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Ujpe st Alapí,tólevele ( 1 840)
En a Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Ő

Császári Királyi Apostoli Felsége Arany Kulcsossa,
mint a' Tekintetes Nemes Pest, Pi l is, és Solth
törvényesen egyesültt Vármegyékben helyeztetett
Fóthi Uradalomnak tulajdonossa' adom tudtára
mindeneknek: hogy a' neyezett Uradalomhoz
tartozó Káposztiás-Megyeri pusztámon felálitandó,'s
Uj-Megyer nevet viselendő gyarmaton megtelepedni
kivánó lakósok rész'ére következő örökös, magamat,
és maradékimatkote|ező szerződést adtam légyen ki
ugymint:

I. Minden megtelepedőkap az
Uraságtól.

1-ör Háromszáz azaz 300 Ü ölekre terjedő
házhe|yet, mellyhez azonban semmi némű külső
il letőségek nem adatnak, a' mint is ez iránt
minden letelepedett személy magárol irásbeli
Téritményt az Uradalomnak adni tartozik.-

2-ot Az i l lyes ház he|yek kozzűI egy
személy többet is válalhat fel; - ellenben ha az
e' végre szántt ház helyek benépesítve lennének,
az Uraság semmi szín alatt nem köteleztethetik
tlj ház helyek' kiosztására.

3-or Minden megtelepedő házza| bírő
lakósok mindenféle gyárokat szabadon
álithatnak, és akár minémű kézi mesterséget
vagy kereskédést a, hazai törvények korlátai
k özt  szabadon folytathatnak; egyedül a '
mészárszéki, serfőzós, és mérés, úgy az épület
fával való kereskedési jussok' kivételével.

Ellenben a, Zse||érek. kik tudni illik házza|
nem bírnak'  és a, ház birtokosoknak nem
szegődött  cselédjei  kézi mesterségnél, és
művészetnél, egyebet csak akkor folytathatnak,
ha a, ház birtokosok e'beli jussokat ezeknek
engednék át.

4-er A' Káposztás-Megyeri Duna parton az
Uraság által kimutatandó helyen való kikötő
minden lakós áIta| szabadon, és közösen
használtathatik, ugy mind azon á|ta| hogy a'
Duna hajőkázás, és azza| egybe kötött hajó
vontatás akadá|yozva ne légyen.-

5-<ir Mindenházza| biró lakós a' ki osztott
ház heIyen tet t  épületeket ,  és jav i tásokat
akárkinek szabadon eladhatja, és úgy ezek, mint
a, Zse||érek minden akár ősi, akőr szerzett ingó,
és ingat lan vagyonokró1 szabadon rendel-
kezhetnek; - önkénytértetődvén ebből, hogy az
Uraság ör ökösödésének csak a' végrendelés
nélküli magvaszakadás esetében lészen helye.-

6-or Előbbeni lakhelyekről nyertt elbocsátó
úti, és előbbeni élet módjokról szóló bizonyság
levelekkel ellátott zselléreket a, ház tulajdonosok
béfogadhatnak.

7-er Minden házza| biró lakós alább leirtt
módon a'község igazgatásában bé foly.

8-or  A '  megte lepedő K özség kap az
Uraságtól minden bértizetés nélkül Templomra,
Temetőre, és Község házőtt a ház hely et.

9-er Jussa vagyon a' Községnek magok
részére egyedül a' Község lakosait kötelező, és
a, hazai törvényekkel nem ellenkező rend-
szabá lyokat  (statutum) az Uraság he lyben
hagyrása hozzá jára|tav a| alkotni.

10-er  A '  kü lsők e l len i  minden némű
ügyekben az Uraság pártfogásáva| é1 a,
község.-

II. Köteleztetik minden
megtelepedő:

|-öt Házhelyet vá|a|ő, vagy házat vevő
honni lakós a' törvények á|tal meghatározott,ha
pedig idegen tartománybel i  a '  legfe lsőbb
rendelések á|ta| ktszabot.t mód szerint előbbeni

i
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lakhelyeről nyert tanú bizonyság, és illetőleg
e lbocsátó  leve let  az Uraságnak bémutatn i
tartozik.

2-or Tartoznak a, ház ta|ajdonosok a'
házokban bétogadan dő Zse||őreknek bizonyság
leveloit az uraságnak 20 pengó forint büntetés
alatt bemutatni, - melly Zsellérek béfogadá-
sában mindazoná|tal a, ház birtokosokat az
Uraság helyes ok nélkül nem akadályozhatja.-

3=or Egy ogy 300 tr ölből á||ő h6z he|yért,

és az átengedett jussok használásáért mindenház
tulajdonos fizet az Uraságnak évenként 25 pengő
forintokat három cs. kir' ezüst húszast egy ezüst
forintba, és 60 ezüst húszast egy finom Koloniai
márkába számítva.

A' Zsel lérek pedig egy az az l pengő
forintot tartoznak évenkint az Uraságnak fizetni.

4 .et  Minden vá|a|koző k ö te les az
Uraságnak azonnal 100 forintokat ezüst pénzben
Cautio képpen e|őre lefizetni, és a' felválaltt
telken a' válalkozás tdejétő| számitandó egy
esztendő alatt az épitendő házának leg alább falát
felépiteni, - g||gnkező esetben a' lef izetett
Cautioja, és minden ne talán tett fizetések, és
költsógek elvesztése mellett, a' felválalt telke
tetleg másnak fog adatni, - melly ponti rendelet
azon esetre is  k i ter jesztet ik  ha va lak i  akár
gyarmati lakós, akár idegen puszta ház helyet
venne'  az i l lyes taroz ik  ezen Caut iot  az át
iratásnál hasonló kötelezés mellett le tenni.

5 - ö r  Az  esz tende i  adó t  m inden  egyes
házza l  b i ró  lakóstő|  az e '  végre kr izü l ök
v ál as ztott pénztámok az elo|jár ős ág béfoly ás áv al
szedi bé olly formán; hogy azt egy sommában,
fél esztendőnként elóre u. m. Sz. György, és Sz.
Mihály napján az Uraságnak lefizethesse. Melly
sommának pontos |efizetésére nézve az E|ö|-
járőság kezeskedni tartozik ollyformán: hogy ha
a, fizetés akár melly okból elmaradna, az e|o|-
járóságnak minden ingó, és ingatlan javaikból
valóságos végrehajtással sommás úton fog az
megvétetni.

6-or A' Zse|lérektől évenként fizetendő egy
ezüst forintot a' ház tulajdonosok tartoznak be-
s zedn i ,  és  az t  a '  k i s zabo t t  i d őben  a ,  pénz -
tárnoknak által adni, mit ha elmulasztanának,
vagy va lamel ly  ház tu|ajdonoS a '  k iszabott

időben tulajdon tartozását sem fizetné le, hasonló
sommás elmarasztás, és végrehajtás utján fog az
illyes ház birtokosoR az megvétetni'-

J.et Bzen uj gyarmat díszesítése, és a, túz
ká r  e lme l | ő z te tése  véget t  k ö t e l e z te tnok  a '
válalkozók' és minden épitni kivánók házokat
homlokkal az űtza felé építeni, és úgy hogy oda
semmi nemű disztelen, és a' jó izléssel ellenkező
épületek ne tétessenek - a, teíő Cserépből vagy
Zsindelybő| lega|ább, a' kerítés pedig kőfal,
vagy deszkából engedtetik, sövényezés, és körül
á r ko l á s  egy  á ta l j ában  t i l t a t i k ,  -*  me l l yek
czé|erányos eszközö lhotésére megkivántatik,
hogy minden építni kiváttó az épitési minÍát az
Uraságnak jőv áhagy ás végett bémutassa'

8 -o r  Hogy  a '  gyá rok ,  mes te r ségek '  és
kereskedés minél előbb virágozhassanak' a'
meg te l epedn i  kívánóknak  e l ő re  i s  a l á  ke l l
magokat vetn i  azgn szabá lynak (statutum)
mel lynél fogva magok koz ö t t  sem czéheket
formálni, sem aZ ipart megszorítő kirekesztő
kiváltságos leveleket (exclusivum privi legium)
szerezni nem fognak; hanem mindnyájan ugyan
azon  egy  jussa l  é lhessenek '  k i vévén aZon
jussokat, mellyeket az Uraság I. a' 3.ik szám
alatt magának feltartott, és a' mellyeket vagy
maga gyakorolhat, vagy külön szerződés utján
egynek, vagy többeknek által adhat.-

9-er A' Kereskedésnek, és mesterségnek
pedig fő rugőja lévén a' hitel, mellyet leginkább
az igazság gyors kiszolgáltatása tart fel - annak
okáért a|á vetí magát minden gyarmati lakós
azon szabálynak, minél fogva a' törvénykezés
ót já t  az igazság gyors k iszo lgá l tatásában
akadályozó birói parancsolatokkal élni nem
kiván, - el lenkező esetben ol lyanok a' biró-
ságtól elnem fogadtatnak, - lemondván egy
áta|jáb an az e||entá|l ás s al i é l é s től (opp o s i tion i s
remedio).

10-er A, ház helyeket akár osztály, akár
eladás végett 300 tr ölesnél apróbb darabokra

elszaggatni egy áta|jában tilalmas; - és azért a'
legnagyobb ház helyek is mellyek t. i. több 300
D öles helyekból vagynak öszve téve csak úgy

osztathatnak fel, hogy a' fel osztott házhe|y
minden része egy egész két, három, vagy több
300 Ü ölekből á||óház helyet tégyen. -
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11-er  Az  i l l yes  nagyobb ház  he lyek
elosztását, vagy több egész ház helyeknek öszve
kapcsolását tartoznak az osztozók, vagy vevők
az Uraságnak béjelenteni ,  k i  az osztá ly
lehetőségét megvizsgálja' és a' helyben hagyás
után megtörténtet a' birtok könyvbe béfttatja, és
a, szetződéseket a' történt esetre alkalmaztatja,
melly végett a' gyarmat évenként öszvefog
íratni. -

IZ-szer Minden birtok eladásnál tartozni
fog a' vevő az adás-vételbeli sommából vétel-
részképpen (laudemium) 100 ftól 3 ft 30 xrt, -
a' ki pedig végintézet mellett jut a' birtokhoz, és
a'  végrendelkezőnek nem egyenes ö r ök öse
annak becs árából 100 ftól 5 ftot tartozni fog az
uraságnak fizetni, értvén egyedül ingatlan
vagyont, - másból az |Jraság vétel részt nem
kap.-

13-or Minden házvéte| melly az Uraság
tudta nélkültörténik, a' törvény előtt erő nélküli-
nek fog tekintetni, annak okáért az Uraság előtt
történendő illyes adás-vételi át iratásnái ha a,
vételbeli somma az uraság kijáttzására a' vevő
által csalárdúl eltitkoltatnék, valamint, ha a' vég-
rendelet útján birtokba lépő nem egyenes örökös
a' törvényes megbecsülésnél valamelly csalárd-
kodással é|ne, az illyes csalárdkodó költségén
tartandó ftildes Uri széken kétszeres vételrész
fog a' csalárdkodó vagyonából kivétetni.-

I4-szet Hasonlóan ha valaki a' lakósok
kózzi| az á|ta|engedetteken kivül akármelly
jussok gyakorlásába avatkoznék, az illyes költ-
ségén tartandó úri széken 1@ ezüst forint bünte-
tésben sommás úton fog elmarasztatni, és az
e|é gtéte| ak árho l ta|áIhatő v ag y onábó l v é gre -
hajtás útján eszközöltetni.

15-ször Köteleztetik a' Község,az Uraságtól
Templomra, oskolára, és Község házára ingyen
nyert házhe|yen egy esztendő alatt az épitéshez
fogni, - ezer házhelyek más czéIra leendő
fordítása egy átaljátban tiltatik.

16-or Az Uraság képviselőségét elismérni
tartoznak.

|7 -szer Szavazati többséggel , és az Uraság
helyben bagyásátval alkotott űj szabá|yokat el-
fogadni, és azokhoz magát alkalmazni minden
gyarmati lakós ktiteles. -

III. A' belső rendszer' község
igazgatása, és a' kozjő

e|őmozdításár a néZv e: -

1-ör Köteles a' Község minden eszten-
dőben, és ugyan csak Januarius 1-ő és utánna
következő napjain egy Közgyűlést tartani, ha
pedig a' körülmények azt egyébkor is szüksé-
gessé tennék, az Uraság á|ta| batőn idő rendel-
tetik, és legalább 3 nappal előbb köz hirtiltétetik,
- melly közgyülésben:

a.) He|ye, és szavazata vagyon minden
hazzal biró lakósnak.

b.) Az Elnökségre azUraság hivatik meg.
c.) N Tanácskozási tárgyat szavazati többség

dönti el.
d./ Minden végzés csak az Uraság helyben

hagyása után nyeri kötetező törvényes erejét.

Az illyes közgyűlésen:
Á./ Magok részére egyedül a' Községet, és

ennek lakósit kötelező, a, hazai törvényekkel
nem ellenkező, ,s egy harmadik jussaiban nem
vágő szabályok (statutum) az Uraság meg-
egy ezése hozzá jőnultával alkottatnak.

B.) Az ezen Szerződés kétséges pontjai az
Uraság által felvilágositatnak, felmaradván a,
megnem elégedő közönségnek a' törvényes úton
való keresete.

Megjegyeztetvén e'  pontnál  hogy a'
kétség, és félre értés esetében a' német nyelvű
fordítrís elmellőzése melleff, a' magyar tekintetik
eredeti szerkez.eztnek.

C.) Jussa, és kötelessége van a' községnek
az \)raság által minden hit, vallás, és nemzet
külömbsége nélkül elő terjesztett házzal bíró
három lakós közzül választani:

1-ször Egy Birót
2-or Bgy pénztátrnokot, ki egyszer'smind

Tarrácsbeli hivatalt visel, és
3-or Hiírom Tanácsbelit. -
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A' Fő Biró, és Pénztárnok minden három
évben ű1ra vá|asztatik, - úgy szinte a' Tanács-
be l iek is ,  mindazoná l ta l ,  ha idők özben akár
mellyik tisztviselő valamelly bün, 's btintetés
által terheltetnék, ós abban elmarasztaltatnék,
azonna| Hivatalj áb ő| a, Kózgyülési kihirdetés
után ki marad, felmaradván birtokon kivül per
úton lehető keresetek.

Megszaporodván idővel a' gyarmat, és
több Elöljárókat, vagy éppen rendezett Tanácsot
kivánna, azok választásában hasonló módon fog
béfolyni azUraság. -Jegyzőt szintén azUraság
megegy ezésóvel fog a' Község v áIasztani.

Az e'képpen választott Elöljáróság a' föl-
des Uri fő felügyelési jusnak fenttartása mellett:

1-ör Tartozik minden vagyonával kezes-
kedni a, Pénztárnok kezelése alá bizott pénz_
tánő|, és az esztendei úri adó rendes, és pontos
fizetéséért.

2-or A, számadók számadásait elölegesen
megvizsgálni, és bővebb vizsgálatúl, és meg-
birálásul az uraságnak legfőlyebb egy negyed
esztendő alatt bémutatni.

3-or A' lakósok árváira való gondviselés,
és vagyonokra nézve kezelós, - mi végett az
árvák vagyonának legalább két Tanácsbeliek
je len léttében leendő öszve i rása,  az Uraság
helybenhagy ásáv a| gy ámaty a rendelése, a, tőkék
biztos helyre való kiadása, és mind azokró|,
mind azok kamatjairól felelóség, - &Z árvák jő,
és czéletányos nevelésökre,  és szükséges
oktatásokra fe lügye lés,  a,  gyám atya
számadása inak megvizsg áLása,  és azok
megbirálásű;J az Uraságnak leendő bényujtása,
és mind az mi a' szülők kötelességök lehetne,
helvettök az árvákért elkövetni fő kötelességök
leend.

4-er A. Község szolgáinak felfogadása, és
azok elbocsátása hatalmában vagyon.-

5- ö r  Tartoz1k végre a '  be lső  j ó  rendre
felügyelni, a' község gazdaságát nevelni, kissebb
vétségeket megfenyitni, a' polgári viszonyokból
eredő ügyekben az a lább meghatározott
sommá ig  b i r ó skodn i  -  s z óva l  a ,  haza i
törvények, koz igazság, bévett jó szokás, és fenn
álott .s állittandó szabályok szerént, az e1yes
l ak ósok ,  és  i nnen  e redő  k ö z ség javá t
előmozditni. -

D./  Minden egyébb a '  k özséget érdek lő
politicus tárgyak, mellyeket a' helybeli Tanács'el
nem intéz, vagy ennek intézetével a' közcinség
bénem elégszik, a, kozgy,(tlés eleibe terjesz-
tetnek.-

2-or MagáraváIa|ván azUraság a' Község'
pártfogását, és védelmezését, - de egyébberánt
tu la jdon jussa i  fenttar tása,  és védelmezése
tekintetéből is, köteleztetik a' község, vagy
annak egyes lakósi ha t. i. illyeseknek az egész
községre, vagy az Uraság jussaira béfolyással
lennének minden külsőkkel kötendő társaságok,
egyességek, és más minden néven nevezendő
szerződésekről, úgy minden ügyekról, mellyeket
kü lsőkke l ,  vagy egősz társaságokkal ,  vagy
községekkel kezdendnek, minden kérelmeket
mellyek az illyesekhez intézendők lenné nek az
Uraságnak bejelenteni, bépanaszolni, minden
akár véren gző, akár polgári megbántásokat, hogy
e'képpen mint tulajdon jussait ha ne talán sértve
lennének fenntarthassa,  és i l le tő leg v issza
szerezhesse, mind pedig pártfogása a|att |évő
gyarmati lakósait oltalmazhassa.-

Iv. A' polgári viszonyokból
támadható perekben, következő
idomú biróságoknak tartoznak

magokat alá vetni minden
Uj Megyeri lakósok9 ll. Iil.

1-ör A' hazat törvények értelme szerint
szabadon élhetnek váIasztot t  b i rósággal
(compromissum),  mel ly  b i róságnak tagja i ,
idoma, köre, és határa a' felek irásban foglaltt
megegyezésektől füg, - ha tehát a' Felek
valamelly polgári ügyben választott birósággal
kivánnának élni, - aZ erről sző|ó irásban
foglaltt egyeségnek párját az uraságnak, a' ki
által mindazoná|ta| törvényes ok nélkül ezen
jussokban nem akadá|yoztathatnak; bé adni
kotelesek.

2-ot A, község Birája két Tanácsbelivel
szóbeli summás úton biróskodik.
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a.) Mindennémű polgári ügyekben mellyekre
nézve magokat a' Felek szóval vagy irásban ezen
biróságnak alá vetik.

b.) h'tinden világos vagy könnyen tisztába
hozhatír ldóságokban, mellyek 20 ezüst ftokat
föliil rlt:m haladnak.

, c.) Az adó fizetósben hátra maradó lakósok
ellen, ha bár mi nagy sommát tenne adóbeli
tartozások.

A' birtokon kivüli f ö lyebb viiel az Uri.
Székre engedtotik meg.

Perbeli költségek a, yesztő felet terhelik.

3-or Az Uraság vagy ennek a' biróságra
különösen kijelelt törvényt tudó megbizotja,
sommás szóbeli rövid úton biróskodik:

a.) Mindennémű polgári ügyekben ha a].
Felek szóval  vagy irásban ezen biróságnak'
magokat alá vetik. 'l

b.) Minden világos és könnyen tisztáta '

hozhatő, és 100 ezüst ftokat fölül ne haladó .
adósságokban. ";.'"..

c . )  Azon esetben ha az  Ur i  adő  a i .
elölj áróság, tartoző befolyásáv a| a, pénztárndk ".
áLta| az Uraság pénztárába a' kiszabott időre bé
nem fizettetnék.

A' birtokon kivüli fölyebb vitel a' nemes
Vármegye törvényszékére engedtetik meg.

Perbeli költséseket a, vesztő fél,ktiteles
vrnnl.

4-er Az Uri Szék, melly kirekesztő|eg az
Uj-Megyer i  lakosok ügyeikre nézve kü lon
tartatik, és mellynek elnöke és két meghivott
kozbirája a' földes úr, vagy annak tisztjei lehet-
nek' a' szavazatta| biró törvényes bizonysággal
következő ügyekben formás uton biróSkodik:

a.)  Azon v iszonyok,  és esetekre nézve,
mellyek ezen vzetződésbő|, és álf. it l jában.*,
földes Ur és lakósok, úgy nem különben az Elcil- '
járóknak lakósokkal, és viszontti viszonyaiból..
eredhetnek, - ha t. i. a' község köz gyűlésétÉn
el nem intéztethettek. t

b . )  A ,  véte l .  és  ö r ö k ö s ö dés i  rész  '
(laudemium) felett történtt csalárdkodásokban." .

c.) A' királyi haszonvételekben úgy nem
kül önben minden az IJraság á l ta l  fe l ta i tot t
jussokban való bé avatkozások esetében. " ^.:

!

d.) Mindennémű polgári ügyekben, mellyek
az e|őbb leirtt sommás útú biróságok' körét, és
hatítrát túl haladjrák, és mellyekre nézve magokat
a' felek más biróságnak alá nem vetették.

e.) A' számadók megvisgált számadásai
megitélésében.

f.) A' község birájától fölyebb vitt ügyekben.
A' birtokon kivüli fölyebb vitel a' Nemes

Vármegye törvényszékóre engedtetik meg.
Az Uri-Széki költsógek kivévén az a,)

alatt i  ügyekben mel ly a '  k özséget terhel ik
mindég a, vesztő félen vétetnek meg, mellyre
szükséges arányt az Ui-Szék késziti, és a' kere-
setbeli ügyel együtt megitóli.

Melly e'képpen |eirtt szerződósi pontokat,
és szabályokat részemről, és maradékim részérőI
megmásolhatatlanul úgy adtam ki: hogy az csak
a' község jól létte úgy kivánván az ezen szerző-
dés rendében leirtt módon, az én, vagy mara-
dékim megegyezése hozzájárultával módo-
sitathatik, megv á|toztathatik, a' később hozandő
uj törvények értelméhez, és a' község kor-
szelleméh ez atány oztathatik. Melly szerződés
két egyenlő péIdánya áLtaIam irva, és éIő pecsé.
temmel erősítve egyike a' Nemzetségem, másika
pedig a' község Levé|tárába letétetik, hason
nyomtatott péIdányai pedig minden ház-
birtokosnak Uradalmi fő tisztem alá irásával, és
Uradalmi pecsótemmel erősítve kiadatik.

gróf Kórolyi István

4 t



1994. november Újpesti He|ytörténeti Értesítő

Az I. vildghdború
új pe sti óldozatainak e mlékei

Az olvasónak
üdvöt az ÚrbanI

Ez a szobor Lukáts és Szamosi szo-
borművészek a|kotása, me|yet a Weige|e
Sándor vezetése alatt ál|ó Újpesti Dalkör
kezdeményezése, á|dozatkészsége és
buzgó|kodása hívott létre, a |ege|ső nyi|-
vános szobormű Újpesten. Leszögezhet-
jÜk nyomban, hogy mindenképpen mé|tó
ahhoz, hogy városunknak lege|ső nyilvá-
nos szobra legyen' Mé|tó, mert a magyar
nemzetnek ama gigászi élet-ha|á| harcá-
hoz kapcso|ódik, me|yet a |ezaj|ott vi|ág-
háborúban vívott. Nem szenved kétsé-
get az s9m, hogy mindenkor a |ege|ső is
marad Ujpest szobrainak rangsorában.
Mert ifjÚ városunk hazaszeretetének e|-
ső igazi megnyilvánulását dokumentálja,
me|yet a háború váltott ki be|ő|e.

Históriai|ag megá||apított tény immár,
hogy Magyarország nem kereste ezt a
háborút. Amióta honszerző Arpád ezer
esztendőve| eze|őtt birtokába vette Attila
örökét a Kárpátok és az A|pok bástyáiva|
övezett  k özép dunai  medencét, a ma-
gYar nemzet úgy a saját országában, Va-
lamint a kü|f ö |dde| szemben mindig a
|egnagyobb po|it ikai önzetlenséget tanú-

sította. onös érvényesülési vágy soha-
sem fűtötte sem az ilt |akó és később
befogadott idegen népekke|, sem pedig
a szomszédos országokka| szemben.
Le|kÜletéből merőben hiányzott a nacio-
na|izmus nemzetiség-rontó vonása, va-
|amint az imperia|izmus hódításvágya. A
magyar nemzet a mú|tban mindenkor, a
történelemben pé|dátlan Iibera|izmussal
annyi szabadságot adott a vele egy á|-
|amban élő nemzetiségeknek =* Úgy po-
Iitikai tekintetben, vagyis a törvényhozás,
a közigazgatás és az igazságszolgá|ta-
tás vona|án, mint az egyház és az isko-
|áztatás, tehát a ku|túra terén, va|amint
kÜ|önösen a gazdasági érvényesü|ést i|-
|etőleg - amennyi csak az á||am egysé-
gének veszé|yeztetése nélkÜl Iehetséges
vo|t. Akinek annyira é|et-Íe|téte|e a sza-
badság, mint a magyarnak, az nyi|ván.
va|óan más népnek sem tud zsarnoka
|enni' Hogy a nemzetiségrontó naciona-
l i zmus sohasem dÜhöngö t t  Magyaror-
szágon ,  azt ékesszó| ian hirdet i ,  hogy
nemzetiségeink azőta, hogy betelepÜ|-
tek, yagyis a X|||-ik század óta, mindmá-
ig nem csak hogy nye|vükben és hitük-
ben ér intet|enÜl  fennmaradtak,  hanem
időközben számbe|i|eg va|amint gazda-
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sági és művelődési tekintetben tekinté-
|yesen meggyarapodtak.  Amiként a
nemzet iségt ipró  nac iona| izmuS, azon-
képpen hiányzott  a magyarságban az
imperia|izmus je||emvonása is. Magyar-
ország, mióta Könyves Ká|mán kirá|ya
a|att e|jutott a tengerhez, ami minden ál-
lam né|kÜ|özhetet len |étfe l téte|e, tehát
immár a 9- ik évszázada vá l tozat|anul
ugyanazon terÜ|etre kor|átozidik' E|vét-
ve akadt egy-egy ura|kodó, mint Nagy
Lajos és Hunyady Mátyás, kikben |obbot
vetett  a hódítás vágya,  de nemzetÜk
nem fogott tuzet és így hódítmányuk ha-
|á|ukka| rövidesen |eÍosz|ott az anyaor-
szágrő|. A magyarság antiimperializmu-
sát nyi|vánva|óan determin á|ja hazájá-
nak párat|an fö|drajzi és gazdasági egy.
sége, de eme kÜ|sődleges okhoz, párhu-
zamoSan beIső ok is  társu|,  éspedig a
szabadságra szÜletett nép |e|ki diszpozí-
ciója' Eles fénysugárt vet erre a magyar.
ság jogi fe|fogásának e|ső megnyi|vánu-
|ása, az Aranybu||a me|y szerint a ma-
gyar.nemes nem tartozik hódító háború-
ba követni kirá|yát.

Magyaro rszág eme je||emvonásaihoz
és a belőlÜk magyarázhatő egész mú|t-
jához híven ezÚtta| sem kereste a hábo-
rút. Sőt az egyet|en kormány me|y a fe-
nyegető vi|ágégés látomására a háborÚ
el|en fog|a|t á||ást, a magyar kormány és
Tisza lstván vo|t. Midőn azonban az Üz-
Ieti fé|tékenység je|mezében je|entkező
angol  imper ia l i zmus,  a jogosulat lan
bosszúszomj maskará1ába bÚjt Írancia
és'  a pánsz|ávizmus sz ö rnyszÜl ö t tének
népvise|etéveI leplezett orosz imperia|iz-
musok segéd|etéve|,  a német imper ia| iz-
mus tönkretéteIe cé|jábó| megteremtette
az Úgynevezett  Antantot és a gyiIkos
szerbiáh oz intézett  u|t imátumunk ÜrÜ-
gyén a fé| vi|ágga| a németségre támadt,
Magyarország is kényte|en vo|t Íegyvert

ragadni és pedig nemcsupán mint a kÜ-
|önben históriai viszonyokbó| és pedig a
magyar-német egymásra uta|tságbi| fo-
|yó és a hármas il|etve kettős szövetség-
ben kicsúcsosodott évezredes középeu-
rópai keresztény germán közösség tag-
ja,  hanem minden )őzan reá lpo| i t ika ér-
te lmében is  a német meI let t ,  ha nem
akarta összetett kézze| nézni. hogy |éte
kérdésében ró|a, nélkÜ|e és el lene dönt-
senek' Ősi hősi kardját azonban csupán
önvéde|emből  húzta k i '  A számta|an
harcfé| sorában ő vo|t az egyet|en, me-
|yet nem a hódítás vágya v i t t  harcba,
me|ynek háborús cé|jai az egyre Szapo-
rodó diada|ok, az egyrc növekvő hódít-
mányok közepette nem vá|toztak. növe-
kedtek, mértékte|enedtek e l .  Hogy Úgy
volt ,  d öntően bizonyít ja Magyarország
á|lásfog|alása mikor először bocsájtkoz-
hatott, mint közvet|enÜ| éndekelt fél. bé-
ketárgya|ásokba'  A bukarest i  békére
gondolunk, mikor is a magyar le lkekből
egy érte|emmel pattant ki az az irányíIő
je|szó, hogy: ,,egy akácÍa sem ke|| né-
kÜnk Romániábó|' ' '  És a magyar közvé-
|emény eme je||emző je|szavát képvise|-
te hivata|os polit ikánk is. Magyarország
az egész háborÚ fo lyamán soha nem
szerepe|t mint a béke akadá|ya és így
nem vo|t  része a háború mértékteIen
meghosszabbításában. E||enke ző|eg a
béke e|ső ga|ambja is az el|enséges né-
pek sorában a magyar par lamentbő l
szá|lott ki a háború borza|m aiIő| e|árasz-
tott  f ö ldre,  1916. december hó 16-án'  És
mikor két nappa| rá december hó 18-án,
ané|kÜl kÜlönben, hogy a magyar fe|szó-
|a|ásról tudomása Iett vo|na, az Unio e|-
nöke az e|ső egyenes felhívást intézte a
háborús fe|ekhez a béke érdekében, a
legősz intébb egyÜttérzést kétségkívÜl
Magyarország támasztotta. Anná| is in-
kább, mert Wi|son aZ egyes ál|amok és
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ezeken be|Ü| a kÜlönböző nemzetiségek
szabadságát hirdette, békeprogramja te-
hát szintén anti imperia|ista cé|zatú volt.
l|yenformán Magyarország vo|t az egyet-
len á||am, melytő| az amerikai békeprog-
ram még csak Új orientációt sem kívánt,
hiszen Arpád népe Wi|son a|apján á|| im-
már ezer esztendő óta. A magyarság te-
hát a legszebb reményekke| nézhetett a
béke fe|é; me|y fe|é hosszú tapogató-
dzások után 1918. október 5-én tette
meg szövetségeseiveI egyetemben az
első d öntő |épést.  Úgy |átszott ,  hogy
kardját, mit a lovagok je|igéjéhez híven,
igaz okbó l  húzott k i ,  becsÜ|etteI fogja
visszadugni hÜvelyébe. A béke azonban
nekÜnk, éppen nekÜnk, merőben az e|.
|enkezőjét hozta meg annak, amit vár-
tunk tő|e és amit mint háborús fe|ek mé|-
tán érdeme|tÜnk. Reményeink vetését az
aratás várva várt pi||anatában e|borította
a forrada|om lávája.

Rab Magyarországot az emberi nemet
megcsúfo|ó zsarnokok prédájára hagyta,
csonka Magyarországot pedig a kommu-
nizmus pok|ába taszította. A forrada|om
tehát végső eredményében meghiúsítot-
ta, hogy a magyarság a háborÚban ho-
zott á|dozatok fejében |étét és fejlődését
biztosítsa.

Újpest város polgársága derekasan ki-
vette részét a nemzet é|et-ha|ál kÜzde|-
mében. Fiai hősiesen á|lották a harcot
és hűségesen áldozták é|etÜket az em-
beriességÜkbő| kivetkőzött szerb komitá-
cs ik e||enében, az éhségtő l  eIgy ö t ö r t
Premyslben,  a Kárpátokon átg ö rdÜ|ő
orosz hengerrel szemben, a gor|icei áttö-
rés véres rohamában, az orosz mocsa-
rak nyirkában, az orosz hómezők Íagyá-
ban, a doberdó pok|ában az A|pok ka-
vernáiban és lavinái közepette, a Karszt
szomjas ormain, a magyar tenger hu||á-

main, a hátbatámadó o|áhha| szemben
és a francia pergőtÜzekben.

Hősies önfelá|dozásuknak maradandó
em|ékjele ez a szobor.

Azonban korántsem csupán hősi ha-
|ottaink em|ékét dicsőíti e szobormű. Ha-
nem igenis hirdeti azokét is, kik a hábo-
rúban né|kÜ|öztek és szenvedtek, akik
sebeket kaptak, akik csonkán, bénán,
vakon, sÜketen, betegen tértek haza, kik
betegségÜk fo|ytán idehaza értek korai
ha|á|t, akiknek nyomuk veszett és akik
végig szenvedték a fogság gyötre|meit,
avagy e|pusztu|tak a fogság gyötre|mei
közepette.

De nem is csupán az újpesti katonák
önfelá|dozását halhatat|anít1a ez a szo-
bormű, hanem egyben a város polgárai-
nak önfe|áldozását is, azokét, akik ahá.
ború a|att a távo|lévő harcosok he|yett is
dolgoztak, akik idehaza nélkÜ|öztek,
szenvedtek és vesztették el ezek követ-
keztében egészségÜket, sőt é|etüket, vé-
gÜ| akik javaikkal, Vagy munkájukka| ön-
ként á|lottak aköz szo|gá|atára.

Je|en szobormű tehát tulajdonképpen
az egész város önfelá|doző háborús erő-
Íesz ítését sz i m bo I izá|)a.

A párat lan önfe| á|doző erőfeszítés
pedig minek a magyarság élet-ha|ál har-
cában tanúi vo|tunk városunkban úgy,
mint szerte a hazában a |egbíztatóbb
reménység forrása nagy Magyarország
Íe|támadását i||ető|eg. Nép, mely i|yen
önfe|á|dozásra képes, nem pusztulhat e|,
de bizakodó szemme| nézhet a jövendő
elé!

Ke|t Újpest városában az Úr 1923-ik
évében, Szent Jakab havának 1B- ik
napján.

Dr. Semsey Aladár
polgármester
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Andrássy Miklós, dr. Antony István, Anta|
Lajos, Bá|int oszkár, Barbarik Mihá|y, Bauer
Bé|a, Bocskay Ba|ázs, Bednay Vi|mos, Bej
János, Benkó Káro|y, Benkovits |mre, Berger
Ferenc, Berkovits Gyula, Blum István, B|att
Hermann, Brattenauer Káro|y, Braun Nándor,
Buday Sándor, Buday Lász|ó, Bukovits lstván,
Buzás |stván, Czinege |stván, Czinker |gnác,
Csern i  András ,  Cs i I lag Ferenc,  Cs izar ik
lstván, Csóka Dánie|, Danyó lstván, Deicht
Jenő,  Dezső  La jos ,  DoIn ik  József ,  DÜrr
János, DÜrr György, Ede|heit Gyu|a, Einwag
Lajos, Emmerling JózseÍ, Erős János, Erdős
Ferenc,  Erdős  József ,  Érdős  Sándor ,  i f j .
Farkas  Bé|a,  Fáb ián Is tván,  Fáth Ede,
Fehérváry  József  ,  Fe jes  Káro ly ,  FerschI
Lajos,  F i tzay ls tván ,  F i tzay Ferenc,
F|eischhauer Tóbiás, Fokt József, dr. Frank
Bé|a,  Franczosy Gy ö rgy ,  .Frész Ferenc,
Fr iedmann La jos ,  Fr iedr ich La jos ,  Fuchs
Káro|y, Furiakovics Lipót, Gedu|dig Káro|y,
GeI le  Is tván,  Ge||érthegy i  József ,  dr .  Gerő
Is tván,  GerhofÍer  KároIy ,  Goda Géza,
Grossman JózseÍ,  D ö | |e  Is tván,  Gre iner
R ichárd,  Gre iner  V ik tor ,  GrÜnfeId Dezső ,
Gut tenberg József ,  GÜnter  József ,  Hack|
Ferenc, Hayek Ado|f, Hajdók János, Héder
János,  Hercz  Káro ly ,  Heves i  Bé|a,
Hochberger  Lajos,  Hock Gy ö rgy,  Holczer
Manó,  Horváth Gusztáv,  Horváth Gy ö rgy,
Horváth Lajos, Horváth Mihá|y, Hrabovszky
Emi| ,  Hr iny József ,  Hunne l  JózseÍ,  lhr ing
István,  Ihr ing Pá| ,  Jávorszky Ernő,  Juhász

Sándor, Kamicskó JózseÍ, Kég| Ede, Keipert
Anta| ,  K icherer  Fr igyes ,  K iss  Ernő ,  K iss
Sándor ,  KIe in  Miksa,  Kob ida Sándor ,
Koczanda Ferenc, Ko|ofi Rudo|f, iÍj. Komár
Lajos,  Komers oszkár '  Konecsny József ,
Korén Rezső, Kovács Lajos, Kovács Mihá|y'
Krakóra József, Krausz Dezső, Kreiser Arpád,
Krén Káro|y, Krén Ferenc. Kriszt ics Gyula,
Kutrás lmre, Ladányi Dezső, László Lajos,
Le ichtner  JózseÍ,  Lengye l  Is tván,  Léva i
EIemér,  L ieber  Gyu la ,  Lőb l  Zo| tán,  Lőwy
|zidor, Lucki Sándor, Lukács |stván, Machner
Imre,  Magyar i  l s tván,  Magyar i  Ferenc,
M agyaros i  János,  M ányok i  M ih  á|y ' '
Marmorste in  Ernő ,  Mart inov ics  József  ,
Mart inovics János, Matusik Anta|. Me||inger
Mátyás ,  Mess inger  Zs igmond '  Micháe| i s
Ferenc,  MiskoIczy Gyu la ,  Mo lnár  Péter ,
Moravitz József, Nagy Béla, Nagy László,
Nasser  E lemér,  Németh András,  Neumann
A|fréd, Nevelics Mihá|y, Nichter Lőrinc, Nikó
l s tván,  Ny i r i  l s tván,  NoveI inka JózseÍ,
obermayer  Is tván,  ok|er  Anta l ,  orbá i i
András, ortner Ferenc, Pa|ást i  Bé|a, Perbai
(?) Jenő, Peskó JózseÍ, Petrik Gyorgy, Pol|ák
József '  Pol|ák Pál, Porzsolt Imre, Postankó
Gábor,  Prád József ,  Radó Mik lós ,  Radótz
Lász|ő, Rasz| Lász|ő, Recsegi Ká|mán, Reisz
Dezső, Reiter Jenő, Ringeisen Ferenc, Róth
Gyu la ,  Róth od ön ,  Rusznyák Lász|ó ,  RÜ||
József ,  Sch|at thauser  Mihá|y ,  Sebestyén
Gyö rgy,  Sekan ina Már ton '  S iÍf le r  Rudo| f ,
Si lberstein Jenő, Sipos Jenő, Sötét Ferenc,
Statocsny Emi|, Stern Jenő' Steiner Henrik,
Strausz Sándor, Strob| Káro|y. Sudik JózseÍ,
Schubert  Gusztáv,  Schwartzkopf  Ferenc,
Schweiger  V i |mos,  Szabó  Árpád,  Szabó
Is tván,  Szabó  JózseÍ,  Szabó  La jos ,
Szed|acsek János,  Sze idIer  Sa|amon,
Szekeres |stván, Széke|y Mihá|y, Szentirmay
Árpád,  Szent i rmay At t i la ,  Sz i |ágy i  La jos ,
St|uka Ferenc, Theobald JózseÍ, Tóth Bé|a'
Tóth Ede, Török Pá|, Troszt András, Thurző
János,  Tusz János,  Tresz odon,  Urbasek
A|Íréd,  Vajda János,  Vermes Ernő ,  V i rág
Gyu|a,  V iszkok József  ,  V ladutz  József  ,
V|assits J. Va|demár, Yozák lstván, Weisz
Izsó, Wiegner Anta|, WiIheim Márk, Zachár
|mre, Zetz Géza, Zsuzsanszky Mihá|y.
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Az újpesti Károlyi Sándor Kórház - mint hadikórház - ápoltiai 1915-16.ban.

Az újpesti frontkatonák egy csoportjáról készült fénykép (1917)
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Kotlár MÍktós újpesti gyáros áItat atapított Hadiijzvegyek és Árvák otthonának lakői
(1el8)

A vitágháborúban elesett B EszKÁRT.
alkalmazottak emléktáblája az Angyalfold
Kocsiszín egyik épületének falán
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Sebesült úipesti katonák egy csoportja a Károlyi Sándor Kórházban
(1e|6)

(1el7)
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BardóczErnő-

Adatok az Újp,sf- Ctarisseum
(Szt' /s tván plébánia) torténetéhez

1B7o tavaszán gróf  KároIy i  l s tvánné
(szÜ|. báró orczy Mária) és menye, gróf
Káro|yi Sándorné (szÜl. báró Kornis C|aris-
sa) é|etre hívják grőÍ Káro|yi |stván hatha.
tis támogatásával a ,'BUDAPESTI GYER.
M EKM EN H ELY EGYLETET''.

18B2 tavaszán az intézmény he|yét a
rákospalotai határban |évő ú.n' |stván-te|-
ken je| ö l ték k i .  A k i je| ö | t  teIken építendő
központi épü|et, gondnoki |akás, tan- és
műhe|ytermeket magukba foglaló épÜ|et-
egységnek megtervezéséveI a Káro|y i
csa|ád Yb| Mik|óst kérte fe|.

Errő| Yb| Ervin: Ybl Mik|ós c' monográfi-
ájában így ír:,,Újpest.Rákospalot án az Ar-
pád út 101. -  ma 199. -  szám a|att ,  k ö -
ze| a vasúti á||omáshoz á|| Ybl Mik|ósnak

egy elÍe|ejtett építészeti kompozíciőja, az
1BB1-B2-es évekbő| a Káro|yiak jóvo|tábó|
épÜlt  CLAR|SSEUM GYERMEKMEN-
HELY. (Tervei az Ybl hagyatékban.)

Építőmestere: Wahl Hugó. Az eme|etes,
részben vakolt, sárgás téglás épÜ|et köze-
pe és háromtenge|yes oldalszárnyai e|őre
ugranak. Kozépen a ferencváros i  temp-
|omra em|ékeztető román stí|usú kápo|na
ura|kodik, az előbbieknek szerény utódja.' '

Ugyancsak a neves szerző az 1880-as
évek munkáihoz csato|t fejezet 14. számŰ
jegyzetében bőo.len adja a kápolna szak-
mai és művészet e emző |eírását'

Az a|apkő Ünneoé yes |etéte|e 1BB2'  júl i -
us 12-én tortén:. a ftépulet átadása pedig
.1B84 tavaszán.
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A Káro|yi csa|ád levé|tári anyagábó|
megállapítható, hogy a Szent |stván Király
tiszteletére szentelt templom építésének
költségeit há|ábó| a visszatérés kegyelmé-
ért Káro|yi Sándorné (szÜl . bárő Kornis
C|arissa) teremtette elő. Ő, mint az utolsó
iktári Beth|en |ánya, reformátusként ke-
reszte|tetett meg, házassága e|őtt tért
vissza az Egyházba. A templom berende-
zési kö|tségeit özv. Károlyi lstvánné (szÜ|.
bárő orczy Mária) vise|te.

O az adományozőja a Szent |stvánt áb-
rázo|ő o|tárképnek is. Az o|tárképet a mű-
vészettörténészek a fóti képhez igen ha-
son|ó fe|fogás és modell alka|mazások mi-
att B|áss Káro|ynak vagy növendékeinek
tuIajdonítják.

Az 1967-68. évi temp|omÍestés alkal-
máva| he|yérő| lekerÜlt o|tárképet művé-
szien megtisztították és ekkor megá||apít-
ható lett a szigná|ás: Kest|er József, Wien,
1885. (Bláss növendéke és isko|ájának
neves követője vo|t Kestler.)

Az a|apítványi ház vezetését az \rga|-
mas Nővérekre bízták. Az lntézmény igaz-
gatását és |e|ki vezetését a váci püspök
á|tal kÜldendő vácegyházmegyés pap |átta
el 1923-ig.

.t903-ban a Gyermekmenhely átszerve-
zéséve| kapcsolatban az a|apítvány áta|a-
kult leányneve|ő intézetté és internátussá.
A vezetést változat|anul váci papok és ir-
galmas nővérek |átták el. A kertészképző
tan- és műhelyépÜletébő| (ez is Ybl-terve-
zés!)  Káro|y i  Sándor é|etre hívta az
,,ISTVANTELK| STEFANEUM'' néven az
idősek házát.

1910. évben Károlyi Lász|ó a Clarisseu-
mi alapítványi épületekben helyezte e| az
Újpest i  leánypatronázst  és a SZENT
ERZSEBET EGYLETET, me|y lényegében
Vincés nővérek vezetéséve| (kik a patro-
názsbeIi leányok gondozását végezték)
1923-ig működtek az a|apítvány kereté-
ben.

1922-ben kezdődött meg a tárgya|ás
Bosco Szent János neve|ő rendjével, a
szalézlakka|, az a|apítvány átvéte|ére. A
Káro|y i  Uradalom eszmei bér k ik ö tése
mel|ett átadta az a\apítványt (1,- pengől)
épületeive| egyÜtt a rendnek, hogy ott vál-
tozott körÜ]mények közö|t, az alapítók
szel|emében folytassák a neve|ői munkát.
A oLAR|SSEUM EGYHÁZxozsÉo És

PLÉBÁN |A ALAPíTólrvelE
A 7033/1948 okt. 25-én kelt leiratában

dr. Pétery József váci megyéspÜspök úr
köz|i, hogy 1949. január 1-jéve| az Új p|é-
bánia |Ülön egyházközséget képez. 195o-
től a Clarisseum Egyházközséget és a
plébánia híveinek gondozását a Váci Egy-
házmegye vette át.

Bardócz Ernő le|kipásztorkodása a|att a
Clarisseum Egyházközség terÜlet| kiigazÍ.
tást i|letve nagyobbítást nyert dr. Kovács
Vince Aposto l i  Kormányző Úr  1231-
3/1958 sz. rendelete értelmében. Ebben a
|eiratban 1958. július 1-jétő| kezdődő ha.
tá||ya| a Váci Székeskápta|an meghallga-
tása és döntése a|apján az Újpest-Főplé-
bániától és az Újpest-lrlap u.-i p|ébániátó|
levá|asztott terü|et |e|kigondozása az ui-
pest C|arisseum Szent lstván Király P|é.
bánia kötelessége az 1427-es canon 2. s-
ban foglaltak szerint. Megjegyezni kívá-
nom, hogy a C|arisseum Plébánia, me|y
valaha Rákospalotábó| szakadt le, Nagy-
Budapest rendezése Íolytán mint po|itikai
terü|et Bp. Iv.-Újpest kerÜ|ethez tett csatol-
va. Az Ujpest-Rákospalota vasúti ÍelÜljáró
építése során, a temp|omkertbő| egy je-
lentős részt e|vettek, a Don Bosco szobrot
áthelyezték. Az egykori rendház és neve-
|őintézet 1950-től állami je|legű |eányneve-
|ő intézményként működik.

*Bardócz Ernő (1919_1986) kanonok, kerü-
leti esperes, az újpestÍ FőplébánÍa plébánosa
volt.
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us Kibővült a|apítványunk kuratóriuma.
Az Ú.;pesti He|ytörténeti A|apítványt eddig
négy tagÚ kuratórium irányította. 1995. ja-
nuár 1 -jétő| Pákozdi Ká|mán az Újpesti Va-
gyonkeze|ő Rt. vezérigazgatója, Ho|lósi
György a R|coPY Kft. úqyvezető igazga-
tója és ifj. Hirmann Lász|ó a Bródy |mre
Gimnázium igazgatóhe|yettese kapcso|ó-
dik be az l rányító testÜ|et munkájába.
Mindhárom Új kurátor Újpesti, és eddig is
aktív tevékenységet fo|ytattak az a|apÍt-
vány cé|kitűzéseinek megva|ósításában.

gs Tizenkét újpesti á|talános iskola ne-
vezett öt fős csapatokat a februári diákve-
té|kedőre. október 12.én megkezdődött a
diákok fe|készÜ|ése a ne.mes Versengésre.
A vetélkedő témája ismét Ú.lprsrt

. us október 1B.án az Ú;pest Városvéő
Kör néhány szakembere és dr. Czétényi
Piroska műem|ékes mérnök részvéte|ével
megvitatásra kerÜlt az az önkormányzati
rende|et-tervezet, aminek e|fogadása ese-
tén mŰem|éki véde|met kaphat több, arra
érdemes újpesti épÜ|et. A jegyzék összeá|-
|ításában a Városvédő Kör tagjainak ja-
vas|atait is figye|embe vették.

os Nagy ör ömme| köszöntjÜk egy régi,
patinás újpesti épÜlet Újjászü|etését! Az
|Stván út és a Deák Ferenc utca sarkán á|
|ó épÜ|etet és benne az egykor működő
xozÉnr Üzletet, Borbély Lász|ó közismert
újpesti vá||alkozó - vo|t vá|ogatott labda-
rúgó - fe|újíttatta és nemsokárakávéház.
ként rnegnyitja' Gratulá|unk a szakszerŰ,
szép he|yreá||ításhoz, a régi korok hangu-

|aIáI idéző portá|hoz. Külön értéke a ház-
nak az eredeti kapu restaurálása. Borbé|y
Úrnak gratu|á|unk, reméljÜk példáját még
sokan követik!

ug Fe|hívjuk azon Újpesti középisko|ai
tanu|ók figye|mét akik az országos Közép-
iskolai Tanu|mányi Verseny (olfiV) törté-
neIem tagoz atára jeIentkeztek,  hogy
amennyiben újpesti helytörténeti témát vá-
|asztottak, dolgozatukat kÜ|djék be szer-
kesztőségÜnkbe. Ha munkájuk színvona|a
Iehetővé teszi, dolgozatukat pub|ikáljuk.
Az OKTV á|ta| meEadott témák: 1.) Ház és
ember. Egy épü|et társada|mi története. 2.)
Az infrastruktúra változása |akóhe|yemen
a vasútépítéstő| napjainkig'

++++

ELNÉZÉ}T! Az Ú1pesti Hetytörténeti Értesítő
szeptemberi számának szponzor-listájából -
figyelmetlenségem mÍatt - kimaradt lványi
János és lványiné Konrád Gizella neve. Tőlük
és otvasőinktól is elnézést kérek.
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