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Tegyük meghitté
A karácsonyt!

E

z a karácsony más, mint a többi. Kissé elszoruló torokkal várjuk sokan
az ünnepeket, távol családunktól, szeretteinktől. Még a készülődés
is más. Nehéz döntés mindannyiunk számára, hogy a szeretet
ünnepén, éppen a szeretet és odafigyelés nevében, még karácsonykor is
távolságot tartsunk-e a saját családunktól. Közhely, de igaz: a fizikai távolság
nem jelenti a lelkiét is.
Olyan év van mögöttünk, amilyet még egyikünknek se kellett átélni,
s reméljük, soha nem tér vissza. Egy éve még elképzelhetetlen volt, hogy
maszkot viseljünk, ne sétáljunk bármikor az utcán, vagy hogy ne öleljük
és pusziljuk meg barátainkat, családtagjainkat. Ám az élet nagy tanító.
Az utóbbi hónapokban sokunknak volt ideje és lehetősége visszalassulni,
elmélyülni és számvetést készíteni. Ebben az évben sokan ráeszmélhettünk
arra, ami igazán fontos. Mi magunk vagyunk az érték, nem a csillogó-villogó
tárgyak, ajándékok! Hiszen ha egészség és szeretet van, akkor a többi nem
számít, minden jön majd magától. Azt is megtanultuk, hiába halmozzuk fel
javainkat, mindig minden változik. S mivel a változás örök, bármi tovatűnhet
akár egyetlen nap alatt. De az igaz szeretet nemcsak az ölelkezés és nevetés,
hanem lemondás, áldozatvállalás és kitartás is. Tegyük meghitté és intimmé
ezt a karácsonyt, amennyire csak lehetséges!
Ehhez, és a karácsonyváráshoz ajánlok most az Újpesti Találkozások
Magazinban rengeteg tartalmas olvasnivalót, például a Megyeri híd történetéről, a kerületünkben forgatott filmekről vagy az újpesti Cseriti üzletről.
Sőt, rengeteg ünnepi receptet is kínál az Újpesti Találkozások, továbbá olyan
könyveket is hoztunk, amelyeknek akár helyük lehet a fa alatt. Szerkesztőségünk nevében is tiszta szívemből kívánok mosolygós és áldott ünnepet!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Beszterczey Judit
főszerkesztő
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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 | Telefon: +36 1 696 0006
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 13.00–18.00 | kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00
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ÉTELMŰHELY GASZTROSTÚDIÓ
1042 Budapest, Szent István tér 6.
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1044 Budapest, Népsziget-Duna part
▶ 45. oldal
A SPÁRGA
1043 Budapest, Csányi László u. 32.emelet
▶ 45. oldal

Helyi érték
4
Újpest nem csak az ünnepek alatt gondol a legszegényebb gyermekekre
jótékonyság
6
„Akár adsz, akár veszel, mindenképpen jót teszel!”
gasztro
8
Professzionális gasztronómia szívvel-lélekkel
Objektív
11
Újpest fotós szemmel
Helyi érték
12
Színeket hoz a városba, és formálja a gondolkodást a Vadvirágos Újpest Program
sztárinterjú
14
Lábas Vikivel, a Margaret Island alapító-frontemberével beszélgettünk
A kerület csodája
17
Megyeri híd: az angyalok velünk vannak
Lila-fehér szív
20
Ancsin János: Nem bántam meg semmit
ünnepi ínyencségek
22
Karácsonyi receptötletek
Szépségápolás
26
Még jobban óvjuk bőrünket a hidegben!
Stílustár
28
Csillogjunk az ünnepen!
Irodalom
29
Újpesti olvasnivalók télire
nézőtér
32
Mozizzunk Újpestről a kanapén!
állatvédelem
34
Kutyák és macskák a hidegben – Négylábú szeretetkazánok
múltidéző
36
Az egykori „Újpesti Zenede”
Ajánló
38
A Kossuth Kiadó újdonságai
Találkozzunk minden nap!
40
Az ÚjpestKártya modernebb és egyszerűbb
Dekor
42
Praktiker – Karácsonyi stíluskalauz
45

Aktuális elfogadóhely-lista

Helyi érték

Újpest nem csak
az ünnepek alatt gondol
a legszegényebb
gyermekekre
Bár a hagyományos adventi vásárt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések
miatt idén nem lehetett megtartani, az újpesti városvezetés mégis szeretett volna egy kis
meghittséget és törődést csempészni a jelenlegi nehéz időszakba. Bedő Kata kultúráért,
oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős alpolgármester elárulta, hogyan
igyekeztek minél ünnepibbé varázsolni a karácsony előtti heteket mindenki számára.
SZERZŐ: TARI TAMÁS

„Nagyon sajnáljuk, hogy az eredeti tervekkel ellentétben idén végül nem tarthattuk meg a hagyományos
adventi vásárt. Tudjuk, hogy mennyire várták az újpestiek, hogy legalább erre az időszakra a szeretet és a
megbékélés kerüljön előtérbe az életükben a vírus jelentette fenyegetés és a bezártság miatti elszigeteltség
helyett” – fogalmazott az Újpesti Találkozások Magazinnak Bedő Kata alpolgármester, utalva arra, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök a járvány megfékezésének érdekében többek között rendezvénytilalmat jelentett be
november 9-én.
TOVÁBB ÉL AZ ÜNNEPI GONDOLAT
A vásár elmaradása azonban Bedő Kata szerint nem jelentette azt, hogy az advent és a karácsony szellemiségét is
száműzni kell a kerületből. „Jó hír, hogy a tilalom ellenére
egy kis szeletet meg tudtunk menteni az adventi varázslatból az újpestiek számára: november 28-ától ugyanis a főtéren karácsonyi díszkivilágítás, adventi térzene várja az arra
járókat. A gyermekeknek külön Meseváros-installációval
kedveskedünk, illetve egy ünnepi hangulatú szelfipontot
is kialakítottunk, hogy mindenkinek legyen lehetősége
egy fényképpel megőrizni az ünnepi élményt.”
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A JÓTÉKONYSÁG SEM MARADHAT EL
„Fontosnak tartottuk, hogy a rászoruló gyermekek számára
adományokat gyűjtő Újpesti Adventi Ajándékgyár mindenképp megvalósulhasson. A kezdeményezés jelmondata
nem véletlenül „Egy doboz szeretet”. Az adakozók egy cipősdoboznyi ajándékkal járulhattak hozzá ahhoz, hogy a

legszegényebbek számára is valóban ünnepi lehessen a
mostani időszak” – hangsúlyozta az alpolgármester. A november 28. és december 13. között, mindennap 9 és 14 óra,
illetve 15 és 18 óra között lebonyolított adománygyűjtés
során a családok a főtéren felállított gömbsátorban adhatták
le az ajándékokat, melyeken fel kellett tüntetni, hogy fiúnak
vagy lánynak, illetve hány éves gyermeknek szánják azokat.
„Nemcsak városvezetőként, hanem édesanyaként is
úgy gondolom, meg kell mutatnunk a gyermekeinknek
a jótékonyság örömét, hogy milyen jó adni és segíteni a
szükségben élőkön” – tette hozzá Bedő Kata.
MINDEN NAPOT A SZERETET ÜNNEPÉVÉ TENNI
„A legszegényebbek felé való odafordulás azonban nem
ér véget december 13-ával” – emlékeztet az alpolgármester, felidézve, hogy a kerületi képviselő-testület 2020. október 30-án döntött az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági
Alap létrehozásáról. A Bedő Kata javaslatára életre hívott
alap 2 millió forintos tőkével kezdte meg a működését,
az alpolgármester pedig a következőképpen fogalmazta meg a célkitűzését: „Ezzel a kezdeményezéssel az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekeket szeretnénk
hozzásegíteni a boldog, egészséges és kiegyensúlyozott,
esélyegyenlőséget biztosító élethez.”

Az alpolgármester azt is elárulta, hogy az alapot a korábban létező, de nem túl hatékonyan működő önkormányzati adománykezelő jótékonysági csoport helyett
hozták létre. De nemcsak helyettesíteni szeretnék azt,
hanem jóval többet is nyújtana az új kezdeményezés: „Az
alap segítségével fogunk hozzájárulni a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, tanulmányi eszközeihez, a beteg
gyermekeket nevelő családok gyógykezelési költségeihez,
az otthonápoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, a
szenvedélybeteg fiatalkorúak gyógyulási esélyeinek növeléséhez és ajándéktárgyak adományozásához különböző
ünnepek alkalmával.”
Az alap támogatásait a legalább 3 hónapos újpesti lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben
élő magánszemélyek, illetve civil szervezetek, egyesületek és egyházak vehetik majd igénybe. Azt, hogy ki
jogosult a segítség igénybevételére, az önkormányzat
Közművelődési és Oktatási Bizottsága dönti majd el. Az
alap pénzügyi forrásait műanyag kupakok gyűjtéséből
származó összegekkel és jótékonysági felajánlásokból
teremtik majd elő.
„Reméljük, ezzel is valamivel könnyebbé tesszük az
újpesti rászorulók életét és mindennapjait” – fejezte ki
reményeit az alpolgármester.
5
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„Akár adsz, akár veszel,
mindenképpen jót teszel!”
Rangos kitüntetést vehetett át novemberben
a Cseriti adománybolt-hálózat megálmodója,
Sáhy Gábor. A Figyelő TOP 200 gálán vehette
át a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat.
A Cseriti október 5-től Újpesten is várja az adni
vagy venni kívánókat.
SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

Csütörtök reggel 9, és egymásnak adják a kilincset az
újpestiek a József Attila utcai Cseriti üzletben. Október
5-én nyílt meg az adománybolt-hálózat újpesti tagja,
amelynek hamar híre ment a környéken. Van itt minden,
mi szem-szájnak ingere. Ruházat, háztartási kellékek, könyvek, ékszerek és játékok, ráadásul minden szinte ingyen,
fillérekbe kerül. Hisz itt nem az a cél, hogy „lehúzzák” a
vásárlókat, hanem éppen ellenkezőleg: néhány száz forintért adják tovább azt, amit más már esetleg megunt,
kinőtt, vagy éppen kettő van belőle otthon. A kezdeményezés remek, és már bizonyított is Budapest-szerte,
Újpesten is jönnek a vásárlók szép számmal. Hiszen miért
költsön kisebb vagyonokat gyermekruhákra az az anyuka,
akinek még növésben van a gyereke, és itt, a Cseritiben
remek állapotú gyerekholmikra lelhet, úgy, hogy közben
takarékoskodik mellette. De fordítva is igaz: sok édesanya
hozza be a már kinőtt, de remek állapotban lévő gyermekruhákat, mert majd valaki nagyon fog örülni neki.
A karácsony közeledtével is érdemes benézni a Cseritibe,
ahol amúgy nagyon gyakran frissül az árukészlet. Hiszen
itt mindig akad remek állapotban lévő társasjáték, plüssfigura, ruhanemű és kiegészítő, tehát bármi, amit jó szívvel
tehetünk a fa alá.
A Cseriti stratégiai vezetője, Sáhy Gábor örömmel felel az Újpesti Találkozások kérdéseire ebben az igényes
üzletben.
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– Mi keltette életre a Cseritit?
– A Cseriti nonprofit társadalmi vállalkozásként egy olyan
fenntarthatóbb világért dolgozik, ahol a tárgyak újrahasználata csökkenti a hulladék mennyiségét, és javítja a rászorulók
és az erre fogékony vásárlók életminőségét. A rendszer és
a bolthálózat működésének lényege egyszerű: az emberek
behozzák, és eladásra ajánlják fel megunt, már nem használt, de mások számára még értéket képviselő használati
tárgyaikat. Ezeket mi begyűjtjük, logisztikázzuk, tisztítjuk,
kisebb javításokat végzünk rajtuk, majd a mindenkori használt piaci árszint alatt értékesítjük a nagyobb részt rászorulókból, kisebb részt kincskeresőkből és tudatos vásárlókból
álló célcsoportoknak. Így az adományozó nem halmozza
fel a feleslegessé vált tárgyait, a vevő pedig olcsón juthat
jó minőségű használati eszközökhöz.

– Hogyan jött létre ez a mozgalom?
– Óbudán alakítottuk ki az első üzletünket 2011-ben,
úgy, hogy ezt megelőzően Magyarországon teljesen
ismeretlen volt az ilyen jellegű üzleti modell, holott
Nyugat-Európában és a tengerentúlon nagyon nagy hagyományai vannak az úgynevezett charity shopoknak.
A Cseriti fő célja, hogy a háztartásban feleslegessé váló,
de jó állapotban levő eszközök, tárgyak ne a szeméttelepen végezzék, vagy ne otthon fogják a port, hanem
kerülhessenek el azokhoz, akik igenis hasznát tudják venni
a hétköznapok során. Így képesek vagyunk meghos�szabbítani az adott tárgy életciklusát is, tehát teszünk a
környezeti fenntarthatóság érdekében. Komoly társadalmi
hasznossága is van a Cseritinek. Számos vékony pénztárcájú vásárló tér be hozzánk, de ez nem azt jelenti, hogy
ciki itt vásárolni. Nálunk nincs társadalmi státuszhoz vagy
a pénztárca vastagságához kötve a vásárlás lehetősége.
Ugyanis sokan szeretik ezt a bolhapiacfeelinget, azzal a
különbséggel, hogy nálunk nagyon rendezett és tiszta
körülmények között lehet nézelődni, vásárolni. Továbbá
egy harmadik célcsoport is megjelent nálunk: ők a tudatos
vásárlók, akiknek fontos, hogy ne „gyártsanak” szemetet,
vagy ne feltétlen új tárgyat vegyenek, ha itt, nálunk sokkal
olcsóbban és környezettudatosabban meg lehet vásárolni a keresett tárgyat. Ezáltal kitolódik a tárgy életciklusa
is, hozzájárulva ezzel a környezeti fenntarthatósághoz.
Hozzáteszem, rengeteg fantasztikus
portéka érkezik be hozzánk, igazi
kincsekre lehet itt lelni a használati
tárgyak mellett. Meggyőződésünk,
hogy a Cseriti üzletek működése
egyrészt társadalmi, másrészt környezetvédelmi haszonnal is bír.
– Hogyan lehet adományozni, és milyen holmit vesznek át
a József Attila utcai Cseritiben?
– Egész évben bármit be lehet
hozni, amit már megunt a család,
de még kifogástalan állapotban
van. Jöhetnek ide játékok, dísztárgyak, műszaki cikkek, konyhai
felszerelések, ruhák, könyvek, szinte mindent boldogan átveszünk.

De természetesen nem lomtár vagyunk, csakis olyan tárgyakat veszünk át, amelyek használhatók és jó esztétikai
állapotban vannak.
– Mi a legkelendőbb a Cseriti üzletláncokban?
– Az üzletlánc 2011-es megnyitásakor nem állt szándékunkban ruhákkal is foglalkozni, mégis annyira keresték
a ruházatot, hogy már egy egész szint – itt, Újpesten az
alagsor – jó minőségű ruhákkal van tele. Jelenleg a bevétel
40 százalékát a ruhanemű teszi ki. Kedves történetem, hogy
amikor október 5-én megnyitott az újpesti üzletünk, én
negyed 10-re értem ide a pénztárgéppel. Ekkor már olyan
sokan voltak, hogy alig tudtam belépni az üzletbe.
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gasztro

Professzionális
gasztronómia
szívvel-lélekkel
Egy újpesti házaspár a közelmúltban mert nagyot álmodni, és 2019 októberében megnyitották
Budapest egyik legmenőbb lakáséttermét és gasztrostúdióját. Ez az Ételműhely, ami villámgyorsan
az ínyencek zarándokhelyévé vált. Sőt, nemcsak a környékről érkeznek a központban található
gasztrofellegvárba, hanem rengetegen Budáról is elzarándokolnak az étterembe, hovatovább vidéki
visszatérő vendégeik is vannak. Vajon mi a titkuk?
SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

„A visszajelzések alapján úgy éreztük, hogy itt, Újpesten is
nagyon nagy igény van már egy magasabb színvonalat
nyújtó, úgynevezett fine dining helyre” – mondja Iklódi
Dóra, aki már jó ideje a gasztronómia világában mozog.
Gasztroblogot vezet, szakácskönyveket ír, és az ételfotózás is
kedves foglalatossága. Férje, Hack Barnabás pedig a kulinária
nagymestere. A chef korábban számos elit étteremben
dolgozott. Letette névjegyét például a Michelin-csillagos
Costesben, a nevezetes tatai Platánban, tavaly pedig egy
hónapot töltött el Dániában, ugyancsak egy Michelin-csillagos étteremben.
De mit is jelent pontosan a lakásétterem? A lakáséttermek
fénykora tíz évvel ezelőtt volt, amikor a vállalkozó szellemű
gasztrománok a saját lakásukban adtak részben ismeretlen
társaságoknak vacsorát. Hack Barnabás és Iklódi Dóra csavart
egyet a bevált formulán. Gyönyörű, egyben családias hangulatú éttermükben az előzetes bejelentkezést követően
fogadják a vendégeket – leginkább családokat vagy baráti
társaságokat, legfeljebb 14 embert. És itt, az Ételműhelyben
a vendégek a „házigazdákra” hagyatkoznak, akik komplett,
három, négy vagy ötfogásos menüsorokat szervíroznak a
bensőséges hangulatú étkezések során. „Mi is otthonos
hangulatot teremtünk itt, például azzal, hogy látványkonyhánkon beleshetnek a vendégek a „kulisszák” mögé, sokat
beszélgetünk a látogatóinkkal.
9

gasztro
Kicsit olyan ez, mint egy baráti vendégség, miközben elfogyasztanak egy többfogásos vacsorát.” Amúgy a lakás
étterem belső terét is a házaspár alkotta meg. Az Újpest
szívében található Ételműhelyben nemcsak a dekorációt
tervezték meg, hanem a csempézéstől kezdve a festésen
át mindent ők csináltak meg. „Szerencsére eljutottunk oda,
hogy szájról-szájra terjed a hírünk. Aki egyszer volt nálunk,
az egész biztosan visszatér, úgy, hogy elhozza a barátait
is. Úgyhogy már szép számmal akadnak törzsvendégeink
is” – meséli a háziasszony.

A gasztroházaspárra rendkívül nagy hatást gyakorolt
a dániai szakmai út. Rengeteg ihletet merítettek onnan,
ugyanis nagy hatással volt rájuk a skandináv letisztultság,
és az egyszerű, de nagyszerű étkek. És az is nagyon fontossá vált nekik, hogy kizárólag idényjellegű, s lehetőleg
a környékről, de mindenképp Magyarországról beszerzett
alapanyagokból alkossák meg a havonta változó fine dining
menüsoraikat. „Az eperszezonban magunk szedtük az epret az ételhez. És Panyolára is ellátogattunk, hogy magunk
szedhessünk az ország legjobb szilvájából. Így aztán teljesen
más, különleges élményt nyújt az, amikor elújságoljuk a vendégnek, hogy ezt az epret bizony mi szedtük a két kezünkkel.” Az étteremvezető egyik titkos vágya, hogy egy saját
konyhakertje is legyen az étteremnek, ahol megtermelhetik
a fogásokhoz szükséges alapanyagok egy részét. „Fantasztikus volt átélni Dániában, hogy a szakácsok maguk ültették el
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a hagymát, művelték a veteményest. Később pedig a chef
kiment az étterem konyhakertjébe, ahol maga szedte le a
paradicsomot, ami kisvártatva a vendégek tányérjára került.
Úgy érzem, így még inkább megbecsülik az alapanyagokat
a szakácsok és a vendégek egyaránt” – meséli Iklódi Dóra.
Ami pedig az ízeket illeti, a tulajdonosok egyáltalán nem
vetik meg a magyar ízvilágot, sőt. „Ugyanakkor igyekszünk
túllépni a hagyma-paprika duón, és törekszünk olyan alapanyagokat is használni, amelyek már-már feledésbe merültek. Ilyen például a gersli vagy a hajdina, a zöldségek
közül pedig becsempésszük mondjuk
a csicsókát is a menüsorba. Valljuk,
hogy nem kell mindent túlfűszerezni,
valamint nem szükséges százféle elem
a tányérra, hanem elég csupán néhány
alapanyag, de azok viszont a csúcsminőséget képviseljék.” A gasztroszakember eloszlatott néhány kételyt is a fine
dining konyháról. „A fine dining nálunk
nem azt jelenti, hogy nem lehet jóllakni az adagjainkkal. Mi meg szeretnénk
törni azt a rossz beidegződést, hogy
egy fine dining menüsort követően
hazafelé még meg kell állni a Mekiben
jóllakni” – osztja meg gondolatait a
szakember.
És ezzel még koránt sincs vége a kulináris kalandozásoknak, hiszen az újpesti Dóri és Barnabás
újabb terveket is szövöget. „Nagyon-nagyon szeretnénk
egy családbarát kávézót nyitni Újpesten. Olyat, ahol el lehet
engedni a gyerekeket, külön játszóházzal és gyerekprogramokkal. Miközben tehát az anyukák be tudnak ülni egy
kávéra, a gyerekek is jól érezhetik magukat.”
KUBAI SPECIALITÁS. A legelső lakáséttermek Kubában
nyíltak meg, ahol előnyt kovácsoltak a szükségből. A szigetországban ugyanis az összes étterem állami kézben van, és a
közétkeztetés is állami monopólium. Viszont azok a családok,
akik barátok, ismerősök révén mégis hozzájutottak a babon
és a rizsen túl valami más ennivalóhoz, a saját lakásukban
főzött ételt osztották meg a környéken lakókkal. Általában
pénzért, de nem feltétlenül, volt, hogy baráti alapon várták
a vendégeket a legelső lakáséttermek.

Újpest fotós szemmel
Fényképezőgépet, pontosabban mobiltelefont
ragadott ősszel Újpest apraja és nagyja,
hiszen szeptemberben zárult le az Újpesti
Évszakok 2020 Fotópályázat.
SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

A beérkezett képek között egyaránt megjelennek a kerület hagyományos nevezetességei, például a Víztorony, templomok, köztéri szobrok, továbbá a hétköznapi életből ellesett pillanatok, valamint természetfotók is.
A „verseny” rendkívül népszerű és sikeres volt: összesen
250 darab fénykép érkezett 80 jelentkezőtől. Ahogy azt
mondani szokás, rendkívül nehéz dolga volt a zsűrinek,
hogy kiválassza azt a 12 fényképet, amelyek a 2021-es évi
Újpest falinaptárt ékesítik. Ezek a falinaptárak újpesti közintézmények, iskolák, óvodák és hivatalok falait díszítik majd.
A grémium tagjai Vajda János fotóművész; a Pont Art Média Kft. kommunikációs munkatársa, Németh-Kiss Diána,
valamint az Újpesti Sajtó Kft. fotóművésze, Várai Mihály
voltak. Az első három helyezett jutalmát és a különdíjat
Bedő Kata kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért
és kommunikációért felelős alpolgármester adta át az Új-

Az Újpesti Évszakok 2020 Fotópályázat díjazottjai

pesti Borvíkend keretei között tartott kiállításmegnyitón.
A 25 legjobb fotóból összeállított tárlatot az Újpesti Kulturális
Központ – Ifjúsági Házban tekinthették meg az érdeklődők
néhány héten át.
A harmadik helyezett egy olyan fiatalember lett, aki sose
fotózott korábban, mégis egy spontán ötlettől vezérelve
megörökített egy csodálatos újpesti napfelkeltét. Vele, Németh Dáviddal ellentétben az első és a második helyezett is
komolyan foglalkozik fényképezéssel. Kiss Norbert fotográfusnak tanult, és a Megyeri híd alján készített egy képet.
Mindehhez komoly logisztikára is szüksége volt, hiszen
engedélyt kellett kérnie erre
az elzárt területre. De megérte,
hiszen csodálatos kompozíció
született. A pálmát végül Laczkó-Magyar György képe vitte
el (felső fotó). Az első helyezett
már rutinos pályázónak számít,
hiszen többször ért el helyezést
hasonló újpesti megmérettetésen. Egészen különleges alkotásán a Szent István tér látszik,
méghozzá az új piac épületén
tükröződve. A legjobb képek az
Újpest Média Facebook-oldalán is megtekinthetők.
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Helyi érték

Színeket hoz a városba,
és formálja a gondolkodást
a Vadvirágos Újpest Program
Idén hét helyszínen valósul meg a Vadvirágos Újpest Program, amelynek célja, hogy Újpest
Önkormányzata egy hosszú távú koncepció keretein belül olyan zöldfelületeket hozzon létre a
kerület alacsony ökológiai értékű városi területein, amelyek otthont teremthetnek a pusztulófélben
lévő beporzóknak.
A kezdeményezés a létrehozandó területek számát nézve nemcsak Budapesten számít egyedülállónak, hanem
Magyarországon is.
„Nemcsak hazánkban, hanem világszerte súlyos probléma a hagyományos módszerekkel zajló, intenzív mezőgazdasági művelés, vagyis a monokulturális gazdálkodás,
ami az élőhelyek folyamatos minőségi romlásához vezet,
érintve a vadon élő növény- és állatközösségeket, köztük a
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kiemelten fontos beporzó rovarokat is. Ez ellen szeretnénk
tenni a Vadvirágos Újpest Program megvalósításával, ahol
városi keretek között olyan zöldfelületeket hozunk létre,
amelyek biztosítják az ökológiai sokféleséget, változatos
növénytársulásokkal, hazánk klímáját kedvelő, őshonos
fajokkal is, otthont teremtve a veszélyeztetett beporzó
rovaroknak, például a méheknek – meséli Trippon Norbert
alpolgármester, a program elindítója.

SZÍNES ELKÉPZELÉSEK
TÖBBSZINTŰ ÁGYÁSOK A PARKOKBAN. A Vadvirágos Újpest Program keretén belül többféle elképzelést valósít meg Újpest Önkormányzata. A parkokban, frekventált
helyeken olyan többszintű ágyásokat alakítanak ki, amelyek azonnal díszítenek, mégis jelentős környezetvédelmi
hatásuk van: megkötik a port, vízmegtartó és később
vízpárologtató tulajdonságaikkal csökkentik a hőmérsékletet, élőhelyet és táplálékforrást biztosítanak számos
állatfajnak. Ezek a zöldfelületek költséghatékonyabban
fenntarthatóak, mint az intenzív egynyári ágyások.
DIVERZ GYEPEK A VÁROSBAN. A Vadvirágos Újpest
Program keretein belül a második elképzelés – egy új,
alternatív gyepgazdálkodás meghonosításával – diverz
gyepek létrehozása, amelyeknek intenzíven használt
részeit vágják csak rendszeresen, a kevésbé frekventált
részeken pedig hagyják a természetes gyepalkotó fajokat felvirágozni, magot érlelni. Ilyen felület létrehozása
történik éppen a Pozsonyi úton, a Shell kút északi részén.

VADVIRÁGOS MEZŐK. Újpest-szerte felkutatják a természetesen kialakult, vadvirágos mezőket. A harmadik
elképzelés, hogy ezeket a virágos felületeket hagyják virágozni, az élőlényeket pedig táplálkozni. Ilyenek voltak
például tavasszal a Sporttelep utcánál lévő mezeizsályakörök, vagy a Multisport Bázis dombján kialakult virágos
domboldal is. Ezen zöldfelületek nagy sikert arattak a
lakosság körében, így Újpest Önkormányzata kiemelten
figyeli ezeket a területeket.
A LAKOSSÁG NYITOTT.
A Vadvirágos Újpest Program
egy várospolitikai és gondolkodásformáló projekt. Nem
egyszerű feladat, hiszen hazánkban még kevés a tapasztalat ökológiai-szakmai téren
és társadalmi fogadtatás-érzékenyítés tekintetében is.
Ugyanakkor a városvezetés
elkötelezett a fenntarthatóság iránt, az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják,
hogy a lakosság nagyon
nyitott az új megközelítésre.
A projekt sikerességét pedig
meglátjuk tavasszal, a méhek
és lepkék által.

Sirkó Zoltán kertészmérnök, az újpesti zöldfelületek megálmodója és Trippon Norbert

A projektről bővebben:
vadviragosujpest.hu
13

sztárinterj ú

Elmélyülés, alkotás,
örömzene
Üstökösként robbantak be a magyar könnyűzenei életbe, és megalakulásuk, 2014 óta állócsillagként
ragyognak. Ők a Margaret Island nevű zenekar, s bár nehéz meghatározni a stílusukat, azt sem
szeretik, ha skatulyákba teszik őket, hiszen zenei mindenevők. Elismeréseiknek se szeri, se száma:
Fonogram-díj, Petőfi Zenei Díj, Junior Artisjus-díj. Vajon kik ezek a megszállott fiatal zenészek, és mi a
titkuk? Bízzunk benne, jövő nyáron minden kiderül, hiszen – a tervek szerint – Újpesten lép színpadra
a sikerzenekar, amelynek Lábas Viki énekesnő az egyik alapító-frontembere.
SZERZŐ: BESZTERCZEY JUDIT

– Miként érinti a zenekart a járvány második hulláma?
– Március óta imádott helyünkön, Fonyódon egy alkotótáborban tartózkodunk, ahol a legújabb albumunkon
dolgozunk. Próbáljuk hasznosan eltölteni az időnket, és
lelkesen készülünk arra, hogy egyszer visszaáll a világ rendje, és ismét
koncertezhetünk. Sosem volt még
ennyi időnk az alkotásra, korábban
folyamatosan turnébuszban ültünk.
Most az elmélyülésé, a tanulásé és
az alkotásé az idő. Természetesen
nagyon hiányzik a koncertezés, ami
energiával tölt fel bennünket, és hiányzik a közönség visszajelzése, ami
egyben visszacsatolás arról is, hogy
milyen lett egy újabb dalunk. Most
ez nincs, de szerencsére van helyette
más, előnyt kovácsolunk a szükségből.
– Immár hatéves a Margaret
Island zenekar. Fiatalokat és az örök fiatalokat is
egyaránt megérinti ez az etnós, popos, rendkívül
egyedi muzsika. Mi itt a titok?
– Hatéves korom óta klasszikus zenét tanulok, és a
színpadon állok. Ám mindez kevés lenne a sikerhez, ami,
hozzáteszem, nemcsak az én saját érdemem, hanem a

teljes zenekaré, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alapító
tagoké és a teljes zenekaré/stábé. Szerintem egyaránt a
csapat és a hallgatóink hozzáállásában és szeretetében
rejlik ez a „nagy titok”: nyitottak, befogadók és lelkesek
vagyunk, akárcsak a közönségünk. Ha végiggondoljuk,
valamennyi zenekar a közönségének köszönheti a sikereit és a népszerűségét, mi sem vagyunk ezzel másképp,
hiszen az az igazi támogatás és siker,
ha eljönnek a koncertünkre.
– Képtelenség meghatározni,
hogy melyik zenei stílust képviselitek.
– Őszintén szólva, saját magunk
se tudjuk konkrétan meghatározni
a stílusunk, de ez így van jól. Sokan
akusztikus folkpopként titulálják a
Margaretet, de mi mindig ódzkodtunk
attól, hogy mindenféle dobozokba
helyezzenek bennünket, vagy jelzőket
aggassanak ránk – mi egyszerűen a
pop műfajt szoktuk használni. Arról
nem is beszélve, hogy 2014 óta felnőttünk, átéltünk jónéhány dolgot.
Örök változásban vagyunk, folyamatosan kísérletezünk,
imádjuk az újabb és újabb törekvéseket. Ráadásul, amilyen
sokszínű a közönségünk, a zenekar is ugyanilyen sokszínű
zenére törekszik.
– Azt is megfigyeltem, hogy valamennyi korosztályt megérinti ez a zene, nemcsak a huszonévesek

Felemelő
érzés, amikor
idősebb párok,
nagymamák
és nagypapák is
megjelennek
a koncertjeinken.
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járnak Margaret Island-koncertre, hanem a szüleik,
de akár a nagyszüleik is.
– Hál’ istennek, ez így van. Kedves történet, hogy amikor hat éve elindult a zenekar, egy nagyon fontos szakmai megbeszélésen nekünk szegezték a kérdést, hogy
ki lenne a célcsoportunk? A legrosszabb válasz erre az,
hogy mindenki, de mi természetesen rávágtuk, hogy mi
mindenkihez szeretnénk szólni. Azóta is tartjuk magunkat
ehhez. Spontán törekvés ez, hiszen más és más korosztály
talál rá az egyes Margaret Island-szerzeményekre. Mindenesetre felemelő érzés, amikor idősebb párok, nagymamák
és nagypapák is megjelennek a koncertjeinken. Nyilván
velünk egykorú a törzsközönségünk, tehát gimnazisták
vagy egyetemisták, de nagy öröm, hogy ennyire sokféle
ember szereti a zenénket.
– Ugye, ezt hívják örömzenélésnek?
– Részünkről mindenképp, hiszen mindig ünnepnapként éljük meg valamennyi fellépésünket, amikor
találkozhatunk a közönségünkkel, átadhatjuk nekik az
alkotásainkat: azokat az üzeneteinket, amelyek korábban
a négy fal között foglalkoztattak bennünket. Kizárólag
olyan dalokat adunk ki a kezünkből, amelyekkel teljes
mértékben azonosulni tudunk. Sokszor mindez nem
feltétlenül könnyen fogyasztható, de a jelek szerint van
erre is igény, ezt az úgynevezett „alternatívabb” arcunkat
is szeretik az emberek. Hovatovább hatalmas elismerés
számunkra, hogy előkelő helyen szerepelhetünk a Petőfi
Rádió játszási listáin.
– Imádnak a Margaret Islanddal dolgozni a magyar zenevilág „nagy öregjei”. Bródy János írta két
dalotok szövegét, a Legszebb szavak című dalotok
szövegét Kautzky Armand szavalta el, de a sztárzenésszel, Lotfi Begivel is dolgoztatok már együtt.
Ki kopogott kinél?
– A legelején angolul kezdtünk zenélni, utána váltottunk
magyar nyelvre. Bródy János korábban hallotta a még angol nyelven írt Soaked In Life című dalunkat, és megajándékozta a zenekart a Nem voltál jó című dalszövegével. Azóta
is remek kapcsolatban vagyunk Bródyval, az élő legendával,
akire bármikor számíthatunk. Lotfi Begi pedig azzal keresett
meg, hogy dolgozzunk együtt. Őszintén szólva nem nagyon tudtuk hová tenni ezt a felajánlást. De mivel fiatalok
vagyunk, és imádjuk az elektronikus zenét is, bevállaltuk

az együttműködést, és milyen jól tettük! Imádtuk minden
pillanatát. Tehát hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy
kapunk ilyen megkereséseket, mert ez is azt jelzi, hogy a
szakmának is tetszik, amit csinálunk.
– Dunát lehet rekeszteni az elismeréseitekkel.
Melyikre vagytok a legbüszkébbek?
– Nehéz választani, de nekünk, akik igényes popzenére
törekednek, a Junior Artisjus-díj volt a legmellbevágóbb.
A Budapest Jazz Klubban vehettük át ezt a díjat, és teljesen elérzékenyültünk. A másik pedig a Fonogram-díj,
az év felfedezettjei lehettünk legelső lemezünkkel, az
Egyszer volttal.
15

Hozzáteszem, mindegyik elismerésnek egyaránt örülünk,
de valójában nem a díjak miatt zenélünk, hanem egyfajta
non plus ultra, hab a tortán a zenei pályafutásunk során.
– Milyen zenéket hallgatsz, amikor nem alkotsz?
– Mostanában kizárólag klasszikus zenék szólnak nálam, újabban valamiért a komolyzenére koncentrálok,
éppen azt szeretem, aki a Bartók Rádióban hallható.
– Nem hagyhatom ki a kérdést: miért választottátok a Margaret Island nevet?
– Mindhárom alapító tagunkkal együtt nagyon kötődünk a Margitszigethez. Szerelmek, séták, élmények,
bulik, és rengeteg zöld: számunkra ilyen a Margitsziget.
A gitárosunk, Füstös Bálint fogalmazta meg egyszer a
legszebben. „A Margaret Island a nyugalom, az egymásra
figyelés, a kiszakadás, a természet közelsége és az egyszerűség szinonimája. Ez a sziget Budapesten egy olyan
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hely, ahova az emberek kikapcsolódni mennek, ki akarnak
szakadni egy kicsit a nagyvárosi nyüzsgésből. Talán kicsit
a mi zenénk is ilyen.”
NÉVJEGY: A Margaret Island elsősorban akusz
tikus alapokra épülő együttes. Lábas Viki, Törőcsik
Kristóf és Füstös Bálint alapította 2014 januárjá
ban. Ők alkotják „a zenekar magját”, akiket további
zenekari tagok és közreműködők egészítenek ki
koncertjeiken és felvételeiken. 2014 februárjában
jelentkeztek első klipjükkel. Azóta számos más
elismerés mellett 2016-ban Fonogram-díjat nyer
tek az év felfedezettje kategóriában, és 2018-ban
az év junior könnyűzenei alkotója Artisjus-díjat is
megkapták. 2017-ben az Egyszer volt, 2019-ben
pedig a III című albumuk lett aranylemez.

Megyeri híd:
az angyalok
velünk vannak

Angyalok a Duna felett. Széttárt, leeresztett
szárnyaikon tartják az acélt, a betont; bennünket,
úton lévőket. Magyarország egyik mérnöki
csodája, a különleges technikával épült és
különlegesen szép Megyeri híd.
SZERZŐ: BODACZ BALÁZS

Beépített vasbeton szerkezetből 120 ezer köbméter, acélszerkezetből 12 ezer tonna, fúrt vasbeton cölöpből 452
darab, aszfaltburkolatból 46 250 négyzetméter, festékből,
sóvédő bevonatból pedig 25 000 négyzetméter, 88 kábelköteg, százméteres
magasság.
A tervezés 1993-ban indult, bár az
országos – és a Budapest környéki agglomerációs – közútfejlesztési koncepciókban már jóval korábban szó volt arról,
hogy a fővárost tehermentesítő körgyűrű
északi szakaszán a budai oldalt érintő átkötés is szükséges.
Hidat építeni mindig nagy kihívás,
egy ekkora műtárgy létrehozása pedig a
szakma csúcsát jelenti. És mindegy, hogy
valaki az adminisztrációs feladatokon
dolgozik, a mély- vagy a magasépítésben vesz részt, betonoz vagy hegeszt,
segédmunkás, művezető vagy főmérnök:
életre szóló élmény ott lenni az első kapavágásnál, az első felmerülő problémák
megoldásánál – vagyis nagyjából az első
fél órában –, látni, ahogyan először kinő a

földből és a vízből a szerkezet, majd összeérnek a pályaelemek, átgurítják a hordót, sok száz tonnás terheléspróbának
vetik alá, végül pedig átadják a forgalomnak.
A Megyeri híd volt Magyarországon az első, amely
úgynevezett ferdekábeles technológiával épült. Ha valaki
ránéz az építményre, nem kell különösképpen magyarázni, hogy ez mit jelent. A Duna főmedrében álló kettő,
A alakú pilonról leeresztett 88 darab kábelköteg tartja
a csaknem 600 méteres pályatestet. Kétségtelenül ez a
szakasz a leglátványosabb része a hídnak; illetve, nyugodtan mondhatjuk, hogy hídkomplexumnak, hiszen
nem egyetlen hídról beszélünk. De erre még visszatérünk.
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A kerület csodája

Az egyenként százméteres pilonok szárai külön-külön
épültek, az összetartásuk miatt statikailag nagyjából hatvanméteres magasságban volt szükség az összekötésükre.
Nehéz elképzelni, pedig igaz: a kereszttámasz fölötti üvegezett háromszög önmagában is csaknem olyan magas,
mint egy tízemeletes ház.
Felsorolni is nehéz lenne mindazt a technikai különlegességet, ami a hidat jellemzi. A főágon átívelő szakasznak
például nincs úgynevezett fixpontja, vagyis lényegében
szabadon lebeg a kábeleknél fogva. Így a hőtágulás akadálytalanul megvalósulhat a parti csatlakozások irányába. A
földrengésállóságot hidraulikus lengéscsillapítók biztosítják.
18 ▶ ujpestkartya.hu

A százméteres pilonok pedig úgynevezett kúszóállvánnyal
készültek, vagyis a szerkezet lényegében maga alá építette
fel az egyes szakaszokat, majd azon feljebb csúszott.
De – ahogy említettük – nem is egy hídról beszélünk.
Hanem ötről. Már a pesti oldalon, a parti részen található egy vasbeton szerkezetű híd, ez kapcsolódik a váci
Duna-ágat átívelő ferdekábeles építményhez, aztán a
Szentendrei-szigeten újabb híd található, utána a nyugati
mellékágon kelünk át, végül pedig egy újabb szerkezet
vezet el a 11-es út csomópontjáig. Az elejétől a végéig
1861 métert és 35 centimétert kell megtenni; a főágban
található két pilon között pedig 300 méter a pályahossz.

Beépített vasbeton
szerkezetből
120 ezer köbméter,
acélszerkezetből
12 ezer tonna,
fúrt vasbeton cölöpből
452 darab,
aszfaltburkolatból
46 250 négyzetméter,
festékből, sóvédő
bevonatból pedig
25 000 négyzetméter,
88 kábelköteg,
százméteres magasság.

A konstrukció összetettsége önmagában is jelentős feladatot adott a kivitelezőknek. De ha még azt is hozzávesszük,
hogy a kezdeti munkák eredményét egy árvízhullám egy
az egyben elmosta, ráadásul ezzel együtt is csak alig két év
telt el az első munkások érkezésétől a forgalomnak történő
átadásig, akkor végképp tiszteletet érdemlő a teljesítmény.
Az építkezés részben egykori katonai területen zajlott.
Bombákat, aknákat kellett kiemelni és hatástalanítani, és
ha ez önmagában nem adott volna elég feladatot, akkor
még ott volt Budapest védett vízbázisa is. A Szentendrei-sziget északi része ugyanis kulcsfontosságú ebből a
szempontból. Nem véltelenül nemzetbiztonsági kérdés

a terület védelme, most is fegyveres őrség vigyáz az itt
található csápos kutakra. A tereprendezés során nemcsak
az volt a szempont, hogy ne sértsék meg a vízkivételi
pontokat, hanem az is, hogy a híd elkészülte után is biztosítottak legyenek azok a hidrológiai folyamatok, amelyek
nélkül Budapest vízellátása veszélybe kerülne. Ez az oka
annak is, hogy a hídról nincs lejárat a Szentendrei-szigetre.
Száz év: az előírások szerint úgy kellett megépíteni a
hidat, hogy ennyi ideig biztosan meg tudjon felelni a tervezéskori funkciójának. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy közben nem kell karbantartani, de jelentős beavatkozásra az elmúlt bő évtizedben nem volt még szükség.
Amit látunk, az egyébként szinte kivétel nélkül mind magyar
termék. Egyedül a pilonokban található, egyébként igen
szűk liftek érkeztek Svédországból, illetve a tartókábelek
Franciaországból. És ha már a kábeleknél tartunk: amit
látunk, az csak burkolat. A védőcsövek az időjárás viszontagságaitól, a korróziótól és az UV-fénytől védik a bennük
futó acélszálakat. Egy-egy ilyen tubusban több száz huzal
fut, ha pedig az összeset kihúznánk és egymás mögé tennénk, akkor körbe keríthetnénk vele a Balatont. Tízszer. Vagy
összeköthetnénk Budapestet Madriddal. Igen, jól olvassák:
több mint kétezer kilométernyi kábel tartja a hídpályát.
A felső bekötési pontok a pilonok betonszerkezetén belül
találhatók, mindössze 6-7 centiméteres vastagságú acélelemekhez kapcsolódnak, de ennyi is elég ahhoz, hogy
stabilan tartsák a rájuk nehezedő terhet.
Irigyeljük Gábriel László hídmestert, akinek munkaköri
kötelessége, hogy időnként felliftezzen a csodálatos építmény tetejére. Egész Budapest belátható innen, mint ahogyan a Visegrádi-hegység is, tiszta időben pedig a Tátráig
nyúlik a horizont. De nem kevésbé látványos és izgalmas
élmény az sem, amikor a hídpálya alatti szerelőkocsival indul ellenőrzésre. Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy belépjünk az üzemi területre, bár volt olyan elképzelés, hogy
a pilonokat a közönség számára is látogathatóvá teszik.
A kezdeti néhány évben előzetes bejelentkezés alapján
volt erre lehetőség, például iskolás csoportok számára. De
a szűk lépcsők és a kétszemélyes lift miatt, illetve mert sem
mosdók és vécék, sem pedig biztonságos menekülőutak
nincsenek, nem lehetséges belülről is megcsodálni a hidat.
Kívülről viszont igen, és úgy is nagy élmény átsétálni vagy
átbringázni rajta.
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Lila-fehér szív

A legenda nélkül
nincs hoki Újpesten
ANCSIN JÁNOS: NEM BÁNTAM MEG SEMMIT
Ha újpesti jégkorong, akkor Ancsin János.
A huszadik század legjobb magyar hokisának
választott sportoló ereiben lila vér folyik, nem
csoda, hogy ruhatárából már évtizedek óta
száműzte a zöld színt.
SZERZŐ: GERGELY GÁBOR

Még a múlt században, pontosabban 1969 januárjában
igazolták le a hétesztendős srácot a lila-fehérek. Persze,
mert az örökmozgó fiúcska, úgy, mint társai, a focilabdával
is barátságban volt, a futballpályán is feltűnt. Akkor még
bőven belefért, hogy két sportot is űzzön valaki, hiszen
a hokiszezon mindössze novembertől februárig tartott.
Ezt Ancsin Jani is kihasználta, olyannyira, hogy focistaként
tizenöt évesen már a felnőttek között rúgta a labdát. Igaz,
a hokiban sem tartozott a „futottak még” kategóriába, az
ifjúsági válogatottban csillogtatta tudását.
– Döntenem kellett, mert már tényleg nehezen tudtam
összeegyeztetni a két sportot – emlékezett vissza Ancsin János,
aki ma már az UTE jégkorongozóinak szakosztály-igazgatója.
– Persze, soha nem bántam meg, hogy a jégkorong mellett
tettem le a garast, mert a durván harmincéves pályafutásom
alatt felejthetetlen élmények és sikerek részese lehettem.
Ancsin János 225 alkalommal lépett pályára, bocsánat,
jégre a magyar válogatott szerelésében, közel húsz világbajnokságon szerepelt, miközben az Újpest csapatával,
amelyben olyan nagyságok játszottak, mint a csodálatos
kapus, Vedres Mátyás vagy éppen az utolérhetetlen Szeles
Dezső, hat bajnoki címet zsebelt be.
– Emlékszem, amikor először léptem be az öltözőbe,
mindenkinek csókolomot köszöntem – mesélte. – Egy év20 ▶ ujpestkartya.hu

nek kellett eltelni ahhoz, hogy megihassam a nagyokkal a
pertut, de ez így volt rendjén. Rengeteg segítséget kaptam
az öregektől, amit, úgy gondolom, az évek során sikerült
meghálálnom.
Állíthatjuk, sikerült, és a „hálálkodásnak” még nincs
vége. Ancsin János ugyanis – sokan mondják, ha ő nincs,
talán hoki sem lenne már Újpesten – visszavonulását
követően maradt a jégkorongnál, az UTE szakosztályát
vezeti, igazgatja.

– Teljesen mindegy a titulus – jelentette ki. – A lényeg,
hogy dolgozunk a klubért, a csapatért, és a munkának
köszönhetően egyre eredményesebb a szakosztályunk. Kezdjük a felnőtt gárdával. Az
Erste Ligában az elmúlt három-négy
évadban érmesek voltunk, csak az
arany nem sikerült. Igaz, tavaly közel
álltunk a diadalhoz, de a koronavírus
közbeszólt, és nem a pályán, hanem,
ahogy mondani szokás, a zöld asztal
mellett dőlt el a bajnoki cím sorsa.
Ancsin János a felnőttek sikere mellett talán még büszkébb arra, hogy az
UTE szakosztályában közel háromszáz
gyerek bontogatja szárnyait, és ma már
elismerten az egyik legjobb nevelőegyesületnek nevezik az UTE-t. Meggyőződése,
hogy ezen az úton kell továbbra is „korizni”, mert csak
akkor léphet tovább az újpesti és a magyar jégkorong sport.

Az Ancsin család igazi sportos família. Jani élete a hoki,
felesége, Ildikó a röplabdaszakosztály vezetője, lánya,
Kitty NB I-es röpis és edző a lila-fehéreknél, és
hogy a foci se maradjon ki a család életéből, fia, a kis Ancsin ügyesen terelgeti
a labdát a REAC csapatában.
– Lassan vége az évnek, és már
nagyon várjuk az ünnepeket – zárta
a beszélgetést a családfő. – Lesz karácsony, együtt lesz a család, mint korábban is. Bevett szokás, hogy én kukta vagyok a konyhában, a főnök Ildikó
lesz. Ajándékok is kerülnek a fa alá, de a
legnagyobb ajándék az lenne, ha végre
visszatérne a normális élet, legyőznénk
ezt az átkozott vírust. Éppen ezért semmi
mást nem kívánhatok az ünnepekre, mint soksok lila-fehér gólt, egészséget magunknak, az újpestieknek, és mindenkinek kis országunkban.

Nagyapja, Magasvári Timora Gyula
hajóparancsnok portréja előtt

21

ünnepi ínyencségek

Karácsonyi
receptötletek
Még édesebbé és ízletesebbé varázsolja az
Újpesti Találkozások legszentebb ünnepünket.
Ízletes menüsort és különleges recepteket
kínálunk, amelyeket az ÚjpestKártya partnerei
főztek ki nekünk.
KONFITÁLT LIBACOMB
ASZALT SZILVÁS PÁROLT KÁPOSZTÁVAL,
HAGYMÁS TÖRT ÉDESBURGONYÁVAL

Libacomb hozzávalók:
4 db. libacomb (40-50 dkg/db)
1 tk. só
1 tk. őrölt bors
2 szál rozmaring
2-3 szál kakukkfű
3 db babérlevél
4 gerezd fokhagyma
1 db közepes vöröshagyma
1 kg libazsír

A konfitálás zsírban, alacsony hőfokon történő sütést jelent,
mely során a hús omlós és puha lesz. Az így sütött libacomb
saját zsírjában hosszú ideig eltartható, így az ünnepi rohanásban előre elkészíthető. Az édesburgonya enyhén édes
íze remekül kiegészíti a párolt káposzta savasságát.

A libacombokat megmossuk, az esetleges tollmaradványokat eltávolítjuk, szárazra töröljük. A babérleveleket
összemorzsoljuk, összekeverjük a sóval és a borssal. Ha
nincs friss fűszernövényünk, akkor használhatunk szárítottat. Ez esetben ezeket is morzsoljuk a többi fűszerhez!

ADVENTI HANGULAT
Karácsonyi desszertünk alapja egy gyömbérrel ízesített vajas felvert tészta, amin egy könnyű, csipetnyi
fahéjjal fűszerezett belga csokoládés mousse foglal

A fűszerkeverékkel bedörzsöljük a húst. Lefóliázzuk, és ha
van idő, éjszakára a hűtőben pihentetjük. Sütés előtt a
libacombokat egy mély edénybe tesszük, a bőrös felével
felfele elrendezzük. Mellétesszük a megtisztított fokhagymagerezdeket, a vöröshagymát, a fűszereket (rozmaring,
kakukkfű), majd az egészet felöntjük az olvasztott zsírral,
hogy teljesen ellepje. 130 fokos sütőben három-négy órán
keresztül sütjük, amíg a combok teljesen megpuhulnak.
Kivesszük a combokat a zsírból, másik tepsire tesszük őket,
beállítjuk a sütőt 195 fokra vagy grill fokozatra, majd a sütőben rápirítunk a combokra, hogy szép barnák legyenek.
Ha nem azonnal tálaljuk a combokat, akkor vegyük ki a
zsírból, a zsírt szűrjük át. A combokat tegyük bele abba
az edénybe, amelyben tárolni fogjuk, és öntsük fel úgy,
hogy teljesen ellepje. Hűvös helyen vagy hűtőben tároljuk!
Tálalás előtt pirítsunk rá a combokra!
Aszalt szilvás pároltkáposzta hozzávalói:
1 fej közepes vöröskáposzta
15 dkg aszalt szilva
1 dl száraz vörösbor
10 dkg vaj
5 dkg cukor
50 ml ecet (almaecet)
só, őrölt bors, őrölt kömény ízlés szerint

helyet. A tetejét 100%-os mandarinpürével készített pikáns zselé zárja. Gyertek, kóstoljátok meg, és érezzétek
a karácsony hangulatát! Leírjuk a készítését, hogy még
nagyobb kedvet csináljunk a kóstolásához!
A vajat habosra keverjük a cukorral és a tojásokkal.
Belereszeljük a friss gyömbért és a lisztet, hozzászitálva
elkészítjük a tésztát. Megsütjük. Tojássárgájából és
tejből készítünk egy angolkrémet, amiben még forrón elkeverjük az étcsokoládét. Hozzáadjuk a fahéjat
is. Amikor kihűlt, hozzáadunk egy kevés zselatint és
felvert tejszínhabot. Ráöntjük a tésztánkra. Hűtőbe
tesszük. Amikor megdermedt, a tetejére öntjük a mandarinléből főzött, pektinnek besűrített zselét. Miután
ez is megdermedt, szeleteljük és díszítjük.
Az Édes-Gyömbér Cukrászda ajánlásával

A káposztát vékonyan felszeleteljük, az aszalt szilvát félbevágjuk.
Egy nagyobb edényben felolvasztjuk a vajat, majd beleszórjuk
a cukrot, és addig kevergetjük, míg nem karamellizálódik. A karamellizált cukorhoz hozzáadjuk a káposztacsíkokat és az aszalt
szilvát. Sóval, borssal, köménnyel fűszerezzük, meglocsoljuk az
ecettel, vörösborral, és jól összekeverjük. Fedő alatt közepes
tűzön kb. 30 percig pároljuk. Mikor majdnem elkészül, fedő
nélkül pár perc alatt elforraljuk róla a maradék levet.
Hagymás tört édesburgonya hozzávalói:
60 dkg édesburgonya
40 dkg burgonya
1 nagyobb fej vöröshagyma
2-3 evőkanál libazsír
só, őrölt bors ízlés szerint
A burgonyákat egyforma kockákra daraboljuk, enyhén sós
vízben puhára főzzük, leszűrjük, majd egy villával nagyobb
darabokra törjük. A hagymát kb. 1 cm-es kockákra vágjuk,
a libazsíron megdinszteljük. Ha a hagyma elkészült, hozzáadjuk az összetört burgonyát, és jól elkeverjük. Sózzuk,
borsozzuk, enyhén lepirítjuk. Tálaláskor helyezzük a burgonyát a tányérra, kanállal formázzuk meg, tegyük mellé
a káposztát, és helyezzük rá a libacombot!
Az Újpesti Kakukk Vendéglő ajánlásával
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KONFITÁLT KACSACOMB HAJDINÁVAL,
CÉKLÁVAL ÉS SAVANYÍTOTT CSERESZNYÉVEL
Hozzávalók:
4 db kacsacomb
200 g hajdina
3 db közepes cékla
200 g cseresznye
kacsazsír

só, bors
babérlevél, kakukkfű
víz
cukor
ecet

A kacsacombokat megtisztítjuk, majd alaposan beszórjuk sóval és egy kevés cukorral. Állni hagyjuk 1 órát.
Egy nagy edénybe tesszük a kacsacombokat, majd
felöntjük annyi zsírral, ami ellepi. Tehetünk a zsírba
egész borsot, babérlevelet, friss kakukkfüvet. 6-8
órára kb 80-100 fokos sütőbe tesszük. Miután
megpuhultak, kivesszük őket a zsiradékból,
lecsepegtetjük, majd egy serpenyőben
zsírt hevítünk, és a bőrös felét ropogósra sütjük.
A hajdinát érdemes főzés előtti
este beáztatni. Egy lábasban vizet
forralunk sóval, majd beleöntjük a
hajdinát. Addig főzzük, amíg teljesen meg nem puhul. Leszűrjük.
A céklákat alufóliába csomagoljuk, sóval és egy kevés olívaolajjal bedörzsöljük. 160 fokos
sütőben puhára sütjük. Megpucoljuk, majd feldaraboljuk.
A cseresznyéket kimagozzuk,
majd egy befőttes üvegbe tesszük.
1:1:1 arányban összekeverünk vizet,
10%-os ecetet, és cukrot. Az így kapott
folyadékot ráöntjük a cseresznyére. Lezárjuk az üveget, majd 1-2 hétig hűtőbe tesszük.
Ezzel a módszerrel a legtöbb zöldség, gyümölcs
savanyítható, később felhasználható.
Tálalásnál a hajdinát a tányérra halmozzuk, sült
cékladarabokat teszünk rá, pár szem savanyított cseresznyével dekoráljuk. A ropogós bőrű kacsacombot
a tányérra helyezzük.
Az Ételműhely karácsonyi ajánlata
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GESZTENYEPÜRÉ-TORTA RUMOS MEGGYEL
Piskótához:
8 egész tojás
25g kakaópor
175g liszt BL55
160g kristálycukor
Díszítéshez:
300ml tejszín
1 ek porcukor
1 habfixáló
100g gesztenyemassza

MÁKOS GUBA POHÁRKRÉM
Hozzávalók (2 pohárhoz):
2 db teljes kiőrlésű kifli
7 dkg darált mák
1,5 dl tej
40 g cukor
10 g vaj
fél citrom reszelt héja
fél csomag vaníliás puding elkészítve

Krémhez:
500ml tejszín
500g gesztenyemassza
2 ek porcukor
2 cs. habfixáló
100g meggybefőtt
rum ízlés szerint

A meggyet lecsepegtetem és rumba áztatom. Sütőpapírral
kibélelek egy 22-24 cm formát. A sütőt előmelegítem 180
fokra. Az átszitált lisztet elkeverem a kakaóporral. A tojásokat
kettéválasztom, a fehérjéket kristálycukorral kemény habbá
verem. A fehérjéhez óvatosan hozzákeverem a sárgákat,
majd a lisztet laza mozdulatokkal. A kész masszát karikába
teszem, és az előmelegített sütőben kb. 50 perc alatt készre
sütöm. Amíg a piskóta kihűl, elkészítem a krémet. A tejszínből a porcukorral és fixálóval habot készítek. A gesztenyemasszát lereszelem, és alaposan belekeverem a habba.
A kihűlt piskótát 3-ba vágom, a lapokat rummal meglocsolom. A gesztenyés habot betöltöm a lapok közé, és a rumos
meggyet belenyomkodom. A 300 ml tejszínt porcukorral
és fixálóval felverem, majd bevonom vele a tortát. A tetejét
meggyel és reszelt gesztenyemasszával díszítem. Egy éjszakára hűtőbe teszem, hogy az ízek összeérjenek.

Elkészítés: A vajat, cukrot és a tejet összemelegítjük.
A kifliket feldaraboljuk, megszórjuk a mákkal és a reszelt
citromhéjjal. Ráöntjük a tejet, összeforgatjuk, majd poharakba kanalazzuk. Ezután elkészítjük a vaníliás pudingot
a csomagolás hátoldalán található leírás szerint, és a mákos keverékre öntjük. 30 percre hűtőbe tesszük, és már
fogyaszthatjuk is.
Az Ételműhely ajánlásával
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Szépségápolás

Még jobban óvjuk
bőrünket a hidegben!
A téli időjárási viszonyok sajátosságai a legkiegyensúlyozottabb működésű bőrt is megviselik. Ilyenkor színe,
tapintása, keringése és érzete egyaránt megváltozhat.
A szélsőséges hideg, a kinti és benti hőmérsékletek
különbségei, a szél és a csapadék különböző formái, a
hidegben is időnként váratlanul felbukkanó erős UV-sugárzás, a csökkent testmozgás és a vitaminban szegényebb táplálkozás minden egyes bőrréteg működését
befolyásolja.

VÍZHIÁNY ELLEN MANDULAOLAJ
Legegyértelműbben a fokozódó vízhiány és zsírhiány
jeleit azonosíthatjuk.
A bőr víztartalmának, tehát hidratációjának csökkenését nevezzük vízhiánynak. Ha csak húzódik, feszül és
púderszerűen hámlik a bőr, akkor a bőr felszíne, a hám
vált vízhiányossá.
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SZAKONYI ESZTER KOZMETIKUS MESTER,
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKOZMETIKUS

Ám a ráncocskák megjelenése, mélyülése és az általános feszülési állapot csökkenése már a mélyebb bőrrétegek vízhiányát is jelzik. Vízmegkötő anyagokkal, például

hyaluronsavval, kollagénnel és más géles anyagokkal,
továbbá célzott növényi olajokkal hatásosan enyhíthetők
a vízhiány tünetei.
Ha a már felsorolt tünetekhez viszketés, erősebb hámlás, pírra való hajlam és érzékenység is párosul, akkor meglehet, hogy a vízhiány mellett kezdődő zsírhiánnyal van
dolgunk.
Ilyenkor a szokásos krémhez félig száradó, magas
klorofilltartalmú, gyulladáscsökkentő, hámosító növényi
olajokat érdemes adagolni. Remekül regenerálhatják a
zsírhiányos bőrt a ricinus-, gránátalmamag-, feketekömény-, tökmag-, avokádó-, mandula- és a csíraolajok.

avatkozásokat, hiszen többnyire kúraszerű, tehát több
alkalomból álló alkalmazásuk szolgálhat hosszabb távú
eredménnyel.

VÉDEKEZZÜNK
AZ UV-SUGARAK ELLEN!
Ha a téli hónapok nyújtotta kozmetikai lehetőségeket
sikerül okosan kihasználnunk, akkor kiegyensúlyozott
működésű bőrrel köszönthetjük a tavaszt. A tavasz eljövetelével fokozott figyelmet szenteljünk az UV-sugarak
elleni megfelelő mértékű védekezésnek. A fényvédőkrém
kiválasztásánál fontos ismérv, hogy bármelyiket is emeljük

BŐRTISZTÍTÁSI 1 x 1
Azonban vannak olyan szabályok, amelyek a téli hónapokban különösen fontossá válnak a mindennapos bőrápolásban. A tisztítás mindennek az alapja. Ha nem mentesítjük
a bőrt a normál működéséből, továbbá az életformából és
a környezeti tényezőkből adódó szennyeződésektől, akkor
teljesen feleslegesen „traktáljuk” bármiféle hatóanyaggal.
Ugyanis így képtelenség a mélyebb rétegekbe bejuttatni
a hatóanyagokat. Ez az alapvetés a kozmetikai kezelésekre
és a napi bőrápolási rutinra egyaránt igaz.
A tisztítás során azonban kerüljük a bőrt szárító, túlzottan lúgos tisztítótermékek használatát! Savat, retinolos
termékeket egy hónapnál tovább semmilyen körülmények között ne használjunk! E termékek alkalmazásának
időszakában nappalra kötelező a fényvédő alkalmazása.
Hetente kétszer koptassuk, radírozzuk a bőrt! A kávézacc
vagy a szőlőmagőrlemény erre kiváló lehet, ha a természetes és egyszerű megoldásokat részesítjük előnyben.
Tápláljuk, regeneráljuk, „etessük” különös gonddal a bőrt,
reggel és este egyaránt, tehát nem elégséges a napi egyszeri hidratálás.
A legkisebb kockázattal végezhetők el a régóta halogatott bőrgyógyászati beavatkozások ilyenkor, novembertől
márciusig, e napsütésben gyér időszakban. Ez az évszak
a legideálisabb a növedék- és hajszálér-eltávolításoknak,
a lézeres eljárásoknak és a különböző, vérzéssel járó beavatkozásoknak, továbbá valamennyi, a bőr működését
mélyebb rétegekben is befolyásoló eljárásnak. Érdemes
időben elkezdeni a lézeres, savas, tűs, hámlasztásos be-

le a polcról, 20 perccel a napra menetel előtt már érdemes
felkenni, 2-3 óránként újra krémezzük át vele bőrünket.
Azonban a bőr egészsége szempontjából egyik fényvédő
krém alkalmazása sem javasolt az egész napot átívelően.
Csak akkor kenjük fel, és csak addig tartsuk a bőrön, ameddig muszáj. Sajnos előfordul, hogy a bőrünkkel folytatott
„párbeszéd” elakad. Megfejthetetlen, váratlan tüneteitől
összezavarodunk, kétségbeesünk.
Az okok megfejtésében és a megoldás megtalálásában
még akkor is érdemes szakember segítségét kérni, ha
úgy érezzük, hogy egyedül is megbirkózunk a feladattal.
Házi ápolással, és a magabiztos influenszerek „önjelölt
szakértői tanácsaival” ugyanis számos újabb elváltozást
generálhatunk, amelyeknek a helyrehozatala akár évekig
elhúzódó problémává hatalmasodhat.
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Stílustár

Csillogjunk
az ünnepen!
Nyakunkon az év legmeghittebb és legcsaládiasabb ünnepe, a karácsony, amikor mindenki kitesz magáért, akár megjelenés, akár
ajándékozás terén. Bár idén ajánlatosabb
minél szűkebb körben megtartani az ünnepeket, azért ez nem jelenti azt, hogy ne adjuk
meg a módját.
Ünnepnapokon márpedig ünnepi öltözék illik.
A szeretet és az összetartozás jegyében idén
visszatérnek a hagyományos színösszeállítások
mind a fenyőfák, mind az
asztaldíszek és terítékek,
mind a ruhák terén. Ezek
a zöld, a piros, a bordó, a
fehér és az arany. Ezeknek a színeknek bármely
kombinációja egyértelműen karácsonyi hangulatot sugároz. Akár felvehetünk egy piros ruhát
zöld és arany gyöngyökből álló nyaklánccal és
karkötővel, de ugyanez az ékszerkombináció jól
mutat egy fehér blúzon is. Anyagválasztásnál
pedig rendkívül jól mutat egy-egy ruhadarabon a
selyem, a bársony, vagy akár egy flitteres kiegészítő. A fülbevalókkal, ékszerekkel sem kell ilyenkor
fukarkodnunk. Aki nem akar túl sokat foglalkozni
és költeni a megjelenésére, az vágjon le egy-egy
métert az ajándékcsomagoláshoz használt kötözőszalagból,
és díszítésnek kösse fel övnek vagy nyakbavalónak.
Egyre többször és több emberen látható az úgynevezett
ronda pulcsik divatja. A jópofa karácsonyi motívumokkal
vagy mintákkal ellátott kötött pulóverekről van szó. Azon28 ▶ ujpestkartya.hu

MARTINECZ ANDREA
STÍLUSTANÁCSADÓ

kívül, hogy változatosak, vidámak és nem mellesleg kényelmesek, melegek, nagy előnyük, hogy a család összes
tagjának be lehet szerezni csecsemőkortól 100 éves korig, fiú
és lányka, férfi és női változatban is. Ezek vicces hangulatot
tudnak csempészni az ünnepi készülődésnél és a fa alatt.
Ha 3-4 főnél nagyobb összejövetelt tartunk, több generációval élünk együtt, vagy nagycsaládosok vagyunk,
legyen mindenkinél maszk, és a köszöntésnél, üdvözlésnél

ne szégyelljük használni. Természetesen már a maszkokból
is beszerezhetők karácsonyi mintásak.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, de ez nem
zárja ki, hogy ünnepi öltözékben ünnepeljük együtt a kis
Jézus születését!

Újpesti
olvasnivalók télire
A könyvbemutatók a járvány miatt nagyrészt elmaradtak, ám az újpesti önkormányzat
hagyományos kulturális missziója, az értékes kötetek megjelenésének támogatása folytatódott.
Bedő Kata kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős
alpolgármester elmondta: 2020-ban is igyekeztek a kulturális ágazat keretén belül a legkülönfélébb
műfajú könyvek kiadását elősegíteni, vagy a már megjelent művek példányainak megvásárlásával
támogatni a szerzőket. Idén hat kötetet vehettünk a kezünkbe Újpest támogatásával.
SZERZŐ: BALOGH GÁBOR

DUNAI EDE: AZ ÚJPESTI CSODAKAPUS
1979. augusztus 24. Ezen a napon minden idők egyik legjobb magyar kapusa úgy döntött, hogy nem tér haza az
Újpesti Dózsa spanyolországi túrájáról. Az izgalmas könyvből megtudhatjuk, hogyan fejlődött Tóth Zoltán klasszis kapussá, majd mi vezetett ahhoz, hogy pályafutása csúcsán,
két bajnoki aranyéremmel a tarsolyában feladjon mindent,

ami Magyarországhoz köti, és külföldön próbáljon szerencsét. A szintén válogatott kapus édesapa, Tóth György
nem kevésbé kalandos életébe is bepillantást nyerhetünk.
A szerző ebben a fordulatos, eddig soha nem publikált történetekkel átszőtt életrajzi regényben visszarepít minket a
magyar futball utolsó nagy fénykorába, amelyet éppen úgy
beragyogott a sikerek és dicsőség fénye, mint amennyire
beárnyékolt a diktatúra.
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irodalom
SZŰTS ISTVÁN: HATVAN ÉV FEKETÉN-FEHÉREN
Szűts István hegedülni tanult, klasszikus zenén nőtt fel,
mégis billentyűs rockzenész lett. A Kormorán együttes
oszlopos tagja, évtizedek óta ír zenéket, és megfordult
tucatnyi más együttesben is. Játszott Zoránnal és másokkal, de legjobb történetei a vendéglátós korszakából
származnak, amikor a nehezen megszerzett OSZK-vizsgával végighaknizta a fél országot. Persze játszhatna ma
nagyzenekarban első hegedűsként, vagy egy Karib-szigetre tartó hajón klimpírozhatna világslágereket, de ő inkább
dalokat, musicaleket ír. És nem bánt meg semmit. Nem is
lehetne unalmas könyvet írni az életéről, s a „Hatvan év
feketén-fehéren” akkor is érdekes olvasmánynak ígérkezik,
ha az olvasó még egyetlen Kormorán- vagy Szűts-dalt
sem hallott.

hogy egy szót most nem írt a szövegbe, de a kihagyott
szónak ott, azon a helyen nagyon is lényeges feladata
volna. A szókihagyás rejtvény is, de a lírai mondandót nem
csorbítja, sőt, az olvasónak jó értelemben szellemi kihívást
jelent. A kötet második ciklusa még inkább különleges a
„konyhai receptversekkel”. A szerző előételeket, főételeket,
desszerteket tálal elénk lírai költemény formájában.


BERTALAN TIVADAR: CSEND/ÉLET
Bertalan Tivadar Kossuth-díjas festő, látványtervező, képzőművész, író. Erdőkertes, Újpest és Budapest díszpolgára.
Rendszeres kiállító művész, szerzői estek, irodalmi rendezvények gyakori szereplője. Évtizedek óta Újpesten él és
alkot. 2004-ben Újpestért Díjjal ismerték el munkásságát
és lokálpatrióta elkötelezettségét.
Az idén 90 éves szerző „Csend/élet” című kötete a tizenötödik „egyszemélyes könyve”, amelynek illusztrációit
is ő alkotta – akárcsak az előző tizennégynek. A szerzőt
remek humor, egyéni, pontos történetkezelés, saját, azonnal felismerhető, szellemes stílus jellemzi. Széles Klára
irodalomtörténész szavaival: „kacagtat és mélyen szíven
üt”. Egyszemélyes: szöveg és illusztráció – mesterfokon.


RÓZSA BOGLÁRKA: NÉZŐPONTOK
(VERSESKÖTET)
Az 1995-ben született újpesti költő versei megjelentek
már országos folyóiratokban, illetve antológiákban. A
Nézőpontok című kötet két év munkáját öleli fel, pontos
dokumentuma annak, ami jellemzi ennek a fiatal lírikusnak
a versteremtő képességét. Rózsa Boglárka elképesztő leleménnyel, kreativitással teremt formát, keretet. Ennek jellegzetes példáját adják „kihagyásos” versei – ilyen a kötet
első ciklusa –, amelyekben zárójellel és három ponttal jelzi,
30 ▶ ujpestkartya.hu

A kötetben egy különlegesen kreatív képversciklussal
is találkozunk, amelyben az egyes igék ragozása a legkülönbözőbb formákban, számban és személyben jelenik meg. Ez azért lehetséges, mert a költő egészen ritka
képességű alkotó, aki kreatív módon közelít a nyelvhez.
Rózsa Boglárka a kortárs magyar irodalom egyik nagy
ígérete, kíváncsian várjuk a folytatást.


ZAKARNÉ VARJAS KATA:
GEO, A KÖRNYEZETTUDATOS KISKAMASZ
Gerendás Olivér, azaz Geo éles eszének és az őt körülvevő
gondolkodó embereknek köszönhetően környezettudatosan éli mindennapjait. Kiismeri magát a folyamatos

vásárlásra buzdító világ zsákutcáiban, egy reklám sem
tántorítja el attól, hogy tisztában legyen azzal, mi az, amire
valóban szüksége van. Jól tudja, hogy az élet maga a csoda – amely ugyanakkor törékeny, védtelen és sebezhető.
A fiú Illés bácsinak el is árulja, mi szeretne lenni, ha felnő.
Barátaival megfigyeli és csodálja a természetet, szemetet
szed, nagyokat játszik az erdőben, biotermesztést folytat,

fotó kíséretében mesél az eltelt évszázadról, Keleti Ágnes
szempontjából mutatva meg a történelmi hátteret és
eseményeket is.
„Úgy fogjuk fel, hogy a könyvünk palackposta a jövőnknek: így éltek itt az emberek, így élt köztük egy fenomén,
egy művész, aki mutatta az utat az akkori tornának, és
még mindig mutatja nekünk is, a derűét, az egészségét,
a bölcsességét” – mondta a kötet bemutatóján Dobor
Dezső, a könyv társszerzője.
Óriási szerencse volt, hogy a kötetben szereplő 36 interjút még a vírus felbukkanása előtt sikerült elkészíteni.
Régi sporttársak, olimpiai csapattagok, családtagok, tanítványok, barátok emlékeztek vissza Keleti tetteire és
személyiségére, Ausztráliától Izraelen át az USA-ig. Köteles
Erzsébet, Tass Olga, Kárpáti György viszont életük utolsó
interjúját adták a könyv számára, a megjelenést sajnos
már nem érhették meg.



hulladékmentesen él, segít másokon, és nagyon élvezi
a környékbeli emberek társaságát. Társaival elképzelnek
egy új világot, ahol minden élőlény nyugalomban élheti
életét. Hogyan válhat valóra mindez? Geo lépésről lépésre
elmeséli, mit, miért és hogyan csinál. Ha Geón múlna,
Földanya még biztosan lakható és boldog hely lenne
évszázadok múlva is!


DÁVID SÁNDOR-DOBOR DEZSŐ:
KELETI 100 „MERT SZERETEK ÉLNI…”
A kötet a 100. születésnapjához közeledő ötszörös olimpiai
bajnok tornász, Keleti Ágnes élettörténetét dolgozza fel.
A műfaját tekintve tényirodalmi alkotás 380 oldalon, 300

EÖRSI LÁSZLÓ: A „KÜLPESTI SRÁCOK” 1956
A hiánypótló kötet a forradalom és szabadságharc során
zajlott fővárosi fegyveres ellenállást és a felkelőcsoportok
történetét, a harcosok sorsát dolgozza fel. A szerző, Eörsi
László évtizedek óta foglalkozik 1956 budapesti történetével, Külpesti srácok című könyve e kutatásait foglalja
össze és teszi teljessé.
A kötet elsősorban a külvárosok forradalmát mutatja
be a XIII., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., illetve a IV. kerületi események feldolgozásával.
A könyvből kiderül: a diktatúra megdöntése után létrejött helyi társadalmi önszerveződés Újpesten bontakozott ki a legerőteljesebben. „Ilyen erős és tekintélyes
helyi forradalmi szervezet talán sehol máshol nem volt”
– hangsúlyozza a szerző.
A kötetben 138 felkelő, nemzetőr és szabadságharcos
életútja is olvasható. Többségük kétkezi munkáscsaládból
származott, de természetesen kivették részüket a küzdelemből a diktatúra éveiben osztályidegennek minősített
megbélyegzett rétegek is. A könyv függelékében értékes
információkat rejtő adatbázist olvashatunk, amelyben
áttekinthető a levéltári forrásokból azonosított 421 felkelő és nemzetőr, a 41 legfontosabb per, és a megtorlás
áldozatainak listája is.
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nézőtér

mozizzunk Újpestről
a kanapén!
A mozik is bezártak a vírusjárvány második hulláma miatt, így ha az ünnepek alatt filmeket
szeretnénk nézni, akkor egyetlen lehetőségként marad a házimozi a nappalinkban. Ezúttal nem
karácsonyi vígjátékokat ajánlunk, hanem olyan minőségi mozgóképeket, amelyek valamilyen
formában kötődnek Újpesthez.
SZERZŐ: BASKI SÁNDOR

ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL
(2015)
Hol látható? – Filmio
A partiumi Gardó család Trianont követően költözött Debrecenbe, majd még huszonhatszor változtattak lakhelyet,
bejárva az egész országot. Négy generáció története tárul
fel a 94 éves Berta mama visszaemlékezései nyomán. Fekete
Ibolya filmje a Szabó István-féle A napfény ízéhez vagy Gödrös Frigyes Glamúrjához hasonlóan egy család fordulatokkal,
tragédiákkal teli személyes sorsán keresztül mesél a viharos
20. századról. A rendező valódi híradórészleteket és korabeli
slágereket is beilleszt a történelmi tablóba (a színészeket
pedig híres régi filmekbe), de az igazi attrakciót Ónodi Eszter,
Básti Juli és Danuta Szaflarska fantasztikus játéka jelenti.
Az újpestiek körében sokáig tartotta magát az a legenda,
hogy az 1952-es Állami Áruház című propagandavígjátékot
az akkor átadott Újpest Áruházban forgatták, de a helyszín
valójában az Astoria melletti Úttörő Áruház volt. Fekete
Ibolya filmjének néhány belső jelenetét viszont valóban az
Újpest Áruházban vették fel.


HAJNALI LÁZ (2015)
Miklós a lágert túlélve, 1945 őszén egy svéd szanatóriumba kerül. Orvosai csak pár hónapot jósolnak neki, de a fiú
élni akar. Összegyűjti azoknak a magyar lányoknak a címeit,
32 ▶ www.ujpestkartya.hu

akik hozzá hasonlóan Svédországban lábadoznak, és levelet ír mindnek – összesen 117-et. A válaszolók közt ott van
a 19 éves Lili is – Miklós leendő felesége.
Gárdos Péter a Hajnali lázban szülei megismerkedésének igaz történetét mesélte el, először regény formájában,
majd filmen is, remek ízléssel egyensúlyozva romantika és
realizmus, dráma és humor között. Bár egy tragédia húzódik meg a történet mögött, a Hajnali láz az életösztön és a
szeretetvágy szívmelengető filmje.
A film két kulcsjelenetét a Rákospalota-Újpest vasútállomáson vették fel. Azért került a forgatási helyszínek közé,
mert megtévesztésig hasonlít a svéd Eksjö állomására, ahol
Gárdos Péter szülei először találkoztak.


ARANYÉLET (2015–2018)
Hol látható? – HBO GO
Apja halálát követően Miklósi Attila úgy dönt, szakít a
szélhámosélettel. Felesége, aki megszokta a rózsadombi jólétet, nem örül a döntésnek, kamasz gyerekei pedig csak most szembesülnek vele, miből is lett a család
vagyona. Attila hiába menekülne a múltjától, folyton
visszarántják a bűnbe.
Az HBO három évadot megélt sorozata igazi kuriózum
a hazai tévés palettán: olyan produkció, amelyben a valósággal való egyezés nem a véletlen műve. A pitiáner
bűnözéstől a politika világáig eljutó Miklósi család története
nemcsak tanulságos parabolája a hazai kapitalizmusnak,

a „magyar álomnak”, de emberi drámaként is izgalmas,
hála a kiváló színészgárdának Thuróczy Szabolcstól Ónodi
Eszteren át Anger Zsoltig.
A második évad elején Attila egy szupermarketben
helyezkedik el biztonsági őrként, de már az első részben
konfliktusba keveredik a sikkasztáson kapott kollégáival.
A jelenetet Újpesten, a Tél utca és a Nap utca sarkán lévő
Sparban vették fel.


SOSE HALUNK MEG (1993)
Hol látható? – Filmio
Tordai Imre színészt az ügetőn megrohanják az emlékek,
és újraéli kamaszkorát. A hatvanas években nagybátyja,
Gyuszi bácsi magával vitte mindenhova, a falusi vásárokba, a lóversenyekre, és megtanított neki mindent, amit a
világról, a szabadságról és a nőkről tudott. A korábban
színészként ismert Koltai Róbert rendezői bemutatkozása a rendszerváltás utáni időszak első nagy közönségsikere lett. Az önéletrajzi elemekre épülő Sose halunk meg
az életigenlés filmje, Gyuszi bácsi a rendező alakításában
ikonikus figurává vált, Dés László és Bereményi Géza
szerzeményét, a Presser Gábor által előadott Nagy utazást pedig talán még az is ismeri, aki nem látta a filmet.
Koltai filmjét részben Újpesten forgatták, a kockaköves helyszínt könnyű felismerni, a főszereplők a városrész
egyetlen keramitos utcáján, az Illek Vincén mennek végig.

KOPASZKUTYA (1981)
Hol látható? – Filmio
A Colorado rockzenekarra a kutya sem kíváncsi, ezért a menedzser új ötlettel áll elő: „le kell menni kutyába”, vagyis beemelni
a külvárosi, füstös blues kemény világát a zenéjükbe. A tagok
közül többeknek nem tetszik az irányváltás, kilépnek, de a
menedzser nem adja fel, Kopaszkutya néven új zenekart szervez, és leszerződteti a kőbányai kocsmák énekeskirályát, Billt.
Szomjas György zenés szatírája igazi kultuszfilm, máig
generációk rajonganak érte. Különlegessége, hogy bár a
története kitalált, szereplői – a P. Mobil és a Hobo Blues Band
állandó és vendégzenészei – saját nevükön önmaguk fiktív
verzióját alakítják. A film több emlékezetes koncertjelenetét
az újpesti Tungsram gyár üzemi éttermében vették fel.


A CSODAFEDEZET -VITÉZ HALASSY OLIVÉR
Hol látható? – YouTube
Czencz József és Czinke Gyula alkotása kakukktojás a listán,
mert nem a forgatás helyszíne, hanem a főszereplője miatt
érdemel figyelmet. Az újpesti sportlegenda, Halassy Olivér
életét bemutató dokumentumfilmben megszólal többek
közt Kemény Dénes, Benedek Tibor, Kárpáti György, Vitray
Tamás, és a produceri feladatokat ellátó Kiss Gergely is. Az
amputációja ellenére olimpiai címet szerző Halassy élete egy
játékfilmes feldolgozást is megérne, vannak is ilyen tervek,
de addig is bátran ajánljuk ezt a hiánypótló portréfilmet.

33

állatvédelem

Kutyák és MAcskák
A hidegben
NÉGYLÁBÚ SZERETETKAZÁNOK
sághoz vezethet. Ha ilyen tüneteket észlelünk, forduljunk
állatorvoshoz, aki olyan gyógyszert ad a kutyusnak, amely
visszaadja a mozgás örömét, valamint biztonságosan
szedhető hosszú távon is.

Az utóbbi években egyre szeszélyesebb
téli időjárás nemcsak minket, hanem a
kedvenceinket is megviseli. Igyekszünk a
körülményekhez alkalmazkodni, de olykor
mégis rossz döntést hozunk, ami akár az állat
megbetegedéséhez is vezethet.
SZERZŐ: DR. KIRÁLY PÉTER ÁLLATORVOS

NEM FELTÉTLENÜL LUSTA AZ,
AKI NEM SZÍVESEN SÉTÁL
Egyáltalán nem biztos, hogy a lustaság az oka annak, ha
házikedvencünk az elmúlt időszakban kevésbé lelkesedik
a sétáért. A hirtelen hőmérsékletváltozás és a frontok
fellobbanthatják ízületi problémákkal küzdő kedvenceink
tüneteit. Erre gyanakodhatunk, ha a jószág reggelente
nehezebben kel fel, óvatosan mozog, nem szívesen sétál,
vagy esetleg sántít. A tünetek hátterében leggyakrabban
az elöregedő ízületetek krónikus gyulladása miatt kialakuló fájdalmak állnak. Súlyos esetben az ízületi elfajulás
következtében a fájdalom állandósulhat. Az állat sajgó
ízületeit próbálja tehermentesíteni, és ez tartós sánta34 ▶ ujpestkartya.hu

A NEDVES ORR NEM MINDIG JÓ JEL
Kutyák és macskák légúti megbetegedéseinek leggyakoribb kiváltó oka a vírusfertőzés, melyet sokszor másodlagos baktériumfertőzés követ. Tünete lehet eleinte
csak orrfolyás, ami később tüsszögéssel, krákogással, köhögéssel és akár étvágytalansággal egészülhet ki. Súlyos
esetben láz, nehézlégzés és levertség is kialakulhat. Ha
ezeket a tüneteket észleljük, mielőbb keressük fel állatorvosunkat, hogy még a szövődmények kialakulása előtt
megkezdődhessen a célirányos gyógykezelés.

A KUTYARUHA NEM DIVATHÓBORT!
A hideg téli napokon a szobakutyákat egyre többen sétáltatják kutyaruhában. Mindez az avatatlan szemek számára divathóbortnak tűnhet, de
a valóság az, hogy a törzset védő öltözéknek
fontos szerepe van a meghűléses betegségek
megelőzésében. A lakásban tartott kutyák bundáját impregnáló faggyúréteg a gyakoribb fürdés következményeként rendszerint vékonyabb,
így kevésbé véd a zord időjárás viszontagságaitól. Esőben, hóban jó szolgálatot tesz a bélelt és
vízálló kutyaruha, mely mind a hidegtől, mind a
nedvességtől megóvja kedvencünket.
FŰTSE OTTHONÁT NÉGYLÁBÚ
SZERETETKAZÁNNAL
– Lehet, hogy a mai világban közhelynek tűnik, én mégis hiszem, hogy a szeretet az élet fő
mozgatórugója. Ez az éltető érzés mégis egyre
több ember számára tartós hiánycikké vált. Sokan drága
és káros szenvedélyekkel próbálják pótolni e hiányt,
pedig az űrt tökéletesen kitöltheti egy hűséges kutya
vagy cica társasága.
A négylábú családtagok jelenléte testi és lelki feltöltődést egyaránt kínál. Az állatok szeretete ingyenes, őszinte, mulattató, ráadásul nekik nincsenek rossz napjaik.
A Rex Alapítvány „szívküldi szolgálata” igyekszik ös�szepárosítani a szeretetéhes kétlábú és négylábú szíveket a
járvány idején is, azaz az álomgazdikat a hozzájuk leginkább
illő kedvencekkel. A pandémia kapcsán alapítványunk telefonon vagy e-mailben várja a gazdijelöltek jelentkezését,
igény esetén a kiválasztott házikedvencet házhoz szállítjuk.
A Rex Alapítvány újpesti állatotthonában, az Állatszigeten átlagosan 150-200 „négylábú szünetmentes
szőrös szeretetkazán” várja, hogy felmelegíthesse reménybeli álomgazdija szívét, akivel a kijárási tilalomban
is szabadon sétálhat.
A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNYRÓL
A Rex Kutyaotthon Alapítvány küldetése a kóbor állatok
létszámának csökkentése és a felelős állattartás népszerűsítése. Alapítványunk az állatmentés, elhelyezés, ivartalanítás, örökbeadás, oktatás és felvilágosítás eszközeivel

immár 28 éve töretlen kitartással végzi tevékenységét.
Hiszünk abban, hogy Magyarországon is eljön az az idő,
amikor valamennyi állatnak boldog élete és felelős gazdája lesz, és nem kell értelmetlen szenvedéstől vagy elpusztulástól rettegnie.
Munkatársaink és önkénteseink munkájának, valamint
állatbarát adományozóink támogatásának köszönhetően
egyre bővül alapítványunk állatvédelmi központja, az
ingyenesen látogatható újpesti Rex Állatsziget, ahol napi
szinten több mint 250 állat ellátásáról gondoskodunk.
Szemléletformáló programjainkon több mint tízezer gyermek és felnőtt sajátíthatja el évről évre, hogyan válhatnak
kedvenceik felelősségteljes gazdájává.
Kérjük, adjon egy esélyt, hogy valamelyikük az Ön
szívét fűthesse!
Nem bánja meg. Három befogadott kutya boldog
gazdijaként tapasztalatból mondom!
Dr. Király Péter alapító
Rex Kutyaotthon Alapítvány
További információ:
Facebook: facebook.com/rexalapitvany
Web: rex.hu
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Az egykori
„Újpesti Zenede”
Az idén már a 129. tanévében járó Újpesti Erkel Gyula Zeneiskolát, a helyi hagyományokra jellemző
módon, egy civil szervezet alapította és működtette 1948-ig. Névadója, Erkel Ferenc elsőszülött fia
1842. július 4-én látta meg a napvilágot Budán.
SZERZŐ: SZÖLLŐSY MARIANNE

Zongorázni édesapjától, zeneelméletet Mosonyi Mihálytól
tanult. Már 14 éves korától a Nemzeti Színház és a Mátyás-templom zenekarának üstdobosa volt. 1861-től két
évig zenetanárként dolgozott, majd a Nemzeti Színház,
később az Operaház karmestere lett. 1870-ben kötött
házasságot első unokatestvérével, Erkel Rózával. Házasságukból hat gyermek született.
Az Újpesti Zeneművelő Egyesület („Conservatorium”)
1891. június 22-én tartotta alakuló közgyűlését, ahol igazgatónak Erkel Gyula karmestert, zeneszerzőt választották.
D. Nagy András Erkel-kutató szerint a művésztanár 1888ban költözött Újpestre. Róza leányával a Deák Ferenc
utca 13-ban lakott.
Az alapszabály szerint az egyesület célja: „A zeneirodalom
ének- és zenekarra írt állandó becsű műveinek ismertetése,
működő tagjainak ének- és zenekari oktatásban való részesítése, az egyházi zene különböző ágaiban, valamint a zeneelméletben való alapos oktatása.” Költségeiket tagdíjakból, az
alapító tagok adományaiból, valamint tandíjakból fedezték.
A tandíj meglehetősen magas, évi 90; magánének szakon
140 korona volt, de a tehetséges, nehéz sorsú gyermekek
tandíjmentességet kaphattak.
A tanítást egy háromszobás lakásban kezdték meg
az István tér 9-ben. Az egyesület évente 2-3 növendék
hangversenyt, és 4-5 tanári koncertet szervezett, a szólistákat Erkel Gyula kísérte zongorán 1909-ben bekövetkezett haláláig. Szervezésükben 1905. május 25-én a Városháza dísztermében Bartók Béla zongorázott, a művész
műsorán Liszt, Beethoven, Chopin művek szerepeltek.
36 ▶ ujpestkartya.hu

Az Operaházzal fenntartott folyamatos kapcsolatnak
köszönhetően magas színvonalú koncerteket szerveztek.
1928-ban Dohnányi Ernő 30 éves művészi jubileuma
alkalmából kétszer szerepelt itt.
1924-től József Ferenc királyi herceg vállalta az újpesti
egyesület védnöki szerepét. Az egyesület tagjai sorában

sok ismert vállalkozó, orvos, ügyvéd, városi képviselő
1948-tól államivá lett zenedében – a minimális tandíjnak
és tisztviselő nevét olvashatjuk. 1933-ban hunyt el dr.
köszönhetően – a diáklétszám 700 főre emelkedett.
Nádaskay Béla orvos, állatorvos az egyesület utolsó ala1968-tól a decentralizáció jegyében kettévált az iskopító tagja. A Villasorban (ma: Vécsey
la, ismét csak újpestiek számára
utca 120.) az őslakos családok közé
működött. A rendszerváltás utáni
számítottak. Nádaskay a szülői házesztendőben 1022 növendék, 65
ban zenei indíttatást is kapott. Gyertanár otthona volt az iskola, mely
Az Újpesti
mekként ismerkedett meg Liszt Fefennállásának 100. évében felvette
Zeneművelő Egyesület
renccel, mert egyik nővére, Vilma a
alapító igazgatója nevét. 2012-ben
(„Conservatorium”)
mester tanítványa volt. A zeneköltő
korszakos változás következett be a
1891. június 22-én
többször vendégeskedett is náluk.
nagy múltú iskola életében. Épületartotta alakuló
Nádaskay az egyesület társadalmi
tét a katolikus plébánia számára újíközgyűlését,
ahol
elnöki tisztéről 1922-ben mondott
tották fel, intézményük pedig az Újigazgatónak
le. Utódjául dr. Sándor Istvánt, a
pesti Kulturális Központ – oktatási
Erkel
Gyula
karmestert,
Károlyi Kórház igazgató-főorvosát
feladataik ellátásához megfelelően
zeneszerzőt
kérték fel.
átalakított – második emeletén kaválasztották.
pott helyett. Napjainkban Dávidné
Az iskola igazgatói tisztére Szikla
Adolf halála után Karácsonyi Istvánt,
Szabó Melinda vezetésével 75 tanár
az operaház karnagyát nevezték ki.
oktatja három főtanszakon - klas�1945 augusztusában a választmány Vasváry Zoltánt
szikus, népzenei, jazz - a több mint 900 zenészpalántát.
választotta igazgatónak, és 99 növendékkel, 5 tanárNövendékeik és tanáraik rendszeresen vesznek részt
ral kezdték meg az oktatást. Az államosítások és a civil
kerületi ünnepségeken, kiállítás-megnyitókon, nyilvános
szervezetek felszámolása az egyesületet is elérte. Az
koncerteken.
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A Kossuth Kiadó
Újdonságai
JOSÉ R. DOS SANTOS
HALHATATLAN
Egy Hongkongban tartott genetikai konferencián Jao
Paj kínai professzor bejelenti, hogy megszületett az első
génmanipulált ikerpár, majd nyomtalanul eltűnik. Jao Paj
professzort a kínai állambiztonsági minisztérium emberei
tartják fogva a saját laboratóriumában, hogy ne szivárogtathasson ki több bizalmas információt, miközben tovább
kell dolgoznia a szupertitkos Vitruvius-projekten. A projekt
célja a szuperember létrehozása, egyrészt génmanipulációval, másrészt kiborgizáció segítségével, de legfőképpen
a mesterséges intelligencia fejlesztésével. Ez utóbbiban
óriási verseny folyik az USA és Kína között, hiszen akinek
előbb sikerül azt kifejlesztenie, hatalmas előnyre tehet
szert, és világuralomra törhet.
A regény bemutatja Kína orwelli világát, az ember
halhatatlanságának lehetőségét, a tech. óriások világát,
és olyan fogalmakkal ismertet meg, mint a Big Data, a
38 ▶ ujpestkartya.hu
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Deep Learning, a technikai fejlődés exponenciális irama,
a szingularitás és az általános mesterséges intelligencia.
Vajon milyen jövő vár ránk?
LESLEY-ANN JONES
EGY ZENÉSZLEGENDA NYOMÁBAN
A neves újságíró és rockzenei életrajzok szerzője, Lesley-Ann Jones páratlan eredetiséggel tárja fel John Lennon személyiségét, életét, emberi és szerelmi kapcsolatait,
halálát és örökkévaló zenei örökségének titkait.

Lennon egyszerre volt zseniális zene- és dalszerző,
énekes, gitáros, költő és képzőművész is. Jones elbeszélése
szerint a sztár tele volt ellentmondásokkal, egyszer vicces
volt és jókedvű, máskor gonoszkodó, szinte kegyetlen,
már-már paranoiás, olykor azonban sebezhető és elesett.
Eddig nem vizsgált források, még nem látott fotók
és Lennon közeli ismerőseivel készített exkluzív interjúk
révén, a szerző a lehető legalaposabban mutatja be a
valaha élt egyik legnagyobb zenészlegenda rövid, négy
évtizedes életét. Olyan, Lennon életében kulcsszerepet

”

játszó személyek szólalnak meg a könyvben, mint első
felesége, Cynthia, egykori barátnője, May Pang, valamint
Andy Peebles, az angol riporter, aki pár nappal a gyilkosság előtt hosszú interjút készített a sztárral. A kötetből
megtudjuk, hogy mi késztette a rocksztárt arra, hogy New
Yorkba költözzön, és hogyan zajlott le az a végzetes téli
éjszaka, amikor saját háza előtt lelőtték.
KERTÉSZ EDINA
A LÁNY, AKI SZAVAKKAL VARÁZSOLT
A Naphegy Kiadó életrajzi sorozata olyan híres magyarok
gyerekkori álmait és azok megvalósítását tárja olvasmányos, regényes formában az 5–8 évesek elé, akik tudományos vagy művészi pályán rendkívülit alkottak.
Fontos, hogy a kicsik már korán megismerkedjenek
olyan emberek életútjával, akik példák lehetnek számukra. Példák, mert kitartóan küzdöttek céljaik eléréséért,
és akkor sem adták fel, amikor saját koruk és kortársaik
számtalan, legyőzhetetlennek vélt akadályt gördítettek
eléjük. A sorozat legújabb kötete, A lány, aki szavakkal
varázsolt Szabó Magda, a női sorsok nagy, drámai mesélőjének életét dolgozza fel gyerekek számára is érthető és

élvezhető formában. Megismertet a századelő Debrecenével és az író későbbi életművében olyan nagy szerepet
kapott szüleivel.
„Két tündér gyermeke voltam” – írta Szabó Magda. Szüleivel rajongtak egymásért, édesanyja, Jablonczay Lenke
rengeteget mesélt neki, míg édesapja, Szabó Elek városi
tanácsos a latin műveltséget és a természettudományok
szeretetét hagyta rá. A képes gyerekkönyv elvezeti a kis
olvasókat Szabó Magda fiatal felnőtt korának Budapestjére, ahol tanított, verseket írt, és hamar generációjának
kiemelkedő alkotóművésze lett. Ekkoriban találkozott
későbbi férjével, életre szóló társával, az író Szobotka Tiborral. A politika durván beleszólt az életébe: 1949-ben
megkapta a Baumgarten-díjat, de még azon a napon
vissza is vonták, és származása miatt állásából is elbocsátották. Egészen 1958-ig nem adták ki írásait.
Amikor elhallgattatták, a gyerekeknek írt: elmesélte
Tündér Lala, a tündérkirályfi történetét, aki emberszívvel
született, és akinek a legjobb barátja egy apró egyszarvú
volt.
Hihetetlen kitartással írta műveit, annak ellenére, hogy
közel egy évtizedig reménye sem lehetett a publikálásra. Kitartása gyümölcsöző volt: nemzedékek nőttek fel
meseregényein, a Tündér Lalán és a Sziget-kéken, vagy
verses meséjén, a Bárány Boldizsáron, a magyar gyermek
irodalom e gyöngyszemein.
Könyveit ma a világ több mint negyven nyelvén olvassák.
Szabó Magda életútját végigkísérve a gyerekek egy
nagyon is emberi sorsot és egy különleges írói életművet
ismernek meg. A gyönyörűen illusztrált, Takács Viktória
színes képi világát és Kertész Edina történetmesélését
harmóniában egyesítő kötet remélhetőleg felkelti az igényüket a Szabó Magda-életmű megismerésére.
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az ÚjpestKártya
Modernebb
és egyszerűbb
Kiemelt figyelmet fordít a nehéz helyzetbe került vállalkozásokra az újpesti önkormányzat.
A jövőben még szorosabban együttműködik az ÚjpestKártya-program az elfogadóhelyekkel.
Ingyenessé vált az alapcsomag annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak
a közösséghez. Kövesdi Adrienn projektvezetővel beszélgettünk.
– Tavasz óta számos változásról lehetett hallani az
ÚjpestKártya-programban.
Mik a legfőbb újítások? Kiket
érintenek?
– Amikor kidolgoztuk a program fellendítésének főbb elemeit,
a legfontosabbak közt szerepelt,
hogy modernizáljuk és egyszerűbbé tegyük a kártyaigénylés folyamatát: az áprilisban megújult
ujpestkartya.hu honlapon lehetővé vált az online kártyaigénylés, illetve kártyahosszabbítás.
Minden kártyatulajdonosnak
saját, jelszóval védett profilja
lett, ahol bármikor könnyedén
intézheti ügyeit, módosíthatja
adatait vagy tehet fel kérdéseket munkatársunknak. Ügyfélszolgálatunk telefonon is
segítséget nyújt, így elkerülhető a felesleges sorban
állás és várakozási idő, ami kiemelten fontos a jelenlegi
pandémiás helyzetben.
– A QR-kódról mi az igazság? Valóban megszűnt?
– A nagy költségekkel járó applikáció szűnt meg, de
az általa elért funkció nem: a QR-kód továbbra is elérhető
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egy okostelefonnal a honlapon,
a saját profilban, sőt, sokkal több
új lehetőséget nyújt a mostani
megoldás.
– A program motorjai az
elfogadóhelyek, amelyek különböző kedvezményeket
adnak az ÚjpestKártya-tulaj
donosoknak. Mik az ő visszajelzéseik?
– A kártyaprogram hatékonyabbá tétele érdekében, a partnerek igényeit figyelembe véve,
QR-kód-olvasó rendszert építettünk ki, amellyel leolvashatják a
digitális kártyák azonosítóját akár
mobiltelefonról is. A vállalkozó
most már vissza tudja nézni a
megadott kedvezményeket, illetve a kártya használója is vissza tudja nézni, hogy hol
milyen kedvezményt vett igénybe. A tavaszi járványhelyzet nehéz helyzetbe sodorta a vállalkozókat is, abban az
időszakban érezhető volt egy megtorpanás, de nyáron
és ősszel sokan csatlakoztak a programhoz, nemcsak új
partnerek, hanem olyanok is, akik régen is elfogadóhelyek voltak, csak időközben valami miatt lemorzsolódtak. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy visszatértek.

Szorosabbá tettük az együttműködést
az elfogadóhelyekkel, folyamatos vis�szajelzéseket kapnak tőlünk a hirdetéseikről és a felhasználható kreditjeikről,
hogy maximálisan ki tudják használni a
csomagajánlatokban foglaltakat. Ingyenessé tettük az alapcsomagot, ezzel is
ösztönözve a vállalkozásokat, cégeket,
hogy minél többen csatlakozzanak a
programhoz. A megújított elfogadóhelyi csomagajánlatban szereplő reklámfilmet egyre több partner veszi igénybe.
– A járványügyi helyzet ismét
komolyan érinti a vállalkozókat.
Lehet-e beszélni új tervekről ebben az időszakban?
– Továbbra is szeretnénk szorosabb
kapcsolatot ápolni az elfogadóhelyekkel, hiszen ők az egész program motorjai. Fontos, hogy minél több vállalkozó
csatlakozzon a programhoz, ezáltal a lakosság egyre több
helyen tudja használni ÚjpestKártyáját. A februárban megtartott vállalkozói fórum, ahol a partnerek megoszthatták
velünk tapasztalataikat, nagyon sikeres volt, fontos vis�szajelzéseket kaptunk. Szeretnénk ezeket a találkozókat
rendszeressé tenni, amint a pandémiás helyzet javul és
lehetőség lesz rá. Ezt megígértük akkor a
vállalkozóknak. Mint kiderült, nekik is nagyon fontos a lokálpatriotizmus, akárcsak nekünk és a tapasztalatcsere
egymással. Ezenkívül folyamatosan újítjuk, fejlesztjük weboldalunkat, ügyfélfogadási
időben élő chatet is tervezünk, ahol azonnal
feltehetők a kérdések.
Felvettük a kapcsolatot
más kártyaprogram-vezetőkkel, ha a helyzet megengedi, szeretnénk velük együttműködni, tapasztalatot cserélni,
hiszen sosem dőlhetünk hátra,
ha a sikerességről van szó.

– Mivel lehet összetartani a vállalkozókat?
– Közös célokkal, programokkal. Az önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít az újpesti vállalkozásokra, és
ennek kitűnő példája a Bedő Kata kultúráért, oktatásért,
társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős
alpolgármester ötlete alapján megvalósult fotópályázat, és az ezekből készült kiállítás. Valamint a legjobb
beérkezett fotókból állítottuk össze Újpest 2021-es
falinaptárát. A kártyaprogramban résztvevő
cégek örömmel támogatták a kezdeményezést, és értékes vásárlási utalványokat
ajánlottak fel a díjazottaknak. Ezúton
szeretnénk megköszönni nekik az
együttműködést! (Praktiker, Zóna
Computers, Springday, Újpesti
0–24 Gyógyszertár, Tüzestál Étterem, Csülök Vendéglő, Up Bisztró,
Kakukk Vendéglő, Központ Bisztró, Calavera Mexikói Étterem,
Édes-Gyömbér Cukrászda, Perem
Bisztró.) Bízunk benne, hogy még
sok hasonló kezdeményezésben
vállalnak szerepet.
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DEkor

Karácsonyi stíluskalauz
Kandallóban pattogó tűz, izgatott készülődés, ünnepi dekorálás – a szegfűszeggel tűzdelt
narancsok és a tűzpiros magyalcsokor is lassan az asztalra kerül. Család, otthon, együttlét, öröm,
ajándékozás, szikrázó csillagszórók. Más szóval: hamarosan itt a karácsony! Éld át a meghitt
pillanatokat a személyiségednek megfelelő enteriőrben, és dekorálj egyéni ízlésed szerint a
Praktiker új karácsonyi kollekcióival!
2020-ban a Praktiker különleges karácsonyi kollekciókkal
segíti az otthonszépítők kreativitásának kibontakozását,
és négy aktuális trend tematikája mentén sorakoztatja fel
az ünnepi dekortárgyakat és kiegészítőket. Az „Elegance”,
„Still”, „Family time” és „Ginger” fantázianévre keresztelt
ünnepi kollekciók által különböző stílusokat kelthetünk
életre a fa körül. Az eltérő hangulatokat formába öntő
irányok közül személyiségünknek megfelelően választhatjuk ki a leginkább hozzánk illőt.

STILL. Ezt a kollekciót elsőként a süppedő hó, a téli
csillagos égbolt és a szikrázó jégtükör ihlette. A hűvösebb árnyalatok – gyöngyház, ezüst, fehér és türkizek –
kombinálásával ez a téma modern, nyugodt hangulatot
teremt az enteriőrökben.
ELEGANCE. Ez az irányzat az elegancia és az érzékiség
szubsztanciájával hódít, és a budoárok világát idézi meg.
A „Hamupipőke-mese” a szirmok és virágok inspirálta organikus formák, a bordó-pasztell lila-arany színtársítások
és az exkluzív anyagok – bársonyok, selymek, organzák,
flitterek, gyöngyök – használata által elevenedik meg
az otthonokban.
Töltse le a Praktiker
Magyarország ingyenes
mobilalkalmazását!
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ELFOGADÓHELYEK
VISSZAJELZÉSEI
AZ ÚJPESTKÁRTYAPROGRAMRÓL

FAMILY TIME. A karácsony színeit helyezi előtérbe, azaz
a pirosat, fehéret és zöldet, amelyek a sorozatba tartozó
étkészleteken, ünnepi kockás terítőkön és különböző dekortárgyakon – nagy szakállú, nagy orrú skandináv törpéken és
Diótörő-figurákon – is feltűnnek. A „kevesebb több” elvén
az idetartozó karácsonyfadíszek is visszafogottak, így biztosra vehetjük, hogy a velük dekorált fa mértéktartó marad.

GINGER. Fő inspirációs forrása a zöld borostyán és a
fűszeres gyömbér, amelyek egyszerűségük okán teremtenek páratlan összhangot. A kollekcióba tartozó lakberendezési kiegészítők az erdei növényzet nyugodt színeiből
táplálkoznak, a világos és visszafogott árnyalatok – szürke, borostyán, homok, páfrányzöld, vörösesbarna, réz és
bronz – éppúgy jellemzik őket, mint a titokzatos sötét
tónusok. Ez a trend előszeretettel alkalmazza a fát, mint
alapanyagot – többek között karácsonyfa-szobrocskák
formájában fedi fel annak naturális szépségét.
Térjen be Ön is Váci úti áruházunkba
és varázsolja meghitté az ünnepeket!
1044 Budapest, Váci út 60-62.
praktiker.hu/karacsony-2020

„Cégünk a Zóna Computers Kft. már a kezdetektől
csatlakozott az ÚjpestKártya-programhoz. Úgy gondoltuk, hogy ez a kezdeményezés közelebb hozza
az Újpesten működő vállalkozásokat a lakossághoz.
Az évek során számos pozitív hatását tapasztaltuk
meg a programnak. Több, Újpesten élő lakos lett törzs
vásárlónk, és számos baráti kapcsolat is született ebből
az ismertségből. A vállalkozások felé nyújtott szolgáltatások koordinálását végző Kövesdi Adrienn munkáját
külön ki kell emelnünk, mert segítségével olyan egyedi
kezdeményezést is támogatni tudtunk, amivel cégünk
ismertsége jelentősen megemelkedett a 4. kerületi
lakosok körében.”
(A Zóna Computers csapata)
„Először vásárlóként találkoztam az ÚjpestKártya-kedvezménnyel: kellemes meglepetésként ért, amikor a
régóta rendszeresen látogatott helyeken (uszodában,
hobby- és játékboltban és még a kedvenc cukrászdámban is :-) egyszer csak kedvezményesen vásárolhattam.
Ez adta az ötletet, hogy a nyelviskolába beiratkozó IV.
kerületi tanulóinknak már az első tanfolyam árából kedvezményt biztosítsunk mi is a kártyaprogram keretében.
Tanulóink keresik, szeretik, használják a kártya nyújtotta
kedvezményt, mi pedig örömmel adjuk immár 6 éve!”
(Újpesti Nyelviskola)
„A hallásunk köt össze minket a többi emberrel. Ezért
számunkra a legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet
adjunk vissza az Ügyfeleinknek vagy szeretteiknek a rég
elveszett hangokból. Ezért is csatlakoztunk az újpesti
kártyaprogramhoz. Szeretnénk, hogy minél több ember lehetőséget kapjon a kedvezményes vásárlásra, és
tudják, hogy kihez fordulhatnak hallásproblémájukkal.”
(Widex Hallókészülék Partner Szaküzlet)
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ÉTELMŰHELY ÉTTEREM
CÍM: 1042 Budapest, Szent István tér 6.
NYITVATARTÁS: kizárólag foglalás esetén

szerda–szombat: 18.00–22.00
TELEFON: +36 30 622 2458
INFORMÁCIÓ: etelmuhely.com
KEDVEZMÉNY: 5% a végösszegből

Ételműhely étterem
Az Ételműhely egy exkluzív lakásétterem Újpest szívében.
Élményvacsoráinkon nemcsak a fine dining fogásokat kóstolhatják végig, hanem látványkonyhánkban betekintést nyerhetnek az ételkészítés folyamatába is.
Az Ételműhely egy igazi szerelemgyerek, hiszen Barnabás szakácsként, Dóri pedig gasztro
bloggerként már-már megszállottan hisz abban, hogy az étel összehoz mindnyájunkat, és
többet elmond a készítőjéről, mint azt elsőre gondolnánk. A célunk az volt, hogy létrehozzunk
egy kreatív, alkotó teret, ahol minden a gasztronómia körül forog, és ahol kötetlenül, barátságosan, sallangok nélkül lehet élvezni az ízeket, az életet.
Havonta változó menüsorainkhoz kizárólag szezonális, magyar alapanyagokat használunk, amiket helyi termelőktől szerzünk be, vagy saját magunk szedjük, szüreteljük.
A fogásainkhoz pedig kis, családi pincészetek nagyszerű, limitált palackszámú borait
választottuk.
Szívesen vállaljuk privát családi, baráti összejövetelek vagy céges rendezvények
lebonyolítását is. Az Ételműhelyben csak előre foglalás esetén tudunk vendégeket fogadni, amelyet elérhetőségünk valamelyikén tudnak megtenni.

OPERA GIN BUDAPEST
CÍM: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3. A/211
NYITVATARTÁS: hétfő, szerda: zárva

kedd: 11.00–12.00, 16.00–17.00
csütörtök: 11.00–12.00, 16.00–17.00
péntek: 11.00–12.00, 16.00–17.00
TELEFON: +36 30 417 5779
INFORMÁCIÓ: operagin.com
KEDVEZMÉNY: 10%

opera gin budapest
Újpest-központtól pár percre, a volt Fonalgyárból átalakított P+P kereskedőházban található
hazánk első prémium London Dry Gin-t készítő műhelye, az Opera Gin Budapest főzde és bár! Ez
Budapest egyetlen működő szeszfőzdéje, 173 év után. Másfél év folyamatos lepárló-fejlesztésnek
és számtalan tesztlepárlásnak az eredménye a ma palackba zárt Opera Gin Budapest. Elsődleges
törekvésünk a legmagasabb minőség és egyediség megteremtése hazai alapanyagokból! Rövid
pályafutásunk ellenére számos elismerésben részesültünk: 2019-ben nemzetközi dizájndíjat
nyertünk, az idei évben pedig a Londoni Global Spirits Mastersen, majd az International Wine
& Spirit versenyen szereztünk aranyérmet. A sikereken felbuzdulva fejlesztésekbe kezdtünk
és 2020 karácsonyára két új termékkel lépünk piacra; egy Vodka és egy Tokaji hordóban
érlelt Gin került a termékpalettánkra.
A modern, de manufaktúra jellegű főzde örömmel várja a kedves érdeklődőket és
vásárlókat, ahol egy kellemes bár is várja a betérőket, ami rendezvényekre, céges és
baráti összejövetelekre bérelhető! Rendszeresen tartunk tematikus esteket, ahol
megismerhetik a gin kultúráját. Rendezvényeinkről a honlapunkon, Facebookon,
Instagramon, telefonon vagy akár személyesen is informálódhatnak.
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STIHL ÚJPEST
CÍM: 1043 Budapest, Csányi László u. 32.

(vásárlóknak ingyenes parkolási lehetőség)
NITVATARTÁS: hétfő–péntek: 10.00–18.00
TELEFON: +36 21 200 1765
INFORMÁCIÓ: stihl-ujpest.hu
KEDVEZMÉNY: 5%

STIHL újpest márkabolt
Üzletünk és szervizünk a Stihl márkájú gépek és eszközök értékesítésére, karbantartására és javítására szakosodott.
Gépeink között megtalálhatóak motorfűrészek, fűkaszák, fűnyírók, robotfűnyírók, fűnyíró
traktorok, motoros kapálógépek, ágdarálók, sövényvágók, lombfúvók, magasnyomású mosók,
porszívók, söprőgépek, kézi- és gépi permetezők, talajfúró gépek, tárcsás darabolók, betonvágók,
többfunkciós eszközök.
Sok egyéb hasznos kertápoló eszköz is megtalálható üzletünkben. Metszőollók, ágvágók,
fejszék, kézifűrészek, védőruházat (vágásbiztos ruhák, kesztyűk, sisakok, védőszemüvegek,
védőmaszkok, arcvédők, hallásvédők, munkavédelmi cipők, bakancsok, csizmák). Illetve a
gépek üzemeltetése során szükséges kenőanyagok és tisztítószerek, valamint vágószerkezetek (fűrészláncok, vezetőlemezek, fűnyíró damilok és kések).
A Stihl-rajongókat széles ajándéktárgy-kínálattal várjuk.

A SPÁRGA ÉTTEREM
CÍM: 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.
NYITVATARTÁS: hétfő–péntek: 9.00–15.00
TELEFON: +36 70 433 5501
INFORMÁCIÓ: asparga.hu
KEDVEZMÉNY: 5%

A Spárga étterem
Hiányzik anyukád és a nagymamád főztje? Vagy megkívántál egy isteni pizzát? A Spárgában
mindkettőről gondoskodunk, hiszen állandó étlapunkról prémium minőségű hagyományos
ételeket és Itália csodáit is házhoz rendelheted!
És itt nem állunk meg! Minden hétköznap választható A és B ebédmenüvel várunk, ahol
mindkét opció tartalmaz egy főételt és egy levest, mindössze 1750 Ft-ért. De ha édesszájú vagy,
hozzácsaphatsz egy választható desszertet is 350 Ft-ért!
Ha a IV., XIII. vagy XV. kerületben tör rád az éhség, ne is gondolkozz tovább: rendelj tőlünk
minden hétköznap 11 és 21 óra között telefonon vagy weboldalunkon keresztül, ahol készpénz mellett bankkártyával és SZÉP-kártyával is fizethetsz!
A járványügyi előírásokat konyhánkban és szállítás közben is szigorúan betartjuk,
futárjaink pedig gyorsak, mint a villám, és udvariasak, mint egy… nem is tudjuk. Nagyon
udvarias ember?
Kár tovább halogatni, tesztelj le minket már most!
Rendelj online vagy hívj minket a +36 70 433 5501-es telefonszámon!
www.asparga.hu
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aktuális elfogadóhely-lista
AUTÓ
AUTÓÜVEG SOÓS
1044 Budapest, Váci út 85–87.
KEDVEZMÉNY: 20% a szélvédők,
oldalüvegek, hátsó szélvédők árából
SCHILLER AUTÓCSALÁD
1138 Budapest, Váci út 113.
KEDVEZMÉNY: 5–10% a Schiller Autó Család által
forgalmazott márkákra (Fiat, Skoda, Toyota, Opel),
10% Szerviz munkadíj kedvezmény*
(Más kedvezménnyel nem összevonható,
a gépjármű 3. éves korától érvényes),
5% Szerviz alkatrész kedvezmény*
(Az általunk biztosított alkatrészekre és ezekhez
tartozó munkadíjakra vonatkozik)

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ PARTNER
SZAKÜZLET
1042 Budapest, Árpád út 70.
KEDVEZMÉNY: 10% a távirányítók
és a DRY-GO UV szárító árából
ZZ OPTIKA
1046 Budapest, Fóti út 81. (Diego udvar)
KEDVEZMÉNY: 20% optikai eszközökre

JÁTÉK
JÁTÉK CENTER
1045 Budapest, Nap u. 16.
KEDVEZMÉNY: 10%

KISÁLLAT
EGÉSZSÉG
BÓBITA FEJLESZTŐ CENTRUM, SÓBARLANG
1047 Budapest, Attila u. 156–158.
KEDVEZMÉNY: 5%
a sóbarlang-belépőkből

REX KISÁLLATRENDELŐ ÉS ÁLLATPATIKA
1046 Budapest, Lakkozó u. 13, Budapest,
Székes u. 1.
KEDVEZMÉNY: új ügyfeleink kedvenceinek 7 900 Ft
értékű első ingyenes vizsgálatot és törzs gazdi kártyát
biztosítunk, mely további kedvezményekre jogosít

DR. BOKOR EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT.
1041 Budapest, József Attila u. 32–34.
KEDVEZMÉNY: 10% az üzemegészségügyi
vizsgálatokra

LAKÁSFELSZERELÉS

INFRASHAPE ÚJPEST
1043 Budapest, Mártírok útja 56.
KEDVEZMÉNY: 10% 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% egyéb termékekre
és nem támogatott gyógyszerekre
ÚJPESTI 0–24 GYÓGYSZERTÁR
1047 Budapest, Attila utca 12–18.,
B épület, földszint 4.
KEDVEZMÉNY: 5% egyéb termékekre
és nem támogatott gyógyszerekre
VERLON GÖRDÜLŐ TALPÚ CIPŐBOLT
1042 Budapest, Árpád út 86.
KEDVEZMÉNY: 5% 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%
(más kedvezménnyel nem összevonható)
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DIEGO ÚJPEST
1047 Budapest, Fóti út 81/B.
KEDVEZMÉNY: szőnyegszegésből 20%,
házhozszállításból 50%, házhozszállítás
100 000 Ft felett Újpesten belül ingyenes
KIMMEL GYEREKBÚTOR
1047 Budapest, Külső Váci út 71.
KEDVEZMÉNY: 5%
PRAKTIKER
1044 Budapest, Váci út 60-62.
KEDVEZMÉNY: 10% személyes vásárlás
esetén
SZERELVÉNYBOLT
2120 Dunakeszi, Pallag u. 11.
KEDVEZMÉNY: 5% a dunakeszi áruházunkban
történő kiskereskedelmi vásárlás esetén

MULTIMÉDIA
CLASS GSM
1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 4.
KEDVEZMÉNY: 5% minden mobiltelefontartozékra és szervizből
(más kedvezménnyel nem összevonható)
JEBETO INFORMATIKA
1047 Budapest, Szabadkai u. 9.
KEDVEZMÉNY: 10% minden használt termékre,
5% az új termékekre
ZÓNA COMPUTERS SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
1042 Budapest, Szent István tér 7/B.
KEDVEZMÉNY: 10% 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: 300 Ft (bérlet vásárlása esetén)
KIS ZSENI
MENTÁLIS ARITMETIKAI ISKOLA ÚJPEST
1042 Budapest, Árpád út 102–104. 2./1.
010-es kapucsengő
KEDVEZMÉNY: 50% az első havi tandíjból
LOGISCOOL ÚJPEST
1042 Budapest, Árpád Point irodaház
B épület 5. em.
KEDVEZMÉNY: 5% a tandíjból
STARLIGHT DANCE COMPANY
1047 Budapest, Fóti út 56.
KEDVEZMÉNY: 5% a mindenkori tandíjból
ÚJPESTI NYELVISKOLA
1042 Budapest, Árpád út 56.
KEDVEZMÉNY: 5% a csoportos tanfolyamok
díjából

SZABADIDŐ
AQUAWORLD BUDAPEST
1044 Budapest, Íves út 16.
KEDVEZMÉNY: 10% munkanapon
(kivéve tanítási szünet) megváltott jegyés 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% 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% minden termékre
és szolgáltatásra
HALASSY OLIVÉR SPORTCSARNOK TEKEPÁLYA
1045 Budapest Pozsonyi utca 4/c.
KEDVEZMÉNY: 15% mindenre
HALASSY OLIVÉR VÁROSI USZODA
1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.
KEDVEZMÉNY: 15% a belépők árából
SPRINGDAY HEALTH CLUB
1042 Budapest, Árpád út 47-49.
KEDVEZMÉNY: 25% a kombinált plusz
wellness napijegy árából

TARZAN™ PARK
1046 Budapest, Tábor utca 26–28.
KEDVEZMÉNY: 15% a belépőjegyek árából
(más kedvezménnyel nem összevonható)
ÚJPEST FC SHOP
1044 Budapest, Megyeri út 13.
KEDVEZMÉNY: 10% az Újpest FC Shopban,
a Sector Bistróban, jegy és bérlet vásárlása
esetén az Újpest FC hazai mérkőzéseire
ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT
1042 Budapest, István út 17–19.
KEDVEZMÉNY: 10%
UP RENDEZVÉNYTÉR
1042 Budapest Szent István tér 12.
KEDVEZMÉNY: 10% a belépőjegyek árából
VISZLAY SPORT ÜZLET
1042 Budapest, Árpád út 64.
KEDVEZMÉNY: 10% 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% cipő- és táskajavításra,
valamint kulcsmásolásra
DUNA HOUSE – TÖRÖK ÁKOS
INGATLANKÖZVETÍTÉS
KEDVEZMÉNY: Ingyenes felmérés
és értékmegállapítás
Telefon: +36 30 513 4776
EXTREMA HUNGARY KFT.
1025 Budapest, Fajd u. 2/b.
KEDVEZMÉNY: ingyenes tanácsadás
HANGA VIRÁGÜZLET
1043 Budapest, Tél u. 3.
KEDVEZMÉNY: 10% minden virágra,
csokorra
MAGIC WORLD
(LÉGGÖMB ÉS PARTIKELLÉKEK)
1041 Budapest, Görgey Artúr u. 6.
KEDVEZMÉNY: 5% minden termékre
és szolgáltatásra
MANDARI-NA RUHAJAVÍTÓ
1048 Budapest, Ügető utca 16.
KEDVEZMÉNY: 10% a munkadíj
végösszegéből
ÖRDÖG PAPÍR ÜZLETHÁZ
1046 Budapest, Klauzál u. 2.
KEDVEZMÉNY: 10% minden termékre
(más kedvezménnyel nem összevonható)
OZON EXPERT
KEDVEZMÉNY: 10% minden lakás
vagy iroda fertőtlenítésének végösszegéből
Telefon: +36 30 619 4560

PREMIUM DEALER BT.
KEDVEZMÉNY: kivitelezési munka esetén
(parketta, PVC, padlószőnyeg-burkolás, aljzatkiegyenlítés), ingyenes házhozszállítás a Diego
Újpesti áruházában megvásárolt termékekre
vonatkozóan
S.O.S. RUHASZERVIZ
1042 Budapest, Árpád út 94.
KEDVEZMÉNY: 10% a munkadíj végösszegéből
STIHL ÚJPEST SZAKKERESKEDÉS
ÉS SZERVIZ
1043 Budapest, Csányi László u. 32.
KEDVEZMÉNY: 5%
(más kedvezménnyel nem összevonható)
SZŐNYEGTISZTÍTÓ KFT.
1046 Budapest, Fóti út 79-81.
KEDVEZMÉNY: 5% azok részére,
akik az üzembe beszállítják a szőnyegüket

VENDÉGLÁTÁS
A SPÁRGA
1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.
KEDVEZMÉNY: 5%
CALAVERA ÉTTEREM
1042 Budapest, Szent István tér 3.
KEDVEZMÉNY: 10% az ebéd menüből
CSÜLÖK VENDÉGLŐ
1042 Budapest, Király u. 9.
KEDVEZMÉNY: 10% minden meleg ételre
(desszertre, dobozra, kávéra nem vonatkozik)

OROSZ CUKRÁSZDA
1041 Budapest, Templom utca 3.
KEDVEZMÉNY: 10% a szelet süteményekre
PEREM BISZTRÓ
1044 Budapest, Népsziget-Duna part
KEDVEZMÉNY: 10%
TÜZESTÁL ÉTTEREM
1047 Budapest, Váci út 65.
KEDVEZMÉNY: 10%
ÚJPESTI VÁROSHÁZA PINCE
1041 Budapest, István út 14.
KEDVEZMÉNY: 5%
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-sarok
KEDVEZMÉNY: 5% minden termékre

A lista a 2020. december 14-én
lezárt állapotot tartalmazza.
Az aktuális elfogadóhelyekről
tájékozódjon
az ujpestkartya.hu oldalon.

ÉDES-GYÖMBÉR CUKRÁSZDA
1046 Budapest, Galopp u. 2.
KEDVEZMÉNY: 20% minden alap
tortarendelésből, kivéve formatorták
ÉTELMŰHELY GASZTROSTÚDIÓ
1042 Budapest, Szent István tér 6.
KEDVEZMÉNY: 5% a végösszegből
ÉTELPALOTA
1151 Budapest, Károlyi Sándor út 126.
KEDVEZMÉNY: 5%
KAKUKK VENDÉGLŐ
1046 Budapest, Nádor utca 31.
KEDVEZMÉNY: 5% minden termékre
KÖZPONT BISZTRÓ
1042 Budapest, Szent István tér 1.
KEDVEZMÉNY: 10% az ebéd menüből
MARCELINO PIZZERIA
1048 Budapest, Farkas erdő utca 23.
KEDVEZMÉNY: 5% az életfogyasztásokra
(akciós termékek kivételével)
Mc DONALD’S
1044 Budapest, Váci út 94-98.
KEDVEZMÉNY: 10%
(más kedvezménnyel nem összevonható)
OPERA FŐZDE ÉS BÁR
1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3.A/211.
KEDVEZMÉNY: 10% termékekre,
5% szolgáltatásra
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IGÉNYLŐLAP
A teljes lapot kérjük kitölteni!

ÚJPESTKÁRTYA-IGÉNYLÉS

TUDNIVALÓK

•

ÚjpestKártyát újpesti állandó vagy tartózkodási címen bejelentett természetes
személy, valamint az Újpesti Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Önkormányzat

Igénylő adatai:

intézményeiben és gazdasági társaságainál foglalkoztatott valamennyi alkalmazott,
a Budapest Főváros IV. kerületi Rendőrkapitányság, a Budapest Főváros IV. kerületi

Név:*.............................................................................................

Tűzoltóság, az OMSZ Újpesti Mentőállomás és az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr

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

Egyesület által foglalkoztatott valamennyi munkavállalója igényelhet.

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: 13.00–18.00,
kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.00
iroda@ujpestkartya.hu, telefon: +36 1 696 0006

A kártya igénylése díjmentes (továbbiakban ÁSZF 4. pont)
A plasztik ÚjpestKártya a kollégánk által megadott átvételi dátumot követően személyesen az ÚjpestKártya-Irodában (1045 Budapest, Erzsébet u. 8.) vehető át.
Az ÚjpestKártya átvételéhez szükséges dokumentumok: az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája, vagy az igénylővel egy újpesti lakcímen bejelentett nagykorú
személy, a saját és az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája; vagy meghatalmazás, ill. meghatalmazott és az igénylő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

•

Kiskorú ÚjpestKártyájának átvételéhez szükséges dokumentumok: a szülő vagy törvényes 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*):
.......................................................................................................................................................

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:*....................................

Kitöltés után kérjük az igénylését eljuttatni:
Személyesen: ÚjpestKártya Iroda, 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.

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
Szabadidő
Egészség

Oktatás
Játék
Szolgáltatás

Kisállat
Vendéglátás
Lakásfelszerelés

Multimédia
Egyéb ...............................

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

Budapest, 202 ......................................................
A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

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

igénylő aláírása

ujpestkartya.hu

nő

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS KÉNYELMESEBB IGÉNYLÉS:

Neme:*

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

+36 1 696 0006
iroda@ujpestkartya.hu
ujpestkartya.hu
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kártyazabbítás
hoss máció
infor

Szeretetben gaz dag karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kíván
Újpest Önkormányzata.

DÉRI TIBOR
POLGÁRMESTER
BUDAPEST, IV. KERÜLET

