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Kedves olvasó!
n zemünknek, kezünknek egyaránt szokatlan még a 2000-es szóm. Naptárainkon lán,a'

L/,|a.tumként leírva egyarónt meghr)kkenÍő, mert még sokóig az.iut majcl eszünkbe' tén.vleg

r-\-/ mögÓttünk maradt a XX. század, tényleg már eg,, új évezred polgárai vag,;unk' tén.,-leg
I már múlt, a kr)zeli tegnap? Uglanekkor megfogalmazódik a kérdés is, mit hoz az új évszázad, mi lesz

majd konnyebb, vagl tán nehezebb, boldogabbak leszünk vag,, még rosszabb és riasztóbb jovő áII

etőttünk? A trjrténelmet szerető és ismerő emberek jól tudják, a múlt tudománya azért vonzó és

tanulságos, mert egyetemes emberi tapasztalatokat g,,űjt össze, azokat rendezi és ezzel segíti a jÓt,ő

okosabb tervezését, az előre lótható hibá,k elkerülését, Ha ez nem mindig sikerül, erről nem a

történelem tehet, hanem a mindenkori szereplők, mi magunk. Úipest ]60 esztendős történelme csepp

a tengerben, hazánk ezer esztentlős történelmében. Számunkra azonban naglon fontos, mert Úipest

eg,lkori és ma élő polgárainak kollektív múltia közös értékünk és gondozásra szoruló örÓkségünk.

Úipest tÓrténelmének minclen esztendeje fontos tanulságokat hordoz. Óseink akik itt a futó homokon

álmodtak Íneg egy várost, virágzó ipart, nem voltak () SorS kegyeltjei, pénzüket vagyonukat nem
szerencsejótékon nyerték' hanem keményen megdolgoztak érte. Nem palotókat építettek, hanem
lakásokat, ahol élni lehetett, bár sok ide lótogatónak ez nem tetszett' Újpesten tisztes iparosok,
kereskedők és munknsok éltek, eglmással és kirnyezetükkel harmóniában. Atmoszftrája volt ennek a
településnek, amit nem csak a szép Duna-partnak, a ligetes Palotai erdőnek kjszcjnhettünk, hanem az

itt élő embereknek, akik kr;zt;l tÓbben mint műllészek, tudósok, iparteremtő vallalkozók ide, Újpesthez

kötöÍÍék sorsukat, nem csak ctzért, mert itt olcsóbb volt talán az élet, hanem, mert szívből szerették
y,árosunkar.

Amikor a XX. századot búcsúztatjuk, gondoljunk ezekre a na89/ egléniségelcre, Gondoljunk Ugró
Gyulára és Semsey Aladarra a két híres polgármesterre, gondoljunk a Wolfner családra' a hazai
bőripar megteremtőire va3)) Aschner Lipótra, aki nemcsak egy új iparág lelkes vezéreglénisége volt,
de ízig-vérig újpesti polgáa nagy Sportbarát és mecénás is. Jusson eszünkbe Kereszty és Wolf Emil
neve, a Chinoint létrehozó két mérnaké, vaEgl a később vilóghírűvé lett Bay Zoltán, Bródy Imre,
PÍefÍe, Ignóc emléke. Vagl gondoljunk a művészelcre, az egykor itt élt Derkovits Gyulára, Babits
Mihalyra, Vedres Márkra, a Major családra, Passuth Lászlóra, Erkel Gyulóra és sorolhatnánk
naphosszat neveiket.

Kedves olvasó!
Ennek a szép örökségnek gondozását vállalta fel az Újpesti Helytörténeti Alapínány, és vállalták

Újpest múttját szorgalmasan és elkötelezetten kutató helytörténészek. Hála Istennek, hogl egyre több

fiatalt vonz a történelem izgalmas, fordulatos kalandja, eg/re többen kutatnak és publikálnak, én
pedig a I{elytÓrténeti Érksítő szerkesztőjeként, boldogan iglekszem kazt;lni írásaikat. Leg,,en kr;zos
ünnepiink a harmadik évezred érkezése és legyen kozös az elhatározás: okultunk múltunkból, erőt
merítettünk az előttünk élt nemzedék példájaból, legyen közas élményünk az aZ Újpest, ami majd
megfelel a XXI. század igényeinek és az újpesti polgárok reményeinek. Ebben segítsen minket az
Úristen!

Virradjon rrink, gyermekeinlcre egy boldogabb új évszózad. Barátsággal kösztnti ont:
a Szerkesztő.
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I.JJPEST A XX. SZAZADBAN*
Ez az összeóIlíttÍs visszapillantds Újpest XX. szdzudi történelmére. Azzal a suÍndékkal közijljiik,

hogl segítséget nyújtsunk az érdeklődőknek Újpest fejlődésének jobb megismeréséhez, Íelkeltsiik
.figyelmét azoknak, akik nem ismerÍk szülővtÍrosuk, lukóhelyiik történelmét. A kronológía nem
Íeljes, tovóbbi szorgulmos kutatómunkdval lehet majd megrajzolni a mögöttünk hagyott 100
esztendő izgalmas és tanulsdgos tijrténéseit. Reméljiik, hogy taldn nem ű tút ttÍvoli jövőben azt is
olvas hutjúk uz érdeklődők.

r

t 900

U.i pe st kozigazgatási státusa : nagyközsé g.
Bíró: LINDT JÁNoS
Törvénybíró: HOCHBAUM JAKAB
Kózgyám: rÁnpÁu JóZSEF
Pénááros: RADICS DÁVID
Esküdtek:  KUTHY ISTVÁN,  GERŐ

ZSIGMoND, ERŐS ANTAL, BARTA MóR,
BÚspy ISTVÁN, DIAMANTSTEIN LAJoS,
KRAPP MIHALY, HAJDÚ JÁNOS, BALOG
Ánvtx és MEDVE CZKy "lózsnr,

Újpest országgyűlési képviselője: WOLFNER
TIVADAR volt.

Egyházi vezetok: ILLEK VINCE róm. kat.
plébános, GEDULY LAJOS ev. esperes, IVIÁDY
LAJOS ref. lelkész és dr. VENETIANER LAJOS
forabbi voltak

A iakosok sz,áma 41'858 fo, ebből 20.514 férft
és21.344 nő. Nemzetiségük szerint 35.277 magyar'
4213 német,1267 szlovák, 17 román, 67 howát,44
szerb és 985 egyéb származású volt. Vallásuk
sze r i n t  28 .386  r óma i  ka to l i kus ,  313  g ö r ö g
katolikus' 3702 református' 2067 evangélikus, 20
unitárius, 7331 zsidó, 39 ismeretlen felekezetű.

Ebben az esztendőben az élve születettek száma
L725 fő ,  a meglra l tak száma 973 fő  vo l t .  A
]akőhazak száma23|4' az iparosok száma |773 fő,
a gyárak száma |5, az egyesületek száma |2. A
kikötő áruforgalm a 29,200 tonna volt.

Ebben az évben adták át az ul

(épült BOHM HENRIK és HEGEDÚs ÁnuIN
tervei  szer int) és kezdte el  működését a
lÁnÁsgÍnósÁc.

I 901

- Termelni kezdett az EGYESÜLT vtrra-
MoSSÁGI Rt.(később Egyesü|t IzzóIámpa és
Vil lamossági Rt.). Elkészültek a gyárépületek
amelyeket WELLISCH SÁNDOR és GYI]LA
építési vállalkozók építettek.

- Átadtak az Erzsébet utcai elemi iskola
épü|etét.

- A lecsapott cyÁtt tó helyén a tr'tÁv a|aj.
erősítő munkákat v égzett.

- Elkezdte működését az ÚJpEStI KERESKE-
DELMI És tpRRnaNr'

- Megépült és működni kezdett a MAGYAR
KIRÁLYI ÁrrRuvRSUTAK ISTVÁNTELKI
FŐMUHELYE.

- GEWRICH GYORGY vezetésével megalakult
az oná||ő újpesti baptista gyülekezet.

I 902

- Felszentelték a KóSA LAJOS építész á|ta|
terv ezett, bővített evangélikus templomot.

- Megkezdődött a tanítás a BAUMGARTEN
sÁNoon és HERCZEGH ZSIGMoND tervei

községházát szerint felépített Attila és Lőrinc utcai iskolákban.
*A kron'ológiút FEJE9 ANTAL, HIRMANN LÁszto, IVÁNYINÉ KoNRÁD GIZELLA, KADLECyVITy GÉZA,
aPÁU9ZKI VIKTÓRIA és Dr. SZERÉNy| er,treLNÉ helytarténeÍi kutatók dltítottlÍk iissze,
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- Megépült a FERENC rÖzspp téri (ma Tanoda

tér) és a TOLDY utcai (ma Langlet Waldemar)
iskolák épiilete.

- Megalakult a ÚJPEST-RÁKOSPALOTAI
ATHLETIKAI KLUB (URAK)

I 903

- Megépült a KII{ALY és a DIóFA (ma Kassai)
utcák sarkiín az újpesti árucsarnok.

- Működni kezdett a roruNc utcai I. sz. polgári
leányiskola.

. Megnyitották a Szúnyog szigeten (ma Nép-
sziget) azUTE pá|yát.

- Termelni kezdett az Erzsébet u. 2-4 sz, a|atÍ. a
GYŐRFFY KoRNÉL ÉRC-, pÉu- os vASÁRU-
GYÁR. Ebben az épületben működött később a
BAEDER ILLATSZERGYÁR.

- Megalakult  a Dr. KELETI és MURÁNvt
VEGYÉSZETI GYÁR $ésőbb Porfestékgyár) a
Váci út .75. sz. a|att,

- A Zrínyi utca 5. sZ. házban PORGE
GERGELY és BACHMANN KÁROLY vezetésé.
vel festőiskola nyílt.

Í 9o4

-  WOLFNER LAJOS újpest i  bőrgyáros
érdemeiért a k irá lytó l  , ,újpest i ' '  e lőnévvel
nemességet' Újpest tanácsától díszpolgári címet
kapott.

- Megkezdte rendszeres előadásait a ,,THÁLIA
TÁRSULAT''.

I 905

- Atadták Ujpesten az URAK SPORTTELEPET.
- Megkezdődött a tanitás az ÚrppsrI

rozsÉct GIMNÁZIUMBAN. Az iskola első
igazgatoja: Kt,I MA LAJO S.

- Megalakult  aZ első újpest i  h ivatásos
rŰzorroSAG.

- Megalakult a PHoguS VILLAMOSSÁGI Rt.
-  Az újpest i  szabadkőműves VERITAS

PAI{OLY megnyitotta az e|ső nyi lvános köz-

könyl.tárat.
-  Súlyos túzvész pusztítot t  a WoLFNER

goncyÁRBaN.

1 90ó

- Unnepélyesen átadták az ,'UJPESTI
SZEGÉNY GYERMEKKŐRHÁZ,, (ma Arpád
Kőrház) első épületét.

- Istvántelken a H'tÁv hattantermes iskolát
építtetett.

- Elkészült az ISTVÁNTELKI p.otuÚupry tet
viztornya.

.  Megkezdődött  a termelés a WERKNER
ARTÚR által alapíto tt HAZ AI KoVÁCSOLHATO
VAS- és ACÉLoNTVÉNYGYÁR.ban a Váci út
5 1. sz alatt.

- Uipest legnagyobb adőfizető po|gárai kérelmet
nyújtottak be a község ,'rendezett tanácsú várossá'.
nyilvanítása érdekében.

I 907

- Ujpestet rendezett tanácsú várossá nyilvání-
tották. Első polgármester: dr. UGRó GYULA.

- A Baross utca 100. számu épületben megnyílt
a SZEGÉNYH^Z,

- Felépült az újpesti tŰzotlősac <inatto
IaktanyájaaNyár u.2. sz. alatt.

- Megalaku|t az Ú.tppsrr REFoRMÁrus
KOR.

- Tanítani kezdett az Újpesti Polgári Leány-
iskolában KAFFKA MARGIT.

- Árva gyermekek gondozására letelepedtek
Újpesten a karmelita apácák.

í 9o8

-  ZAK LAJoS épi tész terve i  szer int  két
o ldalhaj óval bőviilt az új pesti Főplébánia-templom.

-  JABLONSZKY FERENC terve i  szer int
felépült a Tavasz és Erzsébet utcák sarkán a

lÁnÁssÍnósÁc épülete.
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Wolfner Lajos díszpolgdri oklevele 1904.bőI
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- Megnyitotta kapuit az ÉDEN szINHnZ az

Arpád és István út sarkán.
- Átadták a forgalomnak az Úrppsr Álro-

MÁST, a Budapest-Esáergom vasútvonalon.
- Megnyílt az unÁNIa N/I}ZI aTayasz utcában

(ma azADY ENDRE MÚVEropÉst KoZPoNT)
- Megkezdodött  az Ú lppSTI ERÖMÚ, a

PHÖBUS építése.
- Az újpesti gimnáziumot állami kezelpsbe

vették.
- CSEPREGHY rar- Újpest tűzoltó-parancs-

noka lett.
.  -  Szegény gyerekek el látására NAPKÖZI
oTTHoN nyílt a Lórinc és a Toldy utcában

- KISS BÉLA szerkesztésében ,,GYERMEK
ÚJSÁG'' jelenik meg.

I 909

- A Gyár u. 41.-ben (később Kolozsvári, ma

Munkásotthon utca) felavatták az újpesti

MUNKÁSoTTHON épületét.
- Elkészült az Istvántelki Foműhely lakóház-

telepe. Tervezóje rconosr LAJOS.
- Újpest adott otthont a PolGÁRtupsrpRr,r

oRSZAGOS EGYESÜLETE közgyűlésének.
Magyarország 130 városának polgármestere

ismerkedett a fiatal varos fejlodésével.
- Megjelent az,,ÚJPESTI NAPLó'' c. hetilap.
- Megalakult a gimnázium diákjait tömörítő

uÁrua KoNGREGÁctŐ.
-  Meghalt  ERKEL GYULA, az ÚJppstt

ZENEI SKOI-A ALAPÍ T Ő tanára i||. igazgatőja,

l9Ío

- Újpest város hat épületből álló járványkőrhazat

épített.
- A városi temetőben kriptákat építettek és

kerítéssel kerítették be a területet.
- Megnyitotta kapuit a vÁRost KERESKEDŐ-

TANONC ISKOLA.
- Megkezdődott a rendszeres szemétszá||itás

Újpesten.

. Újpest - Temesvár, Pozsony és Budapest után -

a negyedik legnagyobb város |ett az ipari

termelésben.
- Megalakl|t az Úrppsrr MUNKÁSI<Ép,zÓ

TORNA EGYLET.
- Rövid ideig működött a MLINKAS GIMNA-

ZIUM.

19Í 1

- Megkezdték a városi vizvezeték építését az

István úton, és egyidejűleg a Népszigeten.
- Felépült az újpesti VÍZTORONY. Tervezői:

DÜMMERLING oDiN és MIHAILICH GYŐZÓ

építészek.
- Megnyílt az újpesti vÁcóHÍn HEGED{)S

anum és BOHM HENRIK tervei alapján.
- Almási József tervei szerint kibővítették az

IPARTESTÜLET Király utcai szél<hénát'
- Megkezdődött a tanítás a VIOLA UTCAI

elemi iskolában.
. Úrppsrt NÉpszÍNHAZ néven megnyílt a

gÓHN4 HENRIK á|tal áttervezett, és PAPIR

snNoon rolrsÉcÉN átépitett ÉnpN
SZÍNHÁZ.

- Megnyílt Újpest második fiÍmszinháza (a volt

Fény mozi helyén).
- Megalakult a Munkásotthon Zenekara.

19í 2

- Megkezdődött a vezetékes vízszolgá|tatás

uJpesten.
. KORB FLóRIS műegyetemi tanár tervei

a\apján fe lépül t  a rÓ tsroLAI SZoCIÁLIS

TELEP az Erkel utca26-ban.
. Ú3 eputetszárnnyal bővült a t<ÁRoLyt

rónHÁz.
- Megkezdődött a tanítás a Béla utcai elemi

iskolában.
- Felépütt a CHINoIN első gyáréptilete.
- Megalakult az Úrppsrt oNrÉNrps

MENTŐK EGYESÜLETE.  E ln öke:  Dr .
oSSMANN MŐR.
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- Dr. MIKt.ós aNrAL lett Ujpest polgár-

mestere.

Í9Í3

19í 7

- A Váci út 9. sz. házbanmegnyílt a SZÜt-Ó-

oTTHoN, melyet SCHREIBER GYULA építésza

saj át házából alakított ki.

- I,étrejött a cvÁRtpl.RosoK ORSZAGOS - Megalaku|t az ÚrpE,srr INGYENKENYER

szovrrsÉcÉNn,r újpesti fiókja. EGYLET.

19Í 8

- A budapesti forradalmi események batásáta

Újpesten is megalakult a NEMZETI TANACS.

ri,,tit... dr. UGR6 GYULA ny. polgármester lett.

- Megalakult a NEMZEronsÉo Újpesten

- Közel otezres t ömeg gyúlt össze a

vnno sHn Z A e\őtt. A koztársaságpárti tüntetésen

r''rrzu-os viruc (később az újpesti Direktórium

elnöke) mondott beszédet.
- Ebben az évben építették az,ű. n. CHINOIN

tornYot.
-  VÉRTES GYULA és GONDA IGNAC

mérrrclkökkereskcdelmiirodátnyitottakbánya-
gépek értékesítésére.

19Í 9

-  Megalakult  a MECHANIKAI szÁi ,Író

BEREN"DEZÉSEK GYÁRA (késobb Duclos

Bányagépgyár). 
IANACS.- Megalaku]tt  az Ú lppsrt NEP'

Kormánybiaos: MIKLŐS N{ORIC lett.

- Ú3p",ti üzemeket -.szocía|izáltak'', államosí.

tottak.
- Kivégezték MARTINOVICH gÉI-Ár '

oRC;Y r]ano IMRÉT és PAPP IMRÉT, az

újpesti ellenforradalom vezet
-BevonultarománhadseregÚjpestre.Katonai

közl,gazgatás al akult.
- Főispáni rendeletre felfüggesztették Újpest

városi autonómiáját.
- Megnyitották Újpesten a KERÜLE,TI

SZOCIÁLIS OTTHoNT.
- Megind u|t az oktatás az újpest i  1eány-

gimnáziumban (később Kanizsay D.)

í 914

- Atadták rendeltetésének a METZLER ANTAL

épité sz terve zte b apti sta jmaházat.

- Kialakították a FERENC lozsEr TÉRI ima

].anoda tér) parkot.
-  E lkészült  a ,TORY EMIL és PoGÁNv

MÓRIC tervei szerint éptilt gimnáztum épülete a

FERENC lózsBp téren (ma Tanoda tér).

- Átadtak az új rendőrségi épületet a HORTHY

MIKLŐS (ma Görgei ) ift24' sz. a|att.

-  A WOLFNER GYIJLA és TSA cég,

népkonyhát nyitott Újpesten'

t9Í5

. Megérke zett az első sebesülteket szállító

katonavonat Újpestre.
- 15.000 újpesti férfi harcolt a frontokon. ' !
- Megalakuirt az Úlppsrt RAPTISTA No-

EGYLET.

! 91ó

. Megnyitották a KoLLAR INTÉZETET a

Baross u. 105. sz. alatt, ahol a lradiözvegyek és

árvalr kaptak elhelye zést
- tvtegtezdte működését aZI:JJPESTI TERME.

SZETBARÁT EGYESÜLET.
- A Munkásotthonban megalaku|t az IFJU-

MLrNKÁS DALÁRDA.
- IV. Karoly király a WOLFNER családot bárói

rangra emelte.
- Asszonytüntetés volt a venosHnZ| előtt a

súlyos liszt- és zsírhiány miatt.
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- Le|ep|ezték a FERENC JóZSEF tér sarkán a

újpqsti EyANGÉLIKUS HŐsÖr SZOBRÁT' ami223 újpesti, azI.vi|ág-
háborúban elesett katonaáld ozatnak állított

- A NÉPSzlNunz felvette BLAHA L|JIZA emléket.
- Dr. GARDI JENO újpesti orvos létrehozta anevét.

- A NEMZETI HADSEREG alakulatai  Jókai  u. 3. sz.  házban a lózspr.FOHERCEG
SZANATORIUM helyi intézetét, ahol később csakbevonultak Újpestre' 
gyerekeket gyógyítottak.

- október l-jétől dr' Semsey Aladár
hatósági biztosként irányította a várost.

Í 92o

- Megalakult az
NÖEGYLET.

I92 Í

- Megnyitottákaz új temetőt a Megyeri úton.
- Megalaku|t az ÚrpBsrt KATHOLIKUS

NŐszovpTsÉG' az ÚJPESTI KERESZTYÉN
NOEGYLET és a rónaNrrFY ZSUZSANNA
EGYESÜLET.

- Árleul ADOHIVATAL nyílt Újpesten.
- Megnyitották a 2. sz. polgári fiú- és a 2. sz.

polgári leányiskolát.
. A városi gimnázium felvette KONYVES

r,qLN{ÁN nevét.
- Megalakult a SZENT MARGIT LEÁNY-

KoNGREGÁcIo.
- Zsidő elemi iskola kezdte meg működését.
- PFEIFFER IGNÁC vezetésével mesnvílt az

Vzo KUTATó LAB oRATóruurraa.

I 922

- Felavatták a Megyeri úti, HAJóS ALFRÉD
tervezte UTE-STADION-t.

- Újpest visszanyerte városi autonimiáját.
Polgármester: dr' SEMSEY ALADÁR lett.

- Meghalt dr. VENETIANER LAJOS forabbi.

í 923

- SúIyos árvizkataszttófa érte a várost. 2000
megyeri polgár maradt fedél nélkül.

-  Megkezdődö t t  a  termelé s az tJJPESTI

törvény- GYAPJÚFoNó És SZoVoGYÁR-ban.
- A lakásínség enyhítésére a város a Gorove (ma

Elem) utcában, három földszintes épületben' 22 db
egyszobás lakást építtetett.

-  Megalapították az ÚrpBsrt SZoVo-
GYÁRAT' a CÉRNAGYÁRAT és a BRoWN
BoVERI MÚVEK VILLAMossÁct Rt.-t.

r 924

-  Megkezdődö t t  a  FINOMPoSZTóGYÁR
gyárépületeinek és három munkásháznak építése.

-  Létrej ö t t  a  HAZAI PAMUT-SzÖvő- ,
FESTŐ, ppHÉnÍro- És rurÉszÍrŐcyÁR RT.
(HPS - abetúsző az a|apítő családra utal: Hermann
Pollack und Söhne) a Baross utcában.

- Fiúnevelő intézet létesült a CLARISSEUM-
ban, sza|ézi szerzetesek vezetésével'

I 925

- Megépültek az IRÁNYI DÁNIEL utcai városi
házak, Hat darab egyemeletes épület, épületenként
tizenhat lakással.

- Kibovítették az IPARTESTÜrprt széh'házat
Ze]K nfeJOS tervei szerint.

- Emeletet építettek a FERENC lŐzspr.teri
(ma Tánoda tér) iskolaépületre, így lehetővé vá|t a
KANIZSAY DoRoTTYA LEÁNYGIMNÁZIUM
elhelyezése.

- Megalakult a CREDO pÉnr.t EGYESÜLET.

l 92ó

- Fölépültek a BARoSS UTCAI városi házak,
52 egyszobás lakással.
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Á Mátyús téri városi hiÍzakat l927-ben adták át

. Két új haranggai- gazdagodott a belsővárosi

református templom.
-  A vo l t  Káro ly i -vadászház átépítésével

megkezdo<Íöt t  a megyer i  karmel i ta  zárda és

oktatási intézményeinek kialakítása.
- RAFFAI ISTVÁN vezetésével megalakult az

ÚrpE,srt MUNKÁS l<ÉpzÓ DALKARÁNer
GYERMEKrónusa.

I 927

. atadtak a varyÁS TÉRI városi házakat,

három kétemeletes épületben, 130 egyszobás és 24

kétszobás lakással.

- FOERK ERNO tervei szerint megépült a FA-

És pÉH,ttpnRI SZAKISKoLA.
- Megkezdődött a termelés a PANNóNIA

nnnÁNvgŐn.NE,upsÍro és KERESKEDELMI

Rt.-nél.
- PAPÍRGYAR letestiit a Váci úton.

I 928

- SÁNDY GYUI-A tervei alapján felépült az

újpesti FOPOSTA épülete.

- Emeletráépítéssel bovítették a MUNKÁS-

oTTHoN épületét.

- Felszentelték a BRUNo BLrCHWEISER

osztrák épitész által terve zett E.rzsébet téri (ma

Aschner Lipót téI) NAGYBOLDOGASSZONY

templomot.
- Megépült a Vasút u. 87. sz. alatl. (ma Görgei

u.) az Úrppsrt SZÜLÓoTTHoN. A terveket

BOHM HENRIK és HEGE,DŰS anvtN

készítették
. Felavatt ák az evangél ikus templom elso

orgonáját.
- Megindult a rendszeres kompösszeköttetés

Újpest és Békásmegyer kozott.
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I 929

-  Ujpest .megyei  jogú város i  rangot kapott .
Polgármester: dr. SEMSEY A[,ADAR.

- Gyülekezeti házat építettek a belsővárosi
református gyülekezetben.

- A villasort Újpesthez csatolták.
-  A k ik ö tő  észak i  részén megépítették a

MAGYAR KIRÁLYI FOLYAMORSÉG műszaki
tizemét' haj ótelepét, irodáit és laktanyáj át.

- Fö lépült a MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI
ADŐ}{IVATAL épülete a Kolozsvári (ma Munkás-
otthon) utca és Erzsébet utca sarkán.

!-  Atépítették a k ik ö tó  zs i l iprendszerét ,
megrryitották a flottilla első |aktanyáját.

I 930

- Befeieződitt az ÁnpÁo rónHÁz főépületé-
nek építése.

- Fedett teniszpálya épult az IZZ) KULTÚR-
HAZ-ban.

- Megindult az első autóbusz 20-as jelzéssel a
Keleti pályaudvarig.

- IPAROSOTTHON létesült  az e|aggott
munkásoknak a Lőrinc u. I23. a|att.

í 93I

- Ünnepélyesen átadták a Lőrinc utca I23' sz,
alatt épült Úrppsrt IPAROS OTTHONT.

- BRóDY IMRE az Egyesü\t Izzo fizikusa
szabadalm aztaÍ.ta aZ á|ta|a k i fe i lesztett
kriptontö l t ésú izző|ámp át.

í 932

-  Felépült  a vaRost -rónHÁz

.IENDRASSIK ALFRÉD tervei alapjan.
- Korszerűsítették az l896-ban épült vasúti

hidat.
- Megjelent dr. UGRó GYULA ,'ÚJPEST''

című monográftája.

- Kibővítették a belsővárosi  református
templomot.

- HALASSY OLIVÉR olimpiai bajnok a Los
Angeles-i olimpián.

- Emléktáb|át avatnak a VÁROSHÁZÁN
1848 és GORGEI tiszteletére.

I 933

- Felszentelték a megyeri karmelita templom
harangtomyát.

- Működni kezdett a CSANYI UTCAI városi
óvoda.

- Meg|elent az ÚrppsrI EVANGÉLIKUS
ÉnrpsÍrÓ.

I 934

.  Fe l szente l ték az  AGGHnzy TIBoR
tervezteNap utcai sZT. JŐZ1EF templomot.

- A HORTHY MIKLóS úton épült rendőrségi
épület a MAGYAR PAMUTIPAR RT. KULIÚR-
nnZl,Iett.

r 935

-  Emeletráépítéssel bővült  a KARoLYI
rónnÁz.

- Megalakult a BETHLEN K,Á.TA református
női egyesü|et.

l 93ó

. BAY ZOLTÁN fizikus |ett az IZZÖ
KUTAIóLABORATŐRIUMÁNAK vezetőj e.

- HALASSY OLNÉR oümpiai bajnok lett a
berlini olimpián.

I 937

- A PANNONIA RT. bej elentette a

,,PANOFIX', e|j árás v ilágszabada|mát.
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- Két napos ünnepség keretében adták át az i|

KATOLIKUS KULIÚRH nzn.
- A trianoni békediktatum elleni tiltakozásként,

fe lavatták KoCSIS ANDRÁS,,FÁJDALMAS
ANYA'' c. szobrát.

t 938

-  A Váci  út 104. sz.  a|att megnyitották a

TLTNGSRAM USZODAT.
- atadtat a CHINOIN RT. új gyermekotthonát'

amit VADÁSZ MIHALY és PREISICH cÁgon
terveZek.

- Lebontották a hírhedt járványkőrházi barakk-

épületeket és helyükre 96 munkáslakást építettek.
- Újpest Úrj polgármestere: dr. POHL SÁNDOR

lett.

t 939

-  Hadiüzemmé nyi lvánították a gÁNyR-

cÉpcyÁnAT, a CHINOINT és az EGYESÜLT
IZZOT,

- Evangélikus cserkészcsapat alakult.
- Új polgármestere let Újpestnek dr. HESS PÁL

személyében.

I 940

- Megnyitotta kapuit azŰIPESTI vARoSI
szÍNHÁz a Horthy Miklós (ma Görgei) úton.

- A II. zsidótörvény hatására feloszlatták az
Úrppstt rozuÚvELÓDÉSI KoRT

- ENDRE l-xszrÖ főispán rendeletére meg-

vá|toztatták a zsidó személyekről elnevezett újpesti

utcák nevét. A Wolfner utcából Tímár utca' a Lőwy

Izsák utca neve Levente utca' a Venetianer utca

Honvéd utca lett.

1 94Í

- Magasabbra építették a református templom

tornyát és timpanonos előcsarnokot építettek.

- Nagysikerti lŐzspp ATTILA-estet rendeáek

a MUNKASOTTHONBAN. Az előadók között

volt JÓZSEF JOLAN, ASCHER OSZKÁR, BALÓ

ELEMÉR és a VÁNDoR KóRUS.
- A Lőr inc u. 20. sz.  házban megnyílt  a

DoLGoZó LÁNYoK OTTHONA.
- onálló lett a megyeri református gyülekezet.

í 942

- Elhelyezték a kertvárosi katolikus templom

alapkövét. Az épület tervezője SZALKAI JENO.
- BAY ZoIjfÁN vezetésével katonai célú radar-

kísérletek kezdődtek az IZZŐ KUTATOLABORA-

rŐruuMÁgAN.

I 943

- Felépült az t| TŰZoLTóLAKTANYA. id.

JANAKY ISTVÁN tervei a\apján.
- Újpest tanácsa minta-faházakat épített az

ínségesek részére.

I 944

- Felépült a cÉRNacyAR bolcsődéje.
-  Leéget t  a '  ÚJpESTI  vARoSI  SZÍNHÁZ

épülete'
I 944

- Főispáni rendeletre felszámolták az újpesti

MLINI'dSOTTHONT.
. Elrendelték az újpesti zsidók gettóba költözését.
- Betiltoták az..ÍGAZszo" c' lapot.
- Sorozatos bombatámadások voltak újpesti

üzemek és a vasúti híd ellen.
- Deportálták Újpest zsidó lakosságát, mintegy

20.000 embert.
- Az újpesti ellenállási mozgalom kibontakoása

a nyilas tenor ellen.
- A németek feirobbantották az újpesti vasúti

hidat.
- Dr. Szalay Sandor lett a polgármester.
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r 945

- Január 9-én éj szaka.a németek kiürítették
Újpestről erőiket és a városban véget ért a II.
világháboru.

-  Megje lent  az e lső  új ság,  a , 'SZABAD
ÚJPEST''. Szerkesztője: MŐD ALADÁR.

- A vIZToRoNY és az angyalföldi Forgách
utca között megindult az e|ső villamos.

- A felrobbantott pesti hidak miatt jeges árvíz
önttjtte el a megyeri városrészt.

- JOZSEF JOLÁN elnökletével megalaku|t az
' ,ÍRóK És naÚvÉSZEK Úrppsrt SZoVET-
SÉGE...

- Megnyitották az ÚJpESTI TÜDoBETEG
SZANATóRIUMI EGYESÜLET GYóGYISKO-
rÁrÁr.

-  .PRÉM MARGIT a megyeÍi  református
gyülekezetnek aáta Attila u. i18. sz. házát, aho|
később templom épült.

- Leszerelték a szovjet csapatok az EGYESÜLT
IZZ) üzemeinek 75%-át. A gépeket a Szovjet-
unióba szállítottrák.

l 94ó

-  DoLGoZoK ESTI  ISKOLÁJA indu l t  a
KoNYVES rÁruÁN GIMNÁZIUMBAN.

- Yi|ágraszó ló s iker: BAY ZOLTÁN és
csoport ja t öbb éves kísérlet eredményeként,
elsőnek a világon sikerült megmérni a Hold-Föld
távolságot.

- Államosították a prrŐgus Rt.-t.
- Felszentelték a kertvárosi katolikus temp-

lomot.

Í 947

- Megkezdődött a tanítás a vÁRost KERES-
KEDELMI rozÉptsrolÁBAN (ma Berzevicry,
Gergely Szakközépiskola).

- Felavatták a NÉt<osz TÁNCSICS MIHÁLY
KoLLÉGIUvÁr.

- Felavatták a PANNóNIA Rt. ku|turhiuát.

- Lelepleáék a mártírha|á|tha|t újpesti kereske-
dők emléktáb|áját.

- Megindult a forgalom a 87-es (megyeri)
villamos meghosszabbított vonalán.

- Átadták a megyeri református gyiilekezet új
templomát.

- A Kultuszminisztérium támogatásáva|
helyreállították az evangélikus templomot.

.  Nagy ünnepség keretében avatták fe l
KOCSIS  ANDRAS szobrá t ,  a  SZOVJET
KATONAI EMLÉKMÚvpr (ma a temetőben áll
a s::obor).

- Mozgó könyvtár kezdte el miíködését.

I 948

- TILDY ZOUIÁN köztrírsasági elnök felavatta
az újpesti ZSIDó uÁnrÍnoK EMLÉKruÚvÉr
KOROSSY MARIANNA és  BLANSBERG
JÁNOS alkotását.

- Megindu|t az oktatás a VÁROSI ZENE-
ISKoLÁBAN.

- Ál lamosították a MAUTHNER BŐR-
GYÁRAT, új neve Úrppsrt gŐRcyÁR teu.

- Allamosítottiík a MAGYAR PAMUTIPAR Rt.-t.
- Megalaku|t az Úrppsrt ÉpÍrŐtpaRosoK

SZOVETKEZETE.
- Felavatták a HPS iljku|ttrházat.
- DOBRENTEI KÁROLYNÉ az új polgár-

mester.
- Felavatták ToKoDY GYORGY PETOFI

szobrát a Deák és Virág utcák sarkán.

í 949

- 48 lakásos bérházat építettek a Szt. Lász|o
téren.

-  Az UTE Stad ionban ny i tot ták meg a
VILÁGIFJÚsÁcr TALALKozir 1vlr;

- Meghalt dr. UGRó GYULA, Újpest első
polgármestere.

- A háború utáni első népszámlálás szerint
Újpesten 70.407 személy élt.
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I 950

- Újpest elveszítette városi rangját és Budapest

IV. kerülete lett. Az i\ közigazgatás élén LENKEI

r nszto tanácselnök állt.
- Átadtak a Dózsa György úti (ma Görgei)

SZTK RENDELŐINTÉZET korszerű épületét.

Terr,ezői: KISS FERENC, MIKoLÁs ttgoR es

nÁNrI lózspp.
- Megkezdődött a munka a GYóGYSZER-

KUTATo INTÉZETBEN.
-  Mega laku l t  a  BÁN TIBoR TERMELO.

SZOVETKE ZET a volt Károlyi uradalomban.
- Az UTE és a BUDAPESTI RENDORSPORT

EGYESÜLET összevonásra került és a továbbiak-

ban ÚJppSTI DóZSA néven működött.

1951

-  Az egykor i  Újpest i  KÖzművelődési Kör

szét'Itázát (Árpád út 66.) újra művelődési háznak

használták, sÁcvÁRl E,NDRE tr'tÚvprÓoÉst
KÖZPONT néven.

- VEGYESIPARI JAVÍTó VALLALAT kezdte

meg működését.
- Megindult a termelés az EGYES()LT IZZ)

VÁKUUMTECHNIKAI GÉPGyÁRageN a

Szilágyi utcában.

I 9s2

- Felépült az ArrAMt ÁnuHaz az Arpád és

István út sarkán. Tervezője: nÁros pÁl.

-  Súlyos túzvész pusztított a taNcSICS
goncyARBAN. A kár olyan nagy volt, hogy

csaknem teljes újjáépítésre került sor.
-  Megszű nt az Úrpr,srr ZENEMÜVELO

EGYESÜLEI a zeneiskola államikézbe került.
- Elvették az egyh,ázto| a KATOLIKUS

KULTÚRH AZNI, ahol későbu ÚrronÓ ul.z

működött.
- Termelni kezdett az újpesti oXIGÉNGyan.

I 953

-  A  vo l t  l óversen1,páIya  he lyén a  Tábor

utcában, megnyitották a NYARI Úrr.onŐ-

TABORT.
- Felépült aBajzautcai általános iskola.
- Meghalt dr. SEMSE\' .\L.\DAR ny' polgár-

mester.

Í 955

-  Átadtak a KÖN\-\.E S KA L MAN

GIMNÁZIUM.ban épített csillasr ingálot.
- Megindult a forgalom az új.táeplíten ESZ.{KI

osszE,roro vasÚTl HÍDo\.

1 95ó

- 'q.tadtat a forgalomnak az Újpestet Angr.al-

|olddel összekotő Béke úti aluljárót.
- PINTÉR BÉLA tervei szerint felépültek a

Szt, LászIó téri lakőházak és egy földszintes

uz\etház.
- A CÉRNAGYÁR-ban az egykori igazgatói

l akást ku|turházzá bovítették'
- Megépült a Fóti úton a vrÚszrxt FZIKAI

KUTATŐ INTÉZET.
- Forradalom Budapesten. Ennek hatására

tünte tés vo l t  Ú jpes ten a  \ . á rosháza  e l ő t t .

ledönt ö t ték a szovjet katonai ernlekművet.

Forradalmi Bizottság alakult (elnoke KOSA PÁL

asztalosmester lett).
- November 4.e után fegrr eres tánradás történt

a roNyVES KÁLMÁN cIltxAZIUM ellen,

ennek következtében az epíilet jelentős része

elpusztult.
-  Valamennyi újpest i  g1árban sztrájkot

szerveztek.
- Az EGYESULT VZo Ktll]Úzu{Azagax

megalakult a NAGY-BUDAPESTI MUNKAS-

TANÁCS.
. November közepétő| a kőzigazgatás élétr

ANDRASFI G\.ULA tanácselnök állt.
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19.r7

- ujjaepit"tték a KONYVEs rÁruÁN GIM-
NÁZIUM ópületét.

- A DUNA CIPŐGYÁRBAN ti kazánház
épült.

I 959

- Felavatták GYENES TAMÁS VoRoS-
KAT.ONA c. szobrát a MAHART házak előtti
parkban.

. Kivégez,ték az ÚlpEsrt FoRRADALMI
B|ZOTTSÁG hét tagját.

- Az István téri piac egy részén tetőszerkezetet
ópítettek.

- A DI]NA CIPoGYAR-ban 500 személyes
öltözőt és Íiirdőt építettek.

- Elkészült három utca (Nagysándor, Geduly
és Mikszáth) csatornázása.

-  o lda iha j óva l  bőví te t t ók  aZ Ú :ppsr -
ÚlvÁnosl REFoRMÁr.us TEMPLoMoT.

1 9óo

- Megnyitották a Papp József utca (ma Szt.
Imre) és Pamutgyár utca mentén a DALLOS IDA
KULTÚRHÁZAT.
' - Új |akőházakat adtak át az ÁÍpád út és Attila
'utca sarkán.

Megépült  a GYóGYSZERKLrTATŐ
INTÉZET antibiotikum-kutató bázisa és kísérleti
üzeme.

í 9óí

- Felépült a Fóti úti általános iskola

í 9ó2

- Megkezdődött a Fóti uton az MTA MU-
SZAKI FIZIKAI És HÍn-ADÁSTECHNIKAI
KUTAIŐ INTÉZETE ú-i éprileteinek építése.

- Megalakult a FleTrL ERTELM|SÉGIEK
KÖRE.

- PATYOLAT Üzemet nvitott ak az Atti la
utcában.

- Véglegesen felszámolták a régi temetot.

í 9ó3

- Létrejött a BUDAPESTI BL TORIPARI
VALLALAT (BUBIV) a Lóránffi utcában.

- A MAGYAR PAML.TIP.{R újpesti gyára a
BUDAPRINT része lett.

1 9ó5

- ltadtak az EGYEsÜrr vzo új iroda-
házát, Tervezőj e : P}CZA JÖZSEF volt.

- l'tadták az MTA tr'tÚszarl FIZIKAI
KUTATŐ INTÉZETÉNSK 11 em.e letes
épületét.

- Rendezték a Szilas-patak torkolati terepét.Ujpest központja az l960-as években
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1 9óó í 973

- I}efejeződött a CHINoIN rekonstrukciója. - Befej eződött az ALK)'IMÁNY M}ZI
- Meghalt Berda József költő átépítése' felújítása.

- |250 lakás lebrrntásával  megkezdőcl ö t t  a
l9ó7 szaná|ásÚjpest déli részén.

- Bontás közben megsemmisült az 1923-ban
. A három újpesti kőrház cisszevonásával állított I. világháborús enrlékmíi az Április 4.e (ma

iétrehozták az ÚJpEsrI KóRHÁZ és RENDELŐ- Tanoda) téren'

INTÉZETET. - Elkészült Káposztá,sInegyer részletes rendezési
- Létrejött a DERKOVITS rFJÚSÁcI rrug u terve, TENKE TIBOR és MESTER ÁRI'ÁD mun-

Csokonai utcában. kája.

l  9ó8 í 974

- Megépült a ,,FŰIZÉRT'' központi raktárháza - Átadták a forgalomnak az Újpestet
a Csányi utcában. Építész-te tvező: VIRÁG Rákospalotával összekötő Árpád úti felüljárót.
USABA. - Megépült az Arpád, úti új uszoda. Tervezői:

. A Baross utcai vaRost rónHÁz ri; SZENTMÁRTONI FERENC és BENE LAsZLo'
épülettel bővült. Tervezője: BoRoSS Z9LTÁN A belső falkép BARCSAY JENŐ munkája.
r'olt. - Megkezdődött a városközpont I. ütem szerinti

- Védett növénnyé nyilvánították az irjpesti építkezése.
HOMOKTOVTS-t.

- Megkezdődött azIZZő LAKóTELEP építése 1975
a Fóti út északi oldalán.

- Megépült a kertvárosi katolikus plébánia új,
í 9ó9 kétszintes épülete'

- Megkezdték az újpesti piac átépítéSét. í 97ó

l97o - Felépült a Munkásotthon utcai általános iskola.
-  Á tadtak  a  korszerűsí te t t  Ú rpEsr  rÁv-

- Megkezdődött Újpest városközpontjának BESZÉLO KoZPoNToT.
átépítése.

- Korszerűsítették a Káposztásmegyeri Yízmt\- t 977
telepet.

t972 
" :,xil,:*Yi:.:ijj)""-,,ANYASÁG''

- A Városháza ab|akkereteit acél-alumínium-
- Kialakították az e|ső HELYToRrÉNprI szerkezetíire cserélték.

G\.L JTEMÉNy-I a Templom utcában. Vezetője: - Súlyos t,íjzvész pusztított a MAGYAR
NEoGRÁDy LAsZI'o iskolaigazgató-helyettes PAMUTIPAR gyárában, teljesen kiégett az uzem
lett. fonodája.
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- Felavatták az Ujpesti Dózsa atlétikai stadionját
a Szilásvi utcában.

I 978

-  Befejeződ ö t t  a  be lsőváros i  református

templom belső felújítása.
- Megkezdődött a termelés az MPI ii11áépitett

fonodájában.  Tervező i :  KISS ANDRÁS és
JANAKY GYORGY voltak.

- Megkezdődött a tanítás az új Nyár utcai
iskolában.

- Megkezdődött az Észer-ppsTl SZENNY-
v IZTI1ZTÍTó epitese a PALoTAI-SZIGETEN.

Í 983

-  E lhelye zték a KÁPoSZTesupcyEnI
LAKóTELEP alapkövét.

I 984

- Atadták a Sporttelep utcai, 26 garzonlakásból

álló NYucnÍlasrrÁzar.
- Megny'itotta kapuit a rÁposzTAS\ÍEGYEzu

ÁrralaNos \-íÚvErooÉst KoZPoNT.
- Az Eg1esült Izzó új neve: TUNGSR\\Í Rt'

lett.
l-'l
I
I

1I 979

- Megkezdődött a baptista imaház teljes
átépítése HARSÁNYI ATTILA tervei szerint.

- Görögkatolikus szórványlelkészség alakult.
Paróchusa dr. MAGYAR ANDRÁS.

. Átadtak a Berda József utcai SZolcÁrraró
KOZPONTOT.

í 98o

- Megkezdődött a városközpon|
átépítése.

í 982

- Megkezdték a Szilas patak újpesti szakaszának
szabá|yozását.

- Létr ehozták a magy ar országi fé|v ezető gy ártás
központját a Fóti úton' A vállalat neve MIKRO.
ELEKTRONIKAI VÁLLALAT (MEV) lett.

-  Megszünte t ték a  3-as  és 55- ö s  je l zésű
villamosjáratokat.

- A Rózsa utca új neve: TITO utca lett.

1 9Eó

- Meghosszabbított únc'nalon kez.jett közle-
kedn i  a  l 4 - e s  v i l l amos '  A z  ú j  l e s á l l omás :
KÁPoSZTasvpcypR. SZIL^{S-F.{T dK len.

- Megnyitották a KIOSZ (ma Ipamestület) ú.i
[I. ütemű székházáta Deák F. u. 28. sz. alan.

- Felépült a BABITS MIH.{L\. CI\N.\ZIUM

I 985

- Atadták a Rezi Károl1 (ma Király) utcai 36
lakásos NYUGDÍJ \S H.\Z.{T.

- Megsztintették a 1l.l-es jelzésű villamosj áratot.

t 987

- I934lakás épült eddig Káposztásmegyeren.
- Megnyílt a KOKTEL KISARUHAZ a Rezi

Károly (ma Király) tltcában.
- atadtak a KoZlvíA LAJOS FAIPARI

SZAKKOZÉPISKOLA új épületét a Deák
utcában

- Megkezdőd<itt a tanítás a Yi.rág utcai
iskolában.

- Megkezdődött a tanítás az uj Erzsébet utcai Káposáásmegyeren.
iskolában. - A Tavasz u. 4. sz. alatt megnrit...rli} az ADY

- Langlet Waldemar özvegye alapítványt tett ENDRE vlÚvproDÉSr és \It\K.dSTovÁBB-
férje emlékéte, a nevét viselő iskola javára. l<ÉpzÓ KoZPoNToT.
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- Működni kezdett a Lakkoző utcai iskola-
ór,oda-bölcsode.

- Befejeződött a piac bővítése.

I 988

- PEDAGócus oT.THoNT nyitottak a
Povázsay (ma Hajnal) utcában'

- Megalaku|t az Úrpnsrt ÉnrErvtsÉcI
KI-UR. Elnöke dr. SoMoS ANDRÁS.

- Megkezdte adásait az ÚJpESTI KOZOSSÉGI
TELEV IZIŐ. Vezetőj e : MELCZER ANDRÁS.

r 989

- A Pozsonyi utcában megnyitotta kapuit a
HALASSY OLIVÉR SPORTKÖZPONT.

- Bejelentették, hogy az amer1kai GENERAL
.  ELECTRIC Co.  megvásáro l ta a TUNGSRAM
részvények t öbb,  mint  fe lét,  és átvette a cés
irányítását.

- Létrej ö tt az UJPESTERT EGYEsÜrpr.
Elnöke: dr. PESTA LÁSZLO.

-  A F.őváros i  Tanács te lket  je l ö l t  k i  az uj '
káposáásrnegyeri katolikus templom építésére.

-  Ú j pes ten  106 .875  á l l andó  l a kos  39 .8  i  0
Iakásban élt.

-  Létrej ö t t  az ASCHNER LIPÓT ALAPÍT-
VÁNY a k ivá ló  ipar i  vezetők e l i smerésére.
Alapítók: TL|NGSRAM Rt. és a MAGYAR HITEL
BANK.

- Léterjött az ÚJpEStI VÁRoSVÉoo ron.
Elnöke: KADLECOVITS cÉza

I 990

-  Negyven év után ismét önkormányza|
irárryította Újpest életét. A polgármester dr.
DERCE TAMÁS SZDSZ-politikus lett.

- Megnyitotta kapuit az ÁRpÁo Üzl-prrunz.
- Nagyszabású megemlékezést rendezett az

Úrppsrt VÁRoSVÉoŐ ron és az Úrpgsrt
ERTELMISÉcI Krug a város alapításának l50.
ér forduló ján. 19 idős újpest i  polgár , ,AD

HoNOREM ÚJPEST. 1840- |g90,,  e l ismerést
kapott. Emléktábl át avattak GRóF KÁROLYI
sÁNoon tiszteletére a rő|a elnevezett kőrház
falán, koszoruzásra került sor Fóton GRŐF
KÁROLYI ISTVÁN koporsójánál és a Megyeri úti
temetőben az e gykori polgiírmesterek sírj ainál.

-  Megindult  a metróforgalom ÚrpEsr-
KOZPONT végállomásig.

Í99Í

- Megtörtént a káposztásmegyeri új templom
alapkőletétele GONCZ ÁnpÁo köztársasági elnök
és MAROSI  IZIDOR vác i  megyéspüsp ök
közreműködésével.

- Több újpesti utca kapta vissza eredeti nevét.
- Megnyitotta kapuit a Király utcai oRVoSI

RENDELO.
- Felavatták a TŰZoLTóLAKTANYA előtt

felállított tŰ zor-r Ő EMLÉKMuvpr, SIKLÓDY
LoRINC a|kotását.

- A Január 10-e tér új neve Aschner Lipót tér
lett. Ebből az a|ka|omból emléktáblát avattak a
legendás hiru v ezéigazgatő tiszteletóre.

- Korszerű oTP fiókot nyitottak az egykoti
GYORSBÜrÉ helyen az kpádút és Mártírok útja
sarkán.

- Mpgkezdődtek az e|őadások az Úrppsr
szÍNHÁzgaN,

- Megkezdte adásait a]káposztásmegyeri
ócpÁN TELEvInó. Vezetője: PRipúsz
rózspp.

-  A DoLG oZőK GrMNÁZIUMÁNAK úi
neve: BRóDY IMRE GIMNÁZIUM.

í 992

-  Megépü l t ,a  Megyer i  úton a  REKORD
bevásárlóközpont.

- A lebontott DALLOS IDA KULTÚRHÁZ
helyén megnyílt a BAUWELT ÁRUHÁZ.

- az ÚlppSTI CÉRNAGYÁR kizárólagosan
angol tulajdonba került és COATS HUNGARY
Ltd. néven üzemel tovább.
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-  Az  ASCHNER LIPOT ALAPITVANY
létrehozta  az  ÚJppSTI  HELYronrÉNprt
AI,APÍTVÁNy-I. A kuratórium elnöke: HoCK
ZOLTÁN.

- A VÁROSVÉDO KoR első ízben rendezett
diákvetélkedót helytörténeti témában.

- A BRŐDY IMRE GIMNÁZIUM új épülete,
a volt Attila utcai általános iskola lett.

I 993

-  o t vennégy  év  u t án  i smét  díszpo lgá r t
vá lasztot t  az önkormányzat  k özgyűlése dr .
GYOKOSSY ENDRE és NEoGRÁDY LÁSZLó
személyében.

- A lerombolt I. világháborús emlékmű helyén

felállították ZALA GYORGY szobrát, ami ismét

emlékeztet a háború hősi áldozataira'
- Megnyitották az ÚJppST GALÉRIAT az

Árpád iLt 66. sz, a|att.
-  PoLGÁRCENTRUM néven ,  f e lú jí to t t

épületben megkezdte működését az Úrppsr
SZÍNHÁZ KAMARA szÍNHÁza.

- Megjelent az ÚJPBST című önkormányzati
ú iság  e l ső  szá rna .  Szerkesz tő je :  BANGA
KATAI,IN.

t 994

- Megnyílt a rÜlvÁRoSI KÁVÉH^Z,
-  E lkészü l t  a  vá rosk ö zpont i  l akó te lepek

részletes rendezési terve. KOROMPAY JUDIT
munkája.

- Elkészült  az ÚJPESTI ERŐMÚ részletes
rendezési terve.

- Megjelent az ŰJPE,STI HELYronrÉNprr
ÉnrnsÍrŐ  e l ső  száma.  Szerkesz tő :
KADLECoVITS cÉza.

- Megalaku|t az ÚrppsrÉnr EGYESÜLET.
Elnöke: dr. DERCE TAMÁS.

- Megjelent az e|so helytörténeti tankönyv.
Szerzoi:  HIRMANN LÁSZLŐ es HARGITAI
KATALIN.

í 995

- Felszentelték a káposztásmegyeri SZENT-
HÁnousÁc  temp lomot '  Te rvező i :

GRESKOVICH KLÁRA és BECKER cÁgon
voltak.

- Felépült az első ..zöldtorn1os.. ház a Mártírok

útja és a Munkásotthon utca sarkán.
- Rtadták az új digitális texet-onközpontot az

I s t ván  u '  16 .  s z .  a l a t t .  Te r l e z . . j e  :  cSaGoLY

FERENC.
. Átadtak az uj kózosseg: hazat : L'elsővárosi

református gyülekezetnek.
-  Megkezdodö t t  a  \ . \G\.\ . . \R.{DI LIGE].

|akótelep építése. Ten ezoie: \.{D \Sl G\.tRGY.
- Megnyílt az Erzsébet u' :{'l. >-z" alatt az új oTP

f iók .  Tervező i :  KÓNIG T\\ÍAS es \\ .{G\ER
pÉrpn.

-  Mega laku l  az  L  jPESTt r  \ .AROSVÉDÓ
EGYESÜLET. Elntjke: ,lr. K^{.POLYI rlszl-o
lett.

-  Ismét egyházi  tu lajdonba került  a
KATOLIKUS KULTURH.{Z a Sá. István téren.

- A Puskás Tivadar Szakmunkásképzo Iskola új
neve: BAY Zol-rÁx szI.KMUNKÁSKÉPZO
ISKOLA lett.

r 99ó

- Megalakult a KÁPoSZTÁSMEG\-ERERT
EGYESÜLET.

- Létrejött a t<ÁposzTÁSMEG\.ERI RESZ.
oNronuÁNyzar. Elö l i ár oj a: \ ÍE SZ.\Ro S
FERENC.

- Az Ujpesti Ertelmiségi Klub átalakult és új
nevet vett fe l '  ÚrpEsrt KoZ\ÍL\.ELoDÉSI
roR-kent működik tor'ább. \ezetoi: dr. SoMoS
ANDRÁS, dr. SIPoS L.{JoS és dr. HoLLóSI
ANTAL.

- Emlékparkot ar,atta}i i956 tiszteletére.
-  Az  egykor i  V io la  u tca i  i sko la  ópü le te  a

református egyház kezelésébe került, hogy itt
működjön majd a rÁnolt cÁspÁn EGYETEM
egyik fakultása.
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- Em]éktáb|át avattak KELEMEN GYULA
egykori szociáldemokrata politikus tiszteletére a
Munkásotthon utcában.

- Megnyílt a KOSSUTH KONYVKIADŐ úi
könyvesbolda a Csányi u. 36-ban.

- Felépült a BILLA ÁnuHÁz a Tél utcában.
-  Dr.  KAPOLYI LÁ\ZLŐ akadémikus

megalapít ja a KRISZT LAJOS EMLÉKÉRE
ALAPÍTVÁNY-t, városházi t isztviselok jutal-
mazására.

I 997

.  Saját  presb i tér iummal .  megalakul t  a
KÁPoSZTÁsupcyERI MISSzris pcv HAZ-
KÖZSÉG zevpo ANDRÁS reÍbrmátus
lelkipásztor vezetésével.

- Felavatták a FŐVÁnost SZABŐ ERVIN
roNyvrÁR új helyiségeit a Király utcában

- Felavatták GRóF rÁnoly l  ISTVÁN
bronzszobrát, PAULIKOVICS IVÁN akotását.

. Átadtak a Hargita utcai orvosi rendelőt.

.  Megkezdőd ö t t  a  SZILAS LAKóPARK
építése.

- Átadtak rendeltetésének az uj ZSlDi
SZERETETOTTHONT a Liszt Ferenc utcában.

- Megtartották aZ utolsó e1őadást az
ALKOTMÁNY MoZI-ban.

- Kívül-belül megújult az újpesti ZSINAGÓGA.

I 998

- IVíegszűnt a p.ÉNy (későbbi nevén: Lux) mozi.
}{elyére a Jókai patika költözött.

- Megindult a forgalom a 14-es vi l lamos öt
nregállóvai meghosszabbított nyomvonalán.

- Felavatták GORGEI ARTÚR mellszobrát,
GoMBo S t Aszt,o alkotását.

- Megkezdődött az oktatás a t<ÁRott cÁspÁn
REFORMÁTUS EGYETEMEN, a Viola utcában.

- Átadtak a' ÁRpÁo rinHÁz INTENZÍV
T'HERÁPIÁS oSZTÁLYÁT. ].ervezőie:
SCHREMMEL ZOLTÁN.

- Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a

Berzeviczy Gergely Szakkcizépiskola.
- Megszűnt atanítás a Tanoda téri iskolában.

Í 999

-  KÖZLEKEDÉSBIZToNSÁGI PARKoT
avattak a Dugonics utcában.

- A BŐRFELD}LG)ZŐ tparu SZAKKoZÉP-
ISKOLA És sznrHaUNKÁSKÉpzo mrÉzpr
a|apításának 5 0. évfordulój át ünnepelte.

- Felavatták a közadakozásbő| felújított orgonát
a ZSINAGócÁBaN.

-  Az önkormányzat  megalapította aZ
',ÚJPESTÉRT DÍJAT''

- Átadtak az űj, kibővített HELYTORTÉNBTI
GYÚJTEMÉNyT a Berda József utcában'

- Megkezdődött a tanítás a SZENT JÁNOS
APOSToL KATOLIKUS ÁLTALÁNos ISKOLA
tantermeiben a Tanoda téren.

- Elhelyezték a káposztásmegyeri református
templom és gyülekezetiház alapkcivét a Kordován
téren.

-  Fe lavatták az MO-ás k ö rgyűrű újpest i
szakaszétt..

- Átadták a rÁposzTÁSMEGYERI VÍZMij.
TELEP I-II. szektorának automatizált közpond át'

2000

Új pe st kö zigazgatási stát usa:
Budapest fováros IV. kerülete.

Polgármester: dr. DERCE TAMÁS
Alpolgármesterek: HOCKZOLTÁN

ElöIjáró:

KORONDY MARICA
NAGY ISTVÁN
dr. VITÁRIS EDIT
dr. HOLLóSI ANTAL
VINCZE ISTVÁN
KATONA sÁNoon
GYÉRESSY ANTALNÉ
KoVÁCS SÁNDOR
BORUZS ANDRÁS

Jegyző:
Tanácsnokok:

(Káposztásmegyeri Részönkorm ány zat)
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A Petőji utcg egy részlete múr a XXI szúzadot képviseli

országgyűlési képviselők:CSIZMÁR cÁgon
KISS PÉTER.

F,gyházi vezetők:
P.. BÍRó tóRÁNr' plébános
P. TAR.JÁNYI FERENC, ig. plébános
Dr. TOMKA FERENC, plébános
PÁLYI t' dszro, plébános
URBAN GÁBOR, plébános
MAGYAR FERENC, plébános
f)r' MAGYAR ANDRÁS. tb. esperes-parochus
ZSENGELI-Én rózsEF református lelkész
CSOSZ LAJOS református lelkész
r-.'awső ANDRÁ S retbrmátus lelkész
RLAZY LAJOS evangólikus lelkész
ÚrvÁru F.ERENC baptista lelkész
BoRoS CSABA baptista gyüiekezetv ezető
DEUTSCH rÁszr-Ő főrabbi
RAPPAPORI. ZOLTAN hitközséei elnök.

l'akosok száma: 1a7.]a5 fő. ebből férfi 49'946
fó, nő 57.002 fr.

Lakások száma.. 41 .823 .

(Fotó: Í-éteh Gdbor}

LLlI

Forrás.iegyzék:
. Dr. LÍgró Gyula: Úipest monográfia
- Szilá.eyi-Windt László: Az újpesti zsitlóság tix.:ércte.
- Gere Laios: 50 éves az Újpesti lpartestiilet.
- Szalai György: Az újpesti Munkasotthon tön3ne{.
- Az ú.jpesti egyházak és felekezetek történere .
- Bírósági épÍiletek Magyarországon.
- Hendel odön: Az újpesti főgimnázium tönénete
- Ue|e|ycs Endre : l  |.|pcsl t ö|1enete
- Magyar.építészet
- ir.ások a telepü|és t örténetébó|. t,.. ipcn.
- Evek, műr'ek, alkotók.
. Moclern építészeti lexikon.
- Budapest lexikon.
- Ú.ipesti képes almanach
- Ú|pesti t{elytÓrténeti Éftesító klt. s;:árnai
- tjjpest c. lap (IV' ker. Tanács1
. TL]NGSRAM Rt. töfiénete.
- CH]NoIN Rt' töfténete.
- Az újpesti bőripar.töfténete.
- U.jpesti Napló klf. számai
. Fővár.osi Levé|tár an1'agai.
- Mag1 ar ()rszágos Lel éltár an-r a.eai
- N4agyar Pamutipar története.
. Püspöki Levéltár. Vác.
- a munkacsoport tagjainak sa.ját gyű.itése.
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Dr' LÁNYI cyÖRcy: A magyar gyógyszeripar újpesti fellegwíra
FEJES ANTAL: Szemelvények Újpest töfténetéból
Dr. SZERÉNYI ANTALNÉ: BerdaJózsef emlékezete
szpNrpÁll oÁsoR: Az 1923.évi nregyeri árvíz

Emlékezések
Dr. Hi|scher Rezső emlékezete Újpesten
orgonaavatás ljjpesten
A vértanúk emlékezete
A harmadik év ezred küszöbén

Képek
Az újpesti Duna-híd próbaterhelése l955.
Légibomba kiemelése a Duna medréből l954.
A Munkásotthon bontása l969'
A rombadő|t Munkásotthon épülete |970.
Rajz az ú.ipesti Munkásotthonról l 984.
Lebstück Mária fotója l880.
Az újpesti kocsiszín l9l0.
Kokereszt Újpesten
Dr. KeresÍy György és dr. Wolf Emil

l .  sz.
l .  sz .
l .  sz.
l .  sz.
l .  sz.
2. sz.
3. sz.
3. sz.
4. sz.

A fotókat AROKAY JóZSEF. WAGNER ALFRÉD, WAGNER ATTILA és BLEICHER IMRE készítették.A rajzok TOMA ISTVÁN, SZÉKELY GYORGY' LoSoNcI ÁRoN, MoLNÁR ISTVÁN és MURÁNYI ZsoLT munkái.

2. sz.
3. sz.
4. sz.
5. sz.
6. sz.

1. sz.
L sz.
l. sz,
2. sz.
2. sz.
3. sz.
3. sz.
4. sz.
4. sz.
6. sz.
6. sz.

2. sz.
3. sz.
6. sz.
6. sz.

A CHINOIN Rt. egyik laboratóriuma l920. 4. sz.
A CHINOIN gyártelep táv|atiképe 192|. 4. sz.
Szent István em|ékezete |872. 5. sz'
Berda Józsefújpesti szobra 6. sz.
Berda Józsefifiúkori képe 1925. 6. sz'
Telelő hajók a té|i kikötőben 1929. 6' sz.
A Sparber-kúria képe 6. sz.
Azaradi 13 arcképcsarnoka 6. sz.
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I{eJ-yrü'örtén'e É'i raírek...

c* December 9-én bensoséges ünnepségen
emlékeztek meg aZ újpest i  Munkásotthon
felavatásának 90. évfordulójáról. A Szabó Ervin

könyvtár Munkásotthon utcai fiókjának olvasó-

termében ez alkalomma| márványtáblát helyeztek

e|, az alábbi szöveggel:

,,E könyvtár helyén áIlatt az újpesti Munkás-

otthon, mely 1909{ől hat évtizeden ét. szoIgá|ta a

munkások művelődését, kulturált szőrakozását és

otthont adott a jogaikat képviselő szakszervezetek-

nek.
Irelavatásának 90. évfordulóián állítatta

Ujpest önkormányzata
MEASZ újpesti szervezete

U i pesti Munkásmo zgalmi Klub,'
-.s= December 11-én tartotta az Újpesti Város-

r ,édő Egyesü let  évzárő i innepségét a Po lgár-

centrumban. A nagy érdeklődés mellett meg-

rendezett esemény megható pi l lanatai voltak,

amikor öt, idős újpesti polgárnak átadták az

egyesüiet ,,Arany horgony' ' emlékérmét. Több

évtizedes odaadó, önf-eláldozó murrkájukért dr.

GRóFCSIK  DEZSONÉ ny .  győgysze rész ,

SOLYOMNÉ gÍno acNps ny. testneveló tanár,
dr. pRoÉt,YI L^\ZLő ny. főjegyző, GoNDoS

JoZStrF az újpesti Főplébánia ny. sekrestyése és

cyÓru ERIK az újpest i  bapt is ta gyü lekezet

presbitere vette át az el ismeréseket. A műsort

követo baráti osszejövetelen a jelenlévők nagy

szeretetettel köszöntötték az ünnepelteket'

. i*  Dr.  KAPOLYI LASZLO ur .  az Ujpest i

Városvédő Egyesü let  e ln öke az 1999l2000.es

tanévben ismét két újpesti egyetemi hallgatónak

biztosított ösztöndíjat. A két f iatal rendszeres

helyt ö r ténet i  munkát  végez és az öszt t indíj

segítséget jelent tanulmány'aik sikeres folytatásá-

hoz.  Dr.  Kapoly i  LászIő  úr segítségét rn i  i s

köszöniük!
+* Felhívjuk az érdeklődők frgyelmét arra. hogy

az Ú lppSTI HELYTonrÉNpu ÉRTEsÍro
korábban megjelent számaiból néhán'v pé|dán1,t az

Úrpn,srt r{ELYToRTÉNE,TI GYÚJTEMENY-
NEK adtunk át.  Akiknek ezekre a számokra
szükségük 1enne.  kér jék SZoLLoSSY
MARIANNA segítségét'

FIGYELEM!

FELHÍvJUK KEDVES oLVASóINK FtGYELMÉT,
HoGY AZ |ggg. Évt anóntVALLÁSNÁL ISMÉT

RENDELKEZHETNEK ADóJUK 1 %.ÁNAK
Árur,qlÁsÁnól

AZ ÚJPESTI HELYTORTÉNETI
ALAPÍTVÁNY JAVÁRA.

KÉRJÜK, HoGY AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAINAK
TAMoGATÁsÁna GONDoLJANAK'

AMI KoR ERRŐL DONTENEK..
ALAPÍTVÁNYUNK noószÁrun:

18040ó09-|-41.
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