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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat testvérvárosi kapcsolat létrehozására Nagykároly várossal és 

Tótmegyer nagyközséggel. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. évi Újpesti Városnapok keretében augusztus 30-án Lételemünk a víz címmel 
dokumentumkiállítás nyílt a Polgár Centrumban, melyen részt vett Kovács Jenő, az 
erdélyi Nagykároly városának polgármestere, aki testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
céljából érkezett Újpestre. A megbeszélésen felmerült továbbá, hogy az 
együttműködéshez a felvidéki Tótmegyer nagyközség szintén csatlakozna. 
 
A 90’-es években Újpestnek voltak működő testvérvárosi kapcsolatai: 
 Berlin keleti, Marzahn kerületével a helyben működő Német Kisebbségi 

Önkormányzat koordinálásával, mely az oktatás (diákcsere) és a kultúra 
(képzőművészek, kórusok találkozója) területére terjedt ki, azonban Marzahn 
Hellersdorf kerülettel történt összevonása után részükről megszűnt az 
együttműködés; 

 Kína Handan városával gazdasági együttműködést alakított ki az Önkormányzat, 
mely borászati termékek exportjára és kerámia termékek importjára terjedt ki, 
idővel ez a kapcsolat is megszűnt, a későbbi kezdeményezések pedig mind 
elhaltak. 

 
Nagykároly városával Újpestet a közös történelmi gyökerek kötik össze, a város a 
Károlyi család első birtokközpontja volt, és már 1264-ben létezett. Gróf Károlyi István 
(1797-1881), a Pesttől északra elterülő fóti uradalom birtokosa 1831-ben lehetővé 
tette, hogy a rákospalotai pusztájához tartozó István-hegyen a „fertályokra” osztott 
földből bárki telket bérelhessen szőlőültetés céljából. Itt alakult meg az Újpest 
magjának tekinthető Újmegyer hegyközség, melyet Lőwy Izsák nevezett el Új-
Pestnek, aki 1835-ben két testvérével együtt bőrgyárat alapított itt. Újpest 1840-től lett 
önálló község. A későbbiekben gróf Károlyi Sándor (1831-1906) Újpest egyik 
legjelentősebb mecénása volt, aki feleségével, Kornis Clarisse grófnővel hívta életre 
az Első Budapesti Gyermekmenhely Egyletet, megalapítva ezzel a Clarisseum 
intézményét. A gróf által adományozott Csokonai utcai házban jött létre a Katolikus 
Legényegylet is, legfontosabb hagyatéka azonban az általa alapított Nyár utcai 
kórház, és a közelében álló Istvántelki úti idősotthon volt. A Károlyi család ma is aktív 
részese és alakítója Újpest kulturális életének, ápolója történelmi hagyományainak; 
Nagykárolyi gróf Károlyi Lászlót 2011-ben Újpest díszpolgárává választották.  
 
Tótmegyer nagyközség története szintén szorosan kötődik a Károlyi családhoz, ahol 
1725-től 1945-ig voltak birtokosok. A település polgármestere üdvözölte Kovács Jenő 
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ötletét, miszerint a Károlyi-örökséggel bíró településeknek össze kellene fogniuk, mely 
egy hármas együttműködési megállapodás megkötését jelenthetné.  
 
A közös történelmi gyökerek és a testvérvárosi kapcsolatok hiánya okán merült fel 
Önkormányzatunk vezetésében is egy olyan határon túli kapcsolat kialakításának 
támogatása, mely új színt vinne mindhárom település életébe a kultúra, a gazdaság, 
a turisztika, az oktatás és sport területén, s mivel a testvérvárosi kapcsolat lehetősége 
Nagykároly város és Tótmegyer nagyközség polgármestere részéről is kedvező 
fogadtatásra talált, javaslom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat kezdjen az erdélyi Nagykároly városának és a felvidéki Tótmegyer 
nagyközségnek polgármestereivel testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából, a 
három várost összekötő történelmi hagyományok alapján, baráti és egyenlő partneri 
kapcsolatokra törekedve. Felkéri a polgármestert továbbá, hogy a tárgyalásokat 
követően elkészülő együttműködési megállapodás-tervezetet elfogadásra terjessze 
a Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2013. szeptember 25.  
  
  
 Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette Sikné Papp Rita referens. 


