az ott dolgozó, oda betérő
emberek teremtenek.
Épp ezért szeretek a piacon enni, megkóstolni
a szőlőt, megenni egy-egy lédús kovászos uborkát,
friss kiflit, a magas asztaloknak támaszkodva tépni
a tejfölös, sajtos vagy épp fokhagymával gazdagon
megkent, frissen sült lángost, vagy kóstolni bármit,
aminek az illata körbeölel.
S amíg az ember falatozik, addig hallhatja a kofák
standjai közti drótpostát, ahogy mennek az információk, ahogy a törzsvevőkkel évődnek az árusok,
születnek az alkuk, alakulnak a menük, lélegzik
a város.

szerdánként

sertéstarja

1280 Ft/kg
Piactér Bt.
110. üzlet
ÉRVÉNYES:
P4

szerdánként

2018. szeptember 15 - október 15.
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.
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UJPEST.HU/PIAC

PIAC PLACC szombaton és vasárnap az időjárás függvényében
az Újpesti Piac és Vásárcsarnok mellett, a Duna sétányon.

kesudió

AKCIÓS AJÁNLATOK

4500 Ft/kg

jonatán alma

300 Ft/kg
KEDDENKÉNT
mák

1500 Ft/kg

vilmoskörte

380 Ft/kg
dió

2900 Ft/kg

Magbolt
41. üzlet

csemegeuborka
798 Ft/kg helyett

698 Ft/kg
savanyú káposzta
450 Ft/kg helyett

398 Ft/kg
Stiller
Savanyúság
39. üzlet
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A képek csak illusztrációul szolgálnak.

P6

Szabó Sándor
és Szabó Sándorné
1-4. asztal

burgonya

148 Ft/kg

vöröshagyma

148 Ft/kg
Er-Si Moon Kft.
42. üzlet
ÉRVÉNYES:

2018. szeptember 15 - október 15.
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A SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC ÉS
VÁSÁRCSARNOK TÖRTÉNETÉNEK
LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI
A Váci út és az Árpád út sarkán kialakul
az első piac. A kikötőbe érkező kofahajókról, valamint az országútról érkező szekerekről árusítanak.
A piacnak még nincs rendszeres
időpontja.

1830-60

1883

Sikeresen elindul a Piac-Placc

A piac átkerül a végleges
helyére, a Szent István térre.
A terület ekkor még gróf
Károlyi Sándor tulajdona.

1884

A piac területét gróf Károlyi
Sándor átadja a közösségnek.

1895

1972

Átadják az első vágóhidat,
melyet Bachmann Károly
Megépül az első vásárcsarnok!
tervez. A későbbi közvágóhíd
1911-ben készül el, tervezői
Hegedűs Ármin és
Böhm Henrik.

SZERZŐ

FOTÓK

Szöllősy Marianne

Hajdú József, Helytörténeti Gyűjtemény

Akkor csak terv maradt…
Piac a múltban

Az első világháborút követő szűkös években súlyos
problémák miatt napirendre került a piac átépítése.
Az okok között közegészségügyi, gazdasági és esztétikai indokok szerepeltek. A Független Ujság és az
Ujpesti Közlöny első oldalas cikkben jelentette meg
az 1921 novemberében megszületett képviselőtestületi döntést. Az előbbi lap képpel illusztrált cikkéből idézünk gondolatokat: „Monumentális piactér
épül Ujpesten - Ujpest város fejlődésének jelentős
mozzanata lesz az a nagyszabásu piactéri építkeP8

zés, amely Tomola Frigyes építész és Ujpest város
között létrejött szerződés folytán a közeljövőben
kezdetét fogja venni. A szerződés, amelyhez tárgyilagosan alább fogunk majd hozzászólni, 25 évre
köttetett és 280 felépítendő üzletre vonatkozik,
azonban 10 év elmultával a város megválthatja.
A szerződés értelmében Tomola elsősorban a piacon
lévő árusoknak köteles fülkéket bérbe adni úgy, hogy
az árusítás fennakadást ne szenvedjen, s így az árusítókat elmaradt haszon címén kár ne érhesse.…

Felújításra kerül a bejárat, így minden
járókelő számára jól láthatóvá válik
a piac. Ebben az évben a Szent István
tér egy része is megújul.

1990

2010

2013

2018

Megnyílik az új, modern Újpesti Piac.
Az épület különlegessége
a felső szinten elhelyezett
UP Újpesti Rendezvénytér.

Megnyílik
a Virágcsarnok,
ahol akkor még
csak virágokat
árusítanak.

Téves információn alapszik az a mende-monda,
hogy »bódéváros épül Ujpesten«, szó sincs erről,
hiszen amint az alábbi kép is mutatja, igazán nagyszerű építkezésről van itt szó, amelynek eredménye egy »Ujpesti mintapiac« lesz. Az építkezések
a nagyközönség óriási előnyére fognak szolgálni.
Elsősorban is elvitázhatatlanul szükség van uj üzlethelyiségek építésére, nehogy egy pár kereskedő
dominálja a piacot; azután mindenek elé helyezendő a hygéniai szempont, amely a mai piacon
kritikán aluli. Gondoljunk csak a szemétágyakban
fészkelő patkányseregre, amely kellemetlen fertőzője minden árucikknek s aminek, sok egyébbel
együtt, a közegészségügy kétségen felül kárát

vallja; ezek az építkezések folytán mind el fognak
tűnni. Mennyivel másképp fognak mutatni a tiszta
üzlethelyiségek, amelyeken semmi kifogásolni valót
nem fog találni a vásárló közönség.”
A tervező látványtervét az Ujpesti Közlöny is megjelentette, és méltatását néhány konkrét adattal
egészítette ki. „A szerződés szerint Tomola Frigyes
280 üzlethelyiséget épít több épületcsoportban.
Egy-egy épületben 8-10 üzlet lesz és a legnagyobbakban 20-30 üzlethelyiség számára lesz hely.
A művészileg megoldott tervek szerint a vásárcsarnokszerű épületcsoportozat szép frontja a Városházától balra, az István útra néz és határozottan
megszépíti a piac külsejét.”
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SZERZŐ

FOTÓK

SZERZŐ

Domján Vivien

Várai Mihály

Istenes László

UP

UP? UP!

- lépjünk
feljebb!

Az Újpesti Piac és az UP Újpesti Rendezvénytér
megépítésével az elmúlt évtizedek legnagyobb
újpesti fejlesztése valósult meg. Wintermantel
Zsolttal, Újpest polgármesterével beszélgettünk.
Mit jelent ez a fejlesztés Újpest életében?
W. Zs.: 46 év után építettünk újra piacot és 32 év
után új, korszerű kulturális központot. Újpest
ismét feljebb lépett a legjobb városok képzeletbeli
rangsorában, és nem szeretnénk megállni.
Szeretjük Újpestet, a hagyományainkat, de nem
csak a múltban hiszünk, hanem a jelenben és
a jövőben is. Újpest a fiatalok városa is, már csak
annak okán is, hogy az egyik legfiatalabb város.
Miközben tehát őrizzük értékeinket, hagyományainkat, a XXI. század fiatalos, trendi világa felé
is nyitottak vagyunk.
Hogyan történt a névválasztás?
W. Zs.: Az UP egyfelől Újpest nevének mai, fiatalos rövidítése, de egyben van egy angol, s így
nemzetközi jelentése is: fel, felfelé, fent.
P10

Az UP tehát nem csak az új rendezvénytér
neve. Az a közös cél és törekvés, hogy feljebb
lépjünk, hogy a városunkban mindenki, aki itt
él, feljebb jusson. Hiszek abban, hogy Újpest
egyszerre fejlődhet, feljebb léphet, és közben
megőrizheti otthonos, kisvárosi jellegét.
Lehetünk elkötelezetten lokálpatrióták és
a mai világra nyitott emberek egyszerre.
Miben látja a város folyamatos fejlődésének
titkát?
W. Zs.: Újpest azért tud eredményeket felmutatni, feljebb törekedni és feljebb jutni, mert jó
csapatunk van minden szinten. A városvezetésben, képviselőtestületben, a polgármesteri
hivatalban, és a választópolgárok is erős
közösséget, jó csapatot alkotnak. Ez a legfőbb
erőforrásunk. Az összefogás, az egység, a csapatszellem. Őrizzük meg ezt az összefogást és
csapatszellemet a jövőben is! Így léphetünk
mindig feljebb.

Az UP jelenleg a legújabb és az egyik legkorszerűbb
rendezvénytér az országban.
Egy rendezvényközpont és egy piac, amelyek
szervesen összetartoznak minden értelemben.
Az UP név mindent megszemélyesít, amit a ház
üzenni szeretne. A hidat a tradíció és az innováció
között, a fiatalos lendületet és a felfelé törekvést,
nem utolsósorban monogramja a kerületnek.
Programtervünkben valamennyi művészeti ág
szerepet kap. De fontos célunk, hogy az UP-ban
mindent egy kicsit másképpen mutassunk be, mint
ahogyan ezt korábban Újpesten megszokhatták,
vagy ahogyan azt máshol teszik. Szeretnénk
mindenhez hozzátenni valami kis pluszt, egy
kis csavart, egy kis többletértéket. Ugyanakkor
tiszteletben kívánjuk tartani a hagyományokat is,
így egyebek mellett továbbvisszük a megszokott
színházbérleti konstrukciót, amelynek keretében
idén olyan sztárok is fellépnek majd nálunk, mint
Benedek Miklós vagy Rudolf Péter, és ismét lesz
Újpesten Csárdáskirálynő, ezúttal a megszokottól
eltérően Újévkor.
Számtalan mozgással kapcsolatos lehetőséget
kínálunk fel az aktív pihenésre vágyóknak a hét majd
minden napján, a salsától a zumbáig és a jógától
a swingig terjedő választékkal. Az eddig felsoroltak
mellett megkülönböztetett figyelmet szentelünk
a kerület fiataljainak. Az Önkormányzatnak
köszönhetően az ősz folyamán minden óvodás
és iskoláskorú gyermek ingyenesen részt vehet
majd osztálytársaival az e célból összeállított,
33 előadásból álló sorozatunk valamely matinéján.
A kamaszkorúaknak pedig ezen felül az UPstairs-nek
nevezett közösségi terünkben – ez a főbejáratnál
a mozgólépcső melletti tér – délutánonként a
külön e korosztálynak szóló, vonzó programokkal
készülünk. A szépkorúakról sem feledkeztünk meg,
heti rendszerességgel különböző szakkörökkel várjuk
majd őket.
AZ UP Újpesti Rendezvénytér egy ún. nyitott ház
koncepcióval működik, ami leegyszerűsítve azt
jelenti, hogy bármikor bárki betérhet hozzánk.
Jó programokkal, finom ételekkel és italokkal várjuk.
Munkánkat, programjainkat ezentúl figyelemmel
kísérhetik Facebook- és weboldalunkon.
Keressék, kedveljék, és kérjük, hogy segítsenek
a népszerűsítésében!
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120

123

35

34

18

33

115

112

121.1

114

32

10

11

16

13

12

15

113

121.2

121.3

ZÖLDSÉGSZIGETEK

31

17

MOZGÓLÉPCSŐ

111

FÖLDSZINT

NYITVATARTÁS:

110. Piactér Bt.
111. Cimbik Hús
112. Fincsi Ízek
114. Vértes Ázsió
119. Duna Muhari
120. A Hentes
121.1. Stefán János

Neudorf Hungary
Ungarische Sauer
Stiller Savanyúság

szombat 06:00–14:00

121.2. Kosher Trade
121.3. Orosz Ferenc
121.4. Galga Bt.
122. Fincsi
123. Vadász Kamrája
124. Baromfibolt
126. Halas

36.
38.
39.

hétfő-péntek 06:00 18:00

V.P. Savanyú
Erzsike Savanyúság
Vecsési Savanyúság

HÚSÁRU

33.
34.
35.

SAVANYÚSÁG

A Sarok
Centro
Pipi Ól Faloda
A Bundás

Édességsziget
BCS Cukrászda
Spanyol finomságok
Lottózó
Vegyes élelmiszer
Lupa Virágsziget
Oliva
Báncs Ferenc
Magbolt
Family Diszkont
NewPets

vasárnap 06:00–14:00

16.
17.
13.
24.
26.
31.
32.
40.
41.
109.
113.

EGYÉB

1042 Budapest, Szent István tér 12.

édesség
cukrászda
spanyol sajt, édesség
szerencsejáték, dohánybolt
vegyes
virágbolt
fűszer, delikát
gomba, tojás
magvak
vegyes
állateledel

Zozo-Endi
Újpesti Péklegény
Fornetti
Lipóti Pékség

12.
14.
18.
20.
Grünhoff Zöldség-Gyümölcs
Er-Si Moon
Tuti Pari

11. Cserpes Sajtműhely
13. Sajtangyal
122. Fincsi

P2 MÉLYGARÁZS

P1 MÉLYGARÁZS

14

121.4

1. EMELET

25.
115.
117.
118.

ÜZLETTÉRKÉP

36

39

116

110

37.
42.
45.

37

38

19

122

PÉKÁRU, SÜTEMÉNY

41

42

MOZGÓLÉPCSŐ

119

124

TEJTERMÉK

40

45

25

118

125

ÉTTEREM, BISZTRÓ

20

24

126

2. EMELET

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS

ÁRUSÍTÓ ASZTALOK

PANORÁMALIFT

26

MOZGÓLÉPCSŐ

MOSDÓK

109

ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

3. EMELET

