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Hoffer Mihá|v-

Városfejlesztésről- 1914.ben
Ha az idegen utcáinkon sétál,az első tekintetre azt hiszi, hogy városunk nem fejlődik :
nincsenek parkjaink, nincsenek felttinőbb
magánépületekés utcáink nagy részeburkolatlan.
Szóval városunk a felületesszemlélőben
kedvezőtlen benyomásokatkelt, de ha alaposan megfigyeli a fejlődés folyamatát és
sorrendjét,
meg kell állapitania"hogy annak
iránya helyes ésönfudatos.
A magyar városok, . ugyszólván kivétel
nélhil - fejlódésükethilsőségek létesitóse
felé irányitották és az vo|t a törekvésük,
hogy a megforduló idegenekbenkellemes
impressiók keletkezzenek, látva az árnyékos sétatereketéstobbé- kevésbéjó utcaburkolatokat,de annál kevesebbettörődtek
azokkal az intézményekkel,melyek a ko.
zegészség
nélktilozhetetlenelőfeltételei.Mi
a fejlődésúdátellenkező iránybankerestuk.
Elsősorban létesiteniakartuk azokat a közműveket, melyek nélhil egy nagyváros
közegészségtigyeállandóan' nem biztositható.
Első teendőnk volt, hogy e távolabbicélt
elérhessük, hogy utcáinkat kivétel nélhil
lejtméretezzük.l896-1899. években nagymérvti leasasasokatés feltöltéseket végez.
tethink és igy az épitkezésa legpontosabban rendezett magassági üszonyok között
történik. Ez időben erős munkát fejtettt'ink
ki, hogy az utcákat teljes szélességükben
üsszafoglalhassuk s ma a Váci-ut kivételével a házsorok éskeritéseka véglegesszabályozasi vonalban vannak állitva, ami első
lépésea szabá|yszeruépitkezésnek.
A kÖzegészségügyi
érdekekrevaló tekintettel nem csak aá értilkel, hogy a városfej.
lődéslegbiáosabb a|apja'a kozegészségügy
rendeztetett,de gazdasági szempontok
.

is az általunk követett fejlődésirányt igazo|.
ták.
Ugyanis üdéki városaink, amelyeknek
tereit parkok diszitik, amelyeknek utcái
részbenburkolva vannak, az idők folyamán, amidőn a közegészségrigyiésköztisztaságr intézmény
ek fontosságát hovatovább
jobban felismerték, kénytelenek voltak
csatornázafuk ésüzvezetéki'ik há|őzatának
foldalatti elhelyezése miatt óriasi anyagi
áldozatok árán létesitettparkjaikat feldulni,
utburkolataikat felszaggatni és igy a fejlődési sorrend jóhiszemüen téves megállapitasakövetkeáében kétszerköltekezni.
Tévedtehát, aki azthiszi, hogy nálunk a
közművek létesitéséneksorrendje Ötletszerü volt. Programmunk az volt, hogy
elsősorban a közegészségfeltételeiteremtendők meg ésezt a programmot következetesen végre is hajtotnrlq megteremtethik
a városfejlődéslegbiztosabbalapjait. Vá.
rosunk mindössze 80 évess ebből, a városok torténelmébe
oly roüd időből, hatvan
évetugyszólván teljes falusias mozdulatlanságban töltÖtt' A fejlődésprocesusa eze|őtt
20 éwel vette kezdet&. 2a év alatt ktizcsatornákkal behálóztuk a várost, ma csatornahálózatunk kereken 50 kilométers értéke
felül van az ew millió koronán. A csatornák állandóan és akként öblithetők, hogy
bűzt nem terjeszthetnek. Csatornahálózafunk ma semmi kifogasolni valót nem hagy
maga után s mindenben megfelel a ho7zá.
frlződő közegészségügyi követelményeknek.
Kiemelkedő határkő a fejlődés utján a
izvezeték létesitése.
b
Koncessiós alapon, egy fillér anyagi áúdozat nélktil létesitetttiks elmondhatjuk,
hogy üzvezetéki hálózafunk terjedelmében

A szeuÍlmérnök, 1907.tőlÚjpest város műszakitan:ácsosa
volt.Jelentősérdemeket
s7frzettÚjpestközművei.
nek"középületeinekfelépítésében.
A közölt cik* t914.benaz Újpesti Almanachbanjelent meg'
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a üdéki városok kozott csak Temesváréés
Pozsonyémérkőzhetik'
A üzvezeték egész berendezésemin.
kitaszerü, az épitésianyagok, az épitkezés
ütele elsőrendti, kiváló mérnÖkök k0zbenjottével,& ffi' kir. belügyminisaérium
müszaki osáályának felügyelete alatt készült' Nem mehetek e| a izyezeték nagy.
mellett anélkril,hogy ki
müvéneklétesitése
ne eme|jema belügyminiszteriummüszaki
osztá|ya vezetőjének, Farkass Kálmán ur
oméltóságának hervadhatatlan érdemeit,
amelyeket az épitkezés,a felügyelet és a
leszámoláskönil szerzett,mint a kikuldott
műszaki bizottság elnöke. A üzvezeték
táp|á|ó kutjai a legmodernebbü|vannak
épitveugy, hogy a iz e|iszaposodása,vagy
homokosodasa ki van zárva. Viztornyunk
1500 köbmeter ürtartalmával páratlanul álI
a monarchiábans nyomásaoly erős, hogy 4
emeletnyimagasságbanképesvizet szolgáltatni.A izvezetéknem a város mai.méreteihez késztilt, mert elfogja látni iz.zel' a
100.000lakosu Ujpestetis. Huszonöt közkutat állitotfunk fel, minden 80 métertávolságon ttizcsapok vannak felállitva. A
kozonség részérő|hallatszanak még szórványosan panaszok a izvezeték ellen, de a
hetenkint eszkozölt vegyüzsgálati eredméteszik,hogy a üz néllainyek kétségtelenné
lÖz mindenoly szervesanyagot,amely ivás.
ra alkalamallannátennés ha egyes hazaknál
is, ennek oka
a üz időnkint élvezhetetlen
az, hogy vizfogyasztásunk ma még nem
fejlődott ki, mert izvezetéki csőhálózatunk
3000.3500 bekotést feltételez, holott
ezidőszerintnincs több, mint 500-600 hazná| aizvezeték bevezetve.A üzfogyasztás
fokozatos növekedésévelel fognak oszlani
a panaszok, amelyek redukálódasát ktilönben is elősegiti a már fentebb érintett
mert ezek
csatornaöblitő aknák megépitése,
nem csak a csatornáknak, hanem a
vizvezetéki csöveknek hatálvos oblitésétis
lehetővéteszik.
KÖzülágitasunk, amely teljesen ingye.
nes, üzemzavarok nélhil funkcionál és
nemcsak a Íöutvonalak, hanem a mellék
utcák is egyenletesenvannak megülágitva.
Negyven méterenkéntotven .gyertyafényü

égőnk ma már több mint 2000 van'
villanyvilágitásunkkábelei a foldben vannak
elhelyezve,amely kortilményaz územz.avarokat a minimumra.redukálja.Itt meg kell
emlékeznem arról is, hogy a üllanyvilágitríslétesitésehatalmas emeltyüje
kisiparunk fejlődésénekis, mert az Íram
olcsóságanál fogva kisiparosainknak is
módjukban áll üzemüket villanyerőre be.
rendezettgépekkelfolyatni ésigy a termelési költséget lényegesencsökkenteni. Az
áram olcsósága mel|ettbizonyit az is, hogy
a üllanyvilágitas több mint 3000 helyre van
bevezetve.
Közegészségtink érdekében modern
vagóhidat létesitetnink,amelynek berendezése a legmesszebbmenő igényeket is
kielégiti,amelynek tanulmányozására tívo|
városok kiktildottei keresnek fel bennünket.
A kozegészségpgyhatalmas támaszai a
rendezett temető, modern hullahazával,
ravata|ozőjával,hullakamráival.
Közegészségusyiszempontokból gondolkoznunk kell afellett, hogy egyelőre legalább a kis szoba- konyhából álló lakasokra
behozzuk a kotelező temetői ravatalozást.
a
A feltőtlenitó, amelynek gépberendezését
felszerelttik
székesfovárostól vethik át s
gozkazánnal ugy," hogy amint a legutóbb
fellépettkolerajárvány alkalmával bebizo.
nyu|t, 24 óra alatt tizembe helyezhető. A
járványkórház, ame|y modern berendezése
ésbeosztásae célnakteljesenmegfelel.
^zt hiszem, hogy ezen kÖzmüvek
megteremtetttikmindaá, ami a
létesitésével
közegészségügy érdekeit megvédelmezi
hivatva van s ma joggal mondhatjuk, hogy
a városfejlesztéspolitikája helyes utakon
haladt.
Megalkotta a város ttizrendészetisza.
bályrendeletet. Létesitette a hivatásos kiképzettttizoltóságot, amely felszerelésével,
biáos garanciája an.
fegyelmezettségével
nalq hogy a régenoly félelmesttiz városrészeket tibbé elhamvasztani nem fog. A
izvezeték ttizrendészeti szempontból is
fontos, mert az utcákon 80 méterre álló
tüzcsapok lehetóvé teszik az azonnali
vizvételt s az erős nyomás folytan a iz
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sugarak a legmagasabbépületekreis felhatnak.
A ttizrendqszeti szabályrendeletkapcsolatban az uwancsak megalkotott épitési
szabáLlyrendelettel
módot nyujt arra" hogy a
tiieveszélyes vagy közegészségellenesépitkezéseklehetetlennététessenek,
Az épitési szabályrendelet klzá1a az
épitkezésköréből a kontárokat; a kizegészségügyérdekéberrlévő intézkedései
biaositékot nyujtanak ana nézve,hogy az
egeszségtelen lakasok hamarabb elpusáittatnak, . egészségtelenuj épitkezésekrepedig az épittetőmár használati
engedélytsem nyer.
Közforgalmi eszközeink terén is lényeges haladas állapitható meg. A nagy
vasuton kivül, amelynek bőütése ki'iszöbön
áll, van hajóállomasunk s kereskedőink
érdekébenlegujabban aMagyar Folyam és
Tengerhajózási r észvénytársaság
is ügynökségetlétesitett.
A üllamos vasutakkal érintkezésünkmár
évek óta fesztiltnek mondható, de ezért
közforgalmunk jelentősen javult. - Létestilt
az István, Vasut, Viola, osz.utcai korforgalom; a há|őzat kiterjesztésepedig a közeljovő kérdeses a Deák, Toldi-utcától létesülő uj vonalnak a Vasut-utcai vonallal való
összekÖtéseujabb körforgalmat létesit- A
Vasut-utcai vonalnak az Arpád-uti vonallal
a Sáláryi-utcán át való összekapcsolása
fogia a körforgalom há|őzatátteljessétenni.
Tárgyalasokban álottunk a városi üllamos vasuttal vonalainak a városunkba való
kiterjesaésétilletőleg, ez azonban a Szent
Laszló.uti vonal kiépitésével
kapcsolatban
történhetik meg. Már a Gyáli - tói parcellázas ebből a foltevésből,mint a közel jövő
egyik megoldandókérdésbőlindultki, ezért
hasittatottki egy utca' amely Rózsa.utcát a
Szent László-uttal összeköti. Teheráru for.
galmunk lebonyolitasa igazán az egészországban páratlanul áll. Minden ipartelep
közvetlen Összekötetéstkaphat a vasuttalés
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az ipartelep tulajdonosai mentve vannak,
áruik kétszeriátrakasávaljáró költségektől.
A város vezetősége.mindenkorkészenvolt
az ipartelepektulajdonosaitazon törekvése.
ikbpn támogatni, hogy iparvágányuk
kiépittessék. A fejlódés alapvető munkiíi
jórészben befejeáetvén,most a jovő megoldandó problémáisorakoznakelénk:
Ezek elsője azutcák burkolása éspedig
ugy, hogy bizonyos terek és központok
burkolandók először s azután a ezekből
sugarÍ$an |<tágaző nagyobb kozforgalmi
utak. Utcáink térmennyisége
580,009 m2,
ebből ki van burkolva 150,000 m2 burkolásra vár tehát 430,000 m2, amelynek burkolasi költsége mintegy 6,000,000 koronát
igényel.
A nagyobb forgalmi terek ésutcák burkolásának teljesitéseután haz-zá kell látnunk az utcák fasitasához egyes terek és
parkirozásához.
Létesitnünk kell vasárcsarnokot, amely
ha nem is pompával hat, de védelmülszolgá| a vásárló kozönségnek az időjáras viszontagságai ellen, amelyeknek létesitési
költségehozadékábólfedezendők.
Meg kell oldani a koztereken, utcákon,
hazakban összegyÚlő szemét elhelyezésének kérdéséfis. Szeméttelepünkhelyén
nemsokára gyár emelkedik, de ktilönben is
a város beltenileténszeméttelepfenntartása
közegészségelleneslévén,minthogy pedig
kultelkeink nincsenek, amelyeken a szemét
összehordható lenne, külÍöldi mintára nem
zárkőzhanlnk el szemétégetőfelállitasa elől.
Ujpest város megindult a fejlődés
utján, az ut amelyet eddig megtett egyenesen vezet a modern város ideálja felé,mert
haladasánakiránya céltudatosanválasáatott
meg, hiszem, hogy a polgárság alkotó ere.
je, teherviselésikészségelehetővé tesá,
hogy kedvezőbbre való pénzügyi kon.
jukturák mellett rÖüdesen befejezz;JP azokat a feladatokat amelyeket a fejlődő igé.
nyek rónak elénk.
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SzentpáliGábor*

Az tljpest . belsővárosi Református templorn és

gyiilekezettörténete

Az irjpesti reformáfus hiveket l873-ig a
szomszédosRákospalota lelkészegondozta. Ekkor - auguszfus|7-én- Bálint József
palotai lelkészelnÖkletea|attaz,esvbegyult
36 reformátusegyháztaga mai fupád útés
álló kisIstván út kereszteződésénél
épületbenJoó István lakásábantartottgyűa|alésenelhatározta fiókegyhazkÓzséggé
kulását,ésmegválasáottapresbitériumát^
Az egyházi Íöhatóság jóváhagyásával
megalakultegyhínikozosségelso istentiszteletétl873 november 2-án tartottaaz Attila utcai kozségielemi iskola egyik termében, ahol a hívekaz Urvacsoraá|dásábanis
részesülhettek.A kis gyülekezet |étszáma
ekkor 325 ro volt. és 25 osztrák értékű
forint vagyonnalrendelkezett.
pozitíA református hité|etfej|ődésére
van hatott, hogy ebben az esztendőben1873.november29-én- a kozségiiskolák
egyik tanitőjává vá|asúott Mády Lajos
okleveles lelkész Ujpestre koltozott' ^z
egyházmegye foesperesénekkéréséreaz
Ujpestre települt református hívek
lelkigondozását elvállata' Lelkészi á1lás
szervezésére
az egyházkozséganyagi erőtlenségemiatt gondolni sem lehetett,üszont
Mády Lajos, a neki adott esperesimegbízás
alapján űBy az igehirdetési,mint a hívek
egyéblelkigondozásátvállalta,s szolgálatait
I874. januÍtrl-én megkezdte.
Ekkor már 476-ra emelkedettaz itteni reformátusok száma. Az egyháakozségadminisarálásáértés a lelkipasáori munkák
elismeréseként
forint
éü 350 osztrák értékű
fizetéstéskétö| a:zifát biaosított a presbitériumMády Lajosnak.
* A szerzőaz újpestij(ön1ves Kálmán Gimnááum
IV.o. tanulója.A közölt dolgozatrészlet,azorszÁgosKö#piskolai Tanulmányiversenyrebeadott
p,á|yáza+,ából.
' Mády
Gyula:Az UjpestibelsővárosiRefor ítus
Egyhtízközségélete

Ahogy nőtt a gyülekezet száma, s jelentőségenőni kezdett,úgyegyre nagyobbszükség- ésigény. lett egy templomra' A reformátuspolgárok sajátpénztikkeltámogat''
ták a terv''létrejottét.
1874.június18-ánWolfnerLajos ( |824 19l2' későbbiújpestidíszpolgár) bőriparos egy kis harangot qándékozott az egyhÍunak,melyhez a hívek állvány't készíttettek, és a mai Templom u. 2. szám alatti
épülethelyénállíttattákfel.
A beltigyminisáériumtólkért és kapott
országosgytijtésiengedélyalapján 3.099,frt-ot g1ujtöttek 1875-bena templom építésre,mely összegből - 1.350,-frt'.-értmegvásároltáka mai templom és egyéb
egyhíuiépületek telkét Ujpest foterén,a
volt
Sa. Istvánterén.A vételárból600,-frt.
a telek ára, 750,-frt.pedig az örökváltsági
díj, arniből azonban Károlyi Sándor gróf
1883-ban400,-frt-otelengedett.Az 1878.
után már l878'
április 23-i alapkőletétel
szeptember29-én Sipos Pál floesperesfelszenteltea templomot. A templom épületanyagának nagy részét a Szentendrénlebontott tég|agyáranyagából vásárolta meg
az egyhiu 400,-frt.-érta helyszínen.1879ben épültmeg a templom mellettilelkészla.
kás a hívekadakozásából,illetvektilÖnbÖző
összejövetelek, majálisok, előadások bevételéból. A legnevezetesebb előadas ezek
koztil a közismert színművésznő,Blaha
Lujza előadása volt a pesti Népszínhaz
együttesével'Ugyanekkor I. Ferenc József
uralkodó 200, .frt. adományt nytrjtott e
2
célramagánpénnárábő|.
A temp|ommesterérőlforrásainkszegényeneve tehát nem
sek. Huber Antal építész
igazán ismert,bár e munkájáxa| igazán maradandótalkotott.Erdekes megemlítenünk,
hogy több Huber nevű mester dolgozott
hazánkbanmár a XVIII.. szíuadtó|kezdve,
'dr. ugró GyulaÚjpest monográfia
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de nincs hivatkozás arra, hogy valamilyen
kapcso|atbanállott volna valamelyikkel is:
Huber Ferenccel, a XWII. - )o*. század
fordulóján működÖtt otvossel, vagy Huber
Jánossala szobrássza|
(1777 . |832 ), aki a
párizsi Loüwe épületén
is dolgozott'
A hossáégla alaku egyhajós templom eredeti, lnilső formájában az ek|ektizáIó historizmus jegyeit mutatta.'Nem tul magas tornyával, és kicsiny alapteniletéve| szinte
eltorptiltaz |874 november 23-án megkezdett, és 1882-benbefejezettSa. István téri
katolikustemplommellett.
A lelkészlak fö|dszintes, néhányszobás
épületében
kezdte meg
működését a lelkészi
hivatal, ahol napjainkig is a gyülekezettel
kapcsolatos ügyeket
intézik.Ide jon az, aVj
az egyházi szolgá|tatások
valamelyikét
igényli; vagy ha adakozni szeretne.1882
auguszfus 6-Ín felszentelték a he|ybeli
hívek adományából
ontetettharangot.
1888-ban 1.765,frt. 95 krajcár költséggel felépíttetleaz egyháu a templom mellett
lévő' úgynevezettbazárépületet,és a harangozólakást, mely.
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nek bédövedelmébőla korábban vállalt
anyagitartozásokategyenlítették
ki'
1892.ben szinténaz újpestihívek nagy
anyagiá|dozatvá||alasával
l.340, .frt. költséggelAngsterJózsef pécsiorgonaépítővel
orgonátépíttettek,
melyet1892 április 10.
énvettekhasználatba'
Angster József ( Kócsfalú 1834 - Pécs
1918 ) a magyarországiorgonák kiváló
mestereelőszorBécsbendolgozott,majda
párizsi CarailleColl céggelrésá vett a párizsi Notre Dame, és más székesegyhiaak
részérekgszült orgonák készítésében.
36
,íveskorábanhoáa létrepécsimÍihelyét,
és
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ez időtő| kezdve a tÖrténelmiMagyarország
templomainakkészítihíresorgonáit:
( Pl.: budavári Nagyboldogasszonytemplom, Bazilika, pécsi Székesegyház, kassai
Dóm, szegedi Fogadalmi templom
).
Angster József műhe|yétl9t8-tól utódai
vezettéktovább.
Mády Lajosnalg aki l895-től a gyilekezet választottlelkésze,hossá időn át vágva
volt a kis templom kibőűtése, a papi hfis
átépíttetése,
ésegy gyülekezeti terem épitése' Azonban az 1914.ben kitort háboru
romba döntötte a terveket. 1916-ban a
templom
nagy
harangját hadi
célokra elrekürá|ják,
s
az
egyetemes konventtől
temp.
lombőűtésre
kapott
3.000
koronát is - felsőbb utasítasrahadikolcsonbe
kellett fektetni.
A Mády Lajost
l9l8-ban
követő lelkész, a
Debrecenből
érkezett Kolozsvári Kiss Lász|ő
1918-ban tataroztatta az elavult állapotban
lévő
parókiát'

Kolozsvári
Kiss
LászIő utóda,Mády Gyula 1926március 1.
én megtörténtkinevezéseután 3 éwel,
L929-benkezdettbele a gyülekezetitanácsterem építtetésébe.
Az építkezés
21.ooo
pengőbekerült, ami a gyülekezetadományaiból, il|etve újpestváros polgárainak
támogatásával
gyűltössze. Ígymegoldódott
problémája
a
a vallásosestélyek,
bibliaórák,
éstársasösszej
ovetelektartásának.
|932-ben a gyÚlekezetnagyáldoz4thozata|áva|,Ujpest város ésaz átlrlamanyagi
hozzájáru|ásávalkibővíttetteaz egyháa régi
templomát.
A bővítés
sorána templomhajó
felköríves végétlebontották,ésegy kiszé.
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lesítettrésszelnagyobbítottákmeg, ahol ma
az eredeti,historizáIó stílusbankésailtszószék,és azÚrasna|a áll. Bolsejénekújjáépí.
tésesorán az egyszerűség'és a harmónia
kialakítasavolt a cé|.Igy, ma már csak elképzelni tudjuk egykori szép, kazettás,
csillagdíszesmennyezetét,és aá a tempIombelsót,amelyben az eredeti historizáió
berendezés
mégérintetlenril
áll. 3
Az 1932.ben építettkiszélesítettrészen
kapott helyet néhányhosszabbpad, azIJraszta|a,a szószék, a Mózes - székek' és a
gondnokipadok.
1935 - 37-ben emeletráépítéssel
megnagyobbítottáka régiparókiaépületet.
1941-benfelemeltették
a tornyot, ésabban
az 7926-banközadakozÍsbőlontetett ket új
harangot vasállványra szereltették.A két
|926-ban késailt harang köail a kisebbik
su|ya246 kg. Díszítése:
felül körben szár.
nyas angyalíe;ek,alul ürágcsokrok ésgalambok olajággal, Elől félkorben N/íáté
evangéliumánakl8' részébőla 28. vers
egyik verssora: ''JÖjjetekénhazzámmindnyájan,,.A félkör közenén egy kehely helyezkedik el, ami alatt egyenes vonalbar,
folytatódik az Ige'. És énmegnyugosztlak
titeket''.A-lsópereména ürágcsokrok ésa
galamb alatt: Öntotte: Szlezák Laszló ha.
rangÖntő Budapesten 1926 október A
hátuljánnincs felirat.
A masik harang valamivel nagyobb,422
k.s-'osFelső perernénszárnyasangyalfejjel,
alul pedig szinténürágcsokrokkal és olajágat tarto galambokkal van díszítve'Az
elejéna koronás magyar kiscímerbabérkoszoruba foglalt alakja Van kimunkálva,
alatta Vörösmarty Szózatábő| égy részlet:
,'Hazádnak
rendületlenüllégyhíve oh ma|,,,A
masik
oldalán egy felirat:Öntette:
Elar
az újpesti Refl Egyháuközség közadakozásból az 1926-os évben, a|atta egy disz,
majd: tntotte: Sz|ezák Laszló haransöntő
Budapesten
('A régikicsi harangataz 194l-benalakult
újvárosi egyházkozségkapta meg'
!jn.'t
)
Ez évben alakították át a bejáratot rrgy,
" historizmus:
a tÖrténeti
stílusok
felújíuása
fiikép
pe'na, építészetben
( neoromán,
neogótika,
n.obarokk.stb.)

hogy korábbi eklektizáló, historikuselemeit
hangsúlyozottabban
tartotta rneg. A hármas
osztású,középenkiemeltbejárati*apuzattal
ésháromszögű oromfa\|a||ezárt homlokzat
középső nza|itjábó| emelkedő toronY az
említettátépítésnél
úgy módosult, hogy a
kapuzatelénégydór oszlopos,háromszÖgú
timpanonos|ezárásuegyenes vonalúcsarnok épult'Ekkor kerult a bejárat|oléa még
ma is látható keheiy, és a timpanon alá a
90. zsoltár egy részlete:''Tebennedbíznrnk
eleitől fogva''.
A templomotsem a II. ülágháboru sem
az l956-os forradalomalatt nem értesérulés'Az időjárasokoaa lnilső károsodásokat
1958-ban segélyekbőIés kölcsönökből
hoaák helyre.
1968-ig csak a legszukségesebb
ál|agmegóvásra torekedetta g1ülekezet. i968.ban
ZsengellérJózsef - aki máig a g1uiekezet
lelkipásaora - megválasaásával kezdódtek
meg az addigra már erősen elavult, megrongálódott egyházi épületek tatarozási
munkái: 1968-banelkésailt a már erősen
máiló vakolatu templomtorony tatarozísa,
a torony51iyeg
hiányos palaborítasának
hor*
ganylemezrevaló cseréje'a parókia - épület
elektromos há|őzatának korszenisítése'az
irodák kifestése,mázolása, ugyanez a gyrrlekezetiteremben.A templom es a gyulekezeti terem ülágítótestjeinekkorszenisítéS€, a lelkészlakr{s,harangozőház udvari
kilső festése,újudvari járdák készítése"
az
udvari szennyvízcsatorna- hálózat teljes
kicserélése
ésaz űj bekotéseaz utcai csa.
tornába,a parókia régi rozoga kapuja helyett tölgyfa kapu készíttetése,
a harangozőhin teljeshilso tatarozása,a lelkészlakas
ésaz irodák kozponti fiitésénekgizÍ)zemíire való átá||iti,sais megtortént.
|976 őszénelkészülta templom teljesktilső
- belső tatarozásánakterve.a Ea indokolta
a hulló vakolat, a besüllyedt templom|odém,a templom alatt húzódó régiszennyvízcsatornahibája miatt megsüllyedt Mády
Lajos utca fe|öli fal. A templomotsürgősen
rendbe kellett hozni, ennek megfelelőena
munka |977 tavaszán megkezdődótt. A
a Zsengellér
Józseffelkésziiltinterjúalapjrín
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templom|odémet
felemelték( az első ge,,holzáhttztÍlk
rendát
a felsőhöz, igy ut
kiegyenesítve''
padlástér
a
vastagbetonre.
),
tegétkonnyriperlitbetonra
cserélték.
A megrepedtésmegsüllyedtfalat |2 méter
hoswúsagban
alá kellettfalazni,merta uz
minden foldet kimosott ésegy nagy üreg
keletkezett'Ea' az''altemplomot''
a falakról
ésa mennyezetrő|
lehullottvakolattaltöltöttékfel. A templomhajótetőzetét
újlécezéssel éspalával teljesenátfedették.
A bádog.
csatornákatújakracserélték,
az elektromos
vezetékrendszert
teljesenkicserélték.
1978-banmodern,korszerű,padok alatti
csórendszerbenfolyó, melegüzeskozponti
ffitéstkészíttettek
a templomban.A karzat
alattirésztleválasztottak,ésegy kis varóhelyiséget
hoáak létrea keresztelések
részére.
Elkésztilta templomteljes belső festése
is'
A jobb belső kozlekedés
kialakítása
érdekében a templompadokat
leröüdítették,
ígya
falakmellettis lehetbe- éskijárni.Az oldalfalak alját 160 cm magasságiglambériával
borították.
be, a teljestemplomiberendezést
újramazoltak.
A telekMády Lajos utcaifrontján,a templom ésa gyülekezetiháa kÖzött húzódó,
tönkrement fakerítés
helyettúj téglakerítés
készült,ésegy kocsibehajtó,valamintegy
személybejáró,
vaskapuval.
1978karácsonyátmÍra belsőlegteljesen
megújult
templombanünnepeltea gyülekezet. ( Két évenát a gyülekezetiteremben
szorongottmindenki.)
A templom kiilső tatarozásal980-ra maradt. Május közepén kezdődött a munka,
mely során nem csak a templomkapottúj
ktilsőt,hanema gyülekezetiháe is, valamint
a lelkészlakás,azok ígyösszhangbakerül.
tek a templom festésével'
Lefestettékaz
l968.ban készülthorgany toronysüveget,
valamintaz ajt6kat, ablakokat,csatornákat.
A hosszasmunkát adományokból,kölcsönokből és segélyekbőlfinanszirozták,de
nagyonsokat számította ZsengellérJózsef
á|ta|v ezetettlelkescsapatmunka
is'
l980.ban kezdtékel felújítani
az orgonát.
Egy mérnökpresbiter,MóréhMihály ésfia,
Móréh Tamas végeztekmindenneműmunkát, a tervezést,az asztaloséselektromos
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rnunkát. Az űj szélládákatés sípokat Solti
József hangszerjavító.és készítőkisiparos
készítette.
A' régi,motorral hajtott megoldas helyett az elektromos áram munkáját
veszik igénybe, 390-ről 762-re emelik a
sípszámot. A gytilekezet nagy örömére
1983-ban készültel a felújítas.
Az éptiletegyÜtteskövetkező bővítéseaz
1992.benépítetthittantermekvoltak, amelyek a lelkészlakasegy részére
épültekrá. A
legujabb vá|tozás a gyülekezeti terem lebontasa volt. Az Ú3pest - Belsővárosi Re.
formátus gyülekezet és az Újpesti Önkor.
mbnyzat megegyezésealapjan a szomszédos telken éptilő telefonközpont, garázsok,
lakások, irodák és üzletek mellett 1995-ig
az tnkormányzat felépíttetiu egy éve
lebontottgyülekezeti termetis'
A templomnak . bár protestánspuritánsággal van építve- van néhányigazán érté.
kes műtárgya: elsősorban a már említett
orgona' a szép és értékesHimmer Ignác
által késátett és a templomnak ajándéko.
zott szőszék és a Kovács Zsigmond által
alkotott'Úrasáala, amely a mánnyezet|tez
és a padsorokhoz hasonlóan csillagmotíwmmal díszíttetett.
A szószékl878;ban egy falépcsővelésegy
Mózes-székkelegybeéptilvekészült.A szószék díszítésearanyozott elemekből áll,
beleértvea szőszékkoronáját. A magasított
felkorös díszítésű
Mózes-székek a fal görbriletéhez
igazodnak.
A szószékmasik oldalán ugyanilyenpad,
régenezt papné.padnakneveáék
( istentiszteletalatt a lelkipasztor felesége
tilt itt ). Az Urasrtala mellett kétoldalt
szinténegy . egy faból késailt, 3 üléses
hilön álló pad van. A templom két oldalan
3 - 3 db továbbá 16 - 16 db fából készült
pad helyezkedik el, amiket azonban egy
kesőbbi átépítésnél
megroüdítettek.Mindegyrhik festéseflóderozott.
^z Urasztalát 1873-ban késátették.
Egyszerű dobogón álló, fakerítéssel
körtilvett ''ládaszerű''asztal. Lábai kis szekrény.
|ábak,Az elejénaranydíszítés
van. Az egész
flóderozott festésű.Méretei : 90 cm magas'
63 cm széles.A konilötte lévőkerítésmére-

tei: 170 cm x 260 cm. Anyaga fa. A tetején
egy fekete márványlap található.
Ertékes kegytárgyak vanfiak az uraszta|i
felszerelésekközött is' Külonösen két
ezüstkehely. Az egyik az l874-es számot
üseli. A frébeléssel
ésvésettdíszekkelékített kehely tagozott'talpa folott nódussat
( szárgomb ), kupájának alsó részénakantusz |evéIdíszítéssel
ékes'
Felirata: ''Az újpestreformáfus egyháznak
emléktilSzalay - English Hermintol.''
A masi( ugyancsak eztistből késztilt,domborítottésvésettdíszrikehely tagozotttalpa
folotti hengereskupáján a felíratígy szól:
''Emléhil
Hazafy Lajos ésneje Joó Borbála
1883''' Az újpestireformátusegyhaz elsó.
nek tértát l932-ben a kÍ'ilonkelyhes úrva.
csorai szertartásra.Ennek szépmívű,tálcán
sorakozó kis kelyhei művésziszempontból
is figyelemreméltóak.
Az Urasztal és a szószék terítői ennélfél
évsziuaddalkésőbbiek,ozv. Perity Mihálynénak,a Népművészet
Mesterének, mint a
decsi gyülekezet tagiának alkotásai' A
nyolc darabból álló fekete - fehérsárkozi
szőttes együttes 1978- ban késailt' A régi
terítőket, melyek ma már iparművészeti
értéket
képüselnek,gondosan őrzik ésóvják, mint szÍu évestemp|omunkmúlqához
tartoző emléket, ahhoz a templomhoz,
mely Ujpest lakosainak nemcsaká|dozatvá|lalasát,delehetségét
ésmunkájátis ékesen
bizonyítja.'
A lelkészlalraslakoi . A lelkészek
A nem sokkal a templom felépítése
után
eme|t lelkészlak mindig a vezető lelkésznek éscsaládjának adott otthont.Első lakója a gyulekezet a|apitő tagja: litteráti Mády
Lajos( 1848- 1918) volt.
Dr. Pruzsinszky Pál, a budapestireformátus
teológiai Akadémia tanszékének
a profeszszora l9l8.ban megjelentMády Lajosról
szóló életrajzábane négyverssorraljellemzi
a lelkészéletművét:
'.Sok
ad könnyti nevet szent hivatalunknak
Pedig terhesmunka a lelki munkásé.
5
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Csak a ....halál maradfenn magunknak
Fejgyötró élettinkegészenmásé''6
Mády Lajos 1848-banszületei az amaci
kis eklézsiaegykori lelkipásztorának Mády
Sámuelnek a fiaként.A család szegénységénekellenéreédesapja
bátorítasamelletto
is kálünista lelkiprísaornak készult' Az
l860.as évekvégénfejezi be középiskoláit,
majd Debrecennek vette údát' Mivel az
apai eklézsia300 forintos éü jovedelméből
neki vajmi kevésjutott, nappal tanítgatott,
az esti órákban tanult.Szilárd elhatározása,
hogy a ''kálvinistanépnekhasználni fog.'.
Ezérta teológiai tanulmányainakbefejezése
után DebrecenbőlNagykárolybament, ahol
fuaalos Gyorgy, akkori esperes - lelkész
mellett,mint segédlelkész
műkodött.
A múlt század közepén, hi|onosen 1867
után Pest szinte amerikai arányokban fejlődött, lakosai száma rohamosan emelkedett, de a városba tóduló nép egy része
inkább a környék kozségeibe kÖltÖzött,
ahol egészségesebb
és olcsóbb lakhelyre
talált. Igy fejlődött óriasi gyárvárossá Újpest is, ahol 1873 végénmár 7000 ember
lakott,ktzult'ik500 reformán"rs
volt.
Mády Lajos ebbe a szegényestársadalmi, ku|turálisésegyhazi étettelrendelkező
kozségbeérkezett.Megélhetéseérdekében
kozségitanítóságotvállalt. Idejénekfennmaradó részéta 'református hívek kozött
töltötte. Szervezőmunkájánakelső eredménye, hogy az 1874.esesáendő első napját
már együtt ünnepelték.Az ekkor gyrijtott
10, . Ft volt az alapja annak az összegnek,
amiből négyéwel később felépülta temp.
lom ésl879-bena paplak. 1895 november
3-án az egyházközség - amit ő alapítottrendespapjánakmegválasáotta, így meghá.
lálva neki a csaknem neryed évszáeados
munkát, amelyeta kozosségéÍtvégzett.
Amig az egyhia szervezésénekés ''mag..
vetésének''
a munkája folyt, Mády Lajos az
iskolábanis dolgozott. |874- ben igazgató,
s mint ilyen, kiemelkedik emberségével,
jóindulatáva|és hozzáértésével.
E oonton
hadd tájékoztassonminket '' ''Úip.,ti Hí,o dr. Pnrzsinszki

Pál teotTgiaitanrir}vÍidyLajosról
l 9l 8.banírottéletraja

lap'' egyik avatott tollú munkatársának néhány sora, mely röüden, tÖmÖrenígy mutat
rá az egykori újpestipöp érdemeire:'.Mint
tanügyi ember is kiválót produkált'
Amint szaporodott Ujpest lakossága, úgy
nÖvekedettaz ő munkája, de végezterendületlenül, sőt, amikor igazgatókat neveztek ki melléje,sokáig nem juttatott azoknak
munkát, hanem egyedül intézettmindent.
l882.ben polgári leányiskola hiányát érezvén, nyomban megszerYezte azt, vezeLte,
igazgatta,Ebből fejlődött ki az a hatalmas
intézmény,amely már kettéis vált. Megalapítottaaz első iparos - tanonciskolát
Ujpesten és lett ennek is első igazgatőja, s
mint ilyen 25 évenátvezette azt.,,
l880.ban a nevelésügyterén végzett
munkája elismerésekéntazt a kittintetést
kapta, hogy Szatmár vármegye tanfelügyelőjének neveáék ki, amit azonban nem
fogadott el, mert Mády Lajos már annyira
kötődött Újpesthez, hogy nem akart azza|
szakítani.Szolgálatait mégnagyobb lendtilettel folytatta, ott látjuk azoknak a sorában,
akik az újpestigimnazium alapjait megveteffék,szolgál mint állami iskolai gondnoksági alelnök. Éveken kereszhil Jnoke az
Ujpest Vidéki Takarékpénztárnak,igazgatósági tagsa.azÚipest ÖnsegélyezőSiovetkezetnek.Allandó kapcsolatbanvan Újpest
iparos társadalmával,s köze| fé|évszázadon
át községi, majd városi képüselőtesttiletiés
vármegye bizottsági tag szolgált.
Minden kapcsolatát arra használtafel, hogy
polgártársai jólétét, életszínvona|ának
emelését
munkálja, vallásfelekezeti lailönb.
ségnélktil.Eredményesentevékenykedetta
helybeli iparosság nyersanyaggal tÖrténő
rendszeres ellátasában, a világhínivé vált
újpesti asztalosipar felürágoáatásában, a
Nyersanyag Beszerző Szovetkezet megszervezésében'
Mády Lajos sokat foglalkozott a szegé.
nyebb családok gondjaival, igy a kicsi
gyerm.ekek gondozásával. Mint a községi
óvodák felügyelő-bizottságánakaz elnökó,
e minőségében új óvodák létesítésével
igyekezett könnyíteni a kisgyermekes családok gondjain.

Társadalmi és nevelői munkája mellett
természetesen
saját egyháza ügyeinek intézésétéreztelegfbbb lnildetésének,
melyet a
Pesti Református Egyhazmegye presbitéri.
umai is nagyra értékeltek,midőn 1900.ban
aa egyházmegyehelyettesesperesének
( rojegyzőjének), majd l9O}-ben esperesnek válasaofiák. Az eá kÖvető l0 évben
állt a pesti egyházmegyeélén.
A társadalom megbecsülése mellett
Mády Lajosnak részevolt az íi|ami tiszte.
letnyilvánítasban
is. Ferenc József - érdemeit méltatva-1892-ben Koronás arany
érdemkereszttel
ttintetteki.1914 január 4.
énmegtartott40 évesévfordulóraa pásztor
már őszbeborult hajú,idős ember' azonban
a tenniakarás változatlan: hő vágya, hogy
kis templomát kibővíttethesse,ésegy gyulekezeti termet emeltethessenaz egyItázi
kozosség számára. Terveit derékbatöri a
háboru: l916-ban hadi célokrabe kell szolgáItatni a templom nagy harangját és a
templom bővítésére
kapott péná is elrekvirá|ják. Utolsó éveit hosszas gyengélkedésben tÖltötte, de 69 éves kora ellenéreis
igyekezett hű pásztora maradni gyülekezetének.
19l8 első napjánakhajnalánlelke átkoltozött az örökkévalóságba. A templom megmaradt kis harangjának csengéseringatta
csendes álomba ot, aki az újpesti egyhéu
bölcsőjét ringatta, annak a napnak 44-ik
évfordulóján, amelyen első istentiszteletét
tartotta Ujpesten.Pá|yá1áraa teljes odaadás
éshűségvolt jellemző, ember ésIsten iránt.
Ujpest népénekYjvánságára, a város
vezetőségea református templom melletti
utcát elnevezteMády Lajosról, s így örökí.
tettemeg az t,ttoÍőpedagógus, társada|om.
formáló esperes - lelkész emlékét.Földi
maradványai a régi temető fennál|asáig a
város által adományozott családi sírboltban
nyugodtak, ahonnan családja I932.ben a
Megyeri úti temető kriptasorán lévó sírba
szá||ittatta
át hamvait. Mády Lajoq.olajkép
portréja,mely a parókia épületében
mai is
látható, Egewáry Potemkin Ágost ( 1858
Esztergom - 1930 Rákospalota ) alkotasa.
Mády Lajos halála után a presbitérium
Jánosi Zo|tín debreceni lelkészthívta meg
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az újpestilelkésziállrísra.o azonban akkor
teteszképesítő uzsgáját l9l8 szep€s9
már Debrecenbenpolitikai síkon
tembereben,a másodikat |921 februáriaban
{evékenykedett, s e megtisáelő váIasztást nem foteszi le a Budapestiteológián. 1922-bena
gadta el. Maga helyett inkább Kolozsvári
Rákospalota . Újvárosi gyulekezet hi{a
Kiss László debrecenisegéd|elkésá
ajánlotmeg lelkipasztorának, itt szo|gált l926-ig,
tá, akit a gyuíótreEtmeg is választottt.tt.éma)d az újpestigyrilekezet vá|asaja meg
szévé,
Az akkori törvények+ lelkészözvegy
|elkipásaorának.. |926 . 68-ig 42 éven át
éscsaládja számára hosszabb kegyeleti időt
volt lelkészeaz Újpest - belsővárosigyulebiztosított,me|ynek letette után az új lelkezetnek.l93l- 32-bena szegediEgyetem
készállását elfoglalva,az elavultállapótban
jogi karán államtudományidoktoráfustszelévő parókiát tataronatni kezdte. Iiolozsrez. Edesapjanyomdokaitkövetve, kivette
vári Kiss Lász|ő kiskunhalasifoldbirtokos
részétmind a közé|et, mind egyhazunk
fia volt, az ottani iskolában kezdte tanu|éIetéből
ésszolgálatából.Tag|a vo|t a megyebizottságnak,a városi képüselőteshilet111rait' majd a debreceni teológián és
kulfoldon folytatta. Lelkészi oklevelének
nek, melybennevelésügyiésközegészségü.
megszerzéseután a debreceni nagytempgyi kérdésekkelfoglalkozott. Tagia vo|t az
Iomi egyhazközségbenélt,Balthazái-Dezső
újpestiVakok Intézetétfenntartó egyestipüspök mellett szolgált, mint segéd|elkész.
letnek, a Stefánia Szövetségnek,A szülőKitűnő képzettségtilelkész uo]t, akinek
haz Egyesületnek,a Tüdőbetegekgondozászolgálatához na1y reményeket frlzotr az
sát ellátó Egyesü|etnek,s elnöke az úipest
újpesti egyhÍu |923-ban azonban. mikor
váios óvoda.ftlrigyelő bizottságának. Égymegüresedettaz egyik debreceni |elkészi
hazi tisaségeiszerint élénkenrésztvett a
állás' arra meghívástnyervén'újpestiállasápesti,majd a pestkornyéki,hilső budapesti
ról lemondott és a káIünisti Rómában
s végu|a budapest- északiegyházmegyék,
folytattapásztori szolgáIatait,ahol röüdea dunamellékiegyhazkenitetés- o.'"ágos
sen egyhiízkeni|etitestrileti jegyzővé, majd
zsinatmunkájában. Egyhazmegyei tisztsézsinati képüselővéválasztotta a tiszántuli
gei: jegyző |932-tő|, tanácsbíró |g34-tő|,
Egyházkenilet.A második ülágháboru alatt
fojegyző 1955-től;esperes |962 - 68.ig,
Budapesten bombaséniléskövetkeaében
nyugdijazásáig Egyhazkenileti tisztségei:
meghalt.,Poraia Farkasrétisírkertben
nyugjegyzó l958-tól, tanácsbíró 1954 - 63:ig.
szanak.Újpesti lelkipasztoriállasábanuioou
42 évesújpestilelkipasaorsága alatt 1929.
Mády Gyula rákospalota. újvárosilelkész
ben felépült a gyülekezeti ház, |932-ben
lett, aki az újpesti.parókiánsailetett 1896
kibővítették
a templomot,.l935 - 37 kÖzött
augusztus15-én.EdesapjaMády Lajos, az
emeletráépítéssel
megnagyobbított
ák a régi
újpestireformáfusgyülekezetatapitoteiteparókiát, l941.ben magasabbraemeltéka
sze, nagyapja Mády Sámuel amaci lelkitemp|omtornyot, abejárataelétimpanonos
pásztor volt. Édesanyja,fuztalos Vilma
oszlopcsarnokotépített
ek, 1927 szeptembeszintén lelkészcsaládból szárm azott7Gverrébenfeleségülvette Dorogi Malünt ( ma
mekkora, iskoláaatása újpesten tortént.
nyugalmazott ugyvéd ). l9ó6-ban 7o-ik
Kedves tanára volt Babits Mihálv. lg|4 .
születésnapjána Munka Érdemrendeziist
a BudapestiReformátusTeológia
fokozatáva| hintették kl. 42 éves újpesti
.is..ttizftt
hallgatója, ezze! párhuzamosan a Tudolelkipasaori és 6 éves esperesi szoigálat.
mányegyetementörténettudománytéspe.
után, 1968 február 15-vel nyugalomba
dagógiát hallgatott.1918-banutolsó éves
vonult.l978 április 30-án 82. életévében
teológus, amikor édesapjátelveszti. Püsörökre lehunyta szemét abban a házban,
póki engedéllyel hitoktató segédlelkész
amelyben született. Mády Gyu|a utódja az
UjpestenésPesterzsébeten
lgl3 :22-i8,
1968.ban megvá|asáott ZsengeltérJózsef
lett, aki mai is végziaszo|gálatot.8
,

ZsengellérJózsef Mády Gyuláról írottéletrajza

8Zsengeltér
Józseffelkészült2. interjúalapjrin

l995. rruírcius

utrtrtrtr
Illek Vincze emlékezete
....
Kilencven esáendeje halt meg Újpest első
plébánosaIllek Vincze apát, aki 1837-ben
született Nyitrán és 1905 tavaszán . váratlanul. halt meg Úipesten.
18ó0 nyarán szentelik pappá, és l870-ben

amikor az alakuló újpesti katolikus egyhazkozséget|evá|asztjáka
fóti plébániáról,plébá.
nosr jogokkal felruhá.

zott káp|ánként Újpestre kenil. Jelentős érdemeket szerzettaz újpesti
egyhazközség létrehozásában, a katolikus
iskola műkodtetésében.
Életénekfö miive azonban a piactérikatolikus
föplébánia
templom
felépíttetése
volt, amiért
rendkívüli erőfeszítéssel, sok gáncsoskodás
és el|enállas lelaizdésével munkálkodott'
Már úgy ttinik sikerrel

jár, amikor 1875áprilisábanmegkapjap|ébánosi kinevezését
ésszeptemberben
megkezdődnek az épitésmunkálatai.Később
azonbanelakada munka,merta támogatók

üsszalépnek és nem pénzelik tovább az
építkezést.
Csak 1880 februárjábanfolytatódik a munka és1881 novemberében
kenil
- torony nélkül- a templom.
felszentelésre
Illek Vincze 1886-ban. sajátvagyonából .
készíttette a föoltárt'
amit tinnepélyesenkará.
csonykor szenteltek fel.
Két éwel később sikenilt tornyot építeni'
Munkáját 1897-ben a
Ferenc József Rend kiskereszt
kitrintetéssel
ismerik el. 1903-ban
apáti kinevezést nyer.
1905 tavaszánváratlanul
halt meg. Földi maradványait ma a kertvárosi
Sa. István plébániatemplom kriptája őrzi,
Ujpest hálas népe utcát
nevezett el róla, aminek
nevét1950után megvál.
toztatták.

1991-óta ismét van Ujpesten Illek
Vincze utca, ott ahol régen,a szeretett
templomkozelében...
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Dokumentumok.
az újpestirómai katolikus eg,,hd2létrejöttéről,
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Az első, g,tiilésrehívóplakdt 1868.ból

MB$hlYás

Ujpest köZseg rom..kath.
polgáraihoZ.

!r

Miután Iljpest ktizségében
egy
ftiggetlen önáIló lelkészség
fö1á11i.
tása égettÍ
sztikséggé
vált, kéret.
nek Iljpest ktizségróm.-kath.pol.
gárai, hogy folyó évoctober3.án
délutan3 orakor e tárgyban tar.
.[Ij.
tanclo barátságosértekezletre
pest község.házánál mesjelenni
sziveskeÜe''ek.

polgár.
Ttibb
róm..kath.
1869.Pcrt| Lüoyrrymda
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Panek Lőrinc újpestibíró levele a fóti plébónoshoz.
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Ú.ipest község bírájától
Igen tiszteltTisaelendő úr !
Felhívasafolytán van szerencsémértesíteni,
hogy az Újpesten létesítendőlelkészségtttgyában
a községbeli rk. vallásúlakosát egybehívám,éstanács-kozás tárgyául kitűzém, hogy
az-a1an.
dósítani kívánt lelkészségfenntartasáhoza község lakossága mennyivel volna képes
hozzájárulni . mely tanácskozás alkalmával kijelentetett,[ody tekintve a leliészségsaikséges
es kivanatos voltát, mi által is a lakosság vezéreltetve'ha bár nagyá|dozattal,de kisznek n ilatkoznak
a lelkészségszükségletéhe;z
egy negyedrészösszegig járuini a mit is már több ízben kijelentenénk éskérvéntiszteletteljesen,hogy hathatós uenctiasa á|ta| a lelkészséghelyben teenao
atlandósítasátelősegíteniméltóaassék.
Kek Újpesten 1861 éü április 30 a.
A gyülekezet megbízásábő|a|ázatosszolgája
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Jeg,lzőkönyv I 869 novemberébőlaz c)ndllórk. lelkészség
feldllitdsáról

Jegyzókönyv
Uj - Pest róm. kath' közönsége f. éü október 3' tartott nyilvános ülésében
egy Uj - Pesten
folállítandóésonálló lelkészség
tervénekkidolgozásávalésegy elfogadandó véleménya 36
tagu egyhátzibizottmányelőtt teendő |olterjesztésével,
megbízzaSzentesJózsef, Villasy István'
Benitzky Anta|, Simpl István,SzerényiVincze, Kurpczek Károly ésPanek Lőnncz urakat.
Véleménye
ztetett
A fontebbnevezeftekésmesbízottak:
Tekintve Úi-test róm. kath]lelkek 4000-etmeghaladó számátésinnen egy önálló, fiiggetlen
lelkészség
flolállításának
égetőszükségét,
egyrészről
:
tekintveaz összes lakosságkívánságátésóhajtásátegy önálló ésfuggetlen,ésszabadonválasztottlelkészután, másrészről
:
azon meggyőződésbenállapodtakmeg egyhangúlag'
miszeréntaz Újpesti róm. kath. egyhiui blzottmány folyamodjékváczi Püspök Öméltóságához,hogy a sztikségesintézkedéseket
egy Uj-Pesten...önálló... ésszabadonválasztandóplébános
kinevezéséheztegye
meg ... akinek
ellátásáhozévijárulékfejébena róm. kath. hívek600 frt. éü 4 Öl keménynszifaésillendő szoba, egy éléskamra,
konyha éspinczébolálló lakástazonnalmegajánlanak.
Azonbantovábbá,....
l) az összes lakosságama kívánságát,
hogy márjövő éü vagyisl87o éü január 1-től
kezdve helyszínenkezdessenekmeg, vettessenek,
éstartassanakegyhÍuianyakönyvek:
2) az idő röüdségéte napig,mely a|atta fontebbemlített...
plébániáravonatkozó üg,vekel
nem intézkedhetnek:
3) a sok, napról-napraszaporodó hivatalosegyhÍziokmányokkiállításátésazok idáig sok
akadályokkal,nagy f;áradsággal
járó megszerzését:
éskoltségekkel
4) egyhánlnk, templomunk,de legkiváltisko|ánkrendezetlenállapotjátésezek rendezésének
égetőszükségét'
tekintve....Püspök úrnakRómába hosszabbidőre utazását,
azon meggyóződésrejutottak
egyhangúlag'
miképpkéressék
meg '. a Püspok úr...'Hogy amíg
önálló ésszabadonválasaandó plébánoskinevezése
befejeztetnek,
addig is egy önáiló ésminden befolyástól menteslelkészkinevezéséről
gondoskodnikegyeskedjék,
mert ennek |olállasa
kath' iskoláink rendezetlenüszonyaival szoros összeköttetésbenvan, ésdÖntő befolyassalbír
ezekjövendő sorsára.
trömmel és hálas köszönettel fogadta....a lakosság a váczi Puspök ésgróf Károlyi István
uraknak ama kegyes atyai intézkedését...
hogy... egy segédlelkészi
állomas folállítasáról..és '
ellátasárólszorgoskodnikegyeskedtek.
......
MirenézveUj-Pest róm' kath. osszeslakosságaaddig is, amig az újpestiplébánoskinevezési
intézkedések
befejeaetnek,a maga részéről....
a kinevezendő lelkészellátásához 300 frttal.
illendő lakássalés4 öl keményfával fog járulni
KeltÚj-Pesten,november14' 1869.
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Illek Vincze levele a vdci püspcjkhciztemplomépítés
üglében,
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D.a J. Kr.
Méltóságos s Főtisztelendő Püspök Úr, kegyes Atyánk s Pártfogónk !
Községünk katholikuslakóinak napról napra növekvő |étszáma,
mindinkábbszükségessé
teszi
aá, miután akozvágy'régotasóvárog:egy állandó kath.plébánia,ésa hívek
'"a^iiíl_"Jnri6
megfelelőtemplomvéglegesfelállítását.a'ity nugy -onban ennek
szükségesss
égeazerkölcstelenségÖrvényébe
elmerült hívek folemelésére,-szintoly
csekélycsak im]nt szervezettkath.
hitközségrinkanyagiteheaégeannak létesítésére.Segélyjrt
kell folyamodnunk,Isten dicsősége
ésa hívek üdvéértbuz€olkodó nagylelkű szivet kef kóresnrink mely szrikségléteinket
átérezni
tudja s rajta segíteniképeslegyen S hol találhatnánk azt fe| széphazánk
tehetős nagyjaiközött
oly mérvbenmint éppenMéltóságodkegyesAtyánk nemeskeüelében,
mely amily fonnen dobog minden nagy ésüdvös váIlalatiránt,izintoly nagylelhi bőkeáségel
szokott a szépésüdvös eszméklétesítéséhez
járu|ni
minélfogva-me\ aÉzanal s hódoló tisztelettel fordulunk hatezer kath. híve nevébenjelen sorainkkal Meltoságod
nagylellaiségéhez,buzgón
esedezvénÉ
miszerint a tavasszalszándékábanvett plébánias templom mega|apításához,bizo.
nyos pénzösszeg'... adományozasával
....ésa valláüIapnál... pártfogolniméltóaassék..'...
Újpest l87l február4.

Illek Vincze
a bizottság elnöke, újpestilelkész
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Értesítő
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Rapp ens b er 8e r J ó z s ef ura d a lm i mérn ök sz alil él eménye a templ omterv rő l
Nagyméltóságu
Püspök Ur !
Az újpestitemplomtervezetére
bátorvagyokmegjegyezni,
miszerintaz, csinosságáraéstartóssőgáranézvekielégítő
volna,kiütele azonbannagyköltségge|jár.Mert hasonnagyságu
templomotaz oldalerkélyek
ésazok felettigömbölyu ablakokelhagyasával
s az als-ónágy ablakok ahhozképestimódosításával,
valaminta kulső díszítmények
egyszenistésével
tevesóuu
költséggellehetneelőallítani.
Egyes árakattekintveaz épitész,.
. lakatos,- bádogos,. ésüvegesmunkák
ács,. cserepes,
meglehetősen
mérsékelt
árakonvannakfelvéve,
mazolásimunkafelszámítva
nincsen.Asaalos
munkarendkívülmagas'ha fudniillik a nevezetttárgyakegyszeníen
éserősenkészülnek,
miután a netalánszándékolt
díszítéseket
a nevezetttárgyakonrészletraj.zokhiányábanelőlegesen
megbírálninemlehet.
Me|y alévatos
véleményem
nyilvánítasa
után,mélytisztelettel
vagyokVácon
oct. l-énl875.
Nagyméltóságodnak
alázatosszolgája
RappensbergerJózsef
uradalmimérnök
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Trefort Ágoston vallds éskÓzoktatási miniszter levele az újpestitemplomépítés
anyagi tómogatdsdróL

r
Áb/,

ed-

lCPttceza-<-aczzY4
'- -

{l;aáa
/,

./

/

a.,r.)o,.taz/.

.*o*r2rZ;
'r-/,2
,r /'

I

I

l

ri l i

24

Úip"'ti HelytörténetiÉrtesító

l995. miírcius

il li
i

l

!

I
I

i

I

II

I

-'/*-""*Zú,
t

/;Jr/-"*;Zt
1r
'

,-'/,
,/

.,u,

Al

.oÍ;u,.u -

,áb-.A^, ^-4
l

;

... ry

V

u-t.+-r+<-/

.ú-e-/ayz/.?-1-p-ae'{a

;/*,z",-J-.,.-;
"*
/",*.%.Í,.%l*--/
,
,/,/ -2,,1
Z-:
,,7 ./
, . .{
é,

ffi^,.,,,fu;*.P-á,/2o,,
,tr*Z*,4,i"2.
t-ata

/

/lr-r-z-eZad

a4l-<),

-/

Újp".ti HelytörténetiÉrtesítő

1995március

25

Gr, Kórolyi Sándor adomdnylevele]889-ből
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)Február 13-án hétfön, a Petőfi
adő,,Zenésdélelőtt''c. míisorábanPetrányi
Judit közel negyven perces beszélgetést
folytatott dr' SoMoS ANDRASSAL és

az
rÁplr,covlTs cÉzlvar. A téma

Újpesti ÉrtelmiségiKlub és az Újpesti
Helytorténeti Alapítvány tevékenységének
bemutatása volt. A szerkesztő . riporter
kérdései nyomán sikenilt színvonalasan
bemutatni az újpestiértelmiségiekklubját,
valamint a helytorténetimunka lényegét,
különosen a HelytorténetiErtesítő megjelenésénekokát, hasznát éstapasztalatait.

trtrtr

)Február 23 -án rendeáék meg az
újpestiáltalános iskolák történelem- szakos
tanárainak konferenciáját, aminek keretében foglalkoztak az UJPEST olvasókönyv
diák. és pedagógus fogadtatásával ill. a
Az
konyv alkalmazásának tapaszta|ataíva|.
újpesti
ZSUZSANNA
EFFNÉ NAGY
szakfelügyeló vezetésévellefolyt ütán 15
újpestiáltalános iskolából vettek részttanárok' továbbá megjelent és felszólalt
KEcsKÉS BALÁZSNÉ budapesti vezetó
szakkfelügyelő is. Az olvasókönyv két
szerzője HARGITAI KATALIN egyetemi
hallgató ésHIRMANN LASZLO a Bródy
beszélImre Gmn ázium igazgatőhe|yettese
A
körulményeiről.
megírásának
tek a könyv
tanárok beszámoltaka tanulók reagálásáról,
saját véleményükről. ^z eszmecseréből
kiderult, az olvasókönyvet úgy a diákok,
mint a tanárok nagy örömmel fogadták, az
oktatásban eredményesen használják'
KECSKÉS BALÁZSNÉ budapestiszakfel.
ügyelő nagyon színvonalasnakminősítette
az olvasókinyvet. A találkozón alapítvá-

és
nyunkat NEOGRADY lnszró
KADLECOVIT s GEZA képüselték'
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lFebruár 25 -én - nagy érdeklődés
mellett - rendeztemeg alapítványunkaz
újpestiáltalános, iskolák II. helytorténeti
az Ujpesti Gyermek- éslfiúvetélkedőjét
sítgiHázban. A kozel félévesfelkészülés
után, 13 iskola, 13 csapataült asztalhoz,

hogy a fiatalok számot adjanakanól: mit
tudnakUjpestről.
A zsiiri elnöke idénis HOCK ZOLTAN
úr,alapítvá1run\elnöke
alpolgármester
-tug;ui
NEOGRÁDY LASZLo, DR.
uólt,
Z^I,/BO GYULA DR. SIPos LAJOS' és
HIRMANN LASZLO urak voltak.
A játékotrÖnns L^sZLo népművelő
vezette.
A kozelháromóras, jó hangulatuversengés
első helyena Munkásotthonu.
eredménye:
általános iskola csapata ( tanár:
GYUTAINÉ I1ZTL KLÁRA ), a masodik
. a Mód Aladár
helyen. holtversenyben
iskóla ( tanár:EFFNÉ NAGY ZSUZSANNA ) ésa Lakkozó u. iskolacsapata
( tanár:SIMON KATALIN )' a harmadik
helyena Pozsonyiútiiskolacsapata
( tanár:OPAUSZKI VIKTORIA ) végzett'
A zstiri hilöndíjjal jutalmazta,a Nyár u.
iskola( tanár:GYÖRFFY BALAZSNE )' a
Bajzautcaiiskola ( tanár:SZALONTAINE
SCFMARZ BEA ), a SzűcsSándoriskola
( tanár:DR. SZERÉ]'{YIMÁRIA ) -ésa
Bőrfestő utcai ,iskola ( tanár: BOHM
ETELKA ) csapatait.
annaka
volt a versenynek
Külön színfoltja
lesz
milyen
a megválaszo|ása,
kérdésnek
Úipest 50 évmúlva? A fiatalokírásosválaszai rendkívtilszellemesekvoltak. A ko.
zönségésa zsűri nagy örömmel ésegyetérfogadtaa válaszokat.
téssel
Az Újpesti Városvédőkör valamennyicsatanárokatparlamenti
pat tagít,a felkészítő
hír1amegmárciushónapban'
sétára
A győzteseknekgratuláiunk!
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)Február 16 .án Újpest ÖnkormányzatánakközgyuléseHocK ZOLTAN
urat, alapíwányunk kuratóriumának el.
nökét, kult'rrális alpolgármesternekválasztotta. Szívből gratulálunk, kívánunk
!
munkájáhozsok sikertésegészséget
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Kezdettől fogva olvasója vagyok u IJj.
pesti Helytörténeti Ertesítőnek' s nagyon
színvonalaskiadványnaktartom. Az |995.
januári számot is így vettem a kezembe,s
megdöbbenésseltapaszta|tamaz alábbiakat:
Kovács Akos: Az újpesti Városháza
történetec. dolgozatának,a Roland szoborról írtszövegrésze/ l5.16.o. / az á|ta|amirt
cikk majdnem szó szerinti kivonata / évszám pontatlanság:l5.o 839 helyett836 a
helyes /. A cikkem névaláírással''Ki volt
Roland ?'' címmel az Újpest újság I.évfl
24.s2.1993.XII. 18. 10.o.jelentmeg.
Ugyanakkor Kovács A,, az erre va|ó
hivatkozásná|l |7.o, jegyzetek/ csak az
szerepel, hogy '' s. Újpest Újsag / Szerk.
Bangha Katalin 1993 /. Ebben a jegyzetrovatban a többi hivatkozásüszont név szerint utal a szerzőkre vagy riportalanyokra'
Teljesen inkorrektnek és etikátlannaktartom tehát, hogy a hivatkozásnálnem aszer

ző, hanem a szerkesztő neve van felti'intet.
ve. Mivel a kozölt dolgozat rész|et/ utalas
a 17. o. csillaggaljelolt szoveg l, ennek az
egészből torténő Összeállításaaz Értesítő
szerkesztői munkájára utal. Ebből következik, hogy a mulasaás kétirányu.A, t,jpesti helytorténetikutatásban egymás iránt
elvárhatóa korrektség,
Ezért arra kérlek, hogy a következő
számban az iroda|om /lasd fenn / pontos,
névszerintimegjelo|éséve|
kerüljon kÖzlésre, mivel a cikkem aláírássa|
jelent meg, s
nem kevés kutatást végezteme témában.
miután a tehetséges
újpestidiákot nem elítélni,hanem felúlágosítanikell a hivatkozasi formák betartásában,igy ezt is rád bízom, hiszen gondolom személyesenisme.
red.
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