
,

0jpesti Helytörténetí
,

Ertesítő

V. évfo|yam ó. szám

É'
i-:

' : l  . l

AZ 1848.AS FORRADALOM
E,MLÉKEZFTE,

Gömbös LászIó szobrdszmíÍvész al kotdsa
(Fotó: Wagier Attila)



Ujpesti He|ytörténeti Ertesítő 1998. november

Fejes Antal:*

Ui pest közigazgatásának története
1840.1 910 között

A község l840-ben kiadott alapítólevelének
záradéka kötelezte a megtelepedőket arra, hogy ,,az
Uraság á l ta l  minden h i t ,  va l lás  és nemzet
különbsége nélkül előterj e szte tt, házza| bíró három
lakos közül választani: 1-ör Egy bírót, 2.or Egy
pénztárnokot, ki egyszersmind tanácsbéli hivatalt
visel és 3-or Három Tanácsbelit.''

A fenti rendelkezés értelmében aZ uradalmi
ispán összehívta az évi  árendadíjat  f i zető
telepeseket' hogy 1840. április 5-én |étrehozzák a

, ,gyatmat, '  e lső  k özségi  szervezetét.  A gró f
ajánlására a megyeri ispán Lőwy Izsákot javasolta

bírónak, kinek jel ö lését az egybegyűltek nagy
szótöbb sé ggel támo gatt ák. U gy anakkor Neuschlo ss
Bernátot pénztárnokká és esküdtté, Holló Mihályt
p e di g j e gy zőv é v á|asztották.

Az A|apító levél  záradékában k i je l ö l t  ö t
tanácsnoki helybol csak egyet töltöttek be' és a
település vezetése ,,megfonto|ván azt, hogy a
község a bfuák fizetésével még most tetemesen
elerőtleníttetnék, ez évre fizetés nélkül szolgálat-
jokat ajánlották, mely dicséretes ajánlat a kozség
lakosaitól köszönettel fogadtatott.''

Szintén az anyagiakhiányára vezethető vissza
az, hogy elmaradt a községháza felépítése is, ezért
a  k ö z ség i  t anács  e l so  ü lése i t  a  L őwy  csa l ád
otthonában tartották.

l841-ben már bővült a tanács |étszáma, mivel
tanácsbeliként Farkas István is a vezetőségbe
került. Az időközben lemondott Holló Mihályt és
Neuschloss Bernátot Verny Mihály és Mildenber-
ger Márton követte a jegyzői és a pénztárnoki
helyeken, majd posztjárő| súlyos anyagi csődje
miaÍt távozott Lőwy Izsákot - ideiglenes jelleggel
-  Mi ldenberger Márton vá l tot ta fe l  a  bíró i
székben. Bíróvá az l842-es közgyűlésen Farkas
Istvánt vá|asztották meg, aki egészen l845-ig

töltötte be ezt a tisztet.
l845-től Farkas nem vállalta tovább a bíróságot,

ezért utódjáu| a január 9-i tisáújításon Markovics
Jánost jelölték ki, kinevezésének ideiglenességét
mi sem bizonyitja jobban, mint hogy Farkas Istvánt
sikerült meggyőzni arról, hogy térjen vissza
hivatalába.

Ugyancsak az |845-ös év eseménye vo|t az,
hogy a ,,gyatmat,, közgyűlése határozatot hozott
arról, hogy a megnö,vekedett.|étszámu községi
el<il járóság végre méltó élhelyezést nyerjen. E
célból a Fő (a mai Árpád) úton egy telket vásárol-
tak, melyen felépítették Újpest első községhazáját,
ami egészen 1865-ig ezen a helyen műkcidött.

Egy 1845-ös keltezésű ügyiraton bukkant fel
először Újpest jelképének' a horgonynak az első
képi megjelenítése a kisközség pecsétjén, melynek
ábrázo|ása lényegében azonos volt a maival, és a
k övetkező fe l i rat  szegé|yezte:  , ,ÚJ  PESTI
rozsÉc PETSÉTJE l840''. Valószínű, hogy az
1840-es évszám az A|apitő|evél kiadásának évére
utal, mivel feltételezhető' hogy a pecsét készítése
az 7843 és 45 köz<jtti évekre esett.

184] őszén Farkas végleg elhagyta Újpestet,
ezétt a rendkívüli tisztújító közgyűlésen Káplán
Ferencet vá|asztották bíróvá' aki azonban l848
januárjában benyújtotta lemondását, maga helyett
ajánlva az egyszer már rövid ideig bíróként
működött Markovics Jánost' A szabadságharc
bukása után' 1 849 őszén került a főbírói székbe
Martinovics Lukács' aki 1850 végéig vezette a
község életét.

Időközben |étrehozták a,'végrehaj tó biztos''
in tézményét,  és l852-tő l  Se l igmann Mórt
kinevezték hatósági orvossá, aki e tevékenysége
fejében részleges adókedvezményt élvezett. Ebben
az évben - megyei utasításra - megbizták

* A szerzőűz ELTE levéItór-szttkos hallgaÍója, heb)Íörténeti kutató.
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Egy közigazgatdsi irat I849-bőI

3]7/849 Újpest köuég elöIjdróitóI

Tekintetes Főszolgabíró Úr !
Folyó évi május 19-e kelt meghagyása folytón von szerencsém hivatalos tisztelettel jelenteni, hogy

Újpest községében a közbdtorstÍg és úItatában a szeméIy vag)on biztonstúg nagJ/on kielégítő.
Kelt Újpesten 1849 mdjus 3l.én

Beniczky Antal jeg,lző Panek Lőrincz bíró
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Morigia Vincét, Wolfner Lajost és Lőrik Mihályt a
marhaállomány hetenkénti megviz sgálásáv a|, és az
év végi tanácsülésen határozatot hoztak arról,

,,miszerént a községnek több és nagyszerű ügyei
lennének elintézendők, s arra nézve hites ügyvéd
szükségeltetnék... Végeztetett: tekintve a község
t.c. Kecskés Edward hites ügyvédnek, mint káposz-
tásmegyeri közbirtokosnak hely és viszonybéli
ö smeretét,  ő t  a k özség t igyv ise ló jévé ezennel
e|vá|asztá. ' '  1 853.ban a járási kózigazgatási
főszolgabíró szállásmesternek nevezte ki Balázs
Sándort, akinek a feladata a cs. kir. hadsereg
katonáinak beszállásolása lett Új pest háza1ba.

Az 1860.as évek közepén a már 4000-es lélek.
számot is meghaladó község eloljárósága joggal

igényelte egy nagyobb, működőképesebb közigaz-
gatási szervezet |étrehozását. Elsőként még 1 865-
ben egy új községházát épitettek, amely hat hivatali
he ly iségéve| és az a lagsor i  fogdáva l  már egy
kisebb város igényeit is kielégíthette. Következő
lépésként a község feliratot intézett a váct járás

főszolgabírájához az ügyben, hogy az |848. évi
XXIII. törvénycikk értelmébefl az újpesti községi
tanács esküdteinek számát' 13-ról 24-re emelhesse,
és a község vagyoni helyzetének megfelelően a
legnagyobb adőzőkat' ugyanazok a v á|asztői j o gok
illessék meg, mint a kisvarosok lakóit.

Kiss Miklós megyei főszolgabíró méltányolta a
kérvényt, és elrendelte' hogy 1868. január 25-én
tisztújító közgyűlést tartsanak, amely ,,...a nagy
számban egybegyűlt vá|asztők jelenlétében a
legszebb rendben végrehaj tatván,  a majdnem
kivétel nélkül egyhangúlag megválasztott községi
elöljárók a hivatalos esküt azonnal le is tették.''

Az ú elöljáróság eskütételével Újpest község
nagyközséggé alaku|t át 1868 januárjában. A
nagyközség első bírájául elsöprő többséggel Panek
Lőrincek választották meg.

A nagyközség várossá - igaz akkor még csak
mezővárossá - nyilvánításának terve elsőként
1873-ban fogalmaződott meg, mivel addigra a
vezetőség teendői olyannyira megSZaporodtak,
hogy azok elvégzésére csak a városi szervezet lett
volna megfelelő. A kérdés ugyan hamar lekerült a
napireirdről, de a gondok részleges orvoslását úgy

próbá l ták megoldani ,  hogy szabá|yozták a
félfogadási időket. Ennek ellenére p|, az 1873-ban
beadott 7700 ügybol csak 6970-et intéztek el időre,
és a következő 1874-es évre 730 ügy áthúzódott
..hátralékként''.

Talán éppen ez a lassú ügymenet Vezetett el oda,
hogy 1874. március 7-én kitc;rt a későbbiekben

,, új p esti Lázadás,, -ként emle getett e semény so rozat.
Történt ugyanis, hogy Imre Mihály hentesmestert
adóe lmaradása miat t  fe lkereste a k özségi
adóvégrehajtó, aki lefoglalta Imre bútorait, pedig

az a tartozás felét már készpénzben kifizette. A
hentesmester el lenszegült ' mire a végrehajtó a
pandúrokkal elfogatta, és Weltz Káro|y bíró elé
vitette' aki Imre Mihályt hatóság elleni erőszak
vádj ával egy órai e|zárásra ítélte.

A büntetés idejének letelte után a szolgálatos
pandúr lement a fogdába, ahol Imrét a saját
nadrágszíjéra felakasztva ta|á|ta. A dr. Seligmann
által vezetett hivatalos halottszem|e |ezaj|ása után a
tetemet elszállították a halottasházba. Újpesten
azonban futótűzként terjedt el a híre annak, hogy
Imre Mihályt a pandúrok verték agyon' és tettük
leplezéseként akasztották fel az ab|aktácsra. Az
amúgy is paprikás hangulatot tovább szitotta a
Neues Pester Journal b. lap, amely a hivatalos

ál lásponttal szemben nyíltan hangoztatta a
gyilkosság tényét.

Március 8-án, Imre Mihály temetése napjánmár
valóságos l incshangulat uralkodott Újpesten. A
ternetésre igyekvő tömeg beverte a községháza
ablakait, de ekkor ennél komolyabb összetűzés
nem történt. Annál inkább a temetés után, amikor a
felbőszített tömeg lerohanta a községházát. Az ott
tartózkodók a szomszédos házak udvarain át
menekültek, és Forster csendbiztos a Rákospalota-
Újpest vasútállomás távirőján keresztül katonai
segítséget kért  az a l i spántó l '  Az e l ö l j  á rőság
a|ka|mazottai sikeresen elrejtőztek, nem úgy, mint
az a két pandúr, akiket a kt)zségháza épi|etébe
szorítottak be, és életüket csak a rohamléptekkel
megérkezo katonaságnak köszönhették' de egyikük
így is elvesztette a fél szeme vi|ágát,

Az ,'újpesti |ázadás,, elfojtása után egyre erosöd-
tek azok a hangok, amelyek Weltz birő távozását
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követelték. A hivatalos körök hozzá nem értéssel
és tapintatlansággal vádolták, míg az újpesti
közvélemény a bíró zálogosi foglalkozását nem
tartotta ö s szee gyeztethetonek közé leti p o ziciőjáv a|.

Az elégedetlenség növekedése arra késztette
Weltzet ,  hogy 1874.  júl ius 27-én a k övetkező
választásig éúadja bírói székét Horváth Ferencnek,
akit ebben a státusában az l876-os választás után
is megtartottak egészen 188l-ben bekövetkezett
ha\á|áig.

i 8 86-ban felmerült Újpestnek a fővárosho z v a|ő
csatolásának terve, de ezt mind a főváros, mind a
vármegye, mind a helyi képviselőtestület kereken
e1utasította.

Az újpesti közigazgatás történetében a gyökeres
változások 1889-ben kezdődtek. amikor bíróvá
v á|asztották a pannonh,almi főapátság korábbi
főerdészét, Tanos Pá|t. Az új bíró nagy energiával
|átott hozzá a közigazgatás átszervezéséhez, ami.
nek egyik sarkalatos pontja yo|t az oda nem illő
személyek eltávolítása. Természetesen ez az érin-
tetteknek egyá|talán nem tetszett, és Boskovitz
Lajos vezetésével egy l l pontból á11ó ,'vádiratot''
küldtek fe| a vármegyének, ami Tanos ,,bűneit''
tész|etezte.

A hosszas áskálódás megtette a magáét: l891-
ben megbuktatták a váLasztáson; de 1892-ben ismét
ő lett Újpest bírája. 1896-ban megvált hivatalától,
és a frissen létrehozott anyakönyvi hivatal vezető-
ségét vette át.

1896-ban megalakult a közjegyzőség dr. Plihál
Viktor kÓzjegyzőve| az é|en, majd i899-ben az
alispán leiratban tudatta a községgel az újpesti
járásbíróság felállítását' amely l900. január 1-jén
kezdte meg tevékenységét.

Az I874-es |ázadás során szinte földig rombolt
községházát rövid idő a|atti4jáépítették, de a épü-
Iet az 1890-es évek végén közel 30.000-es lakos-,
ságú Újpest számára immár szűknek bizonyult. A'
felmerülő problémák orvoslására három megoldási
javaslat született, úgymint: a.) a régi épület további
bővítése, b.) a régi épület helyén uj kozségháza
építése' és c.) új helyen nagyobb, reprezentatívabb
községháza emelése.

Végül, hosszú viták után a harmadik vá|tozat

győzedelmeskedett' és a nagyközség gr. Károlyi
Sándortól megkapta az épitkezéshez szükséges
telket az István ut és az István tér közötti területen.

Az 1898-ban meghirdetet t  pá|yázatra 65
pályamű érkezett, melyek kciztil Bőhm Henrik és
Hegedűs Ármin , ,Évszázados múlt  után ' '  c .
pályamunkája |ett a győztes. A két sikeres építész
keze munkáját  d icsérte később Újpesten a
Szülőotthon és a Vágóhíd főépülete, valamint
Budapesten a Gel lért  Szá l l ó  és Gyógyfürdő
felépítése.

Az tij kozségháza kivitelezését - melyet már

előrelátóan Y árasházának neveztek - Schreiber
Gyula építőmester irányította, aki vállalta, hogy 14
hónap alatt befejezi az építkezést. A munkálatokat
1 899 nyarán kezdték, és az épület ünnepélyes
átadását l900. augusúus 26-án tartották.

Az eklektikus stílusú Városháza hata|mas
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méretével és dús díszítésével a helyi polgárság és
iparos réteg erejét és gazdagságát volt hivatva
demonstrálni. A Yárosháza azonban nem csak
stílusában' hanem - kezdetben - feladatkörében
is igencsak eklektikus volt, mivel alagsorában a
hagyományoknak megfe le lően fogda vo l t ,
földszintjén egészen |920-ig üzletek működtek, sőt
1905-ig az újpesti tűZoltóság is itt állomásozott.

1901- to l  1908- ig  s z i n tén  a  Yá rosháza
épületében dolgozott a járásbíróság, ami csak a ma
is álló épület elkészülte után költözött ki. Ezután a
Yárosháza beosztása a következőképp alakult: az
a lagsorban továbbra is  fogda működ ö t t ,  a
földszinten volt a telékkönyv-hivatal, és az első
emeleten he lyezkedtek e l  az i rodák és a 160
személyes Díszterem, amely már elkészülte óta
tanácsteremként funkcionált.

A századforduló körüli években egyre erősödtek
azok a hangok, amelyek Újpest önálló várossá
vá|ását szotgalmazták. l 906-ban 117 3 adőftzető
polgár beadványt intézett az e|ő|járősághoz,
melyben igazo|ták, hogy ők, mint a település
legnagyobb adőflzetői (virilisei), hajlandók viselni
az áta|aku|ás költsé geit.

A beadvány hatására a képviselőtestület l906.
szeptember l9-én ismét foglalkozott a kérdéssel' és
rövid vita után elfogadta a javaslatot. Ezután
szavazással meghatározták az q városi tisztségek
létesítését, és azok megfelelő dijazását ts.

Pest megye rendes bizottsági közgyűlése l906.
november 27.énjóváhagyta Újpest kérelmét, és
felterjesztette azt gr. Andrássy Gyula belügy-
miniszterhez, aki mintegy fél év halogatás után,
1907. mqus 29-én az 1886. évi XXII. törvénycikk
l50. és 15l. szakasza a|apján engedélyeáe a nagy-
község rendezett tanácsú varossá való alakulását.

1907. június 18-án a megyei alispán rendelkezé.
sére me gk ezdték a virili s-j e gy zék ö s szeál lítását,
amelyet a felterjesztés után az a|ispán augusztus 8-
án jőváhagyott. Eközben elkészült a választásta
jogosultak névjegyzéke is, amit július 6. és l0'
között közszemlére tettek ki a városházán.

Az 1886. évi XXII. törvénycikk 32. $.a a|ap1án
a város képviselőinek számát 200 főben á||api-
tották meg, akik közül százan virilis jogon, további

százan pedig vá|asztás útján kerültek be a testület-
be.  A képvise lő testü let  megvá lasztása 1907.
augusztus l2-en zajlon.

Mindezen hivatalos procedúrák után, 1907.
augusáus 14-ére a Pest megyei alispán összehílta
Újpest város alakuló közgyűlését, melyen a nagy-
község utolsó bíráját, dr. Ugró Gyulát megvá|asz-
tották a város első polgármesterének. Ugyanakkor
megalkották a város hivatalos címerét és pecsétjét
is. A t örzskönyvi bizottság a város címerót a
következo formában határorta meg: álló, csticskös
talpú pajzs vörös mezővel, a vörös mezőben lebegő
arany kétágú horgonnyal' S azon egy láncszemmel.
A pajzs tetején ötágú' szintén ?rany színű korona.
A város új pecsétjére is ez a címer került, aminek
körirata a következőképpen hangzott: ',Pest Pilis
Solt Kiskun vármegye Újpest r.t. város Ig0]-.

Az u. n. ,,szeÍvezési szabályrendeletben,' eloirt
állandó szakbizotts ágokat 1 907. augu sztus 26-án
szervezték meg. Ekkor hozták létre a jogügyi' a
pénzigyi, a gazdasági, az építési és szabályozási, a
k ö zegészségügy i ,  a z  i pa ros  t anonc i sko l a i ,  a
tuzrendészett és az óvoda-felügyeleti bizottságokat.
Egyúttal szabá|yoúák a köztisztviselők fizetését is,
ak iknek számát a szabá|yrendelet  77 főben
határoztameg.

1909-ben a fe ladatok gyarapodása miat t  a
kozigazgatás területén nagyobb átalakítást hajtottak
végre, és a négy tanácsi ügyosáályt (akozigazgatá-
si, a gazdasági, az adó- és pénzúgyi, a főjegyzőI)
kiegészítették az újonnan szervezett elnöki ügy-
osztáI|ya|.Ezenkívül|étrehoztákaszámvevőséget,
az árvaszéket, a városi tisztiorvosi hivatalt, a fő-
ügyészséget, és a városi tanács közvetlen alá-
rendeltségébe utalták a városi pénztárt, az 1ktatő-
hivatalt, a kiadóhivatalt és a városgazdát. Az
átszeruezés hatására a köztisztviselői kar száma
13O-ra emelkedett, ami ma9a után vonta az
ügyforgalom növekedését is.

a D C-t---
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KőrÓs András:*

Az Uipesti Közművelődési Kör
uiabb története

Ujpest kulturális életének története egyidős a
település történetéve|. Az ország fővárosa, a
kultúra központja mellett meghúzódó kis község,
majd város' végül a fováros külső kerülete termé-
szetesen nem dicsekedhet országos jelentőségű

kulturális intézményekkel, szính ázakkal, szellemi
műhelyekke l .  Ú jpest  művelődést ö r ténetének
legfontosabb részét a közművelődés civil szerveze-
te i  je lent ik .  Ezek a tobbnyi re d iáktársakbó1,
barátokból, ismerősökből verbuválódott közös-
ségek - amelyek a szellemi-mrivészeti értékek
közkinccsé tételére alakultak -, kezdettől jelen

vannak  a  te l epü lés  t ö r téne tében . 'Az  ú jpes t i
polgárok cjnművelési igénye - a saját maguk által
megteremtett  k öz össégi  keretek k öz ö t t  -

végigkíséri az elmúlt százhusz évet'

|. E!őzmények

A múlt  század k özepén a Sor la a laku ló
felekezeti és községi iskolák működése termékeny
ta|ajt biztosított az onképzést és a művelődést
szolgáló közösségek |étrehozására. Nem véletlen
- ma bármilyen hihetetlennek trinik is -, hogy az
e l so  k ö zműve l ődés i  k ö r t  12  - |5  éves  d i ákok
alapították. Az 7877. jű|ius 29-én megalakult
Ú jpest i  onképzők ö r -  amely kezdetben egy
magán|akásban, majd egy iskolai tanteremben
működött - elsősorban a diákok saját irodalmi
műveinek előadására, megvitatására és bírá|atár a
adott lehetőséget. Később az onképzokör hét
pontbó l  á||ő  szabá|yzatot  a lkotot t  és három
tudomány o s (ny e lvé s zeti-torténel m i' term é szet-
tudomány i, kereskedelm 1) szakosztályra o szlott. Az

önképzés mellett lényeges tevékenysége volt a
diákok segélyezése, amelyre a három-négyhavonta
rendezett sikeres színie|őadások bevételéből nyílt
l ehe t ő ség .  Érdemes  megemlí ten i ,  hogy  aZ
t inképzők ö r  egyre gyarapodó k önyvtárat  i s
fenntartott. Idővel az onképzőkör felnőttebb tagjai
barátaikkal Társalgó Kör néven új egyesületet
alapítottak, 1887 szeptemberében azonban a két
testvér egyesület Ugró Gyulának' Újpest későbbi
polgármesterének javaslatáfa (aki maga is az
önképzokö r  a lapító  tagja vo l t )  Ú jpest i  K öz-
művelődési Kör néven együtt működött tovább. Ez
a vá|tozás jelentősen kiszélesítette a szervezet
lehetőségei t  korábbi  célk i tűzései  ( önképzés'
segélyezés, könyvtár) megvalósításában, másrésá
ennek eredményeként a tek intélye is  egyre
emelkedett .  Már nemcsak az önművelés és a
kultúra terjesztése, hanem a község szellemi sőt
gazdaság i  ügye i  i s  s ze repe l t ek  aZ  ü lések
napirendjén, mint Ugró Gyula irja: ,,a község
rohamos fejlődésének minden fontosabb ügye a
körben döntetett el.'' A Kör 1897-től Társadalmi
lapok címmel folyóiratot adott ki, majd tagjai
á|do zatv á||alásával, adományok é s kö lc sönök révén
l899-re felépíttette önálló otthonát a mai Árpád út
66. szám alatt. Q..Iapjainkban ismét ez az épú|et az
újpesti polgárcentrum.) A Kör századunk elso
fe lében aktívan vett  részt  Ú jpest  sze l lemi  és
közéletében, í9y irodalom szo|gá|ata és a
szegény tanulók állandó segélyezése mellett - a
gimnázium a|apitásában, műtárlatok szervezésé-
ben. Az új otthon lehetőséget teremtett a szórako-
zásra is :  hetenként társas összej övete leknek '
táncestélyeknek adott helyet. Nem maradtak el

* A szerző bíró, az Újpesti Értelmiségi KIub és uz Újpesti Vtúrosvétlő Egyesütet alapító íagja, az Újpesti Helytörténeti
Alapítvúny kurrÍtora. A most közÖlt tanulmóny az 1988. december 2-dn Úipestt ÉrrcImiségi Klub néven alakutt bgrtÍti
tórsasdg l0 éves történetét dotgozzafel (unn,ak ettÍzményeivel), amely I996-ban vettefel az Újpesti Közmíívelődési Kör
neveÍ.
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természetesen a tudományos és kozérdekű
e l őadások  Sem '  ame lyek  továbbra  i s  a  k ö r
legnépszerűbb rendezvényei kózé 1a;rtoztak. Ezt a
virágző korszakot csak átmenetileg szakította meg
az e|ső v i lágháború és a Tanácskoztársaság
időszaka,  igy 1927 -ben még bizakodóan
ünnepelhette ötvenéves fennállásának évfordulój át'
1940-ben azonban - a második zsidótörvény
árnyékában - erőszakkal oszlatták fel annak az
újpesti polgárságnak az egyesületét, amelynek
túlnyomó többsége mindig a vallási, vi|ágnézeti
ttirelmet hirdette.

ll. KísérIetek

A második világháború' a nyilas uralom majd a
Rákosi-féle kommunista diktatúra idején szó sem
lehetett Újpesten semmiféle alulról szerveződő,
civil kulturális közösség |étrehozásáról. Az |956-
os forradalmat követő megtorlás dermedt évei után
azonban néhány tettre kész diákban - akik a
Ktinyves Kálmán Gimnázium harmadik-negyedik
osztályosaiként élték át a forradalmi eseményeket
- ismét fölvetődött a szellemi közösségteremtés
gondolata. Az értelmiségi lét meghatározó eleme a
kornoly, érvelő beszélgetés. A beszéd igénye a
lassan kortszolidálódó rendszetben, az l960-as
évek elején ismét összehozta az akkor fr issen
diplomázott egykori gimnazista társakat.

Abban az időben társaság i  ö sszej övete lek
szervezése természetesen nem t ö r ténhetett
hivatalos (párt) jóváhagyás nélkül. 7962 őszén -

az t957-ben együtt érettségiző - Sipos Lajos és
Somos András fe lkeresték az akkor i  kerü let i
párttitkárt (aki később a Magyar-szovjet Baráti
Társaság e ln öke vo l t ) ,  és beje lentet ték,  hogy
többednragukkal értelmiségi klubot szeretnének
szerv ezni.,,Értelmiségi klubot munkáskerületben?''
- háborodott fel a munkás önképzés történetében
valószínűleg kevéssé jártas hölgy, ám nem mondott
kategor ikusan nemet a gondo1atra '  és a
későbbiekben is  megtűrte a k lub létezését.  A
Hazafias Népfront IV. kerületi Bizottságának
al,&ori elnöke, Lenkei LászIó viszont kifejezetten
támogatta az Ót|etet, és így alakult meg a Fiatal

Ertelmiségiek Klubja mint szel lemi közösség a

Hazaftas Népfront égisze alatt. Működési helye az

abban azidőben Ságvári Endréről elnevezett - és

a már említett -. Árpád űt 66. szám a|atÍ.i

művelodési házban volt. Ennek vezetője, Nagy

Attila szintén pártfogolta a megaiakulást.
A Klub rendezvényeit be kellett építeni a műve-

lodési ház munkatervébe, amelyet a kerületi párt-

bizottság propaganda és művelődésügyi osztá|ya
- az aktuális pártkongresszus irányelveinek meg-

felelően -- engedélyezett. Ez a fe|adat a Ságvári

Endre Művelődé si Ház művészeti előadőjára,

Sedivi Lilla klubtagra hárult, aki a kerületi tanács

népművelési osztályán is dolgozott.. Az osztály

vezetője, Czár Lajos felügyelte a kerület kulturális

rendezvényei t .  az ó  jőváhagyása nélkü l  nem

valósulhatott volna meg Semmilyen program.

A F iata l  Érte lmiségiek K lub jához a vo l t
Könyves Kálmárros diákok mellett egyre többen

csatlakoztak: pedagógusok, orvosok, jogászok,

frissen diplomázott vagy még diploma előtt á]ló

f iatalok. A Klub nem volt zárt: tagjai hívták

batátaikat. ismerőseiket (nemcsak Újpestről.

hanem a főváros más kerületeiből is). akik közül

sokan állandó résztvevői lettek a ta|álkozásoknak.
Így gyűlt össze kb. 70-80 fó, akik közül legalább

ötvenen mindig jelen voltak az esteken. A Klub

kéthetente,  szerdán tar tot ta összej övete le i t ,

amelyekre változatos programok at szerveztek:

neves előadókat hívtak meg' vagy maguk készültek

fel előadásra és vitára egy-egy témában, máskor

egymás köz<itt beszélgettek, szórakoztak. Az

egykori klubtagok visszaemlékezései szerint az

1960-as években nevezetesebb előadók voltak:

Féja  Géza  í r ő ,  s zoc io l ógus ,  ak i  művésze t -
pszichológiáról, Gyerty ánffu Ervin fi lmesáéta' aki
a f i lm második v i lágháború után i  európa i

t ö r ténetérő l ,  Radnai  Béla psz icho lógus '  ak i  a

,,kifáradás'' pszichológiájáro|, Fekete Gyula író, aki

az ko személyiségéről és a társadalommal fennálló
kapcsolatáról tartott előadást. A Klub vendége volt
Jancsó Miklós és Gál István is. De az emlékezetes
estek k özé tartozott  a Kovács András f i lm-

rendezőve l  f o l y ta to t t  beszé lge tés , , Fa l ak ' ' .  c .

filmiének bemutatása uÍán, továbbá Békés Itala
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f)evecseri-estje, amelyen aZ irő maga is jelen volt,
és ide sorolhatók a Berda-estek, amelyeket nagy
vacsorák követtek (E' vacsorák étlapjait Szunyoghy
András graf ikusművész -  je len leg i  K ö rünk
vezetoségi tag1a - tervezte). olyan előadók is
szóhoz j utottak' akik vi lágn ézetuk miatt e gyébként
mel lőz ö t tek vo l tak,  például  Fecske András.  a
Konyves Ká lmán Gimnáz ium tanára a Vers-
elemzésről és a zenetörténetről beszélt. A Klub
tagja vo l t  Bartos T ibor író ,  műfordító ,  ak i t

''figyeltek', és ezétt hosszú ideig külföldre sem
utazhatott. Bartos egyszer Tennessee Williamsről
tar tot t  e1őadást  (akkor iban já tszották a pest i
Madách Szittházban a ,,Yágy villamosá-''t), máskor

',Magyar lépték'' címmel Magyarország és Nyugat-
Európa fejlődését hasonlította össze. Még a kezdeti
időkben Somos Andrássa l  aZ ' ,ár tat lanság
vélelméről'' tartott vitaestet (kényes téma volt ez
akkoriban!). De emlékezetesek voltak Nemessányi
Lász|.ő jazz-bemutatói, aki előadásait az akkor
divatos orsós magnón leiátszott legújabb zenei
illusárációkkal tette élővé. A Klub összejövetelein
azonban nemcsak előadások, viták kaptak helyet,
hanem a szőrakozás is: rendszeres aszta|i foci és
kártyacsaták színesítették az együtt töltött időt.

A Klub folyamatos működése komoly szervező-
munkát igényelt. A szeruezők közül feltétlenül meg
kel1említenünk Sedivi Lilla programszervező és -

a fenti alapítókon és meghatároző szeméIyiségeken
túl - Bacskai Lász|ő, Boga Bálint, Gallai Éva,
Himber Sándor és neje, Kalkusz Agnes, Somos
Zsuzsa, Siposné Takács Zsuzsa nevét. Idővel egy
fiatalabb generáció is feltűnt a klubtagok sorában:
az 1960-as évek második fe léto l  vet t  részt  a
rendezvényeken Abos Brúni, Győry Attila' Hollósi
Antal, Lada Lászlo, Sipos Aron, Szunyoghy
András,  Zso lna i  Marg i t  és mások.  A K lub
tudatosan szervezte a f iatalokat: Sedivi Li l la
rendszeresen jár ta az újpest i  k özépisko lákat ,
toborozta az érdeklődő diákokat, meghívókat
küldött részükre. A gimnazisták egy csoportja
aze|őtt rendre összegyűlt, mintegy kis-klubként az
Arpád út 66-ta l  szemben lévő , ,Hófehérke ' '
presszóban,  ahol  egy-egy . ,Bambi ' '  mel let t
cseréltek eszmét a világ dolgairól. Többen innen

.,pártoltak át ' '  a Klubba. A Klub tevékenysége

nemcsak e lőadóestek szervezésére ter jedt  k i ,

hanem a művelodési házban lévő kiállítóteremben
képzőművészeti tárlatok megrendezésére is.

Egy , ,megtűrt ' '  érte lmiségi  k lub az l960-as

években nem létezhetett anélkül, hogy valamennyi

rezdülését ne figyelték volna. Az előadók személye

és avá|asztott - többségükben ,,kényes'' - témák

miatt a kerületi állami és pártvezetokben kísértett a

félelem' nehogy a társaság egy újabb ,,Petőfi-
körré'' váljék. Amikor a klubtagok az e|őadóként

meghívott  egy ik vezetőt  j ó l  célzott '  aktuá l i s

politikai kérdésekke| zak|atták. maguk is tartottak

attól, hogy a ,,huzd meg' ereszd meg'' politikája

szellemében másnap többüket elviszik. Ez nem

következett be, de a párt ún. .,téglákkal'' (beépített

emberekkel) gondoskodott arról, hogy a klubban

történtekrő| azonna|^,,forró dróton'' értesüljön. A

Klub persze , ,csak ' '  anny iban vo l t  e l lenzéki ,

amennyiben a gondolkodás abban a korban

ellenzékinek számított
Az 1970-es évek elejére a Klub a|apítő tagjai

középkorú akká v á|tak, e gzisztenci áj uk, c saládj uk

vá l t  e lsőd legesen fontossá számukra.  T öbben

elkö lt öztek Újpestről. Sedivi Li l la utódai nem

törodtek annyit az utánpot|ás biztosításával sem. A

,,puha diktatúra'' idószakában a kozéIeti kérdések

i ránt i  érdek lődés is  lanyhul t .  Ezért  le lkes

szervezők, aktív tagok és programok hiányában a

Klub elsorvadt.
I979l8}-ban újabb kísér letek t ö r téntek a

klubélet felélesztésére. Somos András Közéleti

Klub néven megpróbá|ta űjjászervezni az újpesti

értelmiségi esteket, számos fiatal, pá|yakezdó
jogászt, orvost, pedagógust hívott, akik egy-két

alkalommal ossze is jöttek az addigra már ,,Ady
Endre Mrívelődési Háznak'' nevezett Arpád úti

épületben,  tar tós  érdek lődést azonban eZ a

kezdeményezés nem váltott ki. Jóval nagyobb

sikere volt Bartos Tibor és Győrffy Miklós (később

a Magyar Televízió r iportere) Irodalmi Kávé-

hénának, amely kb. 3-4 évig múködött az 1980.as

évek első felében. Újpesten eZ az eszt,elen méretű

|akőházszanálások korszaka. A kerületben a

valóban elavult' vizes, a|ápincézetlen munkás-
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lakások mellett SZámoS jó karban lévő, értékes
cSa l ád i  háza t  rombo lnak  l e  a  bu ld ó ze rek .
Lakásépítésre hivatkozva nemcsak a város jelentős
részének történelmileg kialakult, sajátos arculatát
semmisítik meg, hanem hatalmas sebet vágnak az
itteni tarsadalom szövetébe is, más kerületbe űzve
sok olyan embert, akik generációk óta itt éltek. (A

,,pozitiv eredményt'': a szürke, lélekölő panel.
monstrumokat ma is megbámulhatjuk). Csoda-e, ha
az Irodalmi Kávéház egyik visszatérő témája a
lakásprogram és a k isajátítás? (Az Építési  és
Városfej lesztési Minisztériumból kihívott illetékest
Baftos a kérdéseivel igencsak sarokba szorítja). A
kerület sorsát firtatja.Derkovits György Újpest-
kutató  va lamint  Horváth János . .Lakásosztás
Újpesten'' c. előadása. Egyébként a programban -

a korábbiaktól eltérő a közgazdasági témák
állnak vezető helyen. Győrffy - akkor a Magyar
Rádió  munkatársa -  t öbb o lyan emberhez
,,hozzáfér'', akik abban az idóben ellenzékinek
vagy független gondolkodónak számítanak. Jár a
Kávéházban Magyar Bálint, mint szövetkezet-
kutató, Juhász Pá| agtátszakértő, Liska Tibor, a
nemzetkózileg elismert közgazdász professzor és a
frissen Magyarországra települt Tamás Gáspár
Miklós is. A gazdasági kérdések iránti érdeklődést
je|zi a Vincze Mátyással, az 1980-as évek elején
országos hetilappá vált Heti Yl|ággazdaság első
főszerkesztő jéve| fo lytatot t  beszélget  és.  Az
Irodalmi Káv éház a Fiatal Értelmiségiek Klubj ához
hasonlóan nem volt zártköríi, összejövetelein bárki
részt vehetett. Egészen pontosan senki nem tudja,
hogy néhány év után az érdektelenség vagy a
hatalom,,diszkrét foj togatása'' miatt szűnt-e meg.

Az 1960-as és az 1980-as éveknek az éfie\mi-
ségi  levegő fenntartására i rányuló  kísér lete i
Újpesten mai szempontból azért je|entősek, mert
megőrizték az igényt és a pé|dát a hasonló
szellemiségű' pártoktól és a mindennapi politikától
fiiggetlen civil szervezkedésekre az |980-as évek
végére,  amikor az uj raszervezés -  minden
eddiginél nagyobb támogatottsággal és sikerrel -
megkezdődhetett. Azok, akik a nehezebb időkben
is mertek szippantani a szabad levegőből, ismét
színre léphettek.

|||. Eredmények

1988-ra a világpolitika alakulása Kózép-kelet
Európa -  és benne Magyarország -  sorsát
a lapvetően megvá l toztat ta.  Megkezdődö t t  a
szocialistának nevezett rendszer gyors és látványos
összeomlása. Egyre inkább láthatővá vált, hogy a
gazdaság csődje és a vezető , ,e1 i t ' '  po l i t ika i

tehetetlensége miatt szétesik a rendíthetetlennek
hitt kommunista hatalom. Hazárkban a változások
jele volt" hogy a Párton belül a reformerők váltak
hangadóvá, majd egyre-másÍa szeryeződtek az
eleinte laza köteléket alkotó, majd szövetségekké
formálódó ellenzéki csoportosulások. A megújulás
szellemi vezetői azok az értelmiségiek voltak, akik

a diktatúra évei alatt is igyekeztek megőtizni
képességüket a független gondolkodásra. A Kádár-
rendszer tespedtsége után a gondolkodó értelmiség
ismét magára találhatott'

Az új idők kezdetét Újpesten is érezni lehetett.
Megnőtt az érdek|ődés mind a helyi mind az
országos közügyek, események iránt. Barátok,
ismerősok ta|á|koztak öSSZe, s kérdezték egymás
véleményét egy éppen a rádióban hallott hírrol, a
parlamentben, a Hősök terén, Lakitelken vagy a
Jurta színházban t ö r téntekro l ,  eBY-egY,  a
Tiszatá jban,  a Mozgó V i lágban megje lent ,
f i gye l emre  mé1tó  c i kk r ő1 .  Sokan  étez ték:
közösséget kellene teremteni a beszélgetéste. az
együttgondolkodásra. Lehetőséget biztosítani, hogy
meghallgassuk azok véleményét és elképzeléseit,
akiknek szaya az orczágban mértékadó. Létrehozni
egy olyan szel lemi bázist a kerületben, amely
anélkül tud tenni valamit az áta|aku|ás érdekében,
hogy valamelyik politikai csoportosulás mellett
elkcjtelezné 'rnagát. És - felelevenítve a hagyomá-
nyokat - újból teret adni az őnképzésnek:
művészeti' irodalmi esteket szervezni, tudósok,
filozófusok gondolatait hallgatni. Részt venni a
helyi közösségi értékek őrzésében, megmozdulások
szervezésében.

Amikor Sipos Lajos és Somos András 1988
őszén, -  a negyedszázaddal  korábbi  f ia ta los
elszántsággal - fölkeresték a Hazaftas Népfront
helyi vezetőjét. Mácsik Arankát, azza|, hogy a
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HNF ,,védőszárnya a|att,, értelmiségi klubot
kívánnak a lakítan i ,  kedvező fogadtatásban
részesültek. A pártbizottság titkára, Káder Gyula
sem ellenezte az ötlet megvalósítását' mindössze
azt kérte, hogy az a|aku|ással várj ák meg az
Újpestért Egyesület létrej öttét. ( 1 98 8-ban Új pesten
mindössze három nyilvántartott egyesül et |étezett:
a természeÍbarátoké' a kisállattenyésztőké valamint
a Vor öskereszté. Az Ú jpestért  Egyesü letet  a
]etűnőben lévő rendszeÍ egyes vezető személyi-
ségei: Pesta László, Hollai Imre szerették volna -

polgári szervezetként, elsőnek! - megalakítani'
Erre végül - mintegy politikai ellenlépésként az
Értelmiségi Klub létrehozását& -, 1989 február-
jában került sor).

A pártbizottság titkárának kérését azonban a
szervezők nem te l jesítet ték,  hanem az e|ví
jőváhagy ás birtokában megjelentek Horváth
Emi lnél ,  az Ady Endre Művelődési  K özpont
igazgatő jáná l ,  ak i  haj landó vo|t  az egykor i
Szabadság moziból átalakított' Tavasz u. 4, szám
a|att i  épületben he lyet  b iz tosítan i  a k lub
rendezvényeinek, sőt készséggel lehetővé tette,
hogy a művelődési központ helyiségeit a Klub
kéthetente péntek esténként ingyen haszná|ja.
Mindezek után megkezdődö t t  a  szélesk ö rű
szetvezőmunka, amelynek eredményeként 1988.
december 2-án mintegy kétszáz - lakóhelye,
munkahelye Vagy rokoni-baráti kapcsolatai folytán
Újpesthez kötődő - ember megalakította az
Újpesti Értelmiségi Klubot. Az alakuló estet -

amelyről minden résztvevő emléklapot kapott -

Fekete János, a IV. kerület utolsó tanácselnöke
nyitotta meg, és Cseh Tamás zeneművész valamint
Trokán Péter színművész adtak nagys ikerű
eloadást.

Az Újpesti Értelmiségi Klub ezután,'teljes
gózze| , ,  megkezdte működését,  kéthetente
rendszeresen megtartotta összejöveteleit és egyre
inkább bekapcsolódott a város közéletébe. 1989.
május 12-én közgyűlést tartott, amelyen elfogadta a
Klub alapszabá|yát és megválasztotta a mér addig
is aktívan tevékenykedó vezetóségi tagokat (Az
a|apszabá|yt a közgyűlés 1994 elején módosította).
A következő évre |áthatővá vált, hogy egyes helyi

k özélet i  fe ladatok o lyan mértékben meg-
növekedtek, amely lehetetlenné teszi azoknak a
Klub szokásos keretein belüli megvalósítását. Ezért
j<itt létre 1990-ben Szunyoghy András kezde-

ményezésére  a  vá ros -  és  k ö rnyeze tvéde lm i
valamint kutatási feladatok e||átására az Újpesti
Városvédő Kör, amely Szorosan kapcsolódott a

Klubhoz' tizenkét fős vezetőségébol valamennyien
klubtagok és heten a klub vezetőségi tagjai is

voltak. A városvédelmi tevékenység azonban egyre

inkább a Klubétól eltérő szervezetet és programot

igényelt. Az e|képzelések megvalósításához mind

több pénzre volt szükség, ami nélkülözhetetlenné

tette azt, hogy a városvédők munkája rendezett jogi

keretek k öz ö t t  t ö r ténjék.  Kadlecov i ts  Géza

kezdeményezése nyomán ezért l995. november 1l-

én 106 alapító taggal létrejött az Újpesti Városvédő

Egyesület, amelynek elnöke Kapolyi Lász|ő,

igyvezető alelnöke Kadlecovits Géza |ett. Az

Egyesülethez kapcsoló d1k az Újpesti Helytörténeti

Alapítvány, amely kéthavi rendszerességge| - az

önkormányzat anyagi támogatásával - kiadja az

Újpesti Helytörténeti Értesítő c' lapot.

Az Újpesti Értelmiségi Klub 1996. szeptemberé-

ben egyrészt  a hagyományokhoz va ló

kötődésének, másrészt valamennyi társadalmi réteg

iránti nyitottságának kifejezésére - nevet vá|tozta-

tott, és azőta Űjpesti Közművelődési Kör névvel

működik tovább. A Klub illetve a Kör rendezvé.

nyeinek túlnyomó többségét 1994 e|eje óta ismét

az e|ődók pénzébő| felépített Arpád űt 66. szám

alatti épületben, az Újpesti Polgárcentrum klub-

illetve szinhá^ermében tarda, amelyet a kerületi

önkormányzat vatázsolt újjá eredeti szépségében.

Kivételesen egyes nagyobb szabású programokra a

Tavaszu' 4. szám alatti épületben kerül sor' hivata-

losan ez a Kör székhelye. (A továbbiakban egysé-
gesen a Kör elnevezést használjuk azok'ra az időkre

vonatkoztatva is, amikor a társaság neve még

Újpesti Értelmiségi Klub volt).

A Közmíívelődési Kör jellege

A módosított a|apszabály szerint .,a Kör polgári

kezdeményezéssel létrehozott - jogi személyi-
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séggel  nem Íendelkező -  batát i  társaság.
Működé sét kö zgyűlé séne k felhata|mazása a|ap1 án
olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodási
szervezet keretein belül fejti ki' amely ismerve az
a|apszabá|yban foglaltakat, annak célj aival egyetért
és öná l l ó  működéséhez a tárgy i  fe l téte leket
biztosítja.'' (E patroná|ó szervezet az Ady Endre
Művelődési Központ). A jogi személyiség hiánya
annak a - kezdettől fogva következetesen tartott
- elvnek a következménye, hogy távol tartsa
magát bármiféle polit ikai vagy gazdasági
befolyástól, pénzügyi manipulálási lehetőségtől.
Bár a Kör a rendszerváltozást mege|őző szellemi
forrongás idején alakult, tagjai sem akkor' Sem
most nem kívánnak,,politikacsinálók'' lenni.

A KözmíÍvelődési.Kör céIj ai

Az a|apszabály értelmében a Kör ,,összefogja a
Budapest IV. kerületében. Újpesten élő, vagy
családi, munkahelyi' baráti, történeti kötődéssí
folytán Új pesthez vonzódó értelmisé giek kulturális,
műve1ődés i ,  s zabad idős  t evékenységét .
Lehetőséget biaosít arra, hogy tagjai kifejthessék
Ú jpes t  t á r sada lm i ,  ku l tu r á1 i s  és  te l epü lés i
fejlődésére vonatkozó elképzeléseiket' Alkalmat ad
arra' hogy a tagok egymást megismerve szellemi
együttműködésükkel  és a társadalmi  élet
élénkítésével a fejlődést szolgálják. .Előmozdítja

Újpest történetének, önismeretének feltárását és
folyamatos klubéletet teremt a tagok, valamint
családtagjaik részére.'' A Kör legfóbb célja tehát a
sze l l em i  ér tékek  és  a  hagyományok  ő r zése .
megteremtése, továbbvitele. Tagiai azonban ezt
e lsosorban a fo lyamatos onképzéssel ,  beszél-
getésekkel' programokon való részvétellel - és
nem kampányszerűen Vagy oktató jel leggel -

kívánják megvalósítani, Az eredeti elképzelé-
seknek megfelelően a Kör felajánlotta számos
pol i t ika i lag függetIen szakember tagjának
segítségét az önkormányzat  számára -  egy
magisztrátus-szerű testület létrehozás ávalr -

szakkérdések eldöntésében. Ennek igénybevételére
azonban a pártszempontoktól meghatározott
politikai közéletben ilyen formában nem került sor.

A Kör tagsdga

Az a|apszabály szerint a Kör tagsa |ehet az a
nagykorú magyar vagy külföldi állampo|gár, aki

belépési szándékát bejelenti és két tag aján|ő
véleménye a lap i  án a vezetőség a tagok név-
jegyzékébe bejegyzi, majd a belépési nyilatkozat

a|áirásával kifejezésre juttatja, hogy az aIap.

szabá|yban fo glaltakat elfo gadj a' A való ságban
még nem utasítottak vissza senkit, aki két tag

ajánlásával jelentkezett, hogy tag szeretne lenni. A

tagsági díj - amely a programok koltségeinek

fedezésére szolgá| - kezdetben 250 forint volt és

máta 1500 forintra emelkedett (a nyugdíjasok

kedvezményt kapnak).
A Kör |étszáma a kezdeti időkben 2-30a fő

k ö z ö t t  mozgo t t ,  l ega l ább  ö t venen  m inden

rendezvényen megjelentek. Eleinte a fóváros más

kerületeiből és a környező vidéki településekről is

sámon tarthattunk tagokat, máta azonban a nem

újpesti lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkezők

száma minimálisra apadt, EzáIta| az elmúlt tíz év

során - annak ellenére, hogy új tagok is jottek -

a |étszám némiképp csökkent, ami azért nem ad
borúlátásra okot, mert az a 700-150 fős társaság,
amely a Kör,,lelke'', vá|tozaÍ|anul kitart a közösség
mellett. A tagok többsége értelmiségi foglakozású:
jogászok ,  o rvosok ,  pedagógusok ,  mérn ö k ö k ,
művészek' vállalkozók és alkalmazottak, A tagság

derékhadának  á t l ag -é le tko ra :  50  év  fe l e t t i .

Sorainkban négy újpesti díszpolgár (Gerber Alajos,

Miletics lván. Sipos Lajos, Somos András) foglal
helyet.

A Kör mííktjdésének szervezeti keretei

A Kör regisztrált tagjainak összessége a klub

közgyűlése, amelyet évente legalább egySZer a

veze t ő ség hív  ö s s ze .  A  k ö zgyű lések  k ö z ö t t i

időszakban a vezetőség d önt  minden o lyan

kérdésben,  amely nem tartoz ik  a k özgyűlés

hatáskörébe. A Kör programjait - a klubtagok
véleményének egyeztetésével  -  a yezetőség

szetvezi, a szervezésben és lebonyolításban (a

vendége inkke1  va l ó  beszé lge tésekben ,  a
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,,házigazda'' tisztének ellátásában) azonban a klub
sz inte minden tagja részt  veSZ.  A vezetőség
kezdetben 9 főből á||t. Az első vezetőségi tagok:
Hollósi Antal, Kadlecovits Géza, Kántor Jenő,
Lányi Csaba, Sefcsik Béla' Sipos Lajos, Somos
András, Szunyoghy András, Zámbő Gyula voltak.
A jelenlegi - 15 fős - vezetőség tagjai: Balog
I'ász|ő, Hollósi Antal, Kajos Gyuláné, Kántor
Jenő, Kocsis Andrea, Kovácsné Dienes Emőke'
Kőrösné Mikis Márta, Lányi Csaba. Nagy Józsei
Neufeld Györgyné, Sefcsik Béla. Sipos Lajos,
Somogyi Magdolna, Somos András, Szunyoghy
András '  A K ö r  három képvise lő je kezdettő l :
Hollósi Antal, Sipos Lajos, Somos András. Hosszú
évekig tevékenykedett vezetoségi tagként Strebek
Tiborné és Langmárné Szikora Zsuzsa is.

A Kör rendezvényei zártkorűek, azokon a
r egisztrá|t klubtagok vehetnek részt. Mindenkinek
lehetosége van azonban arra, hogy családtagjait,
barátait, ismerőseit - belépődíj fizetése ellenében
- e|hozza va lamely ik  estre.  K iskorú csa lád-
tagokért nem kell f izetni. A Kör vezetősége
kor|áto zhatj a az e gy - e gy rende zvényre hívható
vendégek  |étszámát .  Idegenek  ma már  nem
Iáto gathatják a rendezvényeket. Ezze| elkerülhető
az - a kezdetben sajnos több esetben előforduló
-  eset '  hogy néhány pol i t ikussa l  fo lytatot t
beszélgetés során a nézők soraiban megjelenő
pártszimpatizánsok váltak hangadókká.

A Kör gazdóIkodása

A K ö r  öná l l ó  gazdá lkodást  nem Íblytat .  A
működésével kapcsolatos kiadásokhoz a klubtagok
á|ta|  f i zetet t  tagdíjakbó l .  rendezvényeinek
bevéte lébő l  és  más  s ze rveze tek ,  i l l e t ő l eg
személyek felajánlásaiból járul hozzá. Ebből
k övetkez ik ,  hogy a K ö r  programja inak meg-
valósításában nélkül özhetetlen Szerepe van az
egyéni felaj ánlásoknak' áldozatkészségnek. Ezze|
kapcsolatban még meg kell említenünk Horváth
Emi l t ,  az Ady Endre Művelődési  K özpont
igazgatőját' aki a helyet biztosítja ingyenesen
számunkra.  A kezdet i  években a programok
ftnanszír o zásáho z j e l entő s any agi ero fo rrás o kat

szerzett  Kadlecov i ts  Géza.  A meghívók

színvonalas kivitelezése éveken át Kade Károly

nyomdász klubtársunk érdeme volt' Számottevo
pénzügyi támogatásban részesült a Kör Salgó

István újpesti vá||a|koző részérő|, de több tervünk

megvalósítását  segítet te Sefcs ik  Bélának,  az

Új pesti lpartestület elnökének szeru ező munkáj a.

Vendégeinknek rendszeresen Szunyoghy András,

illetve Kántor Ienő képzoművészeti alkotásait

adhattuk át ajándékként. A Kör szellemiségét híven

ki fe jező,  esztét ikus embléma művész i

me gterv ezése S omo s Zsuzsa nev éhez kapc solódik.

(Ezt j elvényen, illetve nyakkendőtűn viselhetj tik. )

Neves vendégek u kijrben

Az elmúlt tiz évben a Kör számos országos, sot

európai hírű vendéget üdvözölhetett. Attekintve a

Vendégkönyvet szinte hihetetlen, hogy mennyi

érdekes ember járt nálunk, hány neves személyisé-

get ismerhettünk meg, milyen kiváló művészek

előadásában gyönyörködhettünk. Csak a sok-

színűség érzéke|tetése céljából következzék egy -

korántsem teljes - áttekintéS a Körben megfordult

híres személyekről. A tudósok közül vendégünk

volt Szentágothai János' Földvári József akadémi-

kus, Pungor Erno akadémikus. az országos Műsza-

ki Fejlesztési Bizottság elnöke. Áaam György,

Sárközy Tamás, Urbán Aladár, Litván György,

Popper Péter egyetemi tanár. Ellátogattak hozzánk

vezetó egyltázi személyiségek: Paskai László bíbo-

ros' érsek, Jelenits István piarista tartományfőnök,

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát' Gyökössy

Endre református teológiai akadémiai tanár, továb-

bá egy ökumenikus találkozó keretében Raj Tamás

rabbi' Donáth Lász|o evangélikus lelkész, Iványi

Gábor metodista lelkész. A művészek közül itt

üdvözölhettük Haumann Péter, Trokán Péter, Pécsi

Ildikó, Gá|ft László, Galkó Ba|ázs, Piros lldikó,

Kézdy György, Béres llona, Bach Szilvia, Szabó

Sándor, Kulka János, Mácsai Pál, Dunai Tamás,

Hűvösvö lgyi I ldikó, Cseke Péter' Mikes Li l la,

Bessenyei Ferenc, Hernádi Judit, Bárdy György,

Bencze Ilona, Kovács István színművészeket, akik

többsésükben előadóestet is tartottak; hallgathattuk
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Cseh Tamás' Kovács Kati, Bródy János, Földes
Lász|ő (Hobo), Bíró Eszter, Sasvári Sándor zené-
szeket, illetőleg énekeseket, Kalmár Magda, Berkes
János, Miller Lajos, Rost Andrea, Miklósa Erika
operaénekeseket, Pege Aladár valamint Garai
Attila jazz estjét, Kiss András hegedűműv észt, a
Vagantes triót, a Regős kvartettet. A filmművészet'
re j te lmeibe kaptunk bepi l lantást  Jankov ich
Marcel l '  Dargay Atti la' András Ferenc, Makk
Káro ly ,  Szabó Szabolcs ,  Szabó l ld ikó '  Paulus
Alajos (klubtársunk) filmrendezoktol és Ragályi
Elemér operatőrtol. Felkeresett minket Száraz
György' Konrád György, Csoóri Sándor, Faludy
György, Müller Péter. Ágh István író, Boga Bálint
orvos-író, valamint a Hitel c' folyóirat szerkesztő-
bizottsága. A politikusok és kcizéleti személyiségek
sorából kiemeljük Habsburg ottót, a Páneuripai
Unió elnökét, Kulcsár Ká|mán, Balsai István,
Vastagh P á| igazságügyminisztereket, Pozsgay
Imre á1lamminisztert, Göncz Árpád köztársasági
elnököt' Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági
elnököt, Horn Gyulát" az országgyűlés külügyi
bizottságának elnökét, Szabad Gycirgyöt, az
országgyűlés elnökét, Kupa Mihály és Békesi
Lász|ő pénzügyminisztereket, Kovács László kül-
ügyminisztert, Solt Pált. a Legfelsőbb Bíróság
elnökét. Györgyi Kálmán legfóbb ügyészt, Horváth
Jenőt, az országos Ügyvédi Kamara elnrjkét, Holló
Andrást, az Alkotmánybíróság főtitkárát, orbán
Viktor, Kuncze Gábor, Fodor Gábor, Katona Tamás
országgyűlési képviselőket, Lengyel Lász|ő kiz-
gazdásrt, Joel Alont, |zrae| budapesti nagykövetét.
Politikai hitvallását fejtette ki nálunk Darvas Iván
és Bánffy György színművész. Itt ketl megemlíte-
nünk Derce Tamást, Ú;pest harmadszor is újra-
vá|asztott polgármesterét, aki négy alkalommal
volt vendége a Körnek, és beszélgetett városunkkal
kapcsolatos elképzeléseiről. A sport barátai üdvö-
zölhették az olimpiai bajnok öttusa válogatottat,
Tör ök Ferenc vezetéséve|, az IJTE barcelonai
ol impikonjait és helyezettjeit, Novotny Zo|tán
sportriportert, Füleki Antalt, a Magyar Kajak-kenu
Szcivetség elnökét. A könnyedebb szórakozás
jegyében lá t tuk vendégül  Vámos Magda
divatterveZőt, ak| bemutatót is tartott, Schmidt

Erzsébet főboszorkányÍ., a Hócipő c, szatirikus lap
munkatársait, a Rádiókabaré együttesét.

Ünnepi estek, btÍtok a Körben

Elsősorban a gyerekekre gondolva rendezi meg
a Kör minden évben a karácsonyesteket' (E progra-
mok megszervezése főként Somos Zsuzsa érdeme.)
Arról is gondoskodik, hogy minden alkalommal
egy-egy keresztény egyház képviselóje mondjorr
néhány meghi t t '  ünnepi  gondolatot .  1989.ben
Jankovich Marce l l  beszélt  a ra jz f i |mekro l  a
gyerekeknek és Révész Benjámin baptista lelkész
sző|t hozzánk. 1 990-ben Kisfalussy Bálint színmű.
vész és fiai adtak karácsonyi műsort, l991-ben
Dargay Atti la, |992-ben Szabó Szabolcs vetett
papirra néhány rajzft|m figurát a kicsinyeknek, a
felnőttekhez Mo|nár János tb' kanonok-plébános
beszélt, és a Munkásotthon Utcai Á]talános Iskola
szinjátszőköre szerepelt. 1993 karácsonyán
Kálmán Péter református lelkész és az Erkel Gyula
zene i sko l a művé sztan ár ai, 1 9 9 4 -ben B|ázy Laj o s
evangélikus lelkész. l995-ben Muszti Bea és Dobai
András előadóművészek' I996-ban és 1997-ben
Bírő Lőtánt plébános és az újpesti Clarisseum
szinJ1átszői jártak nálunk. A Kör a fennállása óta
rcndez Szilveszter-esteket. hol Ujpesten, hol vidé-
ken. Minden év februárjában Sor kerül a hagyo-
mányos farsangi bá|ra.

Színhdzi esték a Körben

A beszélgetések" e lőadóestek mel let t  t öbb
alkalommal közösen megtekintettük a' Úipest
Szinház bemutatóit, így |994-ben Karinthy Ferenc:
Gellérthegyi álmok, l995-ben Félicien Marceau: A
tojás. valamint Müller Péter-Seres Rezső: Szomorú
vasárnap c.  színművei t .  Néhányszor művész i
filmek vetítésére is sor került.

A Kör a vildgnézeti tiirelmességért

A K ö rnek kezdettő l  egy ik vezéreszméje a

különbözo vallások, vl|ágnézetek közti párbeszéd

megteremtése és elősegítése. Ennek szellemében
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hívtuk meg a kül önböZő egyházak neveS
képviselőit, és került Sor 1990. május 3-án a már
említet t  ökumenikus ta lá lkozőta,  amelyen a
bapt is ta,  evangél ikus,  i z rae| i ta ,  kato l ikus,
metodista, református és unitárius egyházak
képviseloi vettek részt és fejtették ki nézeteiket. A
k i sebbségek  he l y ze tének ,  ku l túrá j ának  j obb
megértését szolgá|ta a német kisebbségi est' a szerb
nemzetiségi kabaré valamint Bihari Andrásnak, a
Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége
alelnökének meghívása, aki Tőkés András erdélyi
megyei tanÍ-elügyelővel járt nálunk. 1998 őszén
készült el az újpesti zsinagóga makettje, Iványi
Gyöngyvér alkotása, amelyet a Kör a Városvédő
Egyesülettel karö ltve ajándék ozott az izrae|i
Magyar Múzeumnak. (A makett bemutatása a
polgárcentrumban Joel Alon izraeli nagykövet,
Újpest díszpolgára jelenlétében, a vele folytatott
beszélgetést mege|őzóen történt).

Részvétel Ujpest közéIetében

Az, hogy a Kör politikai tevékenységet nem
Íblytat  és nem e lk ö te lezett  egyet len po l t ika i
irányvonal mellett Sem' nem jelenti azt, hogy
kivonná magát a közéleti eseményekből. A Kör
képvise lő i  l989 őÍ.a részt  vesznek a k öz tér i
szobrok,  emléktáb lák,  síremlékek ünnepi
koszorúzásában. Már a kezdeti időkben sikerült
elérni, hogy Újpesten a koszorúzásokra a pártok,
társadalmi szervezetek abc sorrendjében kerüljön
sor. A Kör alapítóinak nagy Szerepe volt 1989-ben
a Városháza me||ett álló szovjet katona szobor
eltávolításában, de abban is, hogy a szobor méltó
he lyre '  a  második v i lágháborúban Újpesten
meghalt szovjet katonáknak a Megyeri temetoben
kialakított parcel láj ába került.

A rendszervá|tozás óta megtartott mindhárom
választás előtt a Kör forumot biztosított az újpesti
országgyulési és önkormányzati képviselő-
je l ö l teknek arra,  hogy e lmondják terve iket ,
e lképzeléseiket .  |994 őszén pedig Vajda Pá l
főpolgármester-helyettes, Derce Tamás polgár-
mester és Hock Zo|tán kulturális alpolgármester
beszéltek a főváros, illetőleg a kerületjövőjéről.

A  K ö r  egy i k  l egnagyobb  s i ke re  1990 .
november 23-án,  Ú1pest  a lap i tásának 150.
évforduló ja a lka lmábő| a TUNGSRAM Rt.
tornatermében rendezett ünnepség volt. Ennek
keretében adták át a Kör vezetői Demszky Gábor
főpolgármester jelenlétében az ,,Ad honorem
Újpest l840-1990'' emlékérmeket annak a l9 idős
személynek, akik a legkülönbözőbb szakmákban
egész élettikben Újpestért dolgoztak. Az ünnepség
po l i t i ka i  ü zene te  a  vá rosukér t  é|ő  po lgá rok
megbecsülése volt.

Kegyelettel ápoljuk a neves újpestiek emlékét
is. Vendégünk volt Károlyi Lász|ő, az Ú3pestet
megalapító gróf Károlyi István ükunokája. 1997.
novemberében - az a|apítő születésének 200.
évfordulója alkalmából - újpesti középiskolások
közreműködésével Károlyi.estet tartottunk. A
magyar irodalom nagy alakja, Babits Mihály a
század e le jén egy évet tanítot t  az újpest i
gimnáziumban. Születésének 115' évfordulóján,
1998 októberében Babits estet tartottunk. Minden
évben méltó módon emlékezünk meg nemzeti
ünnepeinkről: március i5-éről és október 23-árő|,

A kultúra és a míívészetek tdmogatdsa

A Kör egyik fontos törekvése, hogy felkarolja a
kerületben élő művészeket, és segítse a fiata|
tehetségek kibontakozását. 1997-ben a Kcir
kezdeményezése a|apján a polgárcentrumban
gyermekraj z kiá||ítást tartottak, amelyen díjak
kiosztására is sor került. Az újpesti képzőművészek

, ,magja ' '  a  K ö rben ta lá lható .  1998 tavaszán
javaslatukra a hivatásos és amatőr művészek a
polgárcentrumban kozös tárlaton mutatták be
alkotásaikat, ennek keretében - többek között -

Jozefka Antal, Kántor Jenő' Lányi Csaba' Somos
Zsuzsa, Szunyoghy András, Tóth László, Nagy T.

Selman llona, Nagy Z. Györkös Erzsébet állítottak
ki. A Kör művészeinek munkáibót 1996.ban a
németországi Henef városkában kiállítás nyílt.

A Kör tagjai képzőművészeti, irodalmi és
helytörténe ti pá|y ázatok, vetélkedok rendezésében,
elbírálásában vesznek résú". Az általános iskolások,

illetőleg a gimnazisták számáta évente-kétévente
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rendezett helytörténeti vetélkedőkön a Kör minden
alkalommal értékes ktilöndíjat ajánl fel (rendszerint
a legjobb írásbeli dolgozatért).

Sport. és szabadidős tevékenység

A Kör csapata a minden év augusztus végén
rendezett  Ú jpest i  Városnapokon labdarúgó
mérkőzést játszik az önkormányzat, az ÍJTE
öregf iúk csapatáva l '  vagy más e l lenfél le l .  A
karácsonyi szünetekben pedig a Halassy olivér
szabadidő központban rendeznek focimeccset.
Ezen alkalmakkor lehetőség nyílik a teniszpályák
igénybevételére is.

A Kör rendszeresen sZeÍYez kirándulásokat,
l ehe toséget  b i z tosí tva  a  k ö z ö s  p ihenésre '
k ikapcso lódásra és ku l turá l i s  programokra.
Emlékezetesek a fonyód i .  a  kata l inpuszta i ,  a
királyréti, a ráckevei " az őpusztaszeri, a pilis-
szentkereszti, a kesztölci. a szegedi (kajak-kenu
világbajnokság) egy- vagy többnapos utak, a dunai
hajókirándulások. Ezeket mindig a Kör egy-egy
lelkes tagja szervezi, akinek éppen lehetósége
nyílik a szokásos árnál kissé olcsóbb jármu, szállás.
belépőj egy megszerzésére.

Az elmúlt években külföldi utazásokra is sor
került. A Kör tagjai közös utat tettek Francia-
országban, olaszors zágban, Görö gországban,
H orvátországban, S zlováki ában, Németo r szágb an,
Kül önösen nagysikerű voIÍ' az 1995-ös erdélyi
körút. Ezeken az utakon, az idegenekkel való
beszélgetések során igyekeztünk városunk jóhírét
kelteni.

A Kör kiilÍöIdi kapcsolatai

A Kör gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a
németországi Henef városka lokálpatriótáiva|.
Manfred Hehnnek,  Henef  város a lpo lgár-
mesterének vezetésével két alkalommal is jártak
nálunk a henefiek. A Kör képviseletében Derce
Tamás polgármester nyitotta meg Henefuen az
újpesti képzőmúv észek nagysikerű kiállí tását. Az
újpestieket fogadta az ottani polgármester, a
fogadáson a bonni magyar főkonzul is részt vett.

A Kör eredményei, jt)vője

Visszatekintve az elmúlt tíz évre. azt hiszem
bizvást mondhatjuk' hogy a Kör tevékenységére,
szellemiségére büszkék lehetünk. olyan jellegű

sze l l em i  k ö z ö s sége t  s i ke rü l t  l eg jobb
hagyományokra építve - megvalósítani, amely
nem vált a napi politikai szándékok eszközévé.
Megőrizte azt az alapeszmét, amivel létrehozói
útnak indították, nevezetesen, hogy az újpesti
értelmiségiek részére tegye lehetové az értelmes
gondolatcserét, biztosítson teret az önképzéSfe' a
műveltség gy ar apitásáÍ a, aZ i gényes szőrakozásra.
Legyen ablak a vi|ág felé, amelyen kitekinthetünk,
s amelyen át mi is láthatóak vagyunk! Ehhez
természetesen szükség van arta a légkorre,
amelyben aZ önkormányzat ,  a ku l turá l i s
intézmények vezetői nem gyanakvással, hanem
megértéssel és támogatással fordulnak a helyi
fuggetlen civil kezdeményezések felé. Szükség van
továbbra is a t öbbi hasonló szetvezettel való
ö s s ze fo gás t a, a tagok á|do zatké szs é gére, ötl ete ire.

Tíz év után, sok-sok tervvel és gondolattal
valószínűleg nem kell attól tartanunk, hogy akár a
politikai bunkó, akár az érdektelenség veszé|yez-
tetné a Kör létezését, Ezen az évfordulón azonban
át  ke l l  gondolnunk azt  i s ,  hogy mi  az,  amin
javítanunk kell, arniben nem teljesen értük el azt,
amit szeretnénk. Az első és a legfontosabb: az
utánunk következő generáció(k) bevonása a Kör
életébe. Történt már kísérlet a Fiatalok Klubjrínak
|étrebozására, ami sajnos kudarcot vallott. A jövő

pedig - hosszabb távon - csak a rendszeres
fiatalítással biztosítható. A második: nem sikerült
megvalósítan i  azt ,  hogy az r lnkormányzat
intézményesen igényt tartson a szakértelmünkre. A
Kör tagjai között sokan vannak olyanok, akik
polit ikai elkötelezettségtől menteSen, szívesen
rendelkezésre bocsátanák orvosi' mérnöki, jogászl',

pedagógiai tudásukat egy-{gy helyi jelentőségű

döntés előtt, ha arra szükség Van. A harmadik: sok
k ivá ló  vendégünk gondolata i  mel let t  keveset
hallunk egymásról, kevés idő nyílik arra, hogy
egymás gondolatait megismerjtik. A színvonalas
programok sodrában szükség lenne a sző igazi
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értelmében vett klubéletre. (Bár az utőbbi időben
ennek csírá i  érezhetők a programok után i

,,zsíroskenyér partikon''). Ha ezek megvalósulnak,
és továbbra is megmarad programjaink s2ínvonala,
vá l tozatossága,  a k öz ös  rendezvények,  a
kirándulások, azt hiszem bizakodóan nézhetünk a
jövőbe: ta|án még Ugró Gyula Ktjzművelődési
Korének 63 évét is túlélhetjük!

FoRRÁSoK:

Ber tény i  I v án  -  Gyapay  Gábo r :  Magya ro r s z ág  r ö v i d
története. Maecenas Könyvkiadó, l 992.

U g r ó  G y u l a :  Ú 1 p e s t '  l 8 3 l - l 9 3 0 .  A  M a g y a r  V á r o s o k
Monográfi ája Kiadóhivatal, Budapest, l 932.

Ugró Gyula:  Az Újpest i  KÖzműve|odési  Kor t ö r ténete.

Ujpesti Helytörténeti Értesítő 1995l1. szám, 5-|3.o|d.
Szerényi  Anta lné: Ú;pest  ku l turá l is  élete in:  Kadlecovi ts

Géza-Sipos Lajos szerk ' :  Ú1pest .  Írások a te lepü lés
tör1énetéből. Az Újpesti Helytör.téneti AIapítvány kiadása
az Újpesti Értelmiségi Klub gondozásában, |993.

Vendégkt inyv.  Ú jpest i  Kozmi ive|ődési  K ö r ,  l988- l998.
(Szerk.:  Kőr ösné Mik is  Márta) Ady Endre Műve|ődési
K özpont.  Budapest .  l998.  A mú az Újpest i  Érte lmiségi
Klub (Ujpest i  K özművelődési  K ö r)  te l jes programját
Ía r ta |mazza  10  évre  v i s s zamenően ,  k rono log i kus
so r rendben ,  va l am in t  a z  érdekesebb  vendégk önyv i
bejegyzéseket.

Sipos Lajosnak a Népszabadságban és az Újpest újságban
megie|ent különböző nyilatkozatai az Újpesti Érte|miségi
Klubról

Bartos Tibor, Boga Bálint, Hol|ósi Antal, Kadlecovits Géza,
Kecskeméti Gyuláné Sedivi Lil la, Lada Lász|ő, Sefcsik
Béla, Sipos Lajos, Somos András és Somos Zsuzsa szóbe|i
visszaemlékezései.

,,AD HqN0REM ÚJPEST
I 840-1990"
dtadósa
tlr. t}jsztÍszy LúszIó
ny, főorvosnak
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Az Üjpesti ,I/áro.SVédő F_sye.SÜ|et hírei

} Nagy érdeklődés kísérte szeptember 26-én a
Nemzeti Bank és a Postatakarékpénztát központi
éptileteinek bemutat ását. Az egyórás' szakszeríj
vezetóssel  megrendezett épület-bemutató
keretében ismerhették meg tagj a ink és
vendóge ink  A lpár  Ignác  és Lechner  od ön
építészek Europa-híni alkotásait. A rendezvény
csatlakozott az ,,Európai örökség'' c. fővárosi
programokhoz. Terveink szerint jövőre javasolni
fogjuk az újpesti Városháza, a főp|ébánia-
templom és a zsinagóga bemutatását.

} ',Mildenberger Márton nyomában'' címmel
szerveztúnk látogatást Budafokra október 10-én.
A helyi városvédők vendégeiként megismertük
Budafok fontosabb műemlékeit, majd baráti
beszélgetésre került Sor egy régi borpincében.
Terveink szer int j övő év tavaszán Yác
műemlékeit fogjuk bemutatni a helyi városvédők
segítségével.

} Sokan voltak kíváncsiak október L7-én az
,,Újpest i  séták, '  című dokumentumfi lm
bemutatój ára a Polgárcentrumban. A vetítést
követően sok értékes gondolat fogalmazód,ott
meg Ú3pest műemlékeinek he|y zetér ő|,

} október 23-án egyesületünk tagjai és sok
újpesti polgár emlékezett a forradalom újpesti
á|dozataira a belsővárosi  református
templomban. Az imaáhítaton Zsengellér József
református lelkész, Marosi Nagy Lajos baptista
presbiter és Tarjányi Ferenc megyeri plébános
szolgáltak, a mártirokra dr. Gerber Alajos ny.
főorvos emlékezett. A bensőséges hangulatú
ünnepségrő l  az  óceán Te levíz i ó  igényes
szerkesztésben számolt be.

november 7 -én a kertvárosi  p lébánia-
templomban. A III. kórustalálk ozőn a belsővárosi
református gyülekezet,,Móréh Mihály'' kórusa,
az újpesti baptista gyülekezet kórusa, a Szt.
József plébánia kórusa, a Clarisseum plébánia
leánykara és a vendéglátó pléb ánia ,,Laudate',
kórusa énekelte saját egyháza |egszebb énekeit.
A ta|á|koző mottója: ' ' Isten nagyobb a
kül önbségeknél ' ' .  A hangversenyt barát i
beszélgetés követte a Polgárcentrumban, ahol a
kórus ok tag ait, v ezetőit egyesül etünk képv iselői
köszöntötték. Közös elhatározás is született:
2000-ben esedékes  k öve tkező  ta|á|kozó
nagy szabású hangverseny lesz, amin valamennyi
újpesti templomi közosség kórusa szerepel majd.

> Több olvasónk telefonj áta és levetrére
válaszolva k öz l öm Görgei  Arthur eredet i
a|áirásának fotóját. olvasóink szővá tették, hogy
Görgei nevét nem ipszilonnal írtuk, pedig újpesti
szobrának felirata szerint így kellett volna. A
most közölt aláírás meggyőzheti olvasóinkat

arról, hogy Görgei l848-tól nem haszná|ta az
ipszilont családnevében. Nos, a név annak a
tulajdona, aki azÍ' haszná|ja. Nekünk csak
tiszteletben kell tartani ezt a jogát a neves
tábornoknak.
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I{eJ-yrü'ö3.téra'eü'i Irírek...
( f  Megha l t  d r .  ISTVANFFY  ERNŐ  ny .

főá l la torvos.  A 95 éves korában e lhunyt ,
köztiszteletben álló újpesti polgár |927 ota á||t
Újpest város szolgálatában, mint állatorvos' majd a
Vágóhíd igazgatő ja,  1952 után pedig aZ
állategészségügyi szolgálat vezetője. Érdemeit,,Ad
honorem Ú jpes t  1840-1990 , ,  em lékéremme l
ismerték el. Emlékét tisztelettel őrizzük!

<e Az újpesti önkormányzatkózgyílése az idei
díszpolgár i  címet Ú1pest  szü l ö t tének,  JOEL
ALLON nagykövetnek adományozta. A diplomata
Izrae| Államot képviseli Budapesten és 1948 óta é1
Izraelben. Jó egészséget és sok sikert kívánunk a
nagykövet úrnak!

e Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek
november '8-án az újpesti evangélikus gyülekezet
alapításának l25. évfordulójára. A jeles eseményt
méltat ta D.  Dr.  HARMATI BÉLA püspök ,
fe l idézve az újpest i  gyü lekezet  t ö r ténetének
fontosabb á l lomása i t .  Va lamennyi  újpest i
lokálpatrióta nevében kívánunk mi is további
gazdag hitéletet és sikereket a gyüleke zet tagainak
és vezetőinek!

Újpesti Városvédő Egyesület elnöke az 1998l99-es
tanévben is, két újpesti diák részére biztosított
öszt öndíjat .  Az építészmérnök i  kar  és a
gépészmérnöki kar hallgatój a helytörténeti munkát
végez, ezze| is segítve a város múltjának feltárását.

A lapítványunk ezúton is  k ösz önetet  mond
KAPOLYI LÁSZLŐ úrnak.  a nagvvonalú
segítségért.

..s= Megkezdodött a felkészü|és az újpesti
általános iskolások részvéte|ével, a tavaszi
helytörténeti vetélkedőre. 12 iskola 5-5 fős csapata
mér i  ma jd  ö s s ze  tudásá t  a  ve l senyben .  A
fe lkészítést HIRMANN LÁSZLó tanár  úr
irányítja.

.o Megje lent  az Ú lppst t  ÉlprnerzI
LEXIKON e lső  k ö tete.  A k önyvet  az Ú jpest i
Helytörténeti A 1 apítvá ny gondozásában, az Új pesti
Városvédő Egyesület 1000 példányban adta ki. A
lex ikont  a he lyt ö r ténet i  kutatók és az isko la i
könyvtárak aj ándékként fogják megkapni.

e Alapítványunk az újpesti tanirúézetek részére
díjmentesen biztosítja az ',ÚJPESTI SÉTÁK'' c.
videofi lm-Sorozat első kazettáját, ami Újpest
templomépülete i t  mutat ja be.  Kérjük,  hogy
i gényük et az a|apiw ány te l e fo ns zámán (23 3 - | 9 7 6)
jelentsék be az iskolák.

A kozelgő ünnepelcre minden
kedves olv as ónlcrtak boldo g
karócsonyt és Szerencsés új

esztendőt kívánunk!

Az alapítvány támogatói:

ASCHNER LIPóT ALAPÍTvÁNY,

,,ARANY HORGONY'' GYóGYSZERTÁR'
Éponc RT., HANZLIK PÁL' HoLLósI GYoRGY,
rvÁNyrNÉ KoNRÁD GIZELLA, rvÁNyr lÁNoS'
DR. KAPoLyr r,Ászr,ó' KoZMA sÁxoonNÉ,

Úrpnsr oxxonmÁNYZATA,
Ú.rpnsrr VAGYoNKEzBr,o nr.

Kiadja: az Ujpesti Helytörténeti Alapítvány
E|nök: Dr. Sipos Lajos

Szerkesztő: Kadlecovits Géza
Szerkesztőség 1047 Bródy Imre u. 1.

Tel./fax: 233-1976
Tipográfia: Wagner Attila
Készítettel, a Spácium Bt.

tr'e|elős: Koós Gábor
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