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./\gmény (Koch) Gusztáv (1 B29-1 908)
Váci járási főszolgabíró vo|t, aki sokat tett

Újpest község fej|ődéséért. 1887-ben a tele-
pÜ|és díszpo|gárává vá|asztotta, később -
máig is tartó érvénnye| - utcát neveztek ei
ró|a' É|etművét talán |egszebben a Váci Hírlap
mé|tatta, ha|á|h íre köz|ésekor.

,,Városunk és a vármegye Szeretett Guszti
bácsija városunk volt bírája, s a váci járásnak
három évtizeden át jeles Íőszo|gabírója vo|t.
onzetlen, á|dozatkész munkássága pé|dabe-
szédes vo|t a vármegyében' Kicsi eszközökke|
öreg írnokka| ke||ett a vármegye |egnehezebb
és |egnagyobb járásának Ügyeit intéznie, pe-
dig akkor még hozzátartozott Újpest és Rá-
kospa|ota rendőrhatósága is, melyet ma az Új-
pesti á||amrendőrség kapitánysága nagy hiva-
ta|os személyzete |át e|. Keze a|att nőtt fe| Rá-
kospalota és Újpest. Ez utóbbi utcát nevezett
e| ró|a s érdemei e|ismeréséÜ| díszpolgárává
választotta' Három évtizeden át vezette a já-
rást, mígnem önként vonu|t nyugalomba.''

Eredeti nevén Koch Gusztávként t iszte|t
díszpolgár 79 éves korában hunyt e|. Újpest
díszplgárainak sorában mé|tó módon fogla|ja
el az e|ső he|yet.

IT
/ntn JózseÍ (1 842- 1 9 1 2)

,,Az e|ső díszpo|gárok egyike Tóth József
PeSt megyei taníe|Ügye|ő lett, aki 1887. febru.
ár hó 10-én töltötte be Pest vármegyei tanÍelÜ.
gyelőségén .í0 éves működését, me|y a|ka-
|ombó| üdvös működése iránti e|ismerésének
és hálájának adóját Újpest képviselőtestÜ|ete
azza| rótta |e, hogy őt a község díszpo|gárává
egyhangú|ag megvá|asztotta ", '  - írja Ugró
Gyula.

Tóth József Mezősason, Bihar vármegyé-
ben szÜ|etett. Gimnáztum után jogi tanu|má-
nyokat fo|ytatott, majd egy ideig nevelőként
működött' 1B77.ben |ett Pest megye tanfel-
Ügyelője, s 3C évig irányította a megye népne-
ve|és-Ügyét.

É|énken részt vett minden műve|ődési moz-
galomban. írt a Néptanítók lapjába és a Ma-
gyar TanÜgybe.

Újpest első ál|ami iskolái neki is köszönhe-
tik |étÜket. onál|ó műve a ,,Közoktatási törvé-
nyek és rendeletek tára,,.

Tóth József, aki bÜszkén vise|te Újpest
díszpo|gári címét, 1912. augusztus 22-én ha|t
meg Budapesten.

(1887.1ss3)

*A szerző ok| '  k özépisko|ai tanár, az újpest i  Bródy |mre Gimnáziumb*n tanít '
diákjaiva| - akik részt vettek a középisko|ások 1994-évi he|ytörténeti veté|kedőjén
Barbaráva|, Kiss Kata|inna|, Szentiványi Rékáva| és Muka Ágnesse| készítette.

A most közö|t tanulmányt
-' Pá| Zo|tánnal, Scheér
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J-,b||ágh |mre (1 830-1 9 1 1 )
Bel|ágh |mre megyei főÜgyész Újpest köz.

ség fej|esztése és felvirágoztatása érdekében
hosszú évek során o|y érdemeket szerzett,
hogy ,,Újpest községe a há|átlanság |átszatá-
nak e|kerÜ|ése érdekében és kedves köte|es-
ségének ismerte azt, hogy legmé|yebb háláját
és e|ismerését jegyzőkönyvbe iktatta'' éS ez
a|ka|omma| Be|lágh lmre főÜgyészt díszpolgá-
rává vá|asztotta.

Bel|ágh |mre nem vo|t tősgyökeres rijpesti'
A csa|ád Heves megyébő|, Gyöngyös környé-
kérő| származott, de Nógrádban ke|tezték ne.
mesi |eve|Üket. |mre hatgyermekes házaspár
Íiaként . l83o. december 1-jén szÜ|etett. Kö-
zépisko|ai és jogi tanu|mányok után mint köz.
hivata|nok do|gozott' Pest megye főÜgyésze.
ként sokat tett az újpesti po|gárokért, hiszen
ekkor a község peres Ügyeit és jogi kérdéseit
a szomszéd városban rendezték.

Érdemei  e l i smeréseként 1B87-ben e|sők
között kapta meg az ,,Ú1pest díszpo|gára' '
megtisztelő címet'

fla
-/\ssuth Lajos (1 802-1 894)
Kisnemesi csa|ád gyermekeként szÜletett a

Zemp|én megyei Monokon' Sárospatakon és
Eperjesen tanu|t jogot, majd Ügyvédi pá|yára
lépett. Be|eszó|t a megyei po|itikába, és szere-
pe vo|t abban is, hogy Zemp|én követei ha|a-
dó nézeteikke| Pozsonyba utazhattak az or-
szággyű|ésre. Ő maga 1B32-ben követte őket,
s szerkesztette az országgyŰ|ési Tudósításo-
kat. El|enzéki hangvéte|ű |apját beszÜntették,
majd t i|takozása után, 1B37-ben négy évre
börtönbe zárták' Fogsága a|att képezte ma-
gát, ango| nyelvet és közgazdaságtant tanu|t.
Miután kiszabadu|t, az e||enzéki po|it ikusok
vezéra|a}<1a |ett. Az 1B4B-49-es forrada|om és
szabadságharc eredményei jórészt az ő nevé-
hez ÍŰződnek. PénzÜgyminiszter, a Honvéde|-
mi Bizottmány e|nöke, végÜ| az ország kor.
mányzója |ett.

A bukás után Törökországba emigrált, majd

miután beutazta a fé| vi|ágot, Magyarország
számára segítséget kérve végIeg letelepedett.
1865-től Torinóban é|t. lnnen próbá|t meg job-
bítani Hazája sorsán' A ,,turini remetét'' még
ál|ampolgárságától is megÍosztotta a Monar.
chia. A vá|asz nem késett sokáig. A magyaror.
szági községek közÜl e|sőként Újpest vá|asz.
totta díszpo|gárává az agg hazafit.

íme az 1BB9. augusztus 26-án szÜ|etett
díszpolgári ok|evé| egy rész|ete:

,,A haza határán kívÜl élő, de a honnak |eg-
nagyobb po|gára, Kossuth Lajos e nagyköz-
ség díszpo|gárává választassék' Ezt kívánja
nemcsak a határ taIan hódo|ó  t i sz te let  és
nagyrabecsü|és, hanem kívánja és óhajtja e
1B 000 |é|ekbő| á||ó, 1200 vá|asztót meghala-
dó po|gárság, me|y óhajának többszörösen,
de kÜ|önosen Lajos napjának ünneplése a|kal-
máva|, minden rang és politikai pártkÜ|önbség
né|kÜ| kiÍejezést adott.''

%nicrly Ferenc (1 833- 1 905)
Budapesten szü|etett, itt végezte isko|áit.

Jogi tanu|mányokat fo|ytatott, majd nagyobb
kÜ|fö|di Útra indu|t. A Íej|ett országok közgaz-
dasági he|yzetét tanuImányozta, de ta|á|kozott
az emigránsokka| is. Nevét országosan egy
párbaj tette ismerté, me|yben egy osztrák tisz-
tet agyon|őtt, mert becsmér|ő|eg nyi|atkozott a
magyarokró|. 1882-ben Iett Jász-Nagykun-
Szo|nok megye főispánja. 1B84-ben székét a
be|Ügyminisztériumi á||amtitkári tisztségre cse-
ré|te' 1890-ben kinevezték Pest vármegye és
Kecskemét város Íőispánjának, Az ország e|-
ső vármegyéjének é|én 1905-ig, fe|mentéséig
szakadat|an buzga|ommal munká|kodott. Mi-
kor  sa ját  kérésére v issza lépett ,  a  Ferenc
JózseÍ.rend nagykeresztjét kapta. Még hivatali
ideje alatt Újpestért kiÍejtett erőteszítései juta|-
mául a község díszpolgárává vá|asztoIIa, Az
erről szó|ó okirat 1900' november 5-én szÜ|e-
tett.

A megtisztelő cím vise|ője 1905-ben halt
meg Budapesten.
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Dr. báró il^"",cs Gyu|a (1B52.?).,
1 B52-ben szÜ|etett Za|aegerszegen. Közép-

isko|ai tanulmányait Nagykanizsán végezte, a
jogot Budapesten és Bécsben ha||gatta. Az
Ügyvédi ok|evé| megszerzése után előbb a
törvényszéken, rnajd a kirá|yi táb|án működött.
Az igazságÜgyi minisztériumban főÜgyészhe-
|yettesi rangig eme|kedett' Törvényhozói mun-
kássága mel|ett fo|ytatta irodalmi működését
és egymás után jelentek meg hata|mas jogi
művei és terjede|mes monográfiái. Munkáiva|
elnyerte az Akadémia Sztrókay.díját, Nagyobb
tanuImányt írt Deák Ferencrő|, s ő rendezte
sajtó a|á a haza bö|cse vá|ogatott beszédeit
is' Tudományos érdemei e|ismeréséÜl az MTA
már 1B85-ben |eve|ező, később rendes és
tiszte|etbeli tagjává vá|asztotta' 1895-ben ku|-
tuszminiszterséget vá|laIt'

Ujpest község ku|turá|is érdekeit, isko|ák
Íej|ődését e|őmozdította, és ezért 1901-ben
d íszpo| gár r á v á|asztották. Részlet a d íszok|e.
vé|bő|:

,,Mi alu|írottak ezenne| mindenkinek adjuk
tudatára akiket i|let, hogy nagyméitóságú dr.
W|assics Gyu|a m. kir. val|ás és közoktatás.
Ügyi miniszter Urat az |. osz|ályú koronarend
és az |. román koronarend |ovagját, a Magyar
Tudományos Akadémia tagját, o Fe|sége va-
|óságos titkos tanácsosát, Ujpest község isko-
|aÜgyének e|őmozdítása érdekében tett atyai
gondoskodásáért a község díszpoIgárává
egyhangúlag és nagy |elkesedésse| megsza-
vaztuk."

Minisztersége után újra e|fog|a|ta egyetemi
katedráját' 1906-ban a közigazgatási bíróság
e|nökévé nevezte ki a kirá|y' Tevékeny részt
vett a Íelsőházi törvény előkészítésében és
mikor a fe|sőház megalakult, egyhangú|aE e|-
nökéÜ| vá|asztották meg.

Q,",Sándor (1 846-1 925)

Budapesten, 1846. június 10-én szü|etett.
Tanu|mányait Pesten végezte. A jogi egyetem
e|végzése után 1872-tő|  Pesten bíró ,  még
ugyanattó| az évtő| 1B81-ig a Ko|ozsvári Egye-
tem tanára. 18B1 -1924 között Pesten egyete-

mi tanár. Mindkét egyetemen kieme|kedően
Íogla|kozott a po|gári törvénykezésse|, vala-
mint vá|tó- és kereskede|mi jogga|. 1B94-tő|
igazságÜgyi ál lamtitkárrá, majd 1 899-ben
igazságÜgy-miniszterré nevezték ki a SzélI
Ká|mán-kormányban. Miután á||amtitkár lett,
1895-ben országgyűlési képvise|ővé is meg-
vá|asztották. 1913-ban munkája e|ismeréséÜ|
az MTA másode|nökévé vá|asztották. A po|gá.
ri perjog terén kiÍejtett működéséve| a magyar
po|gári perjog tudományos műve|ésének egyik
|ege|ső képvise|ője |ett. Az 1911. évi |. t ör-
vénycikk, a po|gári perrendtartás, ame|yet kö-
ze| 30 évi kutatómunka és tervezet, va|amint
rész|etreÍorm után do|gozott ki vég|eges Íor.
mába' P|ósz kortársa volt dr. W|assics Gyu|á-
nak, aki ugyancsak a Szé|l.kormányban vá||a|t
miniszterséget, va|amint mindketten kiemelke-
dő munkájukért Újpest díszpo|gárai iettek.
P|ósz Sándor, mint igazságügy-miniszter, o|y
intézkedéseket  hozott ,  ameIyekért  mé|tán
megérdeme|te a község díszpo|gári címét'

1901-ben kapta ok leve|ét Ujpest  önkor .
mányzatátó|.

olfner Lajos (1 827 -191 2)
Gyáros. Nevéhez ÍŰződik az Újpesti bőripar

megteremtése'
A község fe|virágoztatásában mindig tevé-

kenyen résztvett, annak fej|ődését |ankadat|an
buzgalomma| e|őseg ítette, jótékonys ágáv a|
pedig számta|an po|gártársának nyomorát év.
tizedeken át enyhítette' E|etének 80.ik évében
a képvise|őtestÜ|et - mint a község |egrégibb
po I gárát - örökös d íszpo|gár áv á v á|asztotta.

A községhez intézett köszönő|evelén kívü|
a szegények között szétosztás cé|jábó| 1000
koronát a község pénztárába befizetett.

Díszpo|gári ok|eve|ének szövege:
,,Mi alu|írottak ezennel mindenkinek adjuk

tudatára, akiket il|et, hogy újpesti gyáros, aki
mint a község |egrégibb po|gára a község fel-
vir ágoztatásában m i nd i g tevéke nye n részt vett
és jótékonyságával szenvedő polgártársai
százának enyhítette nyomorát - munkás és
á|dásdús életének B0-ik évÍordulója a|ka|má-
bő| az tr,ánta táp!ált szeretet és bizalom tanú-
je|éÜ|: Ujpest község díszpolgárává vá|aszt-
juk.
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Minek bizonyságára ez| a díszpo|gári okle.
velet ezennel kiadjuk.

Ke|t Újpesten a község képvise|őtestü|eté-
nek 1904 évi július hi 25 napján tartott rendkí.
vÜ|i közgyű|ésében'

Lindt János s. k.
bírő,,

C
) azekas Agoston (1858-1923)
Kiskunfé|egyházán szÜletett, 1 858-ban' |s-

ko|áit szü|őhe|yén és Budapesten végezte, s
ez utóbbi he|yen hal lgatta a jogot is. 1881.
ben, mint vármegyei a|jegyző |épett Pest vár-
megye szo|gá|atába, s 1892-ben főjegyzővé is
megválasztották. Mint al ispánhe|yettes vett
részt 'l904-1905-ben a nemzeti kÜzde|emben
Pest vármegye e|lenállásában. 1905-ben Be-
niczky Lajos |emondása után a megye a|is-
pánjává vá|asztották. Ebben a minőségében
sokat tett Újpestért, szívén vise|te a te|epÜ|és
sorsát. Érdemei e|ismeréseképpen 1906-ban
vehette át díszpo|gái ok|eve|ét. Hivata|i ideje
a|att tevékenyen vett részt Újpest fe|virágozta-
tásában. Az újpesti képvise|őtestÜlet 1906. évi
jú|ius 19-én egyhangú|ag és nagy le|kesedés-
sel a község díszpo| gárává vá|asztotta.

,,Mi a|ulírottak ezenne| mindenkinek adjuk
tudatára akiket i||et, hogy nagyságos Fazekas
Ágoston urat, Pest-PiIis-Solt-Kiskun vármegye
hazafias |e|kÜ|etű a|ispánját, aki a |eÍo|yt a|kot-
mányjogi harcban az eré|yes kitartás és meg-
Íé|em|íthetet|en bátorság mintaképe vo|t, Új-
pest község po|gárai e|ismerésének és rokon-
szenvének, továbbá nagyrabecsÜ|ésének és
ragaszkodásának jeléül egyhangÚ |e|kesedés-
se| Újpest nagyközség díszpo|gárává vá|asz.
tottuk.

Minek bizonyságára| ezt a díszpo|gári ok|e-
velet kiadtuk. Ke|t Újpesten a község képvise.
|őtestÜ|etének 1906 évi jú|ius hó 19-én tartott
rendkívÜ li közgyűlésén.

Dr. Ugró Gyula s. k.
bíro,,

T
IvánkaPá| (?-?\

lvánka Pál váci járási főszo|gabíró vo|t, te-
hát ezen tisztségben Kemény Gusztáv utódja-
ként tisztelhetjÜk. Fazekas Ágoston alispánna|
egyÜtt törekedett a járás te|epÜ|ésein, így Új-
pesten is segíteni'

Nem vé|et|en tehát, hogy 1906' jú|ius 19-én
egy másik díszpo|gári ok|evé| is szÜ|etett.

, ,Mi a|ulírottak ezennel mindenkinek adjuk
tudatára akiket i|let, hogy nagyságos |vánka
Pá| urat, Pest-PiI is-So|t-Kiskun vármegyébe
bekebe|ezett váci járás főszo|gabíráját, aki ha-
zánk alkotmányának megvédésében tüne-
ményszerű magatartásával minden magyar
ember szeretetét és e|ismerését érdeme|te ki,
Újpest nagyközség po|gárainak rokoné rze|me,
ragaszkodása és nagyrabecsÜ|ése je|éÜ| egy-
hangÚ |e|kesedéssel Újpest nagyközség dísz-
polgárává megvá|asztottu k.

Minek bizonyságáu| ezt a díszpo|gári ok|e-
velet ezennel kiadjuk.

Dr. Ugró Gyu|a s. k'
bírő,,

Wottn"r Tivadar (1 864- 1 929)
1914. június 17-én Varázséji Béla és 200

társa kére|mére összeÜ|t a képvise|őtestü|et,
hogy díszpolgárrá va|ó megvá|asztását meg-
tárgya|hassák. Az indítvány ismerteti azokat
az érdemeket, me|yket városunk Íejlesztése
terén szerzett. A fe|soro|ás nem te|jes, mert
közé|eti működése o|y soko|dalú, jótékony, ki-
hatásaiban gazdag, hogy |ehetetlen annak
részletes Íe|soro|ása' Sokmindent tett Újpest
városáért és annak po|gárságáért, így benne
eredményesen cselekvő ÍérÍiút ke|| t iszte|.
nÜnk.

Wo|fner Tivadart a szeretet szá|a Íűzte Uj-
pesthez. ltt szÜ|etett, itt neve|kedett, itt zaj|ot-
tak |e az iÍjúkor |egszebb és soha e| nem mo-
sódi em|ékei. Gyáros és po|it ikus, 1B96-tól
Újpest országgyű|ési képvise|ője, GYOSZ
megalapítója vo|t. Báró címet vise|t.
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DíszpoIgári ok|eve|ének szöVege :
,,Mi alu|írottak ezenne| mindenkinek adjuk

tudatára akiket i||et, hogy a po|gári erények.
ben gazdag nagyságos újpesti Wolfner Tiva.
dar urat, városunk szÜlöttét, azon negyedszá.
zadon át tartó tevékeny és á|dásdÚs működé-
séért, me|yet Újpest városának Íej|ődése és
Íe|virágzása, közintézményeknek |étesítése
körÜl kifejtett, munkás és áldásdús, a közjőért
mindig |e|kesÜ|ő é|etének 50. évÍordulója a|.
ka|mábó| az iránta táp|ált szeretet, e|ismerés
és biza|om tanúje|éÜ| Újpest város díszpo|gá-
rává egyhangÚ|ag nagy |e|kesedésse| megvá.
lasztottuk.

Minek bizonyságáu| ezt a díszpolgári ok|e.
velet ezennel kiadiuk.

Ke|t Újpesten a város képvise|őtestu|etének
1914 évi június hő 17 , napján tartott rendkívÜli
közgyű|ésében.

Dr. Miklós Antal s. k.
poIgármester''

Testvére, Wo|Íner Lajos után így Wo|fner Ti-
vadar is Újpest díszpo|gárainak sorába emel-
kedett, gyarapítva azok számáI.

rr
Dr. -/\$s Sándor (1858-1932)
1B58-ban szÜletett a Sáros megyei Kapin'

TanuImányainak e lvégzése után Ú jpesten
Ügyvédi irodát nyitott' 1B98-ban akciót indított
a régi taksás telkek Íe|szabadítása Ügyében,
ame||ye| Ujpest telkeit és házait az 1B48 e|őtti
grófi Káro|yi-fé|e örökbér a|ó| ÍeImentette.

Ujpest várossá va|ó átalaku|ásakor megin-
dította és szerkesztette az Úi Rend c. politikai
napi|apot. A háborúban közhasznú tevékeny-
ségének e|ismeréséÜ| a I l .  Osztályú Po|gári
Erdemkeresztte| tÜntették ki, 1 922-ben átszer-
vezte az újpesti Demokrata Pártot. A nemzet-
gyűlési vá|asztásokon pótképvise|őnek vá-
|asztották. Az 1922. évi Újpesti választásokon
a vezetése a|att á||ó demokrata-b|okk győze|
met aratott. Ú1ra országEyű|ési képvisető tett.

Számos ku|turális, szociá|is, társada|mi in.
tézménynek alapítója volt, sokat tett Újpest
feIvirágoztatásáért.

1927 -ben, 40 esztendős munkásságának
juta|mául egyhangÚ|ag Újpest város díszpo|-
gárává vá|asztották.

o,' il^,ázséjiBé|a (1 864'1 935)

Újpest város képvise|őtestÜ|ete 1927. évi
szeptember 16-án tartott közgyű|ése dr. Csík
József és társainak indítványára dr. Varázséji
Bé|át, az Újpesti római katolikus egyháznak
30 évet megha|adó időn át vo|t |e|kipásztorát,
plébánosát, Uj pest d íszpo |g ár áv á v á|asztotta,
s erről díszpo|gári ok|eve|et adott ki.

DíszpoIgári ok|eve|ének szövege:
,,Mi a|u|írottak mindazoknak akiket i||et, ad.

juk tudtára, hogy Újpest város képviselőtestÜ-
|ete nagyságos és főtiszte|endő dr' Varázséji
Béla Vác egyházmegyei kanonok Urat, aki az
Ujpesti római katolikus egyháznak 30 évet
megha|adó időn át vo|t |e|kipásztorát egyhan.
gÚlag és nagy le|kesedéssei Újpest rendezett
tanácsa a város díszpo|gárává megvá|asztot.
ta, hogy ezze| három évtizedet megha|adó, a
városnak fejlődése és fe|virágzása, közintéz-
ményeinek létesítése és fej|esztése közü| ki.
Íejtett, á|ta|ában a városnak egyetemes érde-
keit szolgá|ó á|dásos munká|kodásáért a vá-
ros közönségének háláját' köszönetét és e|is.
merését mé|tiképpen kifejezésre juttassa.

Ke|t Ujpesten a város képvise|őtestü|etének
1927 évi szeptember hó 16' napján tartott
rendkívü|i közgyű|ésében.

Minek bizonyságáu| ezt a díszpo|gári ok|e.
velet kiadtuk.

Dr. Semsey A|adár s. k'
poIgármester''

, f i , -
) r a
./\ol|ár Mik|is (1 859.1 933)
, \.r
Ujpesten szÜletett. 1844-ben vegyészeti

gyárat a|apított, aho| .kocsikenőcsöt, vegyi és
kátrányterméket á||ított e|ő. Aktív részese vo|t
Újpest közé|etének, mint községi, később vá-
rosi képvise|ő, megyei torvényhatósági bizott-
ság tagja. Az Újpesti zsidó hitközség |elkes tá-
mogatója. Minden közjótékonysági akciibó|
kivette részét. 1914-ben rnega|akította az ,,Ú)-
pesti Po|gári Segítő Bizottságot'' a hadbavo-
nu|tak segé|yezésére. 191S-ben a |ábadozi
katonák e|he|yezésére Íe|aján|otta saját, Kos-
suth utcai házát' .|916-ban a Baross utca 105.
sz. a|att mega|apította az Újpesti 'Hadiárvák
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és ozvegyek otthon EgyesÜ|etét'''
Később ezt az intézményt Újpest városá-

nak ajándékozta.
1927-ben, érdemei e|ismeréséÜ|, Újpest

díszpo|gára Iett'
Ha|á|áig Újpesten é|t'

n)
Dr. V ass József (1877-1930)
1877 ' ápri|is 27-én szÜ|etett Sárvárott, Vas

megyében, kato|ikus meggyőződésű iparos
csa|ádbi|'

Horthy Mik|ós 1920. augusztus 15-én kine.
vezte az e|ső Teleki-kormányba közé|e|mezési
miniszternek' 1920 decemberében az új kabi-
net val|ás- és közoktatásÜgyi minisztere |ett.
1921' ápri|is 14-éig vo|t közéle|mezési minisz-
ter, mert más |épett a he|yébe'

Tíz éves szakadat|an munkáva| síkerÜ|t az
ország sú|yos prob|émáit mego|dani; kivá|ó
szerepet játszott a be|po|itika irányításában is.
Erre kÜ|önösen akkor nyí|ott a|ka|om, amikor
t öbb ízben huzamosabb időn keresztÜl gróf
Beth|en István minisztereInö|köt he|yettesítet.
te. Az 1927, évi vá|asztás során több kerÜ|et-
ben vá||a|t tisztséget. Szombathe|y mandátu.
mát tartotta meg. 1930 szeptemberében ha|t
meg tragikus hirte|enségge|. l-{alá|a pótoIha-
tat|an veszteséget je|entett a magyar po|itiká-
nak,  aminek egy ik  |egje|entősebb harcosa
volt.

Újpest városa 1928-ban vá|asztotta Vass
Józsefet díszpolgárrá. Miniszterként 1922-25-
ben az újpesti szegény |akosság számára se-
gé|yakciókat szervezett. Az 1923' évi árvízkor
az ő intézkedései nyomán indu|t meg a men-
tés és a he|yreá||ítás. Mé|tón vise|te a város
díszpoIgári címét.

P,"".tyE|emér (1 877 -1 97 1)

Dunaa|máson szÜ|etett 1877.ben. A buda-
pesti egyetemen Ío|ytatott jogi tanuImányainak
beÍejezése után 1901-ben avatták jogásszá,
1903-ban szerezte meg Ügyvédi ok|eve|ét.

.1 909-ben a váci vá|asztókerÜ|et országgyÚ|ési
képvise|őjéve választotta' 1917-ben Pest me-
gyének és a Dunántú|nak hadigondozó kor-
mánybiztosi teendői |átta e|.

1920 májusában nevezték ki Pest megye
főispánjává. Mint az ország |ege|ső várme-
gyéje főispánjának, fontos szerep jutott Presz-
|ynek, hogy a vi|ágháborÚ utáni időkben avár.
megye nyuga|mát és rendjét biztosítsa.

RendkívÜ| értékes szo|gálatait Horthy Mik-
|ós a csi||agokka| ékesíte|t l|. osztályÚ Magyar
Erdemkereszttel jutalmazta. Ujpest 1 930-ban
vá|aszotta díszpo|gárává Presz|y Elemért. A
képvise|őtestÜ|ethez dr. Kovács János és tár.
sai képvise|őtagok indítványt adtak be, hogy
dr. Presz|y Elemér főispánt válasszák meg Uj.
pest város díszpolgárának. A po|gármester ez
indítványt beterjesztvén, a képviselőtestÜ|et
dr' Presz|y E|emért, Pest-Pilis-So|t.Kiskun vár.
megye Íőispánját egyhangÚ|ag Újpest megyei
város díszpolgárává választotta. Dr. Semsey
A|adár po|gármester dr. Preszly E|emér részé-
re pedig kiadta a díszpo|gári ok|eve|et'

A díszpolgári ok|evé| szövege:
,,Mi a|u|írottak mindazoknak, akiket i||et, ad-

juk tudtára, hogy Újpest megyei város képvi.
se|őtestÜ|ete mé|tóságos dr. Presz|y E|emér
Urat, Pest.Pilis-Solt.Kiskun vármegye főispán-
ját, egyhangÚ|ag és nagy |e|kesedésse| Ujpest
megyei város díszpolgárává vá|asztotta, hogy
ezze| a város közönségének örök há|áját' e|is-
merését és köszönetét kiÍejezésre juttassa
azért a megértő támogatásért, ame||ye| a vá-
rost fej|ődésre irányu|ó törekvéseiben segítet-
te, s azért a megbecsÜ|hetet|en értékű mun-
kálkodásáért, amel|ye|, úgy a vármegye, mint
a város terÜ|etén a po|itikai és társada|mi bé-
két biztosította. Újpest város polgárságának
egyeteme onmagát tiszte|te meg ezzel a té-
nyéve|, mikor a közé|et kimagas|i bajnokát
sorai közé iktatta, hogy neve hálás megem|é-
kezésÜ| és buzdításu| tündököljön a most é|ő
és a jövendő nemzedék számára.

Minek bizonyságuI ezt a díszpo|gári ok|eve-
let kiadtuk.

Keft Újpesten a város kepvise|őtestÜ|etének
1930. évi november 4-ik napján tartott rendkí-
vÜ|i közgylű|ésen'

Dr. Semsey A|adár s. k.
poIgármester''
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h.

(D
-L á||ya Celesztin (1 864-1 948)

Újpest város egyik |egsoko|da|úbb művésze a
Ny i t ra  megyébő|  szá rmaző  k i sce tény i  Pá l |ya
CeIeszt in voIt '  Az 1864-ben szü|etett mester
egyaránt otthonos vo|t a Íestőművészetben, a
szobrászatban, sőt a zenében és hegedűművé-
szetben is. Pé|dának okáért két o|yan festmé.
nyét, me|yet korábban csak Újpesten á||ított ki,
k ö|cs önkérték az 1 900-as pár izs i  v i|ágkiá l|ítás
számára' Hosszú ideig é|t Újpesten, bár időnként
kü|fö|dön is élt és a|kotott. Gárdonyi Géza az ,,|da
regényé''-ben ezt írja:

,,A MÜnchenben é|ő Íestők között fe|tűnt egy
CoeIeszt in keresztnevű festő.  Több hegedűt
komponá|t, mint képet, stradivariusnak a titkát
keresi. ' ' Újpest még é|etében büszkén tekintett
polgárára '  A város _ hosszÚ ideig _ uto|só
díszpo|gára Pá|lya CeIesztin vo|t'

,,Kisczetényi Pá||ya Ce|esztin díszpo|gári ok|e-
ve|e. Véghalároza|. Újpest m. város képviselő.
testÜlete egyhangÚ |eIkesedéssel kimondja, hogy
Pái Iya Ce|eszti n f estőművés zI 7 5-ik szÜ |etésnap-
ja alkalmábó| azoknak a nagy érdemeknek e|is-
meréseképpen, me|yeket istená|dotta tehetségé-
vel és sajátos magyar művészetéve| szerzett ma.
gának s a magyar ku|tÚrának, Újpest megyei vá-
ros díszpo|gárává vá|asztja és részére az a|ábbi
szövegű díszpolgári ok|evé| kiadását rendeIi e|.

A Díszpo|gári ok|evé| szövege:
,,Mi a|u|írottak Újpest megyei város képvise|ő-

testÜletének 1939. évi március hó 29-én tartott
díszgyűlésében hozott határozata alapján tudtára
adjuk mindazoknak, akiket i||et, hogy a képvise|ő-
testÜ|et Pál|ya Ce|esztin Íestőművész urat 75.
szü|etésnapja a|ka|mából Újpest megyei város
d íszpo|gár áv á v á|asztotta. E d íszpo I gári ok|evé|
kiadásával Újpest megyei város képviselőtestü|e-
te mé|tó e|ismerését kivéte|es megbecsülését kí-
vánta kiÍejezni aziránt a térÍiÚ iránt, aki 50 év óta
á||andóan a város |akója, s aki |sten á|dotta te-
hetségéve| s ország és vi|ágszerte ismert sajátos
magyar művészetével kiváló hírnevet szerzett a
magyar művészetnek, s a magyar sze||em cso.
dá|atos a|kotó erejének'

Kelt Ujpesten 1939 évi március hó 29-n.
Dr' Pohl Sándor

polgármester''

Pál|ya Ce|esztin ka|andos és hányatott é|et
után végÜ| Ujpesten pihent meg.

,, Eyokössy Endre (1913. )
Rákospa|otán (|stvánte|ken) szü|etett, a

Viola utcai e|emi isko|ába járt' Majd az uj-
pesti gimnáziumban érettségit, Nagykőrösön
tanítói ok|eve|et Szerzett. A Református Teo.
lógiát Budapesten Végezte. 1939-ben szen-
te|ték IeIkésszé.

Pszícho|ógusi, pedagógiai képesítésére a
báze|i egyetemen tett Szert, itt |ett a |élektan
doktora. Az ötvenes években Újpesten óra-
adásbó| élt, míg szü|eit ki nem telepítették.
Ezért, valamint kÜlfö|di fe|esége miatt közöl-
ték vele, hogy osztá|yidegen, és mint ilyen,
az ifjúság neve|ésére a|ka|matlan. Mint le|-
kész, tovább szo|gá|hatott. Az Atti|a utcában
fe|épÜ|ő kis temp|om a|apító |elkésze |ett.
Nyugdíjba menete|éig itt hirdette az igét.

A mai napig is számos intézmény tagja'
Je lentős  k i tüntetések b i r tokosa '  Néhány
ezek közü|:

- 1990 A Budapesti Református Teo|ógi.
ai Akadémia díszdoktora

- 199o Az Ad Honorem Újpest ern|ék-
érem birtokosa

- 1992 A főváros Pro Urbe díját kapja
- 1993 A Köztársaság Tiszti Keresztjét

veszi át Göncz Árpádtó|
- i 993 Végül, de nem utolso sorban Uj-

pest díszpo|gára (és mint mondotta: ez a
cím tette őt a |egbüszkébbé)

A Díszpolgári oklevé| szövege:
',Budapest főváros |V' kerü|et Újpest on-

kormányzata .l43193. sz' határgzata a|apján
Újpest Díszpo|gára kitÜntető címet adomá.
nyozta Dr. Gyökössy Endre úrnak'

Egyben e|ismerésÜnket és köszönetünket
te iezzÜk k i  mindazon tevékenységért ,
mel lyel eddigl é|ete Során szo|gálta váro-
sunk |akosságának érdekeit' Áldásos tevé-
kenységének fo|ytatásához további sikere.
ket ,  erő t , ,egészséget  kívánunk,  nre|yet
övezzen Ujpest polgárainak t isztelete és
megbecsÜ|ése.

Budapest, 1 993. augusztus
Dr. Derce Tamás polgármester',
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Af,,n,^dy Lász|ó (1 91 4. )
1914.ben szÜletet t  Z i |ahon '  Budapesten

volt gimnazista. Érettségi után a tatai járás.
bíróságon do|gozott, mezőjogász lett, dip|o.
máI szerzett. Katonaévei 1936-ban kezdőd-
tek. A légvéde|mi tÜzérségbe hívták be szol-
gá|atra, így harco|ta végig a vi|ágháborÚt' A
műszak i  osztá|yon a vasút-  és hídépítők
századának parancsnoka lett. A háború
után a Hadtörténeti Múzeumban kapott fe|-
adatot, a |evé|tárban do|gozott. Ő szervezte
meg az 1848-as forrada|om százéves évfor-
dulójára tervezett kiállítást. Aradr.ó| eredeti
zász|őkat hozott haza. Könyvtárkeze|őként
szabadidejében tanult, történe|em-|atin sza-
kos középisko|ai dip|omát szerzett. Az ötve-
nes években az újpesti Megyeri úti iskola ta-
nára vo|t. Ekkor fordu|t a kerÜ|et története
fe|é. Tanítványaival régészkedett, megvetet-
ték a |eendő He|ytörténetí Gyűjtemény a|ap-
ját. A máig is egyre bővÜlő kiá|lítási anyag fő
őre |ett Neogrády ,,Laci bácsi". 1990-ben re-
habí|itálták, visszakapta korábban e|vett ka-
tonai rangját. Munkássága e|ismeréseként
Ujpest tő|  1990-ben , ,Ad Honorem Újpest
1840-1990", 1992-ben ,,Pro Urbe'' díjban ré-
szesü|t, me||yel Budapest köszönte meg ed-
digi tevékenységét. 1993-ban pedig vá|asz-
tott szűkebb hazája, Ujpest tisztelte meg a
díszpoIEári címme|'

,,Bltdapest főváros lV' kerÜlet Újpest on-
kormányzata 143193. sz. határozata alapján
Ujpest Díszpo|gára kitÜntető címet adomá-
nyozta Neogrády László Úrnak.

Egyben e|ismerésünket és köszönetÜnket
ÍejezzÜk k i  mindazon tevékenységért ,
me||ye| eddigi élete során szo|gálta váro-
sunk lakosságának érdekeit. Á|dásos tevé-
kenységének fo|ytatásához további sikere-
ket ,  erő t , ,egészséget  kívánunk,  me|yet
óvezzen Ujpest po|gárainak t isztelete és
megbecsÜ|ése.

Budapest, 1 gg3. augusztus
Dr. Derce Tamás polgármester''

*

Ujpest díszpo|g árai,
címÜk adományozásának

sorrendiében

1. Kemény Gusztáv Íőszo|gabíró 1887

6. Dr. báró W|assics Gyu|a miniszter 1901

2' Tóth József tanfelÜgye|ő
3. Be||ágh |mre főÜgyész

4. Kossuth Lajos politikus

5. Beniczky Ferenc Íőispán

7 ' P|ósz Sándor miniszter

8. Wo|Íner Lajos gyáros

9. Fazekas Ágoston a|ispán
10. lvánka Pá| Íőszolgabírő
11 . WolÍner Tivadar gyáros

1BB7

1887

1 BB9

1 900

'1901

1 904

1 906

1 906

1914

1928

1 930

12, Dn Kiss Sándor Ügyvéd, Újságírő 1927
13. Dr. Varázséji Béla kato|ikus |elkész 1927
14' Ko||ár Mik|ós gyáros 1927
15. Dr. Vass József miniszter
16' Presz|y E|emér főispán
17' Pá||ya Ce|esztin festőművész 1939
1B. Dr. Gyökössy Endre református le|kész

19. Neogrády Lász|ő tanár

*

1 993

1 993

Fe|haszná|t iroda|om:
- Ugró Gyu|a: Újpest (monográfia)

- Fekete Sándor: Kossuth Lajos (Móra)
- Magyar É|etrajzi Lexikon

- Pest megye tisztinévsora (Szabó Ervin Könyvtár)
- RévaiNagy Lexikona (Bp. 1913. I l|/Vl|| '  k ö tet)
- A magyar társada|om |exikonja (Budapest, ,|931)

- A magyar |egújabb kor |exikonja (Budapest, 1931)
- Az újpesti önkormányzat |evé|tári anyaga
- Az újpesti zsidóság története (1975, Te|-Aviv)
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,Az ,[Jj Em6er szerftesztőségénefu Euíapest.

g{a megfratnéfr- afuÍr ftirte[en, afuÍ'r frosszaía[mas szenileíés árárt -) &rry (ére.m a
Szerfu:sztőséget, gondosfroíjana(arróf, fiogy ne temessene(et dó6or futtya(ént, arnint ez tö66
kgtfrotifus fotteg,óÍnmaf - afuratuft'effenére - megtörtént. A. római Latfrotifus Aruyaszentegyfráz
szertartasa szerint temessene(e[ még akkor is, fra gz ,Írószöaetség, r)agy az lroía{mi A[ap csaft.
enétftlit rlóffa[ná e[temetésem ftlftségeit, mioe[ nagónyos aggtegéng oqloL ]n(a66 a temető je&efen
arká'6a temessenefu semfiogy az T,gyftáz tuíomasa nétkiit kcríifie(sírgöíörbe,

A{gm fiiusógbó[ fian.em az iróntam érzett szeretet megnyi[atfulzasafr?nt,kgrném: Sza6ó lrure t{r.
pikpök-úr temessen e[ a farfutsréti temetőben, természetesefl pap-barátaim ftlztit tegyene(ott: LkíL
lózsef és Zat1mus Qyu[a apátp[ébánosofr, Mócs LtLsz{ó ftp[tőtórsam az ó6uíai főpté1tíniórót, Sík'
Sá.níor és ftgt ftrlátó 6encés: Kaíó rotifrarp és ÍPéttzes tsatíuin, (Kocsk Lászk frll[tőtórsam, pée.;í
fulruonofupféíánost is értesíteni kett! Átíottió 1aráfom ő)

Ez pazitía, fiitíéfi akaratom!
ÍLjpest, 1960, íecemíer 23.

Bería Iózsef-

KöszönjÜk Urbán Gábor plébános Úrnak, hogy a dokumentumot közö|hettÜk.
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2 ."/

VlZMU
A|ispán Úr!

Újpest város vízművének megépítése tár-
gyában a város képvise|őtestÜletének 1909'
évi június hó 2-án hozott 21Bl909' kgy., továb-
bá 1910. évi Íebruár hó 4-én hozott 105/kgy.
910' számú határozatait, me|yek szerint a vá-
rosi vízmű fe|építését és Üzembehe|yezését
elhatározta, annak megépítésére és Üzem-
bentar tására  a  Compagnie  Genera|e des
Donduites D'Eau Liége Be|gique cégnek rneg-
bízatást adott, továbbá melyek szerint az ezen
cég részére kiá||ított engedélyokiratot S az en-
nek kiegészítő részét képező vízszo|gá|tatási
szabá|yrende|etet és vízdíjszabást a m. kir. or-
szágos vízépítési igazgatóság 667/909, szá-
mú szakvé|eményében ÍogIalt módosítások Íi-
gye|embevéte|éve| elfogadta,- továbbá a vá-
ros képvise|őtestÜ|etéek 1910. év Íebruár hi
16-án hozott 118/kgy. 910' számú azon hatá-
rozatát, me|yben a székesfőváros tanácsának
10425l||. 910. számú határozatára kimondot-
ta, hogy a vízmű megépítésének azt a mego|-
dási módját, hogy azt a székesfőváros építtes-
se fel, e| nem fogadja,. me|y képvise|őtestÜ|eti
határozatokat Pest-PiIis-So|t-Kiskun vármegye
törvényhatósági bizottsága 1910. év ápriI hó
18-án 4532lkig' 910. - 769/kgy. szám a|att az
e||ene irányult Íe|ebbezések e|utasításáva| ji-
váhagyott, - dZ e|lenÜk dr' Cserba Dezső új-
pesti |akos Ügyvéd á|ta| törvényes határidőben
beadott Íe|ebbezése folytán - a m. kir. Be|Ügy-
minisztériumhoz |eendő Íe|terjesztés céljábó|
az öszes vonatkozó iratokkal Íe|szere|ve be-
terjesztem.-

Tiszte|ette| kérem, hogy az összes iratokat
je|en je|entésse| egyÜtt a m.kir. Be|Ügyminister
Urhoz soronkívÜl fe|terjeszteni mé|tóztassék,
hol is kérjÜk, hogy a fe|ebbezés e|utasításáva|
a város á|ta| vízművének megépítésére kötött
szerződések, az annak kiegészítő részét ké-
pező v ízszo|gá|tatási szabá|y rend e|et és víz-
dijszabás jóváhagyassanak. -

A megkötÓtI szerződ$sgkn^k Ujpest váro-
sára nézve e|őnyös vo|tát követxezőkben in-
dokoljuk:-

Egy korabeli dokumentum aZ újpesti
lótrej ÓttérőI

A vizmű szükségessége'
Ujpest város közönségének már régi óhaja

és vágya, hogy egészséges, é|vezhető ivóviz-
hez jusson.- Ujpesten az ivóvizeI a |akosság
részére kutak szo|gáltatják, melyek ta|ajvizbő|
táp|á|koznak. A kutak á|ta| szo|gáltatott ivóviz
á|ta|ában Íertőzött, mert |akott terü|etrészeken
a szennyvizek és ÜrÜ|ékek részben a ta|ajt,
részben a vizet könnyen megfertőztethetik '
Egészséges és é|vezhető ivóviz szoIgáltatása
e|sőrangu k özegészségügyi  és gazdaság i
problémája miden városnak. Ugy kÜ|f ö|dön'
mint hazánkban a városok mindenÜtt magas
nyomásra berendezett központi vizvezeték |é-
tesítésére törekszenek, mert tapaszta|at sze-
rint ez a berendezés biztosithatja |egjobban a
tizsta, egészséges és é|vezhető viz szo|gá|ta-
tását' A ta|ajvizbő| táp|á|kozó kiutakka| szem-
ben a központi vizmÜvek óriási közegészsé-
Ügyi és gazdasági előnyei általában ismerete.
sek. Modern higiéne, köztisztaság, bőséges
és tiszta viz nélkÜ| el sem képze|hető. Egye-
dÜ| a jó| berendezett vizmÜ az, me|y e|egendő
vizszo|gá|tatásra képes. lsmeretes, hogy a |a-
kosság ott, hoi nem kutakbó|, hanem kénye|.
mesen hozzáÍérhető s konyhájában e|he|ye-
zelt vizvezetéki csapokbó| |átja e| vizszÜkség-.
|etét,- sokkal több vizei fogyaszt, jobban mo-
sakodik, edényeit tisztábban tartja, nagyobb
gondot és f igye|met fordit a közt isztaságra,
igy tehát a vizműnek nagy sociál is és köz.
egészségügyi jeIentősége van..

Kétszeresen nagy je|entősége Van azon-
ban Ujpest városában, ho| a |akosság |egna-
gyobb rrásze szegényebb munkáse|emekbő|
á|| s ho| már évek óta nagy vizhiány van. Az
Ujpest városában |évő kutak nem szo|gá|tat-
nak még a Íertőzótt vizbó| sem e|egendőt,
nyáron a kutak jő része kiszárad, akárhány
házban csak fé|ig merÜ| meg a kutveder és
sárgás-barna, kel|emet|en izÜ, néha Szagos,
é|vezhetet|en, az egégszségre ártalmas vizet
szo|gá|tat' Té|i időben a kutakba beszivárgó
eső és hóviz póto|ja a hiányt, nyáron azonban
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va|óságos vizinség Van..
A város csatornázása és a szennyvizek e|-

Vezetése vizmÜ hiányában |ehetet|enség' A
csatornázás eIengedhetet|en e|őfe|téteie a
magas nyomásra berendezett vizvezIék, mely
módot nyujt arra, hogy a csato rnahá|őzat
rendszeresen öblithető |egyen.

A vizmű |étesítésének módja'
Ujpest város hatósága azonna| a rendezett

tanácsu várossá áta|aku|ás után póto|ni igye-
kezett a multak mu|asztásait és fogla|kózni
kezdett a vízmŰ |étesitésének kéráéséve|.
Legtermészetesebb mego|dási módnak az
|átszott, ha Budapest fő- és székváros, me|y'
lye| Ujpest ugyszó|ván összeépÜ|t s metynók
határán viznyerő telepe van, |átta vo|na e| uj-
pest |akosságát is ivóvizzel. Már akkor, midőn
a főváros saját vizműve céljaira |efog|a|ta Uj-
pest határában a viznyerő te|epeket, tétettek
lépések arra nézve, hogy a főváros Ujpestet
is részesitse a vizmÜ áldásaiban, azonban si-
ker né|kÜ|. A főváros több izben helyezkedett
arra az á|láspontra, hogy még saját nagy terÜ-
letén sem képes a vizszolgáltatást mindenÜtt
e||átni, más község vize||átását magára nem
vá|la|hatja. Kétségte|en, hogy akkor, midőn a
főváros Ujpest határában aviznyerő te|epeket
|efogla|ta, s ugyanakkor már nem történt gon.
doskodás arrő|, hogy Ujpest |akossága iJ ré-
szesÜlhessen az egészségre árta|mat|an ivó-
vizben,- a Íőváros érdekei érvényesÜ|tek Uj-
pest lakosságának hátr ány ára'

A rendezett tanácsu várossá áta|aku|ás
után Ujpest város 19o8. év szeptember hó
12-én tartott tanácsÜlésébő| 28616/908. kig.
1554/908. tanácsi szám a|att átirt a Íővároi
tanácsához, hogy tekintve azt a nagy köz-
egészségÜgyi veszélyeket, me|yekben afővá-
ros is Íorog az á|ta|, hogy Ujpest |akosságá.
nak nincsen egészséges ivóvize, sőt tekinive
azt, hogy a fertőzött viz is fo|ytonosan keve-
sebb |esz, így egy nagyarányu járvány kitör-
hetése következtében a főváros |akosiágára
hárulható veszély immár imoninens,- tegye
fo1yamatba sürgősen a tárgya|ásokat Ujpóst
város |akosságának a fővárosi vizmübő| rni-
ként |ehetséges vizze| e||átására vonatkozó.
|ag. A Íőváros akkor nagyobb beruházási kö|-
csönt vesz fe|, me|ybő| 15 mi||ió koronát viz-

müvének kibővitésére szándékozott feIhaszá|.
ni,- igy jogga| remé|hette Ujpest városa,. hogy
alkalmas időben kereste meg a fővárost arra
nézve, hogy vizmüvét Ujpest város területére
is kiterjessze.-

A főváros ezen megkeresésre hosszu ideig
vá|aszt nem adott' Ekkor Ujpest város po|gár.
mestere szemé|yesen járt e| a megkeresés
tárgyában részint a Íővárosnál, részint a Íővá-
rosi vizmÜvek igazgatóságánál, hol a multban
is többször hangoztatott választ kapta, misze-
r int a káposztásmegyeri vizmü á|ta| terme|t
vizre a fővárosnak magának is szÜksége van
és abból Ujpestnek semmit át nem engedhet'
Ekkor Ujpest öná||ó vizmÜ létesitését kezde-
ményezte és számitásokat eszközö|t egyrészt
arra nézve, hogy lehetséges.e és van-e mód
arra, hogy vizmÜvét házi üzemben létesitse,
másrészt pedig hazai és kÜ|fö|di vá||alatokka|
|épett  ér intkezésbe v izmÜvének |étes i tése
iránt.

A vizvezetéki mü kétféle módon rendezhe.
tő be: házi Üzemben és concessíós szerző-
désse| magánvá||a|koző á|ta|. A kétfé|e rend-
szer e|őnyei és hátrányai a következők..

A házi üzem.
A mult század végén s a je|en század e|e-

jén a modern város Íej|esztési po|it ikának
ugyszólván gerinczévé lett a községesitési
mozga|om. A mozga|maknak egész iroda|ma
ke|etkezett, a tengeren tul pedig politikai pár-
tok tették jelszóvá a közhasznu és e|sőrendű
é |etszÜ kségletek kie légitésé t cé|ző vál Ialatok
községesitésének és házi üzemben tartásá.
nak. szükségességét. Hazánkban a külf ö|di
példák hatása alatt kr istá|yosodott ki egy
olyan á|ta|ános meggyőződés, hogy a köz.
ségnek minden olyan vá||alatot, me|y né|ku-
|özhetetlen közszÜkszégIeteket e|égit ki, köte-
|essége házi územben tartani. A házi Üzem-
ben tartás indokai között legnagyobb su|ylya|
és je|entőségge| bir az, hogy az i|yen közüie-
mek, mint a vizmtj is, a |akosság egyetemé.
nek közszÜkség|etét szolgál ják, mely köz-
szükségletek a város |akosságának szaporo.
dásáva| növekednek, ahol ezeket magán vál-
|alatok e|égitik ki, ott mindenütt a vá||alatok
korlát|an urai |esznek a fogyasztásnak, s nagy
jövedelmet élveznek abból, hogy csak ők van-

I
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nak jogositva a |akosságnak egy elsőrendü
közszÜkség|etét kie|égiteni' Viszont azonban,
ha a város nem adja vá|la|atba a város |akos.
ságának nélkÜ| özhet|en k özszÜkségIete k i .
szolgálását, hanem maga a város látja e| viz.
ze| a |akosságot: a beszedett haszon a városi
lakosság javára esik, ezenkivÜl a város - nem
a hasznot, jövede|mezőséget tartván az územ
Íenntartása közben szemei előtt,- hanem a
város i  népesség k öz ös  j ó |étét,  o lcsóbban,
jobban, pontosabban fogja kiszolgá|ni a |a-
kosságot, mint az osztalék politikát uző ma.
gánvá||a|at '  A házi Üzemekbő| uj j övedelmi
forrásokat, hasznot remé|nek a községi Üzem
mÜvei, me|ybő| reduká|hatók lesznek a városi
|akosság községi adóterhei. A municipális so-
cial izáció kérdése a községi Üzem keze|és
k|aszszikus hazájából Ang|iábó| jutott e| hoz-
zánk, ámde a mi igaz, aházi Üzemekre nézve
Angl iában, az sokszor épen el|enkező|eg á||
Magyarországon' KönnyÜ do|og Ang|iában és
egyálta|án kÜ|fö|dön gazdaságos házi Üzemet
|étesíteni, ho| a községi kö|csönök át|agos ef.
Íektív kamatterhe 4.05 7o, e||enben nehéz Ma.
gyarországon, ho| az |egjobb esetben 5.5 %'-

Ujpest város is hamar reá jött arra, hogy
adott hite|viszonyaink köz ött abból a drága
kö|csönbő|, melyet a karte||ben á||ó pénzinté.
zetek esetleg adnának,- bár elejéve| kö|csön
adására sem voltak hajlandók,- s később is
csak tárgya|ás foIyamatba téte|ét helyezték ki-
látásba,. vizmÜvét a |akosság nagy megter-
he|tetése nélkü| házi územben meg nem épit-
heti .-

ott, ahol a városnak ingat|an Vagyona na.
gyon kevéS Van, készpénze pedig egyálta|á.
ban nincs, hogy tehát heverő tőkéjét fektet.
hetné be|e ily vá||a|atba, ott a magyarorszá-
gon állandóan ura|kodó hite|viszonyok között
tisztán kö|csönpénzbő| gazdaságos s csak a
terhek fedezésére is alka|mas házi Üzemet
berendezi |ehetet|enség. Hogy némi hasonlat.
ta| é|jÜnk,- olyan forrna vá||a|kozás ez, mint
mikor va|aki tisztára kö|csönpénzbő| akarna
egy nagy Üz|etet kezdeni s ebbő| oly jövede|-
met akar elérni, hogy a kö|csönt is vissza tud-
ja fizetni, a kamatokat Íizetni s a nagy Üz|et
keze|éséve| járő apparátus kiadásait is ebbő|
fedezni, sőt még jövede|met is akar, me|ybő|

más he|yen |évő tartozásait is Íizetni akarná.
Lehetséges ta|án' hogy megtörténik nagy rit-
kán, hogy i|yen üz|etet be |ehet rendezni, de
hogy a koczkázat nagy, senki nem tagadhatja
s az is kétségtelen, hogy az i lyen Üzlet nem
nevezhető reá|is alapon létesitett ÜzIetnek..

Ha Ujpest város házi üzemben o|dotta Vo.
Ina meg a vizvez|ék |étesitésének kérdését,
ezt csakis kö|csönpénzből rendezhette vo|na
be, s ez esetben óriási, le nem irható, e|őre ki
nem számi tha t ó ,  senk i  á l ta I  nem tudható
koczkázatnak tette vo|na ki a város |akossá.
gáI' Házi üzemnek csak ott és akkkor van |ét-
jogosu|tsága, ho| |ega|ább is o|y gazdaságo.
san képes te rmeIn i ,  m int  az  egyéni  Üzem.
Theor i ának  szép és te tsze tős ,  hogy ház i
Üzem esetén az ahaszon,. me|yet kÜ|önben a
vá||a|kozó vágna zsebre, a város |akosságá-
nak javára esik. Csakhogy |ehet o|yan Üzlet,
me|ybő| nincsen haszon, vagy ha eset|eg vo|-
na is,  o ly kevés és bizonytalan, hogy nem
szabad vá||a|ni azza| szemben akoczkázatoI'
Senki nem tagadhatja, hogy egy ilyen r' i lgy
műnek, mint a vizvezeték,- megépitéséné| óri-
ási koczkázatok forognak fenn. Egy csőnek
megrepedése, va|ame|y e|őre nem |átható s a
ta|aj Íe|tárása után kitÜnő nehézség va|ame|y
o|yan vé|et|en, melyre.senki sem számit, eset-
|eg ezrekbe és ezrekbe.[erÜ|het.  Eset|eges
késedeImes szá||itások, ri lr.rnkásmozgalmak,
a nyers anyagok árainak hul|ámzása, minde-
zek ezreket emészthetnek fe|' Vizvezetéki
művek berendezéséveI foglalkozó nagy vá||a.
|atok, évekke| aze|őfi szeződéseket kötnek
vasgyárakka| s meghatározott fix árakért biz-
tos i t ják maguk részére a nyers anyagokat,
csakis ezután vá|la|koznak. A város ezt nem
teheti s midőn Ujpest város egy kÜ|fö|di czég-
tő |  a  Compagn ie  Genera|e  des  Condu i tes
d'Eau Liége Be|gique czégtő| egy párat|au|
e|őnyös aján|aott kapott vizmüvének megépi-
tésére és üzemben tartására, azt igazán nagy
örömme| fogadta'.

A vá||alati keze|és.
A közszükség|etek k ie|égitésére szo|gá|ó

közmÜvek megánvá||alatban tartása e||en az
a |eghatalmasabb érv, hogy ezekkel mint pri.
vi|égiumokka| a közönség ki van szo|gá|tatva
a magánválla|at önkényének, ki a közönséget

L
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kor|átlan ura |évén a fogyasztásnak,- tetszése
szerint kiuzsorázhatja. Ezen kivü|' a szabada-
lom értékét nem beÍo|yáso|ja a munka ára,
mert ezek értéke: a népesség szaporodásá.
val együtt eme|kedik jó és rossz időben, éjje|
és nappa|, té|en és nyáron, szÜnet és meg-
szakitás né|kü|' Más szóva| ilyen szabadalom
értékben, j övede|emben, haszonban, évrő|-
évre eme|kedik és aki birtokosa egy i|yen gaz-
dasági forrásnak, az egyszersmind ura Jvá.
rosnak, Ura a városi jólét, a ku|tura és kénye.
|em eszközeinek és szabá|yozőia a ku|tura és
a jólét kiterjesztése mértékének. Ez mind igaz
abban az esetben, ha egy város e|ég balga
és kiszolgá|tatja a város |akosságát egy má-
gánvá||a|atnak, ki kezében tartja az e|sőrendÜ
é|etszÜkségletek forrását. A mu|tban Íé|szá-
zadda| eze|őtt, mikor még a gazdasági har-
czok csak egyének és egyének közöti, nem
pedig osztá|yok és gazdasági csoportok kö.
zött folytak, abban az időben, míkor még nem
birtak a városok o|y fej|ett érzékke| a gázda.
sági kérdések iránt mint most, akkor a váro-
sok kötöttek i|yen szerződéseket, de ma már
nincs város talán, me|y Íe|tét|en kiszo|gá|tatná
magát bárme|y magánválla|atnak' Ma a váro-
sok, ha magánvá||alattal szóba á||anak, abbó|
hasznot, j övedeImet, e|őnyt akarnak huzni '
Ujpest város is te|jes tudatában és ismereté-
ben van annak, hogy egy szabadalom, egy
concessió, me|ynek értéke a |akosság szapó.
rodásáva| és szÜkség|eteinek növekedéséve|
eme|kedik, nagy értéket képvisel, s valószinÜ,
hogy nagyobb értéket Íog képvise|ni a jövő-
ben, épen azért arra törekedett, hogyha ma.
gánvá||alattal épitteti meg és tartatja Üzemben
vizmÜvét,- mert kénytelen ve|e,- akkor o|y jo-
gai és e|őnyei |egyenek, me|yek nem a város
a vá||alatnak, hanem a vá||a|atok a városnak
szo|gá|tatják ki' S ezt sikerÜ|t' A város elérte
azt, hogy e|sősorban nem is ad concessiót
vagy szabada|mat a vá|la|atnak, hanem csak
a megépitésre és Üzembentartásra megbiza-
tást. Az Üzembentartásra vonatkozó megbi'a-
tás bármikor a vizmÜ megépitése után meg-
vonható és a vizmÜ igen e|őnyös fe|téte|ek
me||ett a vá||a|attól megvehető' Tehát ha a vá-
ros azt |átná, hogy a vizmÜ mint vá||alat hasz-
not hajtó, akármikor, akár a megépités e|ső

évében is, azt rögtön házi t)zembe fogja ven-
ni. Ha pedig a vá|la|atn ál hagyja meg, s ter-
mészetes ezt csak akkor fogja tenni, ha azÍ
|átja a város, hogy a vizmÜ mint vá||a|at jöve-
de|met nem huz,- akkor oly jogokat és e|őnyö.
ket biztositott ugy a városnak, mint a vizfa-
gyasztó közönségnek, melyeket házi üzem.
ben e|érni |ehetetlenség. Ezek a következők:
Minimális vizdijak ingyenes viz a város részé-
re kor|át|an mennyiségben tüzoltásra, utca
öntözésre, s a közkutak számára, ingyenes,
tehermentes háramlási jog, o|csó vizdij á|ta-
|ány rendszer, a haszonbó| részesedés, fe|-
ügyelet és |egmesszebbmenő beavatkozási
jog stb.-

Midőn Ujpest város a szerződésbő| kitÜnő
i|y e|őnyöket és jogokat biztositott magának
és ezze| szemben semmi kockázatot nem vi.
se|, bátran á||ithatjuk mi is, de igy mondják a
szakértők is, hogy akkor Íe|Ü|mu|t szerencsés
szerződéséve| minden házi üzemből eset|eg
nyerhető e|őnyöket..

Ulpest vizmű épitési szerződése'
Ujpest város hatósága a vizmu létesitése

tárgyában tárgyalásokba bocsátkozván a ha.
zai és kÜ|fö|di nagy vál|a|atokkal, s a város
polgármestere 1909. év január hó 13-án eze-
ket a körti|ményeket bejelentette a képvise|ő-
testÜletnek, egyben pedig a további tárgya|á-
sok Íolytatására és a vizvezeték |étesitése tár-
gyában beérkezett ajánlatok és tárgya|ások
á|ta| e|ért e|őnyök megbirá|ására egy ad hoc
bizottság kikÜ|dését kére|mezte. A város kép-
viselőtestÜ|ete az ad hoc bizottságot '|046.
kig.. 9/kgy. 1 909. sz. határoza\áva| kikÜldötte.
Hogy a vizvezeték létesitésének tárgyalására
kíkÜ|dött bizottság, me|yben elismert szakÍérfi-
ak is vettek részt, miként fe|e|t meg fe|adatá-
nak, arról az Ülésen fe|vett jegyzőkbnyvek ta.
nuskodnak.  A b izot tság i  Ü|éseken beható
megbizatás e|é került a vizmű létesitéséve|
kapcsolatos kérdések minden rész|ete, a házi
Üzem, a vá||a|ati keze|és e|őnyei, hátrányai
stb., s végü| is a bizottság megál lapitotta,
hogy a vízvezetéki mÜ megépitésére a Com-
pagnie Generá|a des Conduites d'Eau Be|-
gique cég oly előnyös ajánlatot tett, hogy an-
nak e|Íogadását egyhangu|ag aján|otta a kép.
viselőtestÜ|et. Ujpest város képviselőtstÜlete

l.

i
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19o9. évi junius hő 2.án tartott ülésében 218'
kgy' 909. szám alatt a bizottság javaslatának

"iyt..'ungu|ag 
történt e|fogadásáva| elhatároz-

ta-, 'hogy a Compagnie Generale des Con-
duites-J'E"u Liége Be|gique cég aján|atát e|-
fogadja, s részére az engedélyokiratot akkor
rnág őon.essió néven kiadja, a vizellátásról
szoTo szabályrende|etet és annak függelékét
képező vizdíj szabá|yt szintén e|fogadja és

megbizza a nevezett céget, hogy a városi viz-

müiet az aján|athoz me||éke|t mÜszaki leirás

és annak mellékletét képező tervek szerint |é.

tesitse és az| Üzemben tartsa. Egyben a kép.
vise|őtestÜlet jóvághagyva és he|yese|ve min-
den a vizmÜ létesitése tárgyában végzett e|ő-

munkálatot, megbizta a város tanácsát, hogy
viznyerő telepÜ| a m'kir' államkincstár tu'|ajdo.
nát 

.képező 
Népsziget haszná|ati jogát bizto-

sitsa, ótt próbafurásokat eszközöltessen és a

nyert vizet a m.kir. országos Chemiai lntézet
áítal megvizsgáltass a. Ezen képvise|őtestÜleti
határozát  a lápján 19o9.  év jun ius h l  5 .én
18526'11909. sz. a. a város polgármestere Uj.
pest város közönsége nevében kérvényt inté.
,zett 

a m. kir. Íö|dmüve|ésÜgyi minister urhoz,
melyben kére|mezte, hogy az á|lamkincstár
tulajdonát képező Népszigetbő| egy rész viz-

ny"r.o telepüí ingyen, eset|eg a legmérsékel-
teoo oii 'ótt"tt átengedhessék' A m. kir. föld-

mÜvelésÜgyi minister ur megbizottja az 1910.

évi februhár hó 8-án a helyszinén Ujpesten a

vármegye a|ispánjának elnök|ete a|ati vizjog

engeoéiyezési tárgya|áson ezen kére|emre

néive kiielentette, hogy a földmüvelésügyi mi.

niszter ur a vizve zetéw, |étesitéséhez szüksé.
ges kincstár i  terÜ|etnek átengedése, Vagy

óérbeadása tekintetében akkor Íog érdemben
Áyi |atkozni, amikor a vizv ezeIék |étesitését ki.

mondó városi határozat vagyonÍe|Ügyeleti
szempontból már kormányhatósági jóváha.

fel szakértői véleményadás czé|jábő|.. A fö|-

'uuto.ugy i  Min is ter  Ur  szakh ivata|ához a

m.kir '  orJzágos viz épitési igazgatósághoz
kÜldötte áI áz összes iratokat, mely hivata|

19o9. év deczember hó 30-án ke|t átiratában

"ái. 
'"g szakvéleményét.. A szakvé|emény

nágyon Jok, rendkivÜ| fontos S nagy horderő-

u.ibi,ó, a város javára eső vá|toztatásokat ja.

vaso|t eszközo|ni a szerződésen. -Ezek a vá|.

toztatások oly je|entékenyek, hogy Ujpest vá.

ros hatósága joggal attó| Íé|t, hogy azok te|je.

sitésébe a-vál|a|Éoző czég nem megy be|e.-

Nevezetesen megvá|toztatandónak kivánta az

o,..ágo. vizépitási igazgatósá.g a -szerződés
;g;;; je|legéi, e szerint a vá||a|at nem kap

eigeoétyt a vizmű megépitésére, hanern csak

t<iv{eti éó üzemben tartási megbizatást, |énye-

g"= 
"alt"itatást 

kivánt az országos vizépitési

igazgatóság a város javára eszközölte|ni az.

,á.togy 
"ité'őt"g 

az eredeti megá|lapodástó|
tir.bt.íáonek vélte, hogy a viznnÜ Íe|épitése

után azonna| megvá|tható legyen S nem 20 év

e|te|téve|, s e vógbő| a szerződésbe annak

ielvéte|ét kivánta, hogy a vizmű felépitése

után annak öszszkö|tségeit pontosan megá|.

lapittassanak,. melynek igazságos, mé|tányos

és évről-évre fogyó hányada legyen a meg-

váltási ár'. AvizÁű Íelépitése ulán az épitési

összköltséget a válla|at, a város és a földmÜ-

ve|ésügy ih in i=teI .  ur  k ikÜld ö t te i  á| lap i t ják

r*g, '-á város érdekei itt is védve vannak,

iogöár lévén Íeltéte|ezhető, hogy a Íö|d mive-

ioóúgvi minister ur kikÜldöttje nem engedi a

vároé. érdekeit csorbitani.. Számos módosi-

tást javaso|t ezeken kivül az országos vizépi-

iá.i íg"'g"tóság, me|yek mind a város javára

",n"[ 
sLgyuen kiteijeszkedett a képviselő.

testÜ|et ha1ározata eí|en beadott Íelebbezé-

sekre is me|yeket e|utasitandóknak vélemé-

gyást nyert.. ,  
A uár.os képviselőtestÜ|etének 21Bl909.

kgy. számu határozatát Mik|ós Móricz, Negye-

dí,Szabó Béla ujpesti lakosok egy közös, Sza-

no got" ujpesti-iakos pedig egy másik feleb-

bezésben megÍe|ebbezték, me|y Íe|ebbezé-
sek Pest vármegye törvényhatóságához be-

terjesztettek s onnan az ószes iratok a m.kir.

fölbmüvelésÜgyi Minister Urhoz terjesztettek

nyezett.-, 
Úip".t város hatósága isméte|ten tárgya|á-

soxua bocsájtkozott a vál|alattal s midőn sike-

rÜ|t az országos vizépitési igazgatóság á|ta| a

uZr.o. javára tetiesitendő kikötményeknek e|-

i"gádá;a," 
" 

u.áll"|"tot rábirni,- a mdósitott

szérzőoést a képvise|őtestÜlet 105/kgy. 910.

számu határoza|ával 1910. évi Íebruár hő 4.

án 
"rtog"ota 

és Pestvármegye törvényhatósá-
gához f e |te rjesztette. -
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Pestvármegye törvényhatóság a 4532lkig.
769lkgy, 1910. Szám a|att a fe|ebbezések elu.
tasitásáva| a város képvise|őtestÜletének ha.
tározatát jóváhagyta, me|y torvényhatósági
határozat e||en Dr. Cserba Dezső Ügyvéd uj-
pesti |akos é|t most felebbezésse|.-

A kötptt Ezprződés e|őnyei.-
Azza|, hogy a m. kir' országos vizépitési

igazgatós ág á|,t'a| javaso|t kikötményeknek a
vá||a|a|at a|ávetette magát, ez a szerződés
már nem consessiós szerződés többé és nem
mint i|yen birá|andó e|'. Ez a szerződés egy
puszta megbizatás arra, hogy a vizmüvet a
válla|at megépitse és megépitése után üzem.
ben tartsa, de üzemben csak addig tarthatja,
mig az a városnak tetszik.

Ha hasznot hajt, rögtön e|veszi tőle a vá-
ros, ha rá ke|| fizetni a válla|atra, nála hagyja
a város mindaddig, mig hasznot hajtó nem
|esz.- Ha a vál|a|atná| marad meg a vizmü
üzemben tartása a következő e|őnyöket fogja
é|vezni a város.- E|sősorban is a vizmü a vá|-
|a|at á|ta| o|y méretekben |esz megépitendő,
hogy |egkevesebb 100.000 |é|ek szükség|eteit
kie|égithesse.- A viz ára köbméterenként a
magánfogyasztók számára 16 fi||érben Van
megá||apitva.- Ebbő| a vál|alat egész 25%-ig
terjedő engedményben köte|es részesiteni a
Íogyasztókat.- az épitkezésné| haszn á|t' viz
köbméterének ára 6 f i| l .- Hivatkozhatnak e
he|yÜtt arra, hogy a viz ára köbméterenként
Budapest székesfőváros házi Üzemben tartott
vizvezékéné| is 16 fi||., de engedmények nél-
kü|.- Az orsz.vizépitési igazgatóság szakvé|e-
ményében megjegyzi, hogy a viz egys égárai
a hazai vidéki városokban 2O-4O fi||' között
vá|takoznak.- A 16 fi|l. viz egységár engedmé-
nyekkel nagy ritkaság, kiegészithetjÜk e tekin-
tetben az orsz. vizmÜ igazgatóságának szak-
véleményét kÜ|fö|di példákka|.- Pl. Németor-
szágban házi Üzemben tartott vizmÜvekné|
következő egységárak vannak:

Aachen városában 15 német pfenig
Ébe*etd 15 - ', -
Berl in
Kö|n
Barnen
Magdeburg - ,, - 1B E ,, -

Bres|au városában
Hie l  - " -
Könisberg + '' -
Posen -,, -
Altana - " -
Charlottenburg- " -
Schőneberg ' '' E
Wiesbaden * " F
Hal le a.S.

20 német pfenig
20 -" -
20 -" -
20 -" -
2 1  E " E

3 0  - " E

30 -  ,1 -
3o
40 -" -

Mindezekbő| kétségte|enü| kitÜnik, hogy a
16 fi||' egységár a viszonyokhoz képest na.
gyon mérséke|t összeg.. Ku|turá|is és jóté-
kony intézetek viz dija még enné| is a|acs:c.
nyabban, köbméterenkét 12 fi|érben Van meg-
á||apitva.. A viz egységáraiva| kapcsolatosan
egy nagyon figye|ernre mé|tó körü|ményt kell
figye|embe venni.- Egy o|yan városban, ho| ki.
sebb terü|eten, a népességnek nagyobb és
sÜrÜben összezsufo|t tömege |akik, ho| tehát
a befektetett vizvezetéki cső utczájának mind.
két olda|án két.három stb' eme|tes házak
vannak, hoI egy-egy házban 10-50 vizfo-
gyasztó ta|á|ható, ott a vizvezeték rendtabili-
sabb és nagyobb hasznot hajtó válla|at |ehet.-
Amde Ujpesten, a vizvezetéki csövet |e ke||
Íektetni, az u|cza két o|dalán el|enben leg.
többnyire csak fö|dszintes házak vannak, me-
|yekben csak egy.egy vizfogyasztó ta|á|ható,
sokszor  ped ig  üres  te lkek me||et t  ke||  j ó
hosszuságban a vizv eze|éki csövet |efektetni,
ho| majd viztogyasztók csak ezuIán |esznek'-
|ly he|yen kétséte|en, hogy a vizvezetéki vál.
lalIat kevésbé rendtabilis..

A szerződés további e|őnyei, hogy a város
ingyen és kor|át|an rnennyiségben kap vizet
tüzciltásra, az utczák öntözésére, csatornák
öb|itésére és a város terÜ|etén tetszés szerinti
számban fe|á||itandó és ingyen használható
közkutjai számára'- ltt reá ke|| mutatnunk ar-
ra, hogy aviz e||átásró| alkotott szabályrende-
let érte|mében a vizmÜ üzembehe|yezésének
napjától számitandó két évig senki sem köte.
|es bevezetni a vizvezetéket és senki nem
kényszerithető a vizmübő| vizv éte|ezésre, e|.
|enben a közkutakat szabadon használhatja,
ez a körü|mény maga olyan nagy koczkázat a
vá||alatra, melyet a város magára semmi kö-
rü|mények között nem válla|hatna'- A város a
6-ik évtől kezdve a bruttó bevéte|ből 3o1 i,la.

T
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szon részesedéSt kap és kapja ezt minden
körÜ|mények között tekintet né|kü| arra, hogy
j övede|mező-e a vá||a|at Vagy sem.- Mert a
haszonrészesedést nem a tiszta jövede|em-
ből kapja, hanem az összbevéte|bő|'-

Hogy a szegényebb néposztá|y a k öz-
egészségugy és socia|is hygiéne követe|mé.
nyeinek anná| jobban megfe|ehessen és ne
kérjen a vizfogysztástó| nem tudva és nem is
sejtve, hogy az mennyibe fog kerÜ|ni, más.
részt pedig, hogy az amugy is tu|magas ház.
bérek tetemesebb eme|ésére avizvezeték ré.
vén mód és alka|om ne adassék o|csó á|ta-
Iány rendsze| van biztositva a szerződésben'-
E szer int  egy szoba konyhás |akás évi  10
kor,,2 szoba konyhás |akás évi 15 kor.,3 szo-
ba konyhás |akás évi 20 kor', viz dijáta|ányt Íi-
zet ,  de joga van mindenk inek v izmérő óra
szerint is fizetni a vizdijat.-

A vizvezetéki mÜ fe|épitése után azonna|
megvá|tahtó.. Fe|épitése után a város a vá|-
la|kozó és a fö|d mive|ésÜgyi minister szakkö-
zegei egyÜtt pontosan megá||apitják, az épité.
si összkö|tséget és ez az összeg képezi a vé.
te|árat az e|ső három évben, mint |egszé|ső
határ'- A vá||a|kozo e|őnyére 25./.-ka| növe|.
Ve, a 4-5.ik évben 20%-ka| a 6.10 év között
1S%-ka|, a 11.15 év köz ött 1O%-ka|, a 16-20
év között 2O"/"-ka|, és végÜ| a20-32 év között
pusztán az épitési összkö|tségért azontul pe-
dig az épitési összkö|tségnek Ío|ytonosan Ío-
gyó hányadáért.- Tehát a tény á||ás most az,
hogy a város,. mint erre az orsz.vizépitési
igazgatóság is reá mutat,- ha Íe|épités után
rögtön meg Veszi a vizmÜvet, semmive| sem
fizet többet, mintha maga épitené azt meg és
vá||a|kozói nyereség fejében fizetne ki ugyan.
annyit.-

A vizmü 50 év mu|va ingyen, tehermente-
sen és üzemképes á||apotban minden e||en.
szo|gáltatás né|kÜ| a város kor|át|an tu|ajdo.
nába szál| át.-

Ha még mindezekhez hozzá vesszÜk azt,
hogy a vá||alatta| szemben a városnak leg-
messzebb menő beavatkozási joga van a viz-
szo|gá|tatásná| megkivánható rendet, pontos-
ságot s a közönség e|őzékeny kiszo|gá|ását,
i|letőleg ha tudjuk azt, hogy itt a város éppen
semmit nem koczkáztal, de koczkáztat min-

dent a vá|la|at, akkor bátran á||itahtjuk' hogy
ez a szerződés a városra nézve nagyon jó és
nemcsak he|yi, hanem országos érdekként je-

|entkezik annak |ehetővé téte|e hogy ez a vá|.
|alat, me|y a vi|ág összes országaiba a ba|ká-
non éppen ugy, mint Fran cziaországban és
Aírikában épittet már és tart Üzemben vizmÜ-
veket,- itt is Magyarországon rendezhessen
be i lyeneket,- S ennek legelsőjeként Ujpest
vizmÜvét megépithesse.-

Mindenki tudja nagyon jó|, hogy t isztára
pénz és kereset kérdés az egész vizmüépit-
kezés kérdése.- Hazai válIa|atok tetemesen
drágább s közvetitett osztrák tőkéve| do|goz.
ván, t<épte|enek a be|ga válla|at álta| befekte-
tendő s közvetlenü| behozott o|csó fránciatő.
kéve| conkurrálni, igy ilyen előnyoket nem biz.
tosithatnak a városnak.. S nem he|yi érdek,
hanem országos érdek az hogy a város szo.
moru hitelviszonyai között az olcsó és bőség.
ben lévő francia tőke beözön|ésének az u\a,
az orszába megnyitasssék' Ha a Ba|kán szi.
Vesen |átja beözön|eni a francia tőkét s öröm-
me| fogadja ha az a ha|adást és a kulturát
elősegitő a népjó|étet e|őmozditó vá||a|kozás-
ba fektettetik, vajjon miért ne |átná szivesen
ezt a tőkeszegény Magyarország?

A magyar ipar és vá||a|kozás véde|me'-
Amini köztudomásává |ett, hogy Ujpest vá.

ros v izmüvének megépithetése o|yan e|ő .
nyös, szerződést kötött, me|y|ye| a hazai vá|.
la|kozás concurrá|ni nem tud, kÜlönböző ér-
dekcsoportok a magyar ipar és vá||a|kozás
sérelmét hozták e|ő. A Magyar Vasmüvek és
Gépgyárak orsz' Egyesüelte 1910. évi ápr'
tró to-án 4o711910' számu fe|terjesztésében
közvet|enÜ| JakabfÍy Imre v.b.t.t. á||amtitkár
urhoz fordu|t, hogy magas beÍolyásáva| védel-
mezze meg a magyar ipart,- mely á|| itó|ag
nagy sére|met szenvedett '  A vasmÜvek és
gépgyárak igazgatósága ezen Íelterjesztésé-
ben hazaÍiat|annak bélyegezte Ujpest azon
e|járását, hogy a |akosságot o|csón akarja
egészséges ivóvizhez juttatni.. Ujpest város
képviselőtestülete visszautasitva a hazaÍiat-
lanság vádját, 265.kgy. 910.15890/910. szám
a|att tett jeIentést a be|Ügyminister urhoz e
tárgyban és kimutatta, hogy a magyar ipar
semmi sére|met nem szenved, mert a vá||alat-
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ta| kötött szerződésben bennfog|altatik, hogy
vál|alkozó a hazai ipar fej|esztésérő| szóló
1907' évi l||.t'c' továbbá 830oo/9o8 B.M. szá.
mu közszá||itási szab.rend. intézkedéseinek
magát  a|ávetn i  k ö teIes.  Tehát  k ö teIes az
egész épitésnél magyar anyagot használni,- s
magyar munkásokat a|kalmazni'. A vá||a|at a
prőbaÍurásokat is magyar vál|alkozóva| esz-
közö|tette.-

Kü|önben a vá|lalat ,,|ster Magyar VizmÜ
Részvénytársaság'' végszövegge| és Buda.
pest székhe|y|ye| magyar részvénytársaságot
a|apitott, mely v.t. 1910. év febr. 22-én 20622'
szám a|att a bpesti kir. kereskede|mi és vá|tó
törvényszékné|, mint cégbiróságnál be is je.
gyeztetett. Magyar r.t. a|apitására a vá||a|at
szerződésileg köte|ezve vo|t, mely köte|ezett-
ségét ilyformán teljesitette'-

A főváros beavatkozása.
Miután a főváros az e|ső 19o8" év szept.

hő 12-én 28616.908' szám a|att hozzá inté-
zett azon megkeresésére, hogy vizvezetékét
Ujpestre is terjessze ki, irásbeIi vá|aszt nem
adott,- akkor, midőn az öná||ő vizmÜ |étesité-
se tárgyában a képviselőtestÜ|et érdemben
határozott 1909. év jun. hó 7-én 18931/19o9.
szám alatt Ujpest város tudatta a fővárossal,
hogy öná||ó vizmÜvet fog |éteseiteni és kérte
a fővárost, hogy ennek létesitése elé akadá-
|yokat ne görditsen. Tudatta Ujpest város azt
is a fővárossa|, hogy e vizmÜ |étesitésén é| azt
az e|vet tartotta szem e|őtt, hogy annak fe|épi.
téséné|, a közönséget érdek|ő kérdéséné|, az
árakná|, végÜl a vizszolgá|tatási szab.rende-
|etben ugyanazon e|vek jussanak kifejezésre,
melyek a fővárosná l  érvényben vannak.-
Bpest főváros tanácsa 19o9. év okt. hó 14.én
kelt 50229ill. 909' számu átiratában fe|e|t Uj-
pest város átiratára' Ezen átiratban a főváros
tanácsa kije|enti, hogy tudomásu| veszi az ön.
á||ó vizmÜ épitését, de a Íővárosra nézve ag-
gá|yosnak véli a megépités módját. E|ső soi-
ban a beruházás i  k ö | tségeknek 2 mi|| i ó
850.000 koronában megá||apitását tu|magas.
nak tartja, mert szerinte a vizmü 2 mi|lió koro-
náná| többe aligha kerÜlhet. Ez az aggálya a
fővárosnak e|oszlik, ha tudjuk azt, hogy a viz-
mü fe|épitése után a beruházási önkö|tség
pontosan meg fog á||apittatni a vá||a|kozó, a

város és a fö|mÜve|ésÜgyi minister ur szakkö-
zegei á|ta|' A vá||a|at mindenesetre a |ehető
|egkevesebb tőkebefektetésseI akarja megé-
piteni a vizmüvet, és ha az nem fog 2.850.000
koronát fe|emészteni, csak 2 mi||ió koronát,
vagy kevesebbet, ez a vá||a|tra nézve is ha.
szon és a városra nézve is haszon. Nem ter-
he|i tehát te|jesen megoko|at|anu| épitési kö|t.
ség-több|et Ujpest városát, mint a főváros ta-
nácsa mondja, hanem csak annyi terhel i  a
megvéte|nél, mint amennyi a vizmü épitésébe
ténylegesen be fog fektettetni' S mivel az épi-
tési költségeket a város érdekeit védő 2 szak-
közeg a vá||alat érdekeit védő 1 szakközegge|
egyÜtt a vizmü Íelépitése után rögtön ponto-
san megállapitják, ez az aggoda|om elesik.-

A Íőváros tanácsa átiratának további részé-
ben azt mondja, hogy a szerződés szerint Uj.
pest város az önmaga á|ta| fogyasztott vizet is
tartozik megfizetni.- Ez ténybe|i tévedés, mert
mint a szerződésből kitünik a város közczé-
lokra, utczaöntözés, tÜzo|tásra, csatornaöb|i-
tésre, sőt még közkutjai számára is a vizet in-
gyen kapja kor|át|an mennyiségben"- A fővá-
ros a megvá|tás módozatait is terhesnek vé|-
te, ekkor azonban még a főváros nem ismerte
azokat a módositásokat, melyeket az orszá-
gos vizépitési igazgatóság kikötendőnek vé|t,
s melyek szerződésbe véte|e egészen más
szinben tüntetik Íel a szerződést.- A főváros
ezen át iratában ki je|enti, hogy Iegczélsze-
rÜbbnek talá|ná azt a mego|dást, ha a főváros
épitne Ujpest részére egy kÜ|ön vizmüvet és a
vizet ugyanazon rendszabályok alapján szo|-
gá|tatná, mint a főváros terü|etén.- E czé|bó| a
főváros tanácsa kije|entette, hogy haj|andó
tárgyalásokba bocsájtkozni.-

Ujpest város képviselőtestü|ete 419/909.
kgy' számu határozatáva| fele|t a főváros ta-
nácsának,- melyben kimondotta, hogy a tővá-
ros aján|atát csak azon esetben fogadhatná
e|, ha a főváros a vizmÜvet ugyan olyan idő
a|att és ugyano|yan feltéte| mellett vo|na haj-
|andó |étesiteni, mint a magán válla|at és ha
képes volna mindazon e|őnyök nyujtására is'-
Már ekkor je|ezte a képvise|őtestÜlet, hogy
nem az attó| való idegenkedés tartja vissza
Ujpest városát, hogy a fővárossa| épittesse
meg vizmüvét mintha fe|tétlen ragaszkodnék

I
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a be|ga vál|alathoz, hanem az a körÜ|mény,
hogy az ujból meginditandó tárgyalások évek-
re e| fogják odázni a vizmÜ megépitését, ho-
lott Ujpestnek már egy o|yan előnyöket bizto-
sitó szerződés van birtokában, ami|yen elő-
nyöket a főváros is nehezen biztosithat'-

A Íőváros tanácsa 1910. évi Íebruár hó 3-
án tartott Üléséből 1O425l||' 910. szám a|att
Íelelt a város képviselőtestÜ|etének határoza-
tára és kije|entette, hogy ,,nem kivánja akadá-
lyozni azt, hogy Ujpest közönsége a képvise-
lőtestülete á|ta| megá||apitott engedé|yokirat
és annak kiegészitő részét képező szabá|y.
rende|et határozmányai a|apján vizmÜvet ma.
gánvá||alat á|ta| épittesse meg, ha a képvise-
]őtestÜ|et a mego|dásnak ezt a módját Ujpest
lakossága érdekében megÍe|e|őbbnek tartja,
mintha a vizmüvet a székesfőváros épittetné
meg és tartaná Üzemben.''-

A főváros tanácsa azonban ujból kije|entet-
te azt is, hogy haj|andó tárgyalásokat kezdeni
és azok eredménye folyományaként a Íőváros
törvényhatósági közgyÜ |ésének javasIatot ten.
ni arra nézve, hogy a főváros épittesse meg
Ujpest vizmÜvét'- Ujpest város nem veheti
móst már figyelembe a főváros szives ajánl-
atát, akkor amidőn a vizmÜre égetően sÜrgős
szÜkség Van S amikor már egy o|yan jó szer-
ződés van Ujpest város birtokában melyné|
jobbat ugy sem kaphat, hogy most kezdjen uj
iárgya|ásokat ez azt je|enti, hogy még évekig
sem les' vizmÜve.- Nagy kérdés, hogy a tővá-
ros törvényhatósági közgyÜ|ése azon az á||ás-
ponton Van-e, ame|yen a Íőváros tanácsa s
haj|andó-e Ujpest vá|lalkozója |enni? De el.
döntendő vo|na még az az e|vi kérdés is, hogy
lehet-e egy t örvényhatóság egy másik t ör-
vényhatóság terÜ|etén levő városnak a vál|a|.
kozija.- S hogyan tudná esetieg Ujpest mint
vá||aiatba adó érdekeit vá||a|kozőjáva|, a ha.
talmas fővárossa| szemben megvéde|m ezni?

Az Ujpest város á|ta| kötött szerződés a Íő-
város érdekeit is te|jes mérvben megvédi' .
Mert ha Ujpest a Íővároshoz becsatoltatnék is,
s történnék ez bármikor, a főváros ha szaba-
dulni akar, a vá||a|attól a vizmÜvet mindenkor
igen előnyös fe|téte|ek mellett megvá|thatja..

A főváros az 1910. évi Íebruár hó 10-én
megtartott vizjog engedé|yezési tárgya|áson

nem is eme|t további koÍogásokat Ujpest vá.
ros vizmüvének vá||a|ati uton megvalósitása
e||en'- Sőt Bárczy |stván Dr. Ur Budapest szé.
kesÍőváros polgármestere kije|entette, hogy
vé|eménye és meggyőződése szerint a Íővá.
ros nem lenne képes azon e|őnyöknek nyujtá-
sára, me|yeket a Be|ga vál|alat Ujpest váro.
sának szerződésiIeg biztositott.-

A törvényhatisági hatáozat ellen beadott
feIebbezés'

U;pest város vizmÜvének létesitése tárgyá-
ban 

-a 
képvise|őtestü|eti határozatokat jóváha-

gyó törvényhatósági 4532|kig.7-69. kgy' szá.
itu határozat e|len Dr. Cserba Dezső ujpesti
lakos élt fe|ebbezésse|'- A felebbező maga is

elismeri a vizmÜ szÜkségességét, s Íe|ebbe-
zésében részben annak az aggoda|mának ad
kiÍejezést, hogy a viznyerő terÜlet nádassa|
borÍtott zátonyos képződmény |évén, az on-
nan nyerendő viz nem lesz haszná|ható. Fe-
lebbeiőnek ezI az állitását megczáfo|ja az ira-
tok között |evő és a m. kir. orsz. Chemiai lnté-
zet  k ö zpont i  vegyk isérIet i  á | |omásának
12go,11-6 számu szakvé|eménye, me|ybő| ki-
tÜnik, hogy a népszigeti viznyerő te|epről a
próbafurásokka| nyert viz éppen olyan jó, tisz-
ia, egészséges, mint a főváros |akossága álta|
nasznátt viz, melynek minőségét a szakvéle-
ményben ihatinak je|zi a chemiai intézet.-
HogÍ a főváros á|ta| |eendő megépitése a viz.
*u*x mért volt me|lőzendő, me|yet a fe||eb-
bező inkább óhajtana, ezl már kifejtettÜk. Miu-
tán pedig időközben Pest-Pi l is-Solt-Kiskun
vármegyó Alispánja 20,12Bl1910. kig. szám
a|att kiadta a végleges és jogerős vizjog enge-
délyezési okiratot is, melynek érte|mében a
várós most már jogosifua van arra, hogy viz-
nyerő te|epet fogla|hasson |e, elhárult ez az
akadá|y is.-

Mináezek alapján kérjÜk a Íelebbezés e|u-
tasitásával a törvényhatóság határozatának
sÜrgős j iváhagyását ,  hogy ezá|ta|  végre
oo'ooo |é|ek egészséges ivóvizhez juthasson'.

Ujpesten, 1910. éviju|ius hó 16-án.

Kiváló tiszte|ette|:

Dr. Ugró Gyula
poIgármester.
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Igy fej|ődtünk...

'%arzraz'fu;r'

,,Jegyzőftlnyrl
fefrlétetett ,ILj ?est (özségéűen tuzfulzasftj Káhnn fr.futtasztei mérnö(ur fetfifuasára ezerune[

frjruyifatkpztatjuk, fiogg uj Pest klzséL fiatáróhan oz 1875.i(éaifetmires óto, ,,* a frntár sem a íű[ő
rlonafaft'nem oá[toztaft; míoetési ágra nézae azonhan neÚezetes aaÍtozaso(jöttefrfÍtre, flftzlezetuen,
a 6e[te[fu:k.pn, nz tires fróztete(íőt szóntófö[íek" rétek" azonfefőn a fr-óz-uíoarofrilót fr''erteftis
a[aftltattaft, eZles utczóLfekzóntottaft a megyei szőtőfrbőt peíig szintén, szó'ntóft, ftózafrés kcrteL
a[afrltattaft

I@tt uj lPesten 1878. éai Máius fró rc.n
9{oroótft ferenc

bíró,

Ritkaságszámba menő irat. Majdnem tisztán kivehető Újpest kozség hivata|os bé|yegzőképe is.
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Tervek maradtak...
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Uypest ,  R.k.  temPlom
Ka t .  65 .1 .2 .
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U;pest ,  R .k .  templom Ka t .  6 5 . 1 . 3 .

Ú1pest ,  R.k.  tempIom Kat .  65 . ' 1 .2 .

t-

Újpest, R.k. temp|om Kat.  65.1 .  1
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. NroeaÁov LÁsztÓ 80 Évts
Május 1.|-én tÖ|tötte be 80. é|etévét a közismert új-

pesti he|ytörténész, ny. kÖzépisko|ai.tanár, a He|ytÖrté-
neti Gyűjtemény vezetője, Ú1pest díszpo|gára, a Város-
védő Kor dísze|nöke' Ebbő| az a|ka|ombó| va|amennyi
vo|t tanítványa, ko||égája és az Újpesti |oká|patrióták
népes tábora nevében szívbő| gratu|á|unk. Kívánunk
Neogrády tanár úrnak jó egészséget, hosszÚ, boldog és
eredményekben gazdag é|etet.

. Húsvét hétÍőn a TV 2-es csatornáján vetítették Pau-
|us ,{|ajos újpesti Íi|mrendező a|kotását, a ,,Fény.képek
|stenrő|'' c' dokumentumfi|met' A mű az idei Íi|mszem|e
egyik sikeres a|kotása vo|t, amiben a rendező felvi||antja
a káposztásmegyeri katoIikus temp|omépítés e|őzmé-
nyeit, és annak kapcsán kia|aku|t közösség é|etének
epizódjait' A nagysikerű Íilm e|készítését az Ujpesti
He|ytörténeti AIapítvány támogatta. Tudomásunk szeri nt,
Ujpesten mindkét közosségi te|evízió vetítí majd a ÍiImet.

. orömmel adunk tájékoztatást arról, hogy ápri|is vé-
gén 15 újpesti utcában he|yeztek e| é|etrajzi táb|ákat az-
za| a célla|' hogy az utca névadójáró| inÍormá|ják Újpest

polgárait. Ettő| az időtő| kezdve é|etrajzi tábla tudósít
Lőwy |zsákró|, |||ek Vincérő|, Mády Lajosró|, Venetianer
Lajosró|, Geduly Lajosró|, Káro|yi |stván grófró|, Mi|den.
berger Mártonró|, idry Árpádról, Ugró Gyu|áró|, Semsey
A|adárró|, LebstÜck |'l|áriáró|' Erkel Gyu|áról, Kemény
Gusztávró|, Gárdy Jenőről és Berda Józsefről' Az Asch-
ner Lipót téren, a Bródy lmre utcában és a Pintér JózseÍ
utcában a névadókró| em|éktáb|a ta|á|ható, ezért ezek-
ben az utcákban kÜ|tin életrajzi táb|át már nem he|yez.
tek e|. A híres Újpestiekrő| tehát mindenki informálódhat.
A Városvédő Kör kezdeményezését az Újpesti onkor-
mányzat Ku|turális Bizottsága anyagi|ag támogatta, és
így va|ósulhatott meg egy régi terv.

. Május 14.én az ú;pesti ktizépisko|ások részére a
HelytÖrténeti A|apítvány |átogatást szervezett a Kerepesi
úti Nemzeti Sírkertbe' A diákok és kísérőik sok magyar
művész, po|itikus, krjzé|eti személyiség sírját keresték
Íe|. A Kossuth év kapcsán virágot he|yeztek e| a nagy
magyar hazaÍi sírem|ékén. A sétát Kadlecovits Géza ve.
zette, Kossuth Lajosra iÍj' Hirmann Lász|ó tanár Úr ei.n!é-
kezett.

Az a|apítvány támogatói:
FURST SANDOR, UJPEST KFT., RICOPY KFT.,

Épono xrt., tvÁt.tYt .lÁt.tosHÉ,
DB. KAPoLYItÁsztó, cHlNolN RT.,
UKw, ASCHNEB LlPoT ntapítvÁt'tv,

szoc.DEM.pÁnr Ú.lpesr

Kiadja: az Újpesti He|ytörténeti Atapítvány
Hock Zo|tán elnök

Szerkesztő: Kadlecovits Géza
Szerkesztőség:1o47 Bródy lmre u' 1. Tel.: í60-5369'

TipográÍia: Wagner Attila
Készült: TUNGSRAM PR|NT KÍt. nyomdaüzemében

Vezető: Bese Andrásné


