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Wintermantel Zsolt

Újpest, ahol szeretünk élni
Szeretettel köszöntöm a Napút olvasóit. Nagy 
öröm számomra, hogy egy ilyen igényes 
folyó irat egész számot szentel Újpestnek, és 
örömmel tettem eleget a megtisztelő felké-
résnek, amelyben a szerkesztők egy rövid 
köszöntő megírására biztattak.

Több évtizede élek Újpesten, az itt élők 
bizalmából pedig több mint két éve pol-
gármesterként szolgálhatom városunkat és 
polgárait. Igen, Újpest számunkra város, nem 
pusztán kerület, mindamellett, hogy az el-
múlt hatvan-egynéhány év alatt hozzánőttünk 
a fővároshoz, és ez is fontos számunkra.

A  köszöntőmnek adott cím valójában az 
újpestiek választása. Amikor 2012-ben min-
den háztartásba kérdőívet küldtünk, melyben 
sok fontos dolog között azt is megkérdeztük, 
mit választanának Újpest jelmondatának, ez 

a mondat kapta magasan a legtöbb szavazatot: Újpest, ahol szeretünk élni. Ma 
tehát ez fejezi ki leginkább az újpesti közösség számára, mit is jelent nekünk 
ez a város.

Újpest varázsának egyik titka szerintem éppen az, hogy mi, újpestiek sze-
retünk élni és szeretünk itt élni. Ebből fakad az a kisugárzás, ami mindenkit 
átjár, aki ideköltözik, és mindenkit megérint, aki idelátogat. Meggyőződésem, 
hogy ebből fakad az energia is, amely Újpestet néhány évtized alatt sikeres, 
legendás várossá tette.

Újpest bővelkedik a sikerekben, legendákban – a sikeres és legendás sze-
mélyiségekben. Alapítása is egy legendás történelmi család, a Károlyi-család 
nevéhez fűződik 1840-ben, s  utána szédületes gyorsasággal nőtte ki magát 
Magyarország negyedik legnagyobb iparvárosává.

Százéves múltra visszatekintő sporttörténelmünk rangot ad nemcsak a 
városnak, az egész nemzet hírnevét is öregbíti. Legendás sportklubunk az 
UTE, amely világhírű sportolókat, olimpiai bajnokokat adott az országnak.

Talán kevesen tudják, hogy Újpest a világűrben is jelen van. Nálunk nyílt 
meg 2010-ben egy a régióban egyedülálló high-tech központ, amely olyan 
csúcstechnikájú elektronikai eszközök tervezésére, gyártására és tesztelésére 
ad lehetőséget, amilyenek például a műholdas alkatrészek, repülőgép-fedélzeti 
műszerek, robotrepülők vagy speciális, nano-tartományban érzékelő  műszerek.

Erős, összetartó közösség él itt, odafigyelünk egymásra, megbeszéljük a 
fontos közös ügyeket, szeretünk összejönni, találkozni kulturális programokon, 
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koncerteken, városnapokon. Szeretünk együtt sportolni, bográcsozni, a Szent 
István téren együtt nézni jelentős sporteseményeket, mint a tavalyi olimpia 
vagy foci EB. Minden esztendőben nagyon sok közös élménnyel gazdagítjuk 
egymást. Számunkra ez a város több mint a lakóhelyünk. Újpestinek lenni élet-
érzés, kultúra, életforma.

Jó szórakozást kívánok az olvasóknak az Újpestről szóló írásokhoz, és min-
denkit arra biztatok, jöjjenek, látogassanak el hozzánk, ismerkedjenek Újpest 
varázsával, múltjával és jelenével. Nemcsak élni jó itt, hanem idelátogatni is 
érdemes. Egy legendás város és közösség várja Önöket.

Végezetül Kaffka Margit gondolatát ajánlom figyelmükbe, aki szintén sokáig 
élt és alkotott Újpesten: „Nem az a fő, hogy felül maradjunk a szóvitákban, 
hanem hogy belsőleg szabadok maradjunk, és simán éljünk.”

A városháza (épült: 1899–1900)


