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Újpest választotta a feladatra
Dr. Hollósi Antal, a  Károlyi Sándor Kórház orvos igazgatója Újpesten született, 
ma pedig már nem csupán orvosként, hanem országgyűlési képviselőként is a 
IV. kerületért tevékenykedik. Mindeközben az újpesti hagyományokat is ápolja, az 
Újpesti Városvédő Egyesület mellett alapító tagja és ügyvivője annak az újjászerve-
zett értelmiségi klubnak, amelyet ma Közművelődési Kör néven ismerünk. Vallja, 
a hely választotta őt a feladatra, és nem fordítva.

– 1946-ban, amikor én születtem, Új-
pest még önálló város volt. A  Me-
gyeri Úti Általános Iskolába jártam 
és a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
érettségiztem. Bár a családunkban és 
az ismeretségi körünkben mindössze 
egy-két orvos volt, fiatalon határoztam 
el, hogy én is erre a pályára lépek, 
a  munkahelyem pedig azóta is Új-
pesthez köt – mesél a kezdetekről dr. 
Hollósi Antal országgyűlési képviselő.

Elsőre felvették a Budapesti Or-
vostudományi Egyetem Általános Or-
vosi Karára, majd orvostanhallgató-
ként szintén a IV. kerületbe került 
gyakornoknak. Úgy gondolta, sebész-
ként tudná leginkább kibontakoz-
tatni tudását, ezért ebben az irány-
ban képezte magát, és itt, a  Károlyi 
Sándor Kórházban kapott végleges 
állást is. Most egyébként ennek az 
intézménynek az orvos igazgatója, de 
orvosi pályafutása során ezelőtt alor-
vosi, adjunktusi, majd főorvosi mun-
kaköröket töltött be, később pedig 
osztályvezető-helyettes, majd kórházi 
orvosigazgató-helyettesként is tevé-
kenykedett.

Az akkor fiatal sebész elsősor-
ban újpestieket gyógyított, munkájá-
nak „eredményeivel” pedig naponta 
szembesült, hiszen később gyakorta 
összetalálkozott azokkal, akiket elő-
zőleg ő műtött. Sőt, sok pácienséből 
személyes ismerőse lett, amit az or-
vos pozitívan élt meg, és családiasnak 

érezte a(z újpesti) légkört. Mindez 
Hollósi doktort megerősítette abban 
a hitében, hogy a város választotta ki 
őt, és ez a gondolat érlelte meg azt az 
elhatározását, hogy szűkebb pátriájá-
nak közéletébe is bekapcsolódjék.

– Az Újpesti Polgár Centrum jog-
elődjében még a hatvanas években 
működött egy fiatalokat tömörítő ér-
telmiségi klub. 1988-ban, valóságos 
szellemi pezsgést hozva, ez az egye-
sület alakult újjá és vette fel a ma is 
használatos Közművelődési Kör nevet 
– emlékszik vissza közéleti tevékeny-
ségének kezdeteire.

Két szervezet, az Újpesti Város-
védő Egyesület és a Közművelődési 
Kör egyik alapító tagja, de utóbbinak 
nem csupán alakítója, hanem máig 
is az egyik ügyvivője. Mint mondja, 
a mai Közművelődési Kör, ahogyan a 
nevében is benne van, „közakaratot 
fejez ki”, erősíti a közösséget és az 
összetartozást. Sok hasonlóan gon-
dolkodó embert tömörít, az Újpesthez 
tartozás fogja össze, estjei a város 
minden rétegéhez szólnak. Manapság 
kéthetente találkoznak. Ezenkívül a 
Károlyi-kórház orvos igazgatója egy 
egészen másfajta közösségi térnek is 
szükségét érzi, és szintén tesz azért, 
hogy sokak álma megvalósuljon.

– Noha sebészként bő négy évtize-
de gyógyítom az itt élőket, de hiszek 
abban, hogy az egészség megőrzésé-
nek nem a műtőasztalon kell kezdőd-
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nie – vallja Hollósi Antal. – A megelő-
zésnek, az egészséges életnek nagyon 
nélkülözhetetlen helye egy strand, 
ahol nyáron oldódhat a stressz, jó-
kedvűen együtt lehet a család, van 
lehetőség levegőn lenni, mozogni, 
úszni, lubickolni. Ez ma különöskép-
pen fontos a felgyorsult, feszültséggel 
teli városi életmód miatt. A Tungsram 
strand egy erre alkalmas közösségi 
tér – volt.

Mint sok újpestit, Hollósi Antalt is 
számtalan kedves emlék fűzi a sokak 
által csak Tungiként becézett, hajdanán 
remekül kihasznált partszakaszhoz.

– Óriási élet volt itt a nyolcvanas 
években, az újpestieknek az itt töltött 
nyári hónapok önfeledt órái felértek 
egy balatoni nyaralással – emlékszik 
vissza. – Sokunk családja itt töltötte 
szabadságát, barátságok szövődtek, 
közösségek alakultak, és nem utol-
sósorban remek sportolási és kikap-
csolódási lehetőségek adódtak ezen 
a helyen, amelyre ma is nosztalgiával 
gondolunk vissza. Életmódot jelentett 
ide kijárni, az újpesti közösség egyik 
legfontosabb találkozóhelye volt.

Hozzáteszi, késő tavasztól kora 
őszig töltötték kint szabad idejüket 
az emberek, sokaknak strandbérletük 
volt, és ma már bármilyen hihetetle-
nül hangzik, akkoriban nem kellett 
attól félni, hogy a pokrócon hagyott 
értékeket bárki elvenné.

Amikor többen is azzal fordultak 
hozzá, próbáljon valamit tenni annak 
érdekében, hogy Újpest visszakaphas-
sa oly sok közös emlék színterét, par-
lamenti képviselőként kötelességének 
érezte, hogy felkarolja és támogassa a 
nemes ügyet.

– Annak idején biztatónak talál-
tuk, hogy a General Electric (GE) 

hajlandó volt tovább működtetni a 
strandot. Ehhez viszont tudni kell azt 
is, hogy Újpest Önkormányzata bár 
sem tulajdonosa, sem üzemeltetője 
nem volt a Tunginak, a maga eszkö-
zeivel mindig igyekezett támogatni, 
hogy az emberek tovább használ-
hassák. Amíg üzemelt, nem kellett 
ingatlanadót fizetni a terület után, 
sőt, Újpest fizetett a GE-nek, hogy 
a létesítmény fogadhassa a strando-
lókat. Aztán 2004-ben mégis végleg 
bezárták. Az amerikai tulajdonú cég 
élére nemrég új regionális vezető 
került, így talán most itt a lehetőség, 
hogy a terület sorsa megváltozzon. 
A  mai viszonyokhoz hozzátartozik, 
hogy a Duna-parton, az észak-pesti 
részen jelenleg a Palatinus és a Da-
gály szolgálja ki a fürdőzők igényét. 
A Tungira viszont az újpestieken kívül 
szép számmal jártak Dunakesziről, 
Gödről és Angyalföld északi részéből 
is – mondja, majd hozzáteszi: min-
den törvényes eszközzel azon lesz-
nek, hogy a strand újra az újpestieké 
lehessen, éppen ezért mint Újpest 
országgyűlési képviselője levélben 
fordult a tulajdonos General Electric 
új vezetőjéhez, tegye lehetővé ezt.

Hollósi doktor a jövőt illetően opti-
mista, hiszen a strand működtetése a 
GE-nek is megérné, miközben jelen-
leg nyomasztó látványt nyújt, és nem 
tudják hasznosítani. A  képviselő egy-
úttal tisztában van vele, hogy noha az 
újpestiek támogatását maga mögött 
érzi, az önkormányzatnak sok teendő-
je lesz, ha végül sikerül visszakapnia 
a Tungit. Mindennek ellenére bízik 
benne, hogy előbb vagy utóbb célt ér 
a kezdeményezése.

M. Orbán András


