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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jövőre lesz a valaha élt legnagyobb újpesti labdarúgó, Szusza Ferenc születésének 100. évfordulója, 

aki 1923. december 1-én látta meg a napvilágot. 1940 és 1961 között tartó aktív labdarúgó pályafutása 

alatt csak az Újpestben szerepelt, ahol 462 mérkőzésen lépett pályára és 393 gólt szerzett.  

Szusza Ferenc - vitathatatlanul - minden újpesti példaképe, városunk egyik legismertebb díszpolgára. 

Születésének centenáriuma megérdemli a különös figyelmet, életének és pályafutásának újbóli 

felidézését, az emlékének való méltó adózást.  

A közelmúltban megkeresett Szusza Ferenc távoli rokona, Szusza József, aki kezdeményezője annak, 

hogy Szusza Ferenc angyalföldi szülőházán, a Szekszárdi utca 26. szám alatt található ún. Juta-házakon 

(ezek az egykori Kender-Juta Gyár munkáslakásai) emléktábla kerüljön felállításra a kerek évfordulón. 

A kezdeményezést számos szurkolói csoportosulás és az Újpest 1885 Szurkolói Klub is támogatja és 

természetesen én is támogatom. A javaslattal megkerestem Angyalföld alpolgármesterét Holopné 

Schramek Kornéliát, aki válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezőket és reményét 

fejezte ki, hogy a táblaállítást közösen szervezzük meg.  

Azt gondolom, hogy az lenne a méltó, ha a táblaállítás megszervezéséből Újpest Önkormányzata is 

kivenné a részét, tekintettel arra, hogy Szusza Ferenc 1996 óta a város díszpolgára volt. Az emléktábla 

állítás költsége kb. bruttó 1 millió forint, melyet a jövő évi költségvetés tervezésekor, a „Szobor és 

emléktábla állítás” soron lenne célszerű biztosítani.  

A javaslatot a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2022.11.22-én megtárgyalta és Czinke Sára 

javaslatára nem támogatta.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tisztelettel 

adózva Szusza Ferenc születésének 100. évfordulója előtt Szusza Ferenc angyalföldi szülőházán, a 

Szekszárdi út 26. szám alatt található ún. Juta-házon emléktáblát állíttat. A Képviselő-testület felkéri a 

kultúráért felelős alpolgármestert, hogy kezdjen egyeztetést a családdal, a Szusza Ferenc emlékét 

ápoló civil szervezetekkel és Angyalföld Önkormányzatával az emléktábla tartalmi elemeiről, valamint 

a technikai és anyagi feltételek megteremtéséről, továbbá a szükséges szakvélemények és engedélyek 

beszerzéséről.  

Felelős:  kultúráért felelős alpolgármester 

Határidő:  az emléktábla felállítására 2023.12.01. 



Szabó Balázs 

önkormányzati képviselő 

Budapest, 2022. november 22. 

 

 

 


