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Készült az Újpesti Önkormányzat megbízásából



Megújult a Rózsavirág tér, a felújítását 

2016-ban Köztérmegújítási Nívódíjjal 

ismerték el.

A Kertvárosi Tagóvoda felújított épülete. 
Negyven férőhellyel bővült  

a Homoktövis Bölcsőde. 

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT ÉVEK  

ÚJPESTI FEJLESZTÉSEIBŐL 

Tíz új csoportszobával, kétszáztizenöt 

új férőhellyel bővült a Bőrfestő Óvoda.
Tizennégy ovi-focipályával lett  

gazdagabb a város.

Járdafelújítások a lakótelepeken

 és a kertvárosban.

Zöldenergia: napelemes rendszer a 

Szakorvosi Rendelőintézet tetején.
Körforgalom épült a Deák Ferenc utcánál.

Megújult a Szigeti József Általános 

Iskola tornaterme. 

Útfelújítások: Berda, Tél, Pozsonyi, 

Aradi, Sporttelep, Rózsa, Görgey.
Teljesen átépült a Semsey park. 

Örök divat a pingpong. Több, mint 

20 új asztal kerül ki a parkokba.



Felnőni a múlthoz, megnyerni a jövőt
A 20. század végét információs robbanásként szoktuk emlegetni, aminek köszönhetően a 
beszéd többé már nem helyhez, személyes érintkezéshez kötött, mert elég, ha lehuppanunk a 
monitor elé. Az interneten tárolt adatmennyiség következtében pedig az emlékezet olyan lett, 
mint valami tárgy, amit előkaphatunk, feltölthetünk, posztolhatunk, ha éppen szükségünk 
van rá. Nem véletlen, hogy kultusza van az olyan alkotásoknak, mint a Mátrix, A szárnyas 
fejvadász vagy a  Westworld. Miért van oda a világ ezekért a történetekért? Mert másról sem 
beszélnek, minthogy mennyire vágyunk a valós dolgok, a valódi emlékek után.

Magunkat látjuk a főhősökben, mert nyugtalanok vagyunk, zava-
rodottak, szeretnénk választ kapni a kérdésre: kik vagyunk való-
jában, mi a dolgunk a világban. Egy városvezetés, amely a jövőt a 
múltra kívánja építeni, a szervező emlékezet tükrében nem tűnik 
egy elavult lózungnak, ellenkezőleg, nagyon is időszerű. Újpest 
hatalmas kéményei, a gyártelepek, az utcanevek, az emléktáblák, 
nemcsak útbaigazításra szolgálnak, hanem arról is beszélnek, kik 
vagyunk mi, újpestiek valójában. Újpest valamikor az ország ne-
gyedik legnagyobb iparvárosa volt, saját napilappal és olyan világra 
szóló sikertörténetekkel, mint a Wolf Emil és Kereszty György ala-
pította Chinoin, az Aschner Lipót nevéhez fűződő Egyesült Izzó 
és az Újpesti Torna Egylet. Cigányprímások, szegkovácsok, önkép-
zőkörök, a tehetséges gyermekek felkarolására létrejött társulások, 
dalárdák, legendás szépasszonyok, doktorok, tanítók, ezermeste-
rek, kofák és a meghitt kis vendéglők, csárdák, a lakótelepek mel-
letti játszótéren zsibongó gyerekek, a műszak után sörözni, ultizni 
induló brigádok álmodták és írták a várost. A rendszerváltást kö-
vető években, a lelakatolt műhelyek, a rozsdaette vaskapuk előtt 
sokan éreztük úgy, hogy elvesztünk, mert minden, amit magunkról 
és a világról gondoltunk egy csapásra odalett. A gyárakkal együtt 
eltűntek az életünk keretei: bezártak a boltok, műhelyek, és elkop-
tak a közös örömök, találkozások, többé nem volt vevő a tudásunk-
ra, szakértelmünkre, ötleteinkre, mint ahogyan beszélgetni, egy-
más igényeire, gondjaira odafigyelni is elfelejtettünk. Az emlékezés 

politikája? Talán így is lehetne nevezni a magunk mögött hagyott 
éveket, mert a város lassan elkezdte felidézni, újragondolni önma-
gát. Megújult parkok, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, 
az újjáépített piac, a megszépült parkok, játszóterek, lakóházak, az 
egymás társaságát kereső, beszélgető emberek; mind-mind rólunk 
mesélnek. Családokról, tanárokról, vendéglősökről, a város vezeté-
séről, akik arra vágytak, hogy életünket értékek mentén rendezzük 
újra. Az önkormányzatnak és az Újpesti Párbeszédnek köszönhető 
fejlesztések, felújítások többet jelentenek az anyagnál, a térkőnél, a 
modern gépeknél, mert segítségünkre vannak abban, hogy érvényt 
szerezzünk az együttlét örömeinek, a tehetség, a tudás, a kitartás, a 
tisztes munka megbecsülésének, az embert megillető méltóságnak, 
jogainknak és reményeinknek. Azt jelenti, a város identitást ad az 
itt élőknek, s ebből az energiából táplálkozva erősödik, fejlődik 
tovább. Alig egy hónap van október 13-ig, amikor Újpest polgárai 
meghozhatják a döntést arról, milyen jövőt szeretnének, miként 
írnák tovább a város történetét. Egy ilyen kérdés megválaszolása 
előtt szerencsés, ha az ember mérlegre teszi a mögötte hagyott éve-
ket. Az Újpest – ahol szeretünk élni című kiadvány két számával 
ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Olvassák és beszélgessünk; 
emlékeztessük egymást a jó dolgokra, a problémákra, a szomszéd 
néni gondjaira, mert csak így nőhetünk fel a múlthoz, csak így 
nyerhetjük meg a jövőt és így válaszolhatjuk meg azt a kérdést: kik 
vagyunk mi, újpestiek?  ⬛
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MINDENKIHEZ MEGÉRTÉSSEL 
KELL FORDULNI
⬛  Szerző: UBI

Az üzletekben árudömping, a tévéből, rádióból műsordömping, az internetről információdömping 
zúdul ránk félelmetes sebességgel. Ennek a sebességnek és sokféleségnek azonban ára van. 
Egyre nehezebb befogadni, feldolgozni a minket érő hatásokat, örülni a jónak és kivédeni a 
rosszat. Nem tudjuk egyszerűen kifejezni, elmondani a bonyolult, szerteágazó problémákat, 
mint ahogyan megérteni sem tudjuk őket. Pedig nagy szükségünk volna rá, például amikor 
választások előtt állunk. Döntéshozatal, érdekek, lobbi, politikai szempontok – mit is jelentenek 
egyáltalán? Nagy István alpolgármesternél érdeklődtünk arról, hogyan és miként képzeljük el 
egy döntéshozó munkáját.

Nagy István alpolgármester nevet, amikor 
a titulusáról kérdezem, és elmeséli, hogy 
egyszer akarata ellenére fültanúja volt an-
nak, amikor két ember azon tanakodott, 
hogyan szólítsák meg a választásokon 
alulmaradt kollégáját, hiszen többé már 
se nem képviselő, se nem alpolgármester. 
Hál’ isten neki ilyen gondja nem lesz, mert 
még a hivatalos, protokolláris eseménye-
ken is Pistaként emlegetik, „de természe-
tesen maradjunk a képviselőnél vagy az 
alpolgármesternél, amelyik jobban tet-
szik” – mondja, majd komolyra fordítva a 
szót, a munkára tér. „Nem könnyű ma egy 
döntéshozónak a munkájáról beszélni, 
mert sajnos nagyon sokat romlott a politi-
ka megítélése” – mondja, majd hozzáteszi, 
de bármennyire is el akarjuk tolni ma-
gunktól a dolgot, képtelenség. Az ember 
úgy van kitalálva, hogy ami rossz, azon 
változtatni akar, és a biztonsága érdeké-
ben szereti előre eltervezni a jövőt, és ha 
tetszik, ha nem, döntenie kell: előre vagy 
hátra, sodródik a rossz felé vagy jó irány-

ba tereli a dolgokat. A tudomány sze-
rint a tervezés képessége, a jövő-

ről alkotott elképzelések, 
a döntések emelték 

ki az embert az állatvilágból. De az ember 
minden egyes döntése valamilyen hatást 
gyakorol a dolgokra, azzal, hogy jót vagy 
rosszat von maga után, tehát komoly fele-
lősséggel jár. 

„Döntést hozni nem egyszerű, mert 
a legnagyobb jó szándék ellenére rosz-
szul is elsülhetnek a dolgok, hiszen nem 
vagyunk képesek kivédeni a váratlan 

dolgokat, nem lehetünk a mindent tu-
dás birtokában. Éppen ezért igyekszik 
az ember döntései előtt kikérni a szom-
széd, a család, a barátok véleményét, és 
ezért találta ki a demokráciát is, ezért 
bízta a jövőt választott döntéshozókra” 
– mondta az alpolgármester. Szerinte 
ezt a munkát csak úgy lehet jól csinálni, 
ha a döntéshozók átérzik a felelősséget, 

és döntéseik során az elődök, a többiek 
tapasztalatára, tudására, ötleteire, jóvá-
hagyására, biztatására, véleményére tá-
maszkodnak. „Az önérdek, a nyers hata-
lomvágy sajnos nemcsak a politikát teszi 
tönkre, de a jövőt is.” 

Az alpolgármester szerint a jelenlegi 
vezetés nem véletlenül fektet nagy hang-
súlyt a folyamatos párbeszédre az újpesti 

polgárokkal, mint ahogyan a tudás, a jó 
szakemberek megbecsülése, és a város 
múltjának, az elődök tapasztalatának a 
szem előtt tartása is a döntéseket, a dön-
téshozók munkáját segíti, szolgálja. „Ezt a 
hivatást csak erős tartással lehet csinálni, 
mert fel kell vállalni, hogy a legnagyobb 
felkészültség, a legnagyobb jóindulat el-
lenére, döntéseinkkel nem fogjuk elnyer-

A döntéseinknek értékalapúnak kell lenniük, 
így az embernek soha nem pártpolitikai célok, 
hanem értékek mögé kell állnia.



ni mindenki tetszését.” Nagy István 
példaként a Görgey utca felújítását 
említi, ahol a lakók egyik fele üdvö-
zölte a felújítást, míg mások a mun-
kálatokkal járó tartós felfordulás, zaj 
és más kényelmetlenségek miatt há-
borogtak. „Mit lehet ilyenkor tenni? 
Megértéssel kell fogadni mindenkit, 
és persze, igyekszik az ember kom-
penzálni a sérelmeket. Tudomásul 
kell venni, hogy a közszolgálat nem 
mindig hálás hivatás, mert a jó az ter-
mészetes az embernek. A karunkat is 
akkor érezzük, ha fáj.” A  kérdésre, 
hogy mi a szépség ebben a munká-
ban, az alpolgármester azt válaszolja, 
„Az, amikor valami elkészül, amikor 
valamit sikerül végigvinni, amikor 
legalább egy ember örül, vagy értéke-
li, mit miért csináltunk, és azért né-
hány ember mindig akad. A Görgey 
utcában volt például egy lakó, akinek 
az otthonába még nem volt bevezetve 
a gáz. A felújítás ezt lehetővé tette, ő 
biztosan örül.” 

Az út megújulását kétéves mun-
ka előzte meg, és az önkormányzat 
történetének egyik legsikeresebb 
lobbizásaként tartják számon. „A vá-
ros határán fekvő négy utca átmenő 
forgalmát átengedő Görgey a főváros 
egyik legrosszabb útja volt” – meséli 
az alpolgármester, aki annak idején 
fővárosi képviselőként, Winterman-
tel Zsolt polgármester pedig mint el-
ismert közlekedésmérnök, a Fővárosi 
Közlekedési Vállalat tanácsnokaként 
lobbizott a felújításért. „A tárgya-
lások során sokat nyomott a latba a 
polgármester szakmai tudása, és a 
mögöttem lévő huszonvalahány év 
munkájának is volt némi politikai 
súlya. Persze, támogatók nélkül nem 
mehettünk volna semmire.” A lobbi-
zásról, más szóval az érdekegyeztetés-
ről az alpolgármester úgy vélekedik, 

az nem más, mint stratégia, szellemi 
kihívás, mert mindenki akar valamit, 
minden képviselőnek a saját ügye a 
legfontosabb, ezért úgy kell alkudoz-
ni, úgy kell variálni a dolgokat, hogy 
„találjunk egy olyan pontot, ahol 
mindenki úgy érzi, hogy az általa 
képviselt ügyben előbbre jut.” Téves 
szerinte azt gondolni, hogy a másik 
átverésével, a többiek lenyomásával 
célt érhetünk. Az érdekegyeztetés 
egyik alapvető követelménye, hogy 
nyíltan kell játszani, meg kell őrizni 
a többiek jóindulatát, be kell tartani 
a lefektetett normákat, mert csak így 
tudunk számítani a másikra szükség 
esetén. A jó városvezetőnek ezt köte-
lező megtanulni, és az sem árt, ha fel-
ismeri, mikor érdemes lépni az adott 
ügyben. „A Görgey utca felújításánál 
például kapóra jött a metrófelújítás, 
hiszen a metrót felszíni közlekedés-
sel kellett kiváltani, ezt az ütőkár-
tyát a megfelelő pillanatban vet-
tük elő” – mondja, majd hozzáteszi:  
„Ahhoz, hogy a leghasználhatóbb 
tervet rakjuk össze, szükség van az 
ott élők tapasztalataira, az igények 
figyelembevételére, és jó szakember-
gárdára is. A  szakmai egyeztetést a 
BKK és a BKV bonyolította, mi pedig 
folyamatosan tájékoztattuk az embe-
reket a fejleményekről.” 

Az alpolgármester sem tudja a 
biztos receptet arra, hogy lehet va-
laki sikeres városvezető, de közel 
30  éves tapasztalataira hagyatkozva 
van néhány dolog, amit fontosnak 
tart. „Nem kell azt gondolni, hogy 
mindenhez értünk. Venni kell a fá-
radságot, és meg kell találni a legjobb 
szakembereket, és hagyni kell a kol-
légákat dolgozni. Hibázni lehet, de 
mindig meg kell beszélni a dolgokat, 
és a fiatalok értékét, tudását nem 
szabad lebecsülni. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy a politikai döntések va-
lójában értékalapúak, hogy az ember 
soha nem pártok mögé áll, hanem az 
értékek mögé. Ez adja a döntéseink 
időtállóságát. Az 1992-ben megalko-
tott szociális rendelet ezért működ-
het nagyszerűen harminc év után is.” 
A politikával kacérkodó fiataloknak 
az alpolgármester azt tanácsolja, 
vegyék figyelembe, hogy itt a mun-
kaidő nem jár le délután négykor, 
türelmes feleség kell hozzá, mert 
„sokszor még álmában is dolgozik az 
ember, olyankor születnek a legjobb 
ötletek.”  ⬛

Nagy 
István 
alpolgármester Wintermantel  

visszakéri az államtól  
az Árpád kórházat
A nyári szünet előtti utolsó képviselő-testületi 
ülésén Wintermantel Zsolt polgármester ja-
vaslatot terjesztett elő, amely szerint az önkor-
mányzat visszakéri az államtól az Árpád Úti 
Kórház épületegyüttesét. A javaslat célja a vá-
ros egészségügyi ellátásának javítása. Az Ár-
pád Úti Kórház Újpest történetének része. 
1939-ban adták át és nevezeték el Árpád Úti 
Kórháznak, amikor Újpest még önálló város 
volt, és önerőből saját kórházat működtetett. 
Azzal, hogy Újpestet a fővároshoz csatolták 
a kommunista diktatúra idején, a város sok 
tekintetben rosszul járt, veszteségek érték.  
A főváros hosszú évtizedeken át elhanyagolta 
Újpestet, a kórházakat is hagyták lepusztulni. 
Mára, a jelenleg a Magyar Állam tulajdoná-
ban levő ingatlan az elmúlt évtizedek el-
maradt fejlesztései következtében elavult, és 
rossz műszaki állapota miatt bezárásra került. 

Az Újpesti Önkormányzat és az újpesti 
emberek azt szeretnék, azt kérik, hogy az 
Árpád Úti Kórház épületegyüttese legyen 
ismét Újpesté. Az Újpesti Szakrendelő 
példája is bizonyítja, hogy az Újpest képes 
jó gazdája lenni az értékeinek. A polgár-
mester kérte a képviselő-testületet, hogy 
a hatályos jogszabályok szerint jelentse be 
Újpest városának nevében az ingatlanra az 
ingyenes vagyonjuttatási igényét, melyet 
Wintermantel Zsolt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé is jelzett. 

A képviselő-testület június 6-án ha-
tározatott fogadott el arról, hogy a város 
bejelentette igényét a kórházi ingatlanra, 
kérve annak ingyenes átadását. A testület 
úgy nyilatkozott, hogy a tulajdonba adás fel-
merülő költségeit az Önkormányzat vállalja. 
A képviselők felhatalmazták a polgármes-
tert az igény jogszerű bejelentésére, illetve 
a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges 
szerződések és okiratok aláírására, ellen-
jegyzésére. ⬛
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HASZNÁLJUK KI 
A LEGNAGYOBB TERÜNKET!
⬛  Szerző: UBI

2018. augusztus 24-én adták át a piac új épületét, ezzel elkészült a Szent István tér átépítésének 
első üteme. A régi, a hetvenes években épült csarnok bezárt, az új – a sajtóban és az utcán is 
„repülőtérnek” nevezett épületben, a piac fölött helyet kapott az UP - Újpesti Rendezvénytér. 
A tér megújításának második üteme jövőre várható. Bartók Béla képviselővel és Horváth Júlia 
Borbála antropológussal a piac megújításáról beszélgettünk.

Úgy tudom, személyes emlékei, kötődése is van Újpesthez, az 
Újpesti Piachoz.

▶ Horváth Júlia Bor-
bála: Igen, a nagyma-
mám Újpesten lakott, 
és amikor nála voltam 
megőrzésre, hetente 
kétszer kimentünk a 
piacra. Emlékszem, 
szertartásszerűen há-
romszor végigjárta az 
egész piacot, miköz-
ben erősen fogta a 
kezem. Persze a séta, 
akárcsak a kofákkal 
való alkudozás for-
maság volt, mert min-
dig tudta, hogy kitől 
mit kell venni. Ismer-
te a krumplifajtákat, 
a rózsát, a gülbabát, 
a  cheriét, és tudta, 
melyik való főzésre, 
sütésre, gyúrásra.

Az ember vágyai, képzelete, szükségletei hol ezzel, hol azzal, 
mindig megtöltik, „megalkotják” az üres teret. Ezek az alko-
tások lehetnek múló divatok, de a piac az más. Ősidők óta az 
életünk részét képezik.
▶ HJB: A piacnak, bármily furcsán is hangzik, szakrális, ri-
tuális jellege is van. A fennmaradásunkért ételt veszünk ma-
gunkhoz, amitől egészségesek leszünk, erősek és szépek. Más-
részt a piac mindig is fontos, kiemelt tere volt a közösségnek, 
a találkozásoknak. Az ókorban a férfiak ott értesültek a tör-
ténésekről, ott szerezték be az információkat, ott politizáltak, 
vitáztak. Ez ma sincs másként, kivéve, hogy ma már a nők is 
megtehetik ugyanezt, mert akkoriban ők csak a kutaknál ta-
lálkozhattak, a piac kapui zárva voltak előttük.

Az idő mindenen otthagyja a nyomát, újraformál, új szokáso-
kat diktál. Miféle változások történtek a piac esetében?
▶ HJB: Eleinte a piacok a folyók menti városokban jöttek 
létre, mert a folyó lehetővé tette a szállítás, a rakodás gyor-
saságát, ami a romlandó áru miatt kulcsfontosságú tényező 
volt. Később, az utak kiépülésével, a közlekedés fejlődésével 
a folyó szerepe elenyészett, ma pedig a szervezett ellenőrzés, 
a vásárlók igényeinek a növekedése, a higiéniai szempontok, 
vásárcsarnokokká alakították a piacokat. Megjelentek a szu-
venírárusok, a turistacsalogató  látványosságok, de az sem 



ritka, ahol kocsma várja 
a férfiakat, hogy amíg 
anyu vásárol, ők söröz-
hessenek egyet.

Mitől marad piac a piac? 
Honnan ismerjük fel, 

hogy nem egy vásárcsar-
nokba járunk?

▶ HJB: Hogy megmaradnak 
a személyes kapcsolatok, az ős-

termelők, megmarad a hely kö-
zösségi jellege. Például nemrégiben 

levendulát akartam vásárolni, de mire 
beestem a piacra, a néni már mindet eladta.  

Megbeszéltük, hogy másnap hoz nekem négy 
csokorral, amiért én tíz és tizenegy óra között jövök. 

 Minden úgy történt, ahogyan megbeszéltük.
▶ Bartók Béla: Nagy élvezettel hallgatom Júliát, és nagyon 
örülök annak, amit mond, ugyanis az Újpesti Piacot mi a kö-
zösség, a találkozások jegyében építettük újjá. Olyan helyet 
szerettünk volna, ami nemcsak korszerű, kényelmes, modern, 
hanem ahová az emberek szívesen járnak, ahol beszélgetnek, 
informálódhatnak, meghányják-vethetik a közös dolgaikat, a 
tévéműsort, a focit vagy a politikát. Amikor a plébánia egykori 
telkére elkezdtük tervezni a piac épületét, kiderült, hogy a te-
lek adottságai, a beépítési előírások és a környező házak mére-
tei egy nagyobb épület építését is lehetővé teszik. Mivel a telek 
Újpest közösségének vagyona, ezért úgy gondoltuk, vétek len-
ne kihasználatlanul hagyni. Azon kezdtünk gondolkodni, mi-
lyen funkciónak lenne itt a központban jó helye. Első pillanat-
ban talán meghökkentő felvetés, hogy az élelmiszerpiac felett 
egy kulturális intézmény kapjon helyet, de ez az egyedi megol-
dás ugyanakkor számtalan lehetőséget is rejt magában. A tér 
továbbépítési koncepciójának fontos eleme a tér több szintje 
és annak elkülönülése. A rendezvénytér bejáratához tervezett, 

a tér északi határa mentén 
megépítendő promenád 
tagolja és egy elegáns zöld 
területtel gazdagítja majd a 
hatalmas területet. A szán-
dékunk az volt, hogy visz-
szaadjuk Újpest központi 
terének egykori pezsgését 
vagy még inkább: visszaad-
juk az embereknek a Szent 
István teret. Ne egy vége-
láthatatlan, leburkolt kősi-
vatag legyen, hanem élettel, 
lehetőségekkel teli agóra, 
ahol találkozni lehet, ahová 
érdemes elmenni, mert min-
dig történik valami, legyen 
az bolhapiac vagy óriásho-
mokozó, térzene vagy egyéb 
koncert. Ennek az elképze-
lésnek a központja a piac, 

mint a napközbeni bevásárló- és találkozóhely, és a kulturális 
tér, mint a szórakozás és az esti kikapcsolódás helyszínének a 
kettőse. És ezt öleli körbe majd gazdag lehetőségekkel és prog-
ramokkal a további ütemben elkészülő promenád, zöldterület 
és rendezvénytér. 
▶ HJB: A kulturális tér elgondolása és megvalósítása szerin-
tem csodálatos dolog, hiszen a piac szórakozás is, már maga a 
vásárlás is élmény, és voltaképpen a kultúra is egyfajta táplá-
lék, amire éppen úgy éhezhetünk, akár egy paradicsomra. 

Úgy tudom, a piac építésénél az is fontos szempont volt, hogy 
az építkezés ideje alatt zavartalanul üzemeljen.
▶ BB: A piac mindig is itt volt a Szent István téren, így ami-
kor megkérdeztük az újpestieket, hogy mit gondolnak a piac-
ról, akkor a három legfontosabb elvárás közül az egyik az volt, 
hogy itt, Újpest főterén kell továbbra is maradnia a piacnak. 
A másik a hagyományos piaci hangulat megőrzése, a harmadik 
pedig – mint már említettem – a korszerűség volt. Ezeken felül 
külön büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a régi piac az új 
építése alatt is végig üzemelt, talán ez jelentette a legnagyobb 
kihívást, de sikerült megoldani, egyik nap bezárt a régi piac 
és két nap átpakolás után már üzemelt az új, és ezzel sikerült 
megtartani az árusokat, akiknek az építkezés miatt nem kel-
lett új hely, új vevők után nézniük.

El lehet képzelni egy várost piac nélkül?
▶ HJB: Hogy milyen formában működik, szabadtéren vagy 
csarnokban, egy szinten vagy több szinten, minden nap 
vagy csak bizonyos napokon, az nyilván az adott korhoz 
és viszonyokhoz igazodik, de úgy gondolom, a mi kultú-
ránkban piac valamilyen formában mindig volt és lesz is. 
Ha máshogy nem, spontán kialakul, emlékezzünk a 80-as 
években maguktól létrejött „lengyel” piacokra, amik azután 
kínai piacokká alakultak.
▶ BB: Én nem tudom elképzelni Újpestet piac nélkül, és úgy 
érzem a város szélén épített hatalmas hipermarketek népsze-
rűsége megkopott, az emberek emberi léptékre, emberi szóra 
és emberi kapcsolatok vágynak. A piac ezt jelentette száz évvel 
ezelőtt is, és szerencsére ezt jelenti ma is itt, Újpesten. Jó itt 
vásárolni, jó itt lenni. Ezt az élményt akarjuk megismertetetni 
már óvodáskorban is, így jött létre a gyerekek és szülők köré-
ben is hihetetlen népszerűségnek örvendő piaclátogatási prog-
ramunk. Ha a piac nem lenne, eltűnne valami az életünkből, 
amit a bevásárlóközpontok nem tudnak pótolni.  

Gondolom, azért akadnak olyan újpestiek, akik nehezen szok-
ták meg az újat.
▶ BB: Természetesen az ember ragaszkodik a kitaposott ci-
pőjéhez, nehezen szokja, töri be az újat, de szerintem ez így 
is van rendjén. Én is sokszor az orromban érzem még a régi 
piac illatát.

Mire a legbüszkébb a piaccal kapcsolatban?
▶ BB: Hogy megőriztük a piac jelleget, hogy babakocsival és 
kerekesszékkel is kényelmes itt a bevásárlás, és persze a korsze-
rű és természetes energetikai megoldásokra, arra, hogy a fűtést 
egy, a piac alatt haladó szennyvízcsatornával oldottuk meg. ⬛
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⬛  Haluska Ibolya 

A város mesél. Hogy miről? Múlt-
ról, jelenről, hajdan volt dicsőség-
ről, örömökről, hétköznapokról. 
A házfalakon ott állnak a régi idők 
szimbólumai, az utcanevek láttán 
sikerek, élettörténetek elevened-
nek meg, és hatalmába keríti az 
embert valamiféle romantikus 
vágyakozás a letűnt idők után, 
hogy az itt maradt „cserepekből, 
fényekből, illatokból” újraálmodja, 
újraalkossa a szeretett várost és 
vele együtt önmagát. „Nagymúl-
tú városrész”, „régi Újpest” így 
szokás emlegetni a Baross utca 
és az Izzó lakótelep környékét, 
hiszen több, mint száz éve innen 
indult világhódító útjára a Tungs-
ram, és ötven éve annak, hogy 
az első lakók beköltözhettek az 
Egyesült Izzó által – Károlyi gróf 
majorságának helyén – épített 
lakótelep első lakásaiba. Milyen 
az élet ma a régi Újpesten? Milyen 
nyomokat hagyott a rendszervál-
tás az Izzó lakótelepen? Hogyan 
formálta az elmúlt harminc év ezt 
a sajátos hangulatú városrészt? 
Ennek jártunk utána.

Meleg van, kapóra jön a Baross utcai kis közért, ahol megpakolhatom ásványvíz-
zel a táskámat, és kérdezősködhetek egy kicsit. A boltosnő kedvesen fogadja az 
érdeklődésemet, de mivel nem idevalósi, nem tudja megmondani nekem, hogy 
milyen mostanában errefelé az élet, ő csak annyit lát, hogy „évekkel ezelőtt rosz-
szabbul nézett ki a környék, most mintha kezdene minden magához térni, az üres 
telepek lassan gazdára találnak” – mondja, majd mosolyogva biztat: „A szomszéd 
kocsmában biztosan többet tudnak mesélni.” Megfogadom a tanácsot és benyitok 
a névtelen kis kocsmába, ahol egy középkorú hölgy a pultnál beszélget a felszolgá-
lónővel, és egy hatvanon túli férfi egyedül ülve iszogat az egyik asztalnál. Füstnek, 
a régi kocsmaszagnak nyoma sincs, a feeling mégis a régi. A falon a 
törzsvendégek képei sorakoznak, és a székek, asztalok is bizto-
san megértek már néhány kormányváltást. „Milyen az élet? 
Itt van a nagydumás, majd ő mesél magának” – mondják az 
asszonyok, és nevetve mutogatnak a férfira. Pintér Károly 
gyerekként, a családdal költözött ide 1959-ben. Kis telek, 
szép ház, ma is ott él a fiával együtt. A környéket sze-
reti, minden emlék ideköti; fiatalság, barátok, ismerősök. 
Sóhajtva gondol vissza: „Hol van már a tavalyi hó? Hol 
vannak a régi szép idők, amikor az Izzóba húszezer ember 
járt dolgozni? Hol van a Bányagépgyár, a Hazai Pamutszövő, 
az Öntöde, a Sörétgyár?” A két nő helyeslően bólogat. 

Pintér Károly a keserédes nosztalgia mellett szerencsésnek mondja magát 
– több szakmája is volt: villanyhegesztő, darukezelő, darukötöző, „úgyhogy elég 
jó a nyugdíj, és nem kell pénzt kiadni akkor sem, ha a ház körül adódik valami 
tennivaló, mert mindent meg tudok csinálni egymagam” – mondja, majd hozzá 
teszi: „Szerencsére a közlekedés kifogástalan, így gyakran bejárok a piacra, főzni is 
tudok, szeretek is, el tudom ütni az időt, mert elaludni, azt nem szabad.”
Búcsúzás után megnézem a kocsmában emlegetett új orvosi rendelőt, a nemrég 
rendbe tett Idősek Otthonát, majd átmegyek a lakótelepre, ahol Horváth Ervin, 
finommechanikai műszerész, az Izzó egykori fejlesztési üzemének vezetője az 
otthonában fogad.

A beszélgetés itt is az emlékek felelevenítésével kezdődik. Ervin nagy tisztelet-
tel beszél az elődökről, Dienes Béla vezérigazgatóról, aki a lelkén viselte a dolgozók 
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sorsát, aki a hetente kétszer megrendezett 
vacsorán lejött a dolgozók közé, és velük 
együtt kártyázott. Szeretettel említi még 
Kadlecovits Gézát, az egykori iskolatársat, 
akinél senki sem tudott többet az Izzóról, 
aki a kutatások, a könyvek írása mellett 
Bárdos György vegyészmérnök után a ház 
második közös képviselője lett. „Nekik 
köszönhetően lettünk egy szervezett lakó-
közösség” – mondja Ervin, majd az évente 

kétszer megrendezett fa-
ültetésekről, virágo-

sításokról beszél. 
„Mindenki szí-
vén viselte a ház 
sorsát, a válto-
zást. Ma az em-

berek sajnos kö-
zönyösek. De  úgy 

tapasztalom, ez vi-
lágméretű probléma.” 

A mérnök úrtól azt is 
megtudom, hogy a lakók kicserélődtek, és 
sok fiatal család költözik a telepre. „A la-
kások kelendőek, mert a hely zöld, nyu-
godt, emberléptékű, és a közlekedésnek 
hála az ember pillanatok alatt a városban 
lehet.” Az önkormányzat segítségével szé-
pen újulnak a lakótömbök, a környék terei. 
Üzletek is vannak, nem kell máshova menni.  
Ervinék például nagyon örülnek a nemrég 
megnyílt pékségnek, mert az áru bőséges 
és kifogástalan. 

Kadlecovits Ákossal a Vadgesztenye 
Cukrászdába beszéltünk meg egy talál-
kozót. A hely kicsi, családias. Az udva-
ron felállított asztaloknál, a fagylalt mel-
lett csendesen beszélgetnek a családok.  
Valaki hamutartó után érdeklődik, 
mire a kiszolgáló hölgytől kapja 
a figyelmeztetést: „Gyerekek 
mellett nem szabad.” Ákos 
éppen az édesanyjához ké-
szül, aki nem messze lakik, de 
előtte szakított időt arra, hogy 
beszéljen nekünk a telepről. 
A  gyerekkor mesébe illő volt. 

Mint mondja, „fürtökben lógtak itt a gye-
rekek.” „Nekünk nem volt nyári tábor, mi 
itt nyaraltunk a lakótelepen, vagy az Izzó 
strandon (Tungsram) múlattuk az időt, 
vagy átruccantunk a Farkaserdőbe. Min-
denki ismert mindenkit, úgy mentünk 
egymáshoz, mintha hazamennénk. Ha el-
estem a biciklivel, ketten is odaléptek fel-
segíteni. Összetartó közösség voltunk, fel-
nőttek, gyerekek egyaránt ” – meséli, majd 
a jelen tapasztalatairól beszél. „Néhány 
épületet kerítéssel vettek körbe, és a lép-
csőházak tisztasága sem a régi, ami abból 
is adódik, hogy sok az albérlő, vegyes a la-
kosság kor és társadalmi összetétel tekin-
tetében is.” Ákos sajnálja, hogy a General 
Electric nem adta el az önkormányzatnak 
az óvodát, ahová hajdan maga is járt, an-
nak viszont örül, hogy a tízemeletesek és 
a játszóterek megújultak.

A nézelődésünk végén természetesen 
felkerestük Dr. Dabous Fayezt, a körzet 
képviselőjét, akivel a beszélgetések során 
szerzett benyomásokról, felmerülő igé-
nyekről beszélgettünk. Először az elöre-
gedő városrész került szóba, minek kap-
csán a körzet képviselője elmondta, 
hogy az idős emberek ellátását 
többféle módon is igyekszik 
biztosítani az önkormányzat: 
akadálymentes járdák kiépíté-
sével, szociális munkásokkal, 
napközi otthonokkal, ahol 
kellemesen eltölthetik a szaba-
didejüket vagy akár bentlakás-
sal, ha az élethelyzet úgy kívánja. 
„A  közbiztonság javítását térfigyelő 

kamerákkal, a közvilágítás kiépí-
tésével igyekszünk megolda-

ni” – mondta a képviselő, 
majd az egészségügyi el-
látás problémájáról be-
szélt. Elmondása szerint 
a jelenlegi városvezetés 

nem elégszik meg azzal, 
hogy a város szakrendelője 

és minden orvosi rendelője 

felújításra került. „Nem mondtunk le ar-
ról sem, hogy Újpestnek újra legyen saját 
kórháza, de ez kemény dió. A polgármes-
ter már 2015-ben indított egy kezdemé-
nyezést annak érdekében, hogy Újpesten 
épüljön súlyponti kórház, de mivel az el-
lenzéki pártok nem támogatták, nem jött 
össze elegendő aláírás. De nem adjuk föl, 
hogy tovább javítsuk az itt élők ellátását. 
A képviselő-testület a nyáron határozatot 
fogadott el, amelyben arra kérjük a kor-
mányt, hogy a felújítás után adja vissza  
Újpestnek az Árpád Úti Kórház épülete-
it, mert azokat egészségügyi és szociális 
feladatok ellátására szeretnénk használni. 
Első eredményként a kormány kész arra, 
hogy újratárgyaljon az önkormányzattal 
az Árpád Úti Kórház épületeinek ügyé-
ben. Aláírásgyűjtést is indítottunk annak 
érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt ad-
junk az újpestiek jogos igényének.”

„Az önkormányzat érzékeli az itt élő 
emberek közösség iránti vágyát is. Az utób-
bi években nagy hangsúlyt kapott az identi-
tás erősítése, az új hagyományok teremtése 

– mint a Szent István téren megren-
dezett ünnepélyes tanévnyitó 

vagy a fiatalok fáklyás felvo-
nulása –, egyúttal a régiek 
ápolása, a helytörténeti 
kutatások támogatása, 
a közös értékek összegyűj-

tése vagy a közös mozgal-
mak, mint a Virágos Újpest 

mozgalom elindítása.” A kép-
viselő szerint a közösségi terek 

megújítása, a változatos kulturális, 
sport- és egyéb szabadidős programok is 

sokat segíthetnek abban, hogy az emberek 
egymásra találjanak. A kérdésre, van jövője 
is az Izzó lakótelepnek, Dr. Dabous Fayez 
határozott igennel válaszol. Szerinte, a kö-
rülöttünk lévő város az összes emlékével, 
utcanevekkel, épületekkel, szobraival állan-
dóan emlékeztet bennünket arra, hogy kik 
is vagyunk valójában. Az emlékeink pedig 
táplálják a jövőt.  ⬛

Az önkormányzat érzékeli 
az itt élő emberek közösség 
iránti vágyát is, aminek 
hiányát igyekszik is 
orvosolni. 
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Szesztai György, Újpest főépítésze
Újpesten budapesti viszonylatban is két nagy, 
jelentős lakótelep található. Az egyik a köz-
ponti lakótelep, a másik a káposztásmegyeri. 
A megyeri a rendszerváltás előtt épült, a má-
sik valamivel korábban. A lakótelepek előnye 
volt egykor, akárcsak ma, hogy az épületekkel 
együtt az intézmények is megépültek; óvodák, 
iskolák, üzletek. Másrészt a házakat rengeteg 
zöldfelület, park, és játszótér vette körül, és 

ezek ma is vonzóak az otthontteremtő fiatalok számára. Az ön-
kormányzat célja, hogy ezeket a lakásokat vonzóvá, szerethetővé 
tegye a családok számára. Ennek érdekében több pályázatot is kiír-
tunk az épületek korszerűsítésére, felújítására és ezekre a pályáza-
tokra sokan jelentkeztek. Újpest népessége szerencsére növekszik, 
és jelentős a kereslet a panelek iránt. A régi sztereotípiák ideje, 
miszerint ezek a lakások rosszak, élhetetlenek, már lejárt. A kül-
ső szigetelésnek, az ablakcseréknek köszönhetően ezek a lakások 
energiatakarékosak, és a távhő igazán környezetbarát technológia. 
A lépcsőházak, a hulladéktárolók, a liftek felújítása is megtörtént 
már a házak többségében, de nem ritkák a gépészeti felújítások 
sem. Talán a legszebb, legsikeresebb beruházásunk a Semsey park 
volt, ahol teljesen új táji környezetet alakítottunk ki. A Semseyhez 
hasonlóan szépült meg a Rózsavirág tér is, és a házak homlokzatát 
is igyekszünk egységes tematika szerint felújítani. Ennek érdeké-
ben az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Műegyetem Rajz 
Tanszékével, ahol Tari Gábor vezetésével az egyetemisták meg-
tervezik a színeket, elkészítik a terveket. A tervezést az önkor-
mányzat állja, ezzel is segítve a lakóközösségeket. Az emberek szá-
mára azonban a kényelem, a komfort még nem elég a jó élethez.  

Szükségünk van a jó közösség erejére, összetartásra. Éppen ezért 
a felújítások, támogatások mellett az önkormányzat a közösség-
építésre is nagy hangsúlyt fektet az olyan rendezvényekkel, mint 
például a káposztásmegyeri futófesztivál.

Jókay Attila önkormányzati képviselő
A körzetemben található panelházakat a het-
venes évek első felében kezdték el építeni, és 
akkor az egyik legkorszerűbb lakhatási lehe-
tőséget biztosította a beköltözőknek. A panel-
lakások szinte az átadások óta folyamatosan 
divatban vannak, népszerűségük a jó elosztá-
sú, kis karbantartási igényű kényelmes laká-
soknak köszönhetőek. A lakótelepek közötti 
területek kizöldültek, az évtizedek alatt a fák 

megnőttek, kialakultak a használati módok. Az épületek most már, 
harminc-negyven év múltán korszerűsítéseken esnek át, a legfon-
tosabbak a gépészeti korszerűsítések, a külső szigetelés és a nyílás-
zárók cseréje. És természetesen a zöldterületek és közösségi terü-
letek megújítására is szükség van. Az idősödő fák akár veszélyesek 
is lehetnek, ezért folyamatos ellenőrzésük és esetleges pótlásuk is 
elengedhetetlen. A lakótelepeken található játszótereket folyama-
tosan újítjuk fel, ahogy a házak közötti sétányokat is. Az öko-park 
építés egy olyan kezdeményezés, amely során a helyben található 
anyagokból a lehető legkisebb mértékű változtatásokkal alakítjuk 
ki a mai kor igényeinek megfelelő közösségi parkot. Ez egyszerre 
környezetbarát és mégis látványos beavatkozás. Nagyon büszke 
vagyok a Rózsavirág tér megújítására, három ütemben készült el a 
családok kedvence, hatalmas kutyafuttató, játszótér, pingpongasz-
talok, sőt szabadtéri edzőpálya is van a téren.  ⬛

A statisztikák szerint az ország legtöbb panellakása Újpesten található, és az újpesti emberek 
közel fele panelekben él. Éppen ezért, ha Újpestről beszélünk, elengedhetetlen, hogy a panelben 
élőket, a panellakások állapotát meg ne említsük. És ki más beszélhetne erről hitelesebben, 
mint Nagy László, az Újpest olimpiai bajnok labdarúgója, aki sokáig az Izzó lakótelepen élt, vagy 
Újpest főépítésze, Szesztai György és Jókay Attila, a 12. választókerület képviselője. 

ÚJRA VONZÓ 
A PANEL

ÉLET A VÁROSBAN

A lakótelepi lakások túlnyomó többsége magántulajdonban van, és társasházi vagy szövetkezeti formá-
ban működik. Az önkormányzat támogatja az utak, parkolók, járdák és parkok megújításán túl a tár-
sasházakat is. A házak felújítása során a közterület-használatot díjmentesen biztosítja az önkormány-
zat a társasházi közösségeknek. A másik fontos támogatási forma pedig a pályázat útján elnyerhető 
önkormányzati társasház-felújítási támogatás. Az idei, 2019-es pályázati körben Újpest önkormányzata 
közel 7000 társasházi, zömében paneltechnológiával épült lakás felújítását támogatja. Ez a lakásállo-
mány mintegy 17%-a. A felújítás a lakók életkörülményei mellett a városképet is javítja. 



HLASZNY VERONIKA (47) 
vállalkozó

K áposzt á smeg ye re n 
nőttem fel, első ge-

nerációs lakóte-
lepiként, igazi 
lokálpatriótának 
tartva magam. 
Ahogyan én is, 

gyermekem is Új-
pesten járt általános 

iskolába, idén a kö-
zépiskolai tanulmányait is 

itt kezdi meg. Szülőként a város tanin-
tézmények felé nyújtott folyamatos se-
gítsége, támogatása tetszik legjobban, a 
megújult óvodákba, környezettudatosan 
fejlesztett iskolákba örömmel indítjuk el 

reggelente a gyermekeinket. Megmon-
dom őszintén, a középiskola kiválasz-
tása sem volt egyszerű, hiszen Újpesten 
minden tanintézmény modernizálódott, 
megszépült, okos tantermekkel, korsze-
rű nyílászárókkal, energetikai fejleszté-
sekkel. Mi, szülők nem csak karba tett 
kézzel nézzük a város által megvalósított 
fejlesztéseket, magunk is kivesszük a ré-
szünket ebből. Bár az én fiam már nem 
itt kezdi el az új tanévet, én is beálltam a 
sorba a szülők közé, akikkel egy pályáza-
ton nyert ötven kiló festékkel a Homok-
tövis suli folyosóit varázsoltuk újjá, még 
szebbé, teljesebbé téve ezzel az iskola 
felújítását.

Újpest sokat változott az elmúlt években, egyike lett 
a leglátványosabban fejlődő városoknak. A fejlesz-
tések, felújítások célja az itt élők életminőségének 
javítása. Őket kértük, beszéljenek arról, milyen te-
rületen érzékelnek előrelépést, voltak-e, vannak-e 
számukra különösen fontos fejlesztések? Mindegyikük 
többet is említett.

AZ ÉN ÚJPESTEM
⬛  Végh Attila
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„Munkámból kifolyólag is a közlekedéssel kapcsolatos 
megújulások tetszenek a legjobban Újpesten. Az Árpád 
út felújítása régóta időszerű volt, remélhetőleg a töb-
bi elhasználódott, elkátyúsodott út is sorra kerül majd. 
Nagyon jók az új parkolóhelyek, mint amilyen például a 
Csokonai Iskola előtti, az iskolakezdés idején kialakult 
forgalmi torlódások ezekkel csökkenthetők lesznek, jó 
ötlet volt ez a várostól. Nem csak négy keréken haladva 
tetszenek a friss kerékpárutak is, még több kellene ezek-
ből. A járdák felújítása is szembetűnő a városban, tetszik, 
hogy Újpest megújulásában, fejlesztésében a közlekedés-
nek is nagyobb szerep jutott.       NAGY ZOLTÁN (50) autószerelő

HARLE TIBOR (21) 
egyetemi hallgató

A műszaki egyetem építő-
mérnöki karának hallga-
tójaként kicsit szakmai 
szemmel is vizsgálom 
már az újpesti fej-
lesztéseket, építkezé-
seket, felújításokat. 
A jövőnk a megújuló, 
természetes energiafor-
rások felhasználásában, 
az újrahasznosításban rejlik, 
nagy öröm számomra, hogy Újpest ebben élen 
jár. Az új rendezvényközpont és a piac épüle-
te önmagában is impozáns látvány, de a lát-
hatatlan részek, az energetikai megoldások, 
geotermikus fejlesztések teszik igazán teljessé. 
A  rendelőintézet napelemes fűtési rendszeré-
nek kialakítása is példaértékű. Fiatalként per-
sze a sport, a szabadidő is fontos szerepet kap 
a mindennapjaimban, a Szilas park aktív tor-
napályája, az extrém sportok kedvelőinek szánt 
terepfutó, kerékpáros kör, a spártai kihívások-
ra felkészítő speciális sporteszközök kihelyezé-
se is elismerésre ad okot.
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Az 1934-es kiadású Magyar Gyógyszer-
könyvben ezt találjuk: „Mérj tágasabb 
lombikba háromszáz gramm ricinusolajat 
és száz gramm legtöményebb szeszt. Illessz 
a lombik szájába üvegtölcsért és melegítsd a 
folyadékot 30–40 fokra, azután önts hozzá 
kis részletekben, a lombikot mindannyiszor 
enyhén rázogatva, hatvan gramm kali-
umhydroxidból és kilencven gramm vízből 
készült forró lúgot. Végül tégy a folyadékhoz 
négyszáznegyvenhét gramm formaldehyd 
oldatot és három gramm levendula olajat. 
Másnap szűrd meg a folyadékot papíroson. 
Tiszta-átlátszó, halványsárga-színű, leven-
dula-olaj szagú, olajsűrű, lúgos folyadék. 
Vízzel és szesszel minden zavarodás nélkül 
elegyíthető.” Ez a lysoform.

Formaldehidben oldott káliszappan.  
Vízzel hígítva remek fertőtlenítőszer.  
S. Nagy Anikó a Hadtörténeti Múzeum 
Értesítőjében jó kis tanulmányt jelente-
tett meg róla nemrégiben (Tudja ön már, 
hogy mi a lysoform? címmel). Majdnem 
mindent, amit most elmesélek erről a 
„csodaszerről”, azt tőle tudom. Például, 
hogy egy német vegyész, dr. Stefan Alf-
red kísérletezte ki 1899-ben. És hogy mi 
köze van Újpesthez? Nos, a Lysoformot 
az egész Osztrák–Magyar Monarchia te-
rületén kizárólag a Dr. Keleti és Murányi 
Vegyészeti Gyár állította elő.

Varjak, egerek, üszök
A gyárat két vegyészmérnök, dr. Keleti 
Kornél és Murányi Iván alapította 
1903-ban. Az üzem – melyet a Váci út, 

a Megyeri út és a Stadion utca három-
szögében építettek fel – már az indulás 
pillanatában komoly cég volt, több mint 
száz munkással dolgozott. Területére 
1904-től ipari vágány vezetett. A vállal-
kozás 1917 áprilisától részvénytársaság-
ként működött. Festékeket, gyógysze-
részeti és egyéb vegyészeti termékeket, 
piperecikkeket állított elő. A hódmező-
vásárhelyi Reggeli Újság egyik 1915-ös 
tavaszi számában azt olvasom, hogy a 
Corbin magvédő szert, „mely a mai vi-
szonyok között olcsóbb, mint a kékgálic 
és alkalmazásának egyszerűsége, vala-
mint üszök elleni megbízhatósága miatt, 
a gazdaközönség legnagyobb figyelmét 
érdemli, már Magyarországon is gyárt-
ják, mégpedig Újpesten, dr. Keleti és 
Murányi vegyészeti gyárában”. Az újság 
felhívja a gazdák figyelmét a cég mag-
csávázó szerére is, mely „használható 
tavaszi és őszi vetésnél, búza, árpa, rozs, 
zab és kukorica csávázásához”, és ami 
„nemcsak üszök ellen védi a magot, ha-
nem megóvja a gazdát varjak, galambok, 
egerek kártevésétől is, mert a Corbinnal 
csávázott magot ezek az állatok utál-
ják”. Mindazonáltal a gyár leghíresebb 
és legjövedelmezőbb terméke sokáig a 
Lysoform volt, mely név alatt szappan és 
fodormentás szájöblítő is futott. 

A szultán, a főherceg és  
a ruhátlan nő
A történet mesébe illő. Minden úgy tör-
tént, ahogy kell. Pedig volt mit tenni. 

Ugyanis a Lysoformot előbb el kellett 
fogadtatni az orvosokkal. Az első hirde-
tések is az orvosi szaklapokban jelentek 
meg. A Lysoform a baktériumok gyilko-
sa, a kórokozók hóhéra, miközben nem 
büdös – mint az egyéb korabeli fertőt-
lenítőszerek –, ráadásul az emberre ár-
talmatlan. Eseteket soroltak, melyekben 
terhes asszonyok véletlenül Lysoformot 
ittak, ám kutya bajuk sem lett, s egészsé-
ges gyermekeket szültek.

Az orvosok után az átlagembert, a vá-
sárlói tömeget kellett meggyőzni. Képes-
lapok, szórólapok, számolócédulák, újság-
hirdetések, levélzáró bélyegek készültek 
sokszor többszázezer példányban. „Tudja 
Ön már, hogy mi a Lysoform?” A kérdés 
azt sugallja az olvasónak, hogy ha nem 
tudja, jobb, ha be sem vallja, mert akkor 
nagyon le van maradva. A háború kitöré-
se után a reklám szakemberei a hazafias 
érzelmekre, a királyhűségre, a háborús 
hősiesség és a háborús szenvedés romanti-
kájára építettek: Lysoformot reklámozott 
I.  Ferenc József császár, Vilmos császár, 
a  török szultán, József főherceg és gróf 
Tisza István. Lysoformot reklámoztak a 
sebesülteket gondozó hős ápolónő vagy 
a harctéren küzdő férfiért aggódó szép-
séges asszony alakjával. Dr. Székely Zsig-
mond budapesti nőgyógyász Egészség és 
Fertőtlenítés című, ingyenes ismertetőjé-
nek fedelén pedig – a korban szinte egye-
dülálló módon – feltűnt a ruhátlan nő. 
A fertőtlenítőszert kórházak, laktanyák 
számára bádogkannákban forgalmazták, 

LYSOFORM   
Újpest hajdani sikerterméke 
⬛  Szalay György 

Nyolcszegletes, szép formájú üvegeibe egy-egy rég nem boly-
gatott falusi padláson ma is belebotlunk.  Száz-százhúsz évvel 
ezelőtt még nem mindenki, ötven-hatvan évvel ezelőtt pedig 
már nem mindenki ismerte. A közbeeső bő fél évszázadban 
viszont férfi és nő, ápolónő és sebesült katona, óvodás gyer-
mek és aggastyán is tudta, hogy mi az. Egyszóval: mindenki 
ismerte. Tudták, hogy mire szolgál. Nagyapáink és nagyanyá-
ink, dédapáink és dédanyáink számára olyan volt, mint ne-
künk a szappan, a fogkrém vagy az aszpirin.

MÚLTIDÉZŐ

A Lysoformot az egész 
Osztrák–Magyar 
Monarchia területén 
kizárólag az újpesti gyár 
állította elő.



míg a háztartások számára 100, 250, 500 
vagy 1000 grammos üvegekbe töltötték. 
Olyan gigászi mennyiségben gyártották 
és adták el, hogy a városi és falusi há-
zak félhomályos padlásain, a nagyszüle-
ink által felhalmozott, kéregszerű, vas-
tag porral bevont üvegek közt még ma, 

2019-ben is találunk olykor egy-egy pél-
dányt a Lysoform-védjegyet viselő, jel-
legzetes, nyolcszögletes, zöld üvegekből.

Kíváncsiság és szükséglet
Dr. Keleti Kornél 1877-ben született és 
1943-ban halt meg. Állítólag nemcsak 
vegyész és vállalkozó volt, hanem szü-
letett reklámszakember is. Ő vezényel-
te a propagandát. Szakszerű ismertetés 
vagy a járókelő grabancát megragadó 
plakát, mindegy volt neki, mindenhez 
értett. Össze is foglalta elképzeléseit és 
tapasztalatait, például a Tudományos 
újdonság reklámja és propagandája 
című munkájában. „Eleinte a kíváncsi-
ság kísértése a cél, utóbb a megszokott 
szükséglet állandó ébrentartása: ez a 
két fő útja a céltudatos propaganda és 
reklámnak.”

A huszárhadnagy vérmérgezése
Murányi Iván ugyancsak 1877-ben szü-
letett, ám már az első nagy háború har-
madik évében, 1916-ban meghalt. Sokan 
úgy vélték és vélik, hogy a leghíresebb 
Lysoform-reklámon – a szégyenlősen 
mosolygó ifjúról van szó – az ő arca lát-
ható. A családi legenda szerint a reklám 
ötlete valóban Murányitól származott, 
reggel, a tükörrel szemben állva, borot-
válkozás közben ötlött az eszébe. 1915. 
november 20-án a vegyészeti újságok-
ban közlemény jelent meg: „Murányi 
Iván kereskedelmi tanácsos, a dr. Keleti 
és Murányi vegyészeti gyár cégfőnöke, 
mint tartalékos honvédhuszárhadnagy a 
30.  számú honvéd-gyalogezred pótzász-
ló-aljához vonult be katonai szolgálatra.” 

A sors fintora, hogy a kor legismertebb 
fertőtlenítőszerének gyártója – tizen-
egy hónappal később – vérmérgezésben 
halt meg?

Áldozatkészség és szomorú vég
A Kemenesalja című újság 1914 októ-
berében azt írja, hogy az „újpesti gyár 
szép példáját adta az áldozatkészség-
nek, amikor is kétezer koronát adott a  
Magyar Vöröskereszt Egyletnek”, ezen-
felül „a gyár hivatalnokai elhatározták, 
hogy a háború ideje alatt havi fize tésük 
egy százalékát a hadbavonult katonák 
hátramaradottjainak adományozzák”, 
továbbá a cég „nagyszámú sebesültet 
ápoló intézménynek ingyen szállít Lyso-
form fertőtlenítőszert”.

A Hét című újság egyik 1933-as szá-
mában azt olvasom, hogy a gyár, mely-
nek külföldi presztízse is jelentős, „a na-
pokban ünnepelte alakulásának három 
évtizedes fordulóját”, és ez alkalomból 
„ünnepi közgyűlésén Kálmán Henrik, 
az Angol Magyar Bank vezérigazgatója 
nagyszabású beszédet mondott”.

A két háború közt a cég prosperált. 
A második világháború után természete-
sen államosították, története ettől kezd-
ve már szomorú: ilyen-olyan néven ide-
oda csatolták, míg végül a festékgyártást 
1969 körül teljesen meg is szűntették. 
A  lelkes, hozzáértő, elhivatott alapító 
páros másik tagja, dr. Keleti Kornél sem 
érte meg a gyár gyászos végét, bár ő maga 
is gyászos időkben, 1943 augusztusában 
halt meg Budapesten. ⬛

Dr. Székely Zsigmond Egészség és 
Fertőtlenítés című ismertetőjének fedele

Dr. Keleti Kornél 
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MÁS, AMI UGYANAZ
A szerző politikus, filozófus, katoli-
kus, ráadásul lengyel. A könyv alapos, 
megfontolt, érdekes, meglepő. Mon-
danivalóját sokféle módon támasztja 
alá és járja körül, pedig amit mond, az 
valójában nem bonyolult. Lényegében 
annyi, hogy a liberális demokrácia 
olyan, mint a létező szocializmus volt.

Na de milyen volt a szocializmus?
A szerző válasza, hogy a szocia-

lizmus egy olyan ideológiai-politi-
kai-szellemi-társadalmi-nyelvi egész 
volt, amibe ha belecsöppentél, ak-
kor nyomban a sokmillió tökéle-
tesen egyforma példány egyikévé 
lettél. Szocialista elvtárssá a szoci-
alista hazában, ahol szocialista mű-
vészetet műveltek a művészek, szo-
cialista hazaszeretettel szerették a 
szocialista hazát a szocialista mező-
gazdaságban és a szocialista nagy-
iparban tevékenykedő munkások…

Ilyen volna a liberális demokrácia is?
Önmagáról természetesen azt ál-

lítja, hogy nem. Ellenkezőleg. Nagyon 
is más. Egy csodálatosan differenciált 
egész. Sok-sok egymás mellett boldo-
gan élő, türelmes és színes közösség, 
csoport és identitás elegye. Semmi-
képpen nem homogén, semmiképpen 
nem parancsuralmi vagy rendpárti…

A szerző ennek mond ellent. Szerin-
te ugyanis a liberális demokrácia egy 
egységesítő gépezet, mely eltűntetni 
igyekszik a különbözőségeket, az em-
berek gondolkodását egy irányba tere-
li, nézeteiket, viselkedésüket, szóhasz-
nálatukat azonos mederbe kényszeríti. 

Legutko arra figyelmeztet, hogy 
mindkét eszmerendszer ellenvetést 
nem tűrve, erélyesen és türelmetle-
nül jobbá akarja tenni a világot. ⬛

Szepesi Attila

ORSÓCSIGÁK, PATKÓSZÖGEK
Benedek-nap táján szoktam először ellátogatni Ábrahámhegyre. Rendet kell raknom a 
kertben. Igaz, ami igaz, könnyen eltérít bármi a munkától. Masírozó hangyamenet vagy 
ismeretlen madár.

A hó elolvadt. A ringlófa alatt pirosló hunyor virít, a pázsiton fehér ibolya. A kőfal 
árnyékában néhány veres tulipán – anyósom ültette, aki rég nem él már, de a tulipánjai 
kitartanak.

A Balaton túlpartja ködben. Varjúcsapat száll északnak – a tavasz biztos jele. A faházikó-
ban, melyet október óta nem látogatott senki, dermesztő a hideg. A pókok, melyeket tavaly 
szelíden kitessékeltem, minden sarokban ott gubbasztanak. Ajtót-ablakot nyitok a napsuga-
raknak. A kertben verőfény és pattanó rügyek. Odabenn barlangok nyirkos fuvallata. 

Ketten gondozzuk a kertet. A Teremtő meg én. Magam kisinasi minőségben. Nem értek 
fához, bokorhoz. Semmihez nem nyúlok, amihez nem muszáj. 

Erdő volt itt négy évtizeddel korábban. Néha a fák tövében előbukkan a vadon túlélője, 
egy-egy róka- vagy őzlábgomba. A kőfalnál erdei sikló meg rezesen pöttyögetett lábatlan 
gyík. A tölgyek háncsán végigcammog a szarvasbogár. Tudom, vendég vagyok és ők a gaz-
dák. Rigók, harangvirágok, tücskök-bogarak. Amikor a fűben futkosó pinty, a gyepibéka 
vagy az ágon bukfencező pele szemrehányóan néz rám, igyekszem összehúzni magam, zord 
betolakodó.

Söpröm, égetem az avart. Keserű a füstje. Az egyik csomó alól sárgult csontváz kerül 
elő. Tanakodom egy sort, elkószált macskakölyöké, süné-e vagy peléé. 

Megpihenek a teraszon. Rágyújtok és sorra veszem a párkányra kirakott tavalyi limlo-
mokat. Az unokáim gyűjtötte kincseket. Három patkószög – a salföldi majorból. Orsócsi-
gák és kőnehezék-vigyázta csapzott bagolytollak a kolostor erdejéből. Pulykatojás-pettyes 
kavics, tán egy sóderkupacból. Veres patron – fácánvadász hajíthatta el a kékkúti határ-
ban. „Letenye, végállomás” feliratú papírfecni a falra szögezve – unokáim mozdonyvezetőt 
játszottak. Végül néhány bordó, krémszínű foltokkal tarkázott kő – a permi tenger emlé-
keztetője. Mintáiba beleképzelhetek barlangi medvét vagy szárnyas oroszlánt.

Ebéd után fordulok egyet a környéken. A temető szélén friss sírhalom. Akit eltemet-
tek, közel húsz évvel volt fiatalabb nálam. Odébb, a Szent Iván-kápolnánál, ahol tűzugra-
tók szokták ünnepelni a nyári napfordulót, most lélek se mozdul. Ide látszik a Badacsony.  
Kisasszony-napján jártam erre utoljára, és meghökkenve néztem az öreg vulkánt. Füstölt, 
mintha sokmillió év után újra ki akarna törni. Seregélycsapat gomolygott fölötte. Hiába 
durrogtak a karbidágyúk, lecsapott újra meg újra a temérdek szárnyas szőlőtolvaj. Meg-
szokták a  madárijesztőt is, a kalapjára szállnak megpihenni. 

A Nyulas-dűlőben kopott róka csalinkázik a kórók közt. A meredek löszfalban még 
üresen ásítanak a gyurgyalagoduk. A traktort, melyet évekkel ezelőtt itt felejtett valaki, 
már csak a rozsda tartja össze. Révfülöpön avart égetnek. A füst sárgán kanyarog az ég 
felé. Eszembe jut, volna nekem is még elég sepregetni-égetni valóm a kertben. Fordulnék is 
haza, de a parasztbarokk kőfeszületnél a lábam önállósítja magát – hagyom – és lekanya-
rodom a Burnót-patak felé.

A karcsú víz átszeli a Káli-medencét, átkacskaringózik a Bugybereken, a kócsagokat 
vendégelő mocsáron, az üdülővé alakított hajdani vízimalom alatt, és az ábrahámhegyi 
strandnál éri el a Balatont. 

Most túl sok látnivaló nincs rajta. Vízér csordogál a száraz nádcsomók közt. Békák, 
szitakötők, apróhalak sehol. Pedig tavaly pünkösdkor itt randevúzott az északi Balaton 
valamennyi küsz-hala. A szélhajtóké, ahogy errefelé mondják. Akkora seregbe verődtek a 
nászukat ülő kisarasznyi halacskák, hogy a szélsőknek már nem jutott víz. Fennakadtak, 
vergődtek a parti gizgazok közt. Forrt, bugyborékolt az egész patak.

Ahogy bámészkodom, elsötétül az ég. Kormos árnyék kúszik a patakra. Észre sem vettem 
– a hegyek sokáig eltakarják a felhőket –, micsoda zegernye idő közeledik. Esni kezd. Aztán 
már hópihék szállingóznak a kövér cseppek közt. Tél lesz hirtelen. Egy pillanat és a váratlan 
jött félhomályhoz vacogtató hideg keveredik. Hallom a kárvallottan károgó varjakat. Őket 
is meglepte az újra támadó tél, hiszen eddig északi költőhelyeik felé vitorláztak a magasban. 
Időjóstehetségükbe vetett hitem meginog. Becsaptak, de maguk is pórul jártak. 
Tanácstalanul kavarognak odafönn. Fekete felhőn fekete szárnyak. Mintha azt latolgatnák, 
visszaforduljanak-e délnek. ⬛
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Az idei év talán, ha nem a legjobban 
várt sorozata a stílusosan július 4-vel 
elstartoló Stranger Things, amely már 
harmadik alkalommal kalauzolja 
a nézőket a felszínen idilli Hawkins 
városába. Főszereplőink már javában 
kamaszodnak, a nyolcvanas évek és 
a bevásárlóközpontok őrülete a csú-
csán jár, és vele együtt a hidegháború 
sem elhanyagolható szerepet játszik 
az új szezonban. 

2016-ban indult a sorozat, s habár már túl van a harmadik 
évadon a Netflix zászlóshajója, még mindig nincs egyszerű 
dolga az embernek, ha meg akarja érteni, miért is vált ki 
belőle és nagyon sok mindenki másból is ekkora rajongást. 

Kritizálni könnyű, számtalan oka lehet az ellenszenv-
nek, de a vonzódás okát lényegesen nehezebb megérteni. 
Nem is emlékszem olyan sorozatra, amely ismerőseim kö-
rében ilyen mértékben aratott volna osztatlan sikert, hi-
szen ez mégis csak egy úgynevezett popcornsorozat. Nem 
ez fogja megváltani a világot. Nincsenek benne hatalmas 
csattanók, politika, cselszövések, még csak kiélezett sze-
mélyes konfliktusok sem, egyszerűen jó alaphangulat van, 
kellő izgalom és most már a felnőtté válás első, nagyon is 
ijesztő pillanatait is megtapasztaljuk a szereplőkkel. 

A fiúk-lányok már kamaszodnak, dúl a szerelem, min-
denki kedvenc sheriffje, Hopper próbál belehelyezkedni 
az apaszerepbe, egyre kevesebb a szerepjátékozás a pincé-

ben, és ahogy az lenni szokott az első szerelmekkel, a ba-
rátságok is elkezdenek átalakulni. Természetesen emellé 
még folytatódnak a már megszokott rémségek, kapunk 
egy-két fenomenális új karaktert, egy hidegháborús 
orosz szálat és szokatlanul sok humort.

Itt lehet igazán tetten érni a varázs mibenlétét. Nem 
is feltétlenül a horrorba nyúló sci-fi-elemek miatt izgul 
őrülten az ember, és nem is a kocka srácokban látja meg 
önmagát, kötődik a karakterekhez. Azért működik, mert 
a  Duffer-testvéreknek sikerült maradéktalanul megte-
remteni a nyolcvanas éveket, egy világ tökéletes lenyoma-
tát létrehozni, egy olyan világét, amelyben minden elem 
a helyén van –  legyen az zene, képi világ, karakterek –, 
búrába zárni és kedvük szerint elültetni benne bármilyen 
narratívát. Mindegy, mit raknak a búrába a megalkotott 
világ keretein belül –, hiszen a történet minden eleme is-
merős lehet már valahonnan –, az működik, és az összha-
tás még így sem hat elcsépeltnek. Sőt elképesztő bája van.

Ez a báj talán abból is fakad, hogy noha a fináléban 
háttérbe szorult az akciódús jelenetek miatt, mégis csak 
egy klasszikus „első kamaszlépések” narratívát kapunk. 
Fura ezt mondani, de az évad alatt végig az volt az ér-
zésem, hogy óriás, más dimenzióból szabadult lények 
ide, telekinetikus képességekkel megáldott lány oda, a 
legfurcsább dolgok, amik a szereplőkkel történnek, azok 
mind a felnövés egy-egy absztrakt pillanatához köthe-
tők. Természetesen a hibátlan színészi munka erre min-
denképp rátesz, még ha a felnőtt szál nekem kicsit lapos-
ra sikerült idén. 

Aki nem kezdte el, tegye meg, ha azon kevesek közé tar-
tozik, aki esetleg nem kedvelné, még akkor is érdekes, már 
csak az elképesztő sikere miatt is. Aki pedig már túl van 
rajta, annak ajánlom figyelmébe a zenét szerző páros, Kyle 
Dixon és Michael Stein zenekarát, a SURVIVE-ot. ⬛

BNM
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HÁZI PRAKTIKÁK

FŰSZERNÖVÉNYEK 
OTTHON

A fűszernövények 
legnagyobb előnye, 
hogy nem szükséges 
hozzájuk óriási kert, 
a teraszon vagy az 
ablakban is nagyon 
jól érzik magukat.  
Így aztán számos  
fűszer kéznél van a 
főzéskor, és látvány-
nak sem utolsó a sok 
változatos zöld növény. 

A petrezselyem könnyen termeszthető növény. Külső leveleit gyakran kell szedni, hogy a 
belsők szépen kifejlődjenek. Nincs napfényigénye, de érzékeny a talaj kiszáradására, ezért 
gyakran kell öntözni. Tavasztól késő őszig ültethető. A magoknak hosszú időre van szükségük 
a kicsírázáshoz, akár 6-7 hétre is. Frissen és szárított állapotban levesekhez, töltelékek, főze-
lékek, főtt és pirított burgonya, tojásételek, saláták ízesítésére, liba, kacsa, csirke sütésekor 
és ételek díszítésére használjuk. Inkább a kész ételhez adjuk, mert nemcsak aromáját, de 
vitamintartalmát is elveszíti, ha hőhatás éri. Levele elrágcsálva kiválóan tisztítja a légutakat. 
Szára is ehető, ami intenzívebb ízű, mint a levelei. 

A bazsalikom eredetileg Dél-Ázsiából, Perzsiából, Afrikából került Európába, és itt is kedvelt, 
egynyáriként termesztett kerti, cserép- és fűszernövény lett. Jellegzetes illatú és dús aromájú, 
színe zöld, virága pedig fehér színű. Mindössze egy évig él. Kifejezetten igényli a meleget és a 
napfényt. Ha nagyon hűvös éri, tönkremennek a levelei. Már ősszel érdemes bevinni a lakásba 
és folyamatosan visszavágni a hajtásait. A szárazságot rosszul viseli, ezért folyamatos öntözést 
igényli. Fanyar illatú, pikáns ízű fűszernövény, ami illóolajat, cseranyagot, szaponint és keserű 
anyagot tartalmaz. A zöld növényi részekben sok a C-vitamin. Igen sokoldalúan használható: 
levesek, főzelékek, saláták, szószok, pácok, sültek, mártások, darált húsok, halételek, kolbász-
áruk, növényi ecetek, ecetes és vizes uborka ízesítéséhez, gyógytea készítésére. Főtt ételek-
hez a főzés utolsó perceiben kell hozzáadni. Íze a legjobban citrommal és fokhagymával 
kombinálva érvényesül.

A rozmaring könnyen termeszthető a kertben és virágcserépben egyaránt. Tetszetős és illatos 
leveleinek köszönhetően dekorációként is kiválóan mutat. Mivel termesztése igen könnyű, 
gyakran ajánlják kezdő kertészeknek. Dugványról vagy magvakkal szaporítható. Ha a magva-
kat akarjuk elvetni, előbb áztassuk vízbe őket néhány órára. Legjobb, ha előbb bent ültetjük 
el a magokat 6-8 héttel a fagy beállta előtt, hogy felgyorsítsuk a csírázási folyamatot. A teljes 
napfényt vagy a félárnyékot kedveli. Sütéshez, grillezéshez ideális, de szörpöt és ecetet is készí-
tenek belőle. Számos pozitív tulajdonságának köszönhetően az egészségre is kitűnően hat.

Az oregáno elsősorban a pizzák fűszereként terjedt el, de természetesen ennél jóval sokolda-
lúbb növény. A friss oregánó a spenóthoz, leveles zöldségekhez hasonlóan kiváló rostforrás. 
Magas vas-, mangán-, kalcium-, kálium- és C-vitamin-tartalma van, valamint omega-3 zsírsa-
vak is találhatóak benne. Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, az oregánóból készült 
tea (1 tk. oregánó, 2 dl forró víz) görcsoldó, étvágygerjesztő, segíti az emésztést. Enyhíti az 
influenzás, megfázásos tüneteket, köhögéscsillapító hatása is van. Kis mennyiségű oregánó-
olajjal kezelhetőek a bőrproblémák, gombásodás és korpa ellen is használható.

A menta egy jól ismert fűszer- és gyógynövény. A mindennapokban is igen gyakran használt 
növény, amelynek minden háztartásban jelen kellene lennie. Nem igényel extra gondoskodást, 
csupán világos, napos helyre van szüksége. Időnként érdemes visszavágni és rendszeresen kell 
öntözni. A mentából készült teának görcsoldó hatása van, de koktélok és ételek ízesítésére is 
alkalmas. Kiváló emésztési problémákra, elmulasztja a haspuffadást, de hányinger esetében is 
segít. Teáját fejfájás ellen is érdemes bevetni, nemcsak nyugtat, frissít is. ⬛



Ha nem is tudunk mindennap órákat az étkezésre szánni, legalább 
vasárnaponként próbáljuk ellesni tőlük a titkot. Amikor az olasz 
ízekre gondolunk, elsőként mindenkinek a pizza jut az eszébe.  
Pedig az olaszok azt ebédre soha nem eszik, túlságosan nehéz étel, 
és nem is illik a családi ebédekhez. A több fogás elsőre soknak tűn-
het, de ezek mind könnyű ételek. Tegyünk egy próbát, ebédeljünk 
több fogást kisebb adagokban és élvezzük az ízeket. 

Az olasz menü a következőképpen épül fel:
Antipasto – előétel, ami lehet hideg vagy meleg, legtöbbször  
saláta vagy zöldségleves
Primo – első fogás, ami többnyire egy könnyű rizottó vagy tészta
Secondo – második fogás, ami leggyakrabban hús, hal, tojás, eset-
leg sajt és valamilyen főtt idényzöldség és/vagy saláta,
és végül az elmaradhatatlan desszert.

MENÜ OLASZ MÓDRA
Dolce Vita! – mondják az olaszok. És valóban ők mindennek megadják a módját, igaz ez az étkezé-
sükre is. Náluk nem divat a gyorsétterem, ők időt szánnak arra, hogy élvezzék az ízeket. Még hétköz-
naponként is képesek végigenni az étlapot, a hétvégék meg sokszor kifejezetten a nagy családi össze-
jövetelekről szólnak, amelyeknek természetesen az evés áll a középpontjában. 

GASZTRONÓMIA
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Könnyű zöldsaláta
Hozzávalók: koktélparadicsom, zöldsaláta, sárgarépa, uborka, 
balzsamecet.

Elkészítése: Ez a létező legegyszerűbb fogás, hiszen tulajdonkép-
pen semmi mást nem kell csinálni, mint minden megmosott 
összetevőt apróra vágni, majd jól össze kell keverni és meglo-
csolni a kedvenc öntetünkkel, ami lehet balzsamecet vagy kü-
lönböző olajok keveréke. Itt annyi a titok, hogy ne öntsük nya-
kon a salátát, mert az eláztatja és úgy keserűvé válik. Annyit 
kell enni, ami meghozza az étvágyat a következő fogásokhoz.

Paradicsomleves sajtos pirítóssal 
Hozzávalók: fél fej vöröshagyma, 2 kanál olívaolaj, 2 dl víz, 
5 db paradicsom, bazsalikom és oregánó ízlés szerint, só, bors.
Elkészítése: Kockázzuk fel apróra a vöröshagymát. Egy fazékba 
öntsünk körülbelül két-három evőkanálnyi olívaolajat, majd a 
forró olajon kezdjük el pirítani a hagymát. Eközben a meg-
mosott paradicsomokat vágjuk fel kisebb darabokra, utána te-
gyük egy fazékba, amikor már a hagyma megpirult. Addig ke-
verjük, amíg masszává nem válik, vagyis amíg a paradicsom el 
nem főtt. Ekkor öntsünk az egészhez körülbelül 1,5-2 dl vizet. 
Majd botmixerrel krémlevessé pépesítjük. Ezután következik 
az ízesítés: a legklasszikusabb olasz fűszereket használjuk, azaz 
bazsalikomot és oregánót ízlés szerint, majd a só és a bors kö-
vetkezik. Pár perc főzés és kavargatás után az ízek összeérnek, 
és kész a maximálisan természetes alapanyagokból elkészített 
olasz paradicsomlevesünk, ami után garantáltan mindenki 
elégedett lesz. Sajtos pirítóssal különösen finom, de ezt el is 
hagyhatjuk, hogy a főételnek is legyen helye. Ha csak díszíte-
nénk, akkor szórjunk rá frissen reszelt parmezánsajtot.

Spenotós tészta
Hozzávalók: spenót, sárgarépa, 500 g tészta, 1 kanálnyi sótlan 
mogyoró.

Elkészítése: A tésztát feltesszük főzni, közben a zöldségeket kevés 
olajon megfonnyasztjuk. Ha a tészta elkészült, alaposan lecse-
pegtetjük, és a zöldségeket ráöntjük. Összeforgatjuk az egészet, 
majd serpenyőben megpirítjuk a mogyorót és a tetejére öntjük.

Zabaglione – pohárkrémdesszert
Hozzávalók: 40 dkg málna vagy eper, 15  dkg barna cukor,  
2 csomag vaníliás cukor, 6 db tojássárgája, 3 evőkanál édes fehér-
bor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj.

Elkészítése: A málnát vagy epret tegyük egy szűrőbe, majd folyó-
víz alatt mossuk meg. Ezután alaposan csepegtessük le, majd ke-
verjünk hozzá 5 dkg barna cukrot, egy mokkáskanál őrölt fahéjat 
és egy csomag vaníliás cukrot. A poharak aljába kanalazzunk 
1-1 evőkanállal a málnából. A maradék gyümölcsöt tegyük bele 
egy szűrőbe, és hagyjuk a levét teljesen lecsepegni. A tojássárgá-
hoz adjuk hozzá a maradék cukrot és vaníliás cukrot, majd robot-
géppel keverjük habosra. Ezután keverjük hozzá az édes fehér-
bort is. Ezután az edényt a tojásos keverékkel helyezzük vízgőz 
fölé, majd kézi habverővel keverjük 10-12 perc alatt sűrű habbá. 
Végül a maradék lecsepegtetett gyümölccsel keverjük óvatosan 
össze a tojáshabot, majd elosztva kanalazzuk a poharakban lévő 
málnára. Az elkészült pohárkrémet rögtön tálalhatjuk.
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Farmer: 
az örökzöld 

kék
Kevés olyan ruhadarab létezik, ami nemtől, 
kortól függetlenül mindenki gardróbjában 
megtalálható. A farmer már régen túlnőtte 
a neki gondolt szerepet és ikonikus elem-
mé vált az öltözködésben. Nemcsak nad-
rágot, szoknyát, szinte mindent készítenek 
belőle, még táskát, fejkendőt és fürdőruhát 
is. Hogy e két utóbbi mennyire praktikus, 
az már egy másik kérdés, de egy biztos, 
a farmer kihagyhatatlan a legalapvetőbb 
ruhatárból is. 

A farmernadrág abban is előkelő helyen áll, 
hogy elmondhatná magáról: születésnappal 
is rendelkezik. Bizony, pontosan 1873. május 
20-a volt az a nap, amikor elkészült az első 
sötétkék vászonból készült nadrág, amit sze-
gecsekkel erősítettek meg a munkások szá-
mára. Jacob Davis szabómester kezei alól 
került ki, Levi Strauss pedig az erős szöve-
tet biztosította hozzá, amit Európából szál-
líttatott Amerikába. Magyar vonatkozású 
érdekesség, hogy 1848 környékén a szegedi 
várban is készültek hasonló sötétkék vászon-
nadrágok a katonák számára. Egyébként ez 
a sötétkék, magas teherbírású anyag, amit 
később denimnek neveztek, szintén Európá-
ból származik, pontosan Franciaországból, 
méghozzá a 16. századból. A másik helyszín, 
ahol a farmer története elindult, az Olaszor-
szág és Genova, ahonnan Levi Strauss szin-
tén szállíttatott anyagot, ebből az olcsóbb 
munkásruhák készültek, és egyes találgatá-
sok szerint innen a jeans szó eredete. De ter-
mészetesen abban biztosak lehetünk, hogy 
nincs az a munkás, aki divatot teremtett 
volna, azaz kellett egy ismert arc, aki rajon-
gója lett a farmernak. Ő nem volt más, mint 

a kor szexszimbóluma Marilyn Monroe, aki 
rajongott ezért a férfias darabért. A férfiak-
nál Marlon Brando volt az egyik úttörő, ő 
több filmjében is ebben játszott. És persze 
jöttek a legendás zenészek, a Rolling Stones 
például addig merészkedett Andy Warhol 
ötlete alapján, hogy egy lemezborítójukon 
egy farmerbe bújtatott férfi test látható. Ezt 
akkoriban egyenesen vérlázítónak titulál-
ták. Majd Mick Jagger, mindenkit megbot-
ránkoztatva, farmerből készült öltönyben 
jelent meg Catherine Denevue esküvőjén. 
Egy bizonyos, a farmer elindult hódító út-
jára és innentől sem visszaút, sem megállás 
nem volt, illetve a mai napig nincsen. Jane 
Birkin a trapéz szárú farmert hozta divatba, 
ami a mai napig része az aktuális trendnek. 
Volt időszak, amikor kevésbé volt népszerű, 
de idővel mindig, minden nagyobb divat-
házban ismét előkerül. Lehet sportos, szűk-
szárú, rövid, kertész, rugalmas, bő, trapéz, 
tépett vagy bármilyen, viselhetjük lezseren 
vagy fehér inggel, egy biztos, farmer nélkül 
nem lehet létezni. Talán nem túloztak a 
nagy divatházak tervezői, amikor ráragasz-
tották a „második bőr” nevet. ⬛

DIVAT
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Védjük a környezetünket, 
óvjuk a természetet.

Mi, újpestiek
takarékosan bánunk  
az energiával.

HALO Uszoda,
 Energiatakarékos fűtési 
és hűtési rendszer



Egyre többen csatlakoznak az Újpest 

legszebb kertjei mozgalomhoz.
Közös munkával szépültek meg  

a játszótereken a padok.

Parkolóépítés, bővítés: Erdősor, Nyár, 

Virág, Fóti, Munkásotthon, Tél utca.

Új gyalogátkelőhely a Baross és a Pe-

rényi Zsigmond utcák találkozásánál. 
Lakók kérésére közvilágítás épült a

Váci út 119-121-ig tartó szakaszára. 

Az idősek parkjának nemcsak  

a kezdeményezők örülnek.

Közkívánatra, mindössze egy év alatt  

felépült a Halassy Olivér Városi Uszoda.

Kutyások kérték: tizennyolc új kutyafut-

tató épült városszerte.

Forgalomcsillapított övezet épült ki 

Megyeren és Istvántelken.

AZ ÚJPESTI PÁRBESZÉDNEK  

KÖSZÖNHETŐ FEJLESZTÉSEK

Lakók kérése volt a Szilas Park

sétányainak kivilágítása. 

Korábban veszélyes kereszteződés

kapott közlekedési lámpát a Nádor - 

Türr utcai csomópontban.

Rendőrségi központtal rendelkező új 

térfigyelő kamerarendszer épült.


