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A]lok a hajdaniJőzseÍésAttila utcák sarkán. (Az egyiket
mára J őzsef Attilára bővítette a kegyelet,viszont a másikból nem lett, méga szimmetriakedvéért
sem,Attila !őzse|.-Al1ok, ésmegpróbálom
elképzelni,milyen lehetettitt a viIágszáz év
előtt. Nlok egy hagyományosiskolaépület,
egy iroda (tíízeseténkulcs itt meg itt) éskét
félpanel-féllakótelepibérház négyszögéjobbben, állok a repedezertbetonúttesten'
ra ellátok a Dunáig (nem olyan nagy dolog
ez, nincs olyan messze),balra a szenhatárom szííkíti
ponttá azutca egyenesét,
állok,
egy csöndes, idillikus nyári délutánon,tá_
voli kutyaugatás,motorbőgésésedénycsörömpölés tompuló zajában,állok, aztánle-

hunyom a szemem' éshirtelen eltíínikbelőlem a jelen, eltűnnek a kopott klingertégLák,a portálok, az aprő erkélyek,eltíínik
minilen ésegy földszintes sarokházatlátok
csakmagamelőtt. Terebélyes,lusta,méltómelyeketmamár
ságteIjesház ez, olyasféle,
csakalföldi mezővárosokközpontjában lelhetni föl. De ezmégazoknális méltóságosabb,mivelhogyhosszú,elegánsablakaihoz
mégdíszesbejáratis társul: oszlopos,rizahisz nem
litos.Jár is neki ez a sok szépség,
akármilyen épületez, hanem az országLegnagyobb kőzségénekháza.
Igaz, már csak egy pillanatig. Aztán
a községbőI vfuos Iesz, a községhő,ző,bő|
meg iskola, végül már csak egy hilönös
emlék. l Jolnai András

Száz évetörtént...
Az Ujpesn,Kőzlöny I9o7. első negyedévi
cikkeiből idézünk
zájáralásátahhoz'hogy Ujpest adófizető lakósai többségénekkivánságáhozképestésa törvény rendeleténekmegfelelőleg: Ujpest községerendezett tanácsu várossá legyen.'' (január 27.)
amelyen gróf Károlyi Lász|ó, gróf Kírolyi
,,A villamos megá||őknála tisztelt vilMihály ésgróf Apponyi Gyula is megjelentek. lamos társaság éppen ug.y nem gondol reá
A terem zsufolásig megtelt közönséggel, leg- semmit, hogy a kocsikhoz vezető utat sár és
nagyobbrészt a szöv etkezet tagsaival,akikhez wz idejénrendszeresenmegtisztitsa ésmehet
gróf Károlyi Mihály, a szóvetkezet igazgatója a villamos uton bokáig érő sárban ésvizben,
nehány ndvőz|ő és buzditó szót intézett',, midőn fe|száIla villamosba ésamidőn kiszáll
(anuár ó.)
onnan. Azonkivül ácsoroghatsárban, esőben,
,,Ivánka Pál díszpolgársága...A járás hóban ésszélbena Íe|száI|őkná|,mert méga
legnagyobb községe, Ujpest lvánkát, ki ''hafőállomásoknál sem érdemesitia tisztelt vilzánk a|kotmányának megvédésében
tiinelamos vasútitársaságaz utasokat (akik fennményszeríimagatartásával minden mag.yar tart1áka villamos vasútikozlekedéstésigy taember szeretetét,há|áját s elismerését..
érde- lán érdemesekis volnának egy kis figyelemre)
melte, szintén díszpo|gárává váIasztona. Az
arra, hogy várótermeket épithetnerészükre
e|őbb idézettsorokkal a díszesoklevél elké- [...]idejevolna tehát,ha ugy a közönség mint
szült s szombatonUjpest község képviselőtes- az e|ó|jfuóságreászánnámagátvégreéstenne
tiilete kozgyűlésttartott' melyen e|batározták, valamit a jobb közlekedésmegteremtése
érdehogy e héten dr. Ugró Gyula bírő vezetése kében'Mert ilyen kozlekedésiállapotok melalatt, nagy ki.ildöttségmegy fel Ivánka Pil rólett nem hogy szaporodnékUjpest lakossága,
szolgabíróhoz, hogy impozánsan nyujtsa át
hanem mégazokis megszöknek idestova,akik
neki Ujpest díszpo|gáriok]evelét.''(január6.)
ide jönek.'' (március17.)
t886.:
22.t.cz,
151.$-a
így
szó|
,,Az
,'N{ozogjunklt...] hogyha Ujpest kö''}Ia
végbekezdésében:
be van bizonyiwa zönsége teljes erővel sikra száli kérelmének
minda4 ami a fentebbiek szerint bebizonyi- teljesitéseérdekében:
gr. Andrássy Gyrrla beltandó, az áta|a|<rilás
nem tagadtathatik...A
üg'yminiszterbe|áwán,hogy az iógy e|odázása
törvény ezen rendelkezéseivelszemben nincs által nemcsakUjpest községi érdekeitsérti,de
joga a belügyi kormánynak megtagadni vagy összeütközésben jön magáva|a törvény renakár felfiiggeszteniUjpest községnek azonké- delkezéseivelis: egy perczig sem fog tovább
rését,hogy rendezett tanácsu várossá kíván késlekedniésmeghozzahaladéktalanulrendeIenni [...]Azon feltevés,hogy tervbevan véve, letét,mellye| hozzájáraI a vármegye köztörmiszerint Ujpest közigazgatásilag bekapcsol- vényhatóságának ama határozatához, me|y
tatik a fővátosba, egyá|ta|ánnem ftiggesztheti kimondja, hogy Ujpest nagykőzségsszervezealakitandó át
Íe|az átala|allást[...] Yary, tekintet nélktil a te rendezett tanácsu szeÍvezefté
fővárosi törvény rcvtziőjára megindittatjaké- [.'.] Ha erélyesenmegkopogtatjuka felsőbb
g benne,hogy
sedelemnélkÍila beltlgyminiszterúr a szüksé- hatalmaknakajta)ait,nincs kétsé
fognak
geseljárásokatarcanézve,
hogy Ujpest bekap- jogos kérelmiinknekmielőbb éwény.t
csoltasséka fő- ésszékesvárosba,
vagy pedig
szerezni.,,(március 3 1.)
(osszeóllította:Szöltősy Marianne)
minden habozás nélhil meg kell adnia hoz,,A' >>Háztartás<<fogyasztási
szövetkezet m. év decz.30-án
este 6 írakor Ujpesten a
''Kath. Legényegylet.. dísztermében felolvasást tartott'
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Rotró ANNemlÁrue

M ű,jpestivárosháza története*
1900. november 5-én. Úipestenünnepélyeskeretek között átadták a községháza épületét. A várossá nyilvánításig
méghétesztendőtkellett várni, de az épületkÍilső és belső megjelenése
már a századfotdulón megelő|egezte a dinamikusan tej|ődő ésegyrejelentősebbtelepülés
városi rangsát.
Az 1840-esévektőla települése|ső választott bfuái magánbázakban, saját lakásúb an
tartották üléseiket.Az eÍsőközségháza 1845ben közadakozásból épültfel a Palotai országúton,a mai Árpád ttit. szám helyén. Az építkezéshez a foldbirtokos gróf Kfuo|yt Iswán
kétszáz pengő forint aiándékka|,valamint
jelentős mennyiségííégetett tégIáva|já,ru|t
hozzá. A teljes építési
koltségezerhewenkét
forintot tett ki. A tobb teremből álló földszintes épülethúszévenkeresztiil szo|gá|taakozségképviselőtestületét,
ám az ugyancsakhelyben működő iskola fokozatosanLjszotítottaaz
elöljáróságot. 18ó5-benszüIetettmeg a döntésarról, hogy a képviselőke|ha,gy1ák
a régs
községházát.RosenzweigHelénaaJózsef (ma:
Jőzsef Attila) ésAttila utca sarkán á||ő házát
négyezerforintos áron eladásrakiná|taaz ön.
kormányzatnak, amely részletfrzetésmellett
megvásárolta az ÁgatJant. IJgyancsak elfo-

Kétnyehűképulapaz épiilőközséghózóről
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gadták Rosenberg Jakab fe|aján|ását, ala a
szomszédos telket ingyen átadta a községnek.
A testiilet hamarosan a kibővített ésátalakított
épületben folytatta munkáját. I874-ig szíik
anyag viszonyok között, rendben üléseztek a
képviselők. A,
ér,'velkorábbanmegvá|asz"W
tott elöljárőság a lakosság egy csoportjának
szemében nem volt népszer(l,ésa közbiztonságot szolgá|ó közsé$ személyzet folyamatosan gyengekezűnek mutatkozott a helyi randalíroző|<kalszemben' 1874 tavaszán a zavargások a kőzségháza Íe|gyíjtásáig vezettek' A
tömeg előbb a bfuőházát, majd aközségházát
ostromolta. A hivatali épületet feldúlták, majd
az ott talált berendezési tfugyakbő| mág|yát
raktak; az értékeketelrabolták. A' kózségháza
I874. március 9-én a lángok martaléka lett. Az
újpesti zendülésnek több halálos á|dozata és
sebesültje is volt.
A' útzvészvtár' ^z elölj árósá g átrnenetei
ideig öt kiilonböző épületben bérelt helyiségeket, majd azirodákat,,a Reich-féle'' Fő utcai épületbe(a mai Arpád űt29, száma|á)kö|töztették. A felújítássalegy időben, a képviseIők egy részétmár az épület jövője fog|a|koztatta. Többen is javasolták, hogy az eg5,kori
közsé gházát alakítsák át tanítói lakásokká ; ha tározatazonbannem született e kérdésben.Az
e|ö|jfuőság bizottságot állított fel a károk felméréséreésa tatatozási költségek összesítésére. E bizottság felhatalmazást kapott arra is,
hogy tudakoződjon az ű) községház számfua
megfelelő, bérelhető házrő| vagy megvásárolható telekrő|, 1874. október 1-jénelkészült a
ó3zvészután felújítottépiilet, s ezt követő negyed században továbbra is a lózsef és Attila
utca sarkán á||ó házban üléseztek a képviselők.
A lakosság gyarapodásáva|, az ipar és a
kereskedelem ugrásszerű Íej|ődésevelpárhuzamosafl, Ujpesten folyamatosan nőtt a hiva.
talos ügyek száma. Az épület átrneneti bőwtéseként 1890-ben a jegyző|akást, majd három
éwel később a tanácstermet is hivatali helyiségekké alakították át. A képviselőtestület ezt
követően két egymás utáni ülésen is kísérletet

Tanulmóny

tett. az új községház építésének
napirendre
ú3zéséte,
de határozatképtelenség
miatt végül
csak harmadszorta,1895.januát 28-án született a témábanhatározat. ^ kérdéstanulmányozásáraelőzetesenbizottságot hoztak létre,
amely munkája összefoglalásakénthárom lehetőségettárt a testtilet elé.Elsőként a meglévő községház áta|aktását mérlegelték,ám
atra a következtetésrejutottak,hogy az épiüiletet emeletráépítéssel
vagy toldaléképület
emeléséveltovább bővíteninem lehet. A második
lehetőséga használatban|évő községház |ebontásaután, ugyanott egy újközépület eme.
lésevolt. A bizottság e mellett tette le a voksot. Végül harmadik variációként felvetették
egy a modern igényeknek,a Íej|ődésnek
megfelelő községházafelépítését
a kőzség tulajdonában lévő Iswán téren. Hozzáfiilzték azonban, hogy ez utóbbi javaslata piactérterületénekcsökkenésemiatt nem céIszeríi,
egyúttal
hangot adtakaggodalmuknakis, amely szerint
a terv elfogadásaesetén,,avolt földesúr'' (gróf
Károlyi Sándor) a kérdésesterületet esedeg
fölvásárolná.
A képviselőtestiilet végril- a bizottság
javaslataellenére_ azIswántéri helyszínmellett döntött. Zsoldos Ján os közigazgatási jegyzőneksikerült meggyőznie az el|entábort.Kif9jtette, hogy a régi községház lebontásáva|
Ujpest vag'yonvesztéstSzenvedne, mert a
mintegy tizenöt-húszezer Íointot érő épület
más célokramégmegfe|e|,EzzeI szemben az
Iswán tér- Ujpest legnagyobbtere _ akiczség
középpontjában fekszik, a közlekedés gócpontja' és az ott. elhelyezkedő piac számára
nem okoz megoldhatatlanproblémát,ha terü|eteaz építkezés
miatt lecsökken, A' jegyzőbfejtette,hory az űj községházaföldszinti helyiségeitvendéglátóiparicélokrabérbekívánjákadna így a\gyéteiekből rövid időn belül
megtérülaz építkezés,
sőt a község számára itj
jövedelmi forrás keletkezik. Mindez ktinnyit
az újpestiadőfrzetőkterhein.A komoly érvekkel a|átámasztott felszólalás után szavazásra
került a Sor' amel}nek során a negyven tagú
képviselőtesttiletből:tizennyolcan igennel, tizennyolcan nemmel voksoltak, míg négyen
tartőzkodtak. Végül az einök é|t szavazad jo.
gánal,ésaz ő igen szavazatáva|megszületett a
hatátozat,amely szerint ,,LzIswán téren_ a
jelenlegi mázsaházzalszemben _ kétemeletes
Tanuhnánv

(Pest vármegye tör.
község ház épínessék''.
vényhatósága1895.júliusábana döntést helyben hagyta.)A telek trrlajdonjogának isztázása érdekében
Károlyi Sándor gróf nyilatkozatot adott ki, hogy a Szent Iswán térnrlajdonjogfuó|lemond, ésannak a község nevérevaló
bejegy zéséhezhozzájáru|.
Az 1895. janlár 28-án elfogadott testiilea határozat csupán
az eIső lépésvolt a helyhatósági munka körülményeinek
rendezésére.
A lakosságmeggyőzéseérdekébenegy,a nagyközségvezetóségéhezkóze|áIő hírlap _ közel két éwel a
döntés megszületéseután _ a korabeli ügyintézésivtszonyok tarthatat|anságát,a tiszwiselők rendkívülrossz munkahelyi körtilményeit,
és az igy{elek kiszolgá|tatottságátecsetelte,
valamint sürgette az építkezés
mielőbbi megindítását.
1898-banfelgyorsulnak az események,
éshevestámadásbalendül a korabeli ellenzéki
sajtó. Mártonfrl Imre |apja az Iswán tér beépítését
a zo|dkörnyezet elleni támadásnakállította be, amely az (ljság szerint sokkal nagyobb anyagi kátt okoz, mint amennyit a he*
lyiségek bérbeadásábő|származó jövedelem
hozhat.A testiilet egy kisebb csoportja,aközségháznakazlswán térenvaló felépítése
ellen
1898'március l-jén ugyancsakakciót indított.
KfupáthyJőzsef ésIllekVince képviselőköszszehívtákaz egyháztanácselnökeit, ésmintegy
húszképviselőjelenlétében
megvitatták a teendőket. Alláspontjuk nem kapott nagyobb
nyilvánosságot.
Az ellenzékisajtó ésszámos képviselő
sorozatostámadásaiellenére,a kérdésewszer
s mindenkorra eldőlt: azűjkózségháza azlstván térenépülfel. A döntéstő| az a|apkő|etételéigújabbévekteltek el, a községháza [e|építését
egy helyi lap olyan tengeri kjgyőhoz
hasonlította,amely,,néha-néhafeltiti fejét,
hogy aztán ismét eltíínjék".
A testtilet újabb
kétesztendeigvárt a tewpáIyázatkiírásával.A
feltételekszerint az e|ső díj értékét
négyszáz
forintban hatfuozták meg' a beadási hatándő
huszonnyolc nap volt' Ez a|att'az idő alatt
nyo|c njzot kellett elkészíteni:a négy utcai
homlokzatot, az e|ső és a második emelet
a|aptajzát,egy hosszmetszetetés egy haránt
metszetet.Az építés
költségeit száznyo|cvan-
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ezer forintban szabták meg. A tervpá|yázatk'tházatésvendéglőt teweztek, amelyekhez a tér
írásakor az e|Ienzé|<t
sajtő űjra támadott. Bífe|őI avendéglős lakása csatlakozott . Lz István
r6|ták a szokatlanul rövid határidőt, az alaút felé és az épület jobb oldalán összesen ticsony pá|yadíjat,és mindezeket értékelvepazenery üzlethelyiséget nyitottak. A piactér feg
namázássa| vádo|ták me a döntéshozókat.
lől széles kapubehajtő vezeteft az udvarba,
Alaptalan volt a lap rágalmaahol a óLzőrség1 istálló és szertár kapott hezása, mert számos építészvá||yet. Az első emeletet a hivatali helyiségek
|a|ta a kemény feltételeket. A
foglalták el, itt a tanácsterem, az anyakörymi, a
pá|yázatot a Mérnök- és Épí- törvénÉírói ésaz adóhivatal. A második emetészegyesület tagjaiból á||ó
leti dísztermet úgy alakították ki, hogy azkonzsíiti bírá|ta el. A pályab ír óság tagsarLt_ Zlg|er
certek és bálok meltaÍtásáta is aikalmas leGyőző, Gerster Kálmán és Schaditsch Lajos
gyen. Az emelet többi részéna jövőben hivaépítészeket 1898. április 25-énváIasztonák
tali helyiségekkéalakíthatő bér|akások kaptak
meg. A szíihe szabott hatíidő e|Ienére,azűjhelyet.
pesti községháza ter*pá|yázatára öt terv érkeA' nag5rközönség 1898 decemberében
Zett. ^Magyar Mérnök ésEpítészEgyesület
kőzszemIén tekinthette meg az újpesti közszakemberei 1898 májusában valamennyi páségháza díjnyertes építésitervét, amelyet az
lyaművet alapos elemzés után véleményeztek. egykori telekkonyvi betétszerkesztésihivatalA' bíráIő bizottság a Program szerint je|igéj(| ban állítottak ki.
pá|yamíivet |azárta a pá|yázatb6|, mert az a
A 19. század utolsó tavaszán elkezA talajpróbák iól sikerülmeghirdete tt hatáidő |ejárta után érkezett. A
dődött az építkezés.
Ta|án jeligét viselő pályaterv a|aprajzi elképtek, az ásatás kedvező eredménnyel járt, mert
zelésenem nyerte eI a zsíiri tetszését.Sem a
az eg5rmétereshomokr éteg a|att' nagy'v'astaghivatalos helyiségek elhelyezése' cSoporságű agyagmentes kavicsrétegre akadtak. A
tosítása, Sem a homlokzat látván1terve nem
kedvező hír hallatán felgyorsultak az események' hiszen a községi e|ö|jfu6ság végre kiírta
aratott sikert. Az Utolsó perc jeligével beadott
munka fő hibájaként a túlságosan nagy előa pá|yázatot az építéskivitelezéséhez sztikséházat ésköZlekedő folyosókat rótták fel' valages munkálatokra. A községháza építéséve|
mint kifogásolták a pincében és a földszinten
foglalkozó bizottság március 21-i ülésénmegelhelyeze tt vendégl ő me gv:'|ágqtását.Az építő
á||apította az átlejtés feltételeit. Lz aján|atok
míivészet szabá|yainak azonban alapvetően
beadására mindössze három hét határidőt
megfelelő terwajzot- amelyet mint utóbb kiszabtak. A feltételek közt figyelemre méltó,
deriilt Sándy Gy'ula míiépítész készített _
hogy a bizo*ság Wolfirer Tivadar országg5í3'négyszíz korona pá|yadíjban részesítették. l ési képviseIő indíw ány fu a, e g5rhangőlag elha Ugyanekkora osszegge| díjazták a Vörös gyűtározta, hogy a munkálatolrra beérkező ajánlafii jeligéjíiművet (Tamás JőzseÍ ésJónás DátoknáI azokat a v á'|Ia|kozőkat része sítik előnyvid munkáját), ame|yet ugyancsak több kÍitiben, akik újpesti munlcásokat fo glalkoztatnak.
kai észrevételért.Hiányolták az épi|etmonuA bizottság az űj községháza
ésberendezésiköltsémentalitását, ésaz eredeti megoldások ellenéépítési
re Sem tartották megfelelőnek ahhoz, hogy az
geire összesen kétszázezerforintot irányzon. eIő: az épljépület kózségházakéntműködjön.
Ietre száznvo|qanezer forinL pá|yázatot, illewe az idő közben
nyo|cszázkoronára emelt első díjat azÉvszá.
tot terveztek. A képvise|ők egyíttal e|őterjeszzados múlt után jeligével ellátott munka nyertést intéztek az a|ispánhoz, hogy a döntések
te. Alkotói: Böhm Éenrik ésHegedűs Á''.i'',
felgyorsítása érdekében,kér1ena legközelebbi
me gy eg5ű|éstől felhata|mazást a községházáa korszak ismert építészei.
val kapcsolatos képviselőtesttileti határozat j61898 tavaszán va|amennyi helyi lap
váhagyására.
méltatta a kazségháza győztes tervét. A sajtó
A kivitelezői pá|yázatra végtil hatvanöt
számos információt közölt
a pá|yamííbő|.
Ezekbő| tudható, hory az elképzelésszeintaz
ajánlat étkezett.,a munkálatok egyes részleteiépület földszintjének baloldalára tágas kávé- re a szakiparosok ktilön-kiilon is jelentkeztek.
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Számos vidékiiparos mellett, tizenhárom budapesti éshétújpesti vá||a|kozőv ett.t észta páIyázatokon. Az építészetiszakbizottság á|ta|
l egelőnyös ebb ajánlatnak íté|tpá|yázat Shreiber Gyula újpestifakereskedőésépítési
vá||alkozónevéhez|tiződött,akivá||a|tavalamenynyi munka e|végzését.
A községház-építőbizottság határozata ellen Csepreghy Pál képviselő fellebbezéstnÉjtott be az a|íspánhoz.
Harminc napon belül megérkezetta váIasz,
amely jíváhagyta az építőbizottságihatározatokat ésa nyertes vá||a|kozóvalkotott szerződést'Csepreghy Pál ismétfellebbezéstnyújtott be' amelyet azonban a képviselő-testiilet
birtokon kivül helyezett.
A kiviteli pá|yázat |ezárását követően
alig egyhónappal:1899.május |3-ánmegkezdódött az építkezés.
Két héttelkésőbbew íljpesti papírkereskedőót Wajcíréttpostai levelező|apothozott forgalomba az épi|ettő|. E;zze| egyidőben Schreiber Gyula aközségközpénztfuábabefizette a szeruődésbenkikotött
tiz száza|ékosóvadékot, majd az épí{óbizottság ülésénbemutattaaz építéshez
felhasználni
kívánt anyagok mintáit. A' tég|afajtákbólháromnegyed részbenDrasche-félekőbányait,
negyed részbensol)'mári Lőwy-félétalkalmazott. A tetőzet cserepezésére
Apatini közönséges, illewe Zso|nay mázas cserepet vá|asztott;
a kiilső díszítésre
szárazra sajtolt, kőbányai
téglát,valamint garasztt,váci, sóslrútiéssüttői
követ. Mindezek mellett piszkei vörös márvány ésgarczifehér máwány mintákat, a burkolásra pedig keÍamitlemezeketmutatott be a
szakembereknek'A bizottság a teljes készletet
lepecsételteésaz összes ügyirattal, valamint a
szerződésselegyütt a megyei törvényhatóság
elé terjesztette,amely a június 14-dikéntartott közg'ríilésenjóváh agytaa döntést.
Schreiber Gyula épületfa-kereskedőmivel megfelelő szakképzettséggel
nem rendelkezett_ az e|őírásoknakmegfelelóen, szakemberre bizta az építőmesteriteendőket. A
munkálatok fuányításátDániel Györgyre ruházta át. A műszaki ellenőrzésselHegedíísés
Böhm tewező műépítészeket,
a hivatalosellenőrzésselHoffer Miksa közsési mérnököt bízták meg.
1899.irilius 1-énHoffer mérnök cölöpökkel megjelölte az épúethelyét,éshárom
nappal később,a vá||a|kozőáltal megtörtént
Tanubnóny

az e|ső kapavágás.Július végéree|készi|t az
alap, amelyrek tényétYkág Andor h.lrá|5n
Íőmérnök jegyzőkönyvben rögzítette, majd
megadtaaz engedé|ya Ía|azatberakására.A
fa|építéshez
haszná|t cement-habarcsot a Magyar Királyi Múegyetem Kémlelő osztá|yae|lenőrizte.
Augusztus elejénelkészülteka pincefalak' ésa Walser gyár megkezdteaz épülethez
sziila éges vasszerkezet szál|ítását.október 7énkertilt sor a közs égháza bo|<téaiinnepélyé
re. November közepéÍLa tetőzeten elhelyezték az új községház totnyát. Az épÍtkezési
munkálatokat ezűna|Kemény Kálmán vármegyei Íőjegyző ésAlcy vármegyei főszárrwevő
tekintettemeg.
Már javában folytak az építési munkálatok, amikor a
vátmegye alispánja tudatta,
hogy Ujpesten felállítják a
korábban Pestre vag.lr
vagy Yácra kellett ltaznia a

peres ügyek intézésekor.Hamarosan megszületett a döntés,hogy a Királyi Járásbít6ságot az új községházán he|yezik el. A járásbítóságÍe|á||ításáhozazonbanszámosfeltételnek kellett megfelelni.Az egytklegfontosabb
kérdés
a börtön elhelyezése
volt. A közs égbázépítőbizottság 1900. április 9-éntartott ülésénelhatáro zta, hogy a járásbÍrőságibörtönö.
ket az (lj községházában rendezi be, ésennek
kidolgozásáruew albizottságothozott létre.A
szakemberekből álló csoport az eredetileg
népkonyhának tervezett helyiség áta|akítását
javasolta.Döntésiiket azza| indokolták' hogy
az átépítési
koltségily módon nem haladja
meg a nyolcezer koronát, míg a kazségházán
kÍvül építendőjárásbíróságibörtön mintegy
öwen-hawanezet koronába kerülne. A börtön
|<ta|a|atásával
mégnemzáru|tle az utólag módosított épületegységek
sora. A' községház.
építőbizottság e|őző évnovembet 30- án hatátozatba foglalta a tíizo|tő-őrtorony építését.
A
na8}terem tetőzete fölött építendőtoronyban
|<wántákkialakítani a szo|gá|atban|évő őr.
szem szobáját, mig az éjje|iőrséghelyiségét,a
szeftárr^|és az istáLlőval együtt az udvarban
ielölték ki.
Alig négy hónappal az épiilet átadása
előtt, ismétaz újpestiképviselőtesttiletelékerii]t a vátosháza ügye. onál|ő ndíwányában
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ben az időben elfogadta a Heidelberg cégaszfaltburkolatra vonatkoző aján|atát, és a csillárok gyártásáva| az Egger cégetbíztákmeg.
továbbra sem mentesült a
Lz építkezés
- Böhm Henriket
Atewezőket
botrányoktő|.
-,
valamint Schreiber
és Hegedűs Armint
Gyrrla kivitelezőt azza| v6dolták, hogy a községháza homlokzatán elhelyezett címerekről
lehagyák a szerlt koronát, éshelyette ))a magyar címert meghamisítva'' egy kutyafejen
n}'ugvó hercegi koronát helyeztek a címer fö1é.A címerekről - heraldikai éskózjogi szempontból - dr. Toldy LászIő, a székesfőváros
fő|ev éItárnoka adott íráso s véleményt, amelyben kifejtette, hogy a tervezők nem ismerik
e|éggéa heraldika törvényeit, amely nem engedi meg a címer ilyen módon történő alkalmazását. A szakértői vélemény nyomán a községház-épí(óbizottság 1900. augusztus 9-én
határozatában kimondta, hogy a homlokzati
címerpajzsoLcő| az orczág címere, a kutyafejekkel együtt eltávolítandó, s a címerpajzsokat
üresen kell hagyni.
Alig egy esztendővel az épitkezés megke zdésétkövetően,
1900 nyarán, a kivitelező jelentette, hogy kész az épi|et
átadására. Az e|ö|járőság minaz
épület ktilső ésbelső csinosídent megtett
tásáétt. A község veze(ói kapcsolataik révén
igyekeztek minél kedvezőbb áron megszerezni a hivatal nélktilözhetetlen berendezési tárgyait. A f.óhom|okzatra egy őriási őtaszerkezet
kertilt volna - a helyét később kiilönleges
dísszel pótolták - Zsoldos János kőzigazgatási
jegyző azonban az utolsó pillanatban bejelentette, hogy a székesfőváros régi városházának
toronyőráját az űj kőzségháza számára nerr.
tudta megvásárolni, mert a Íőváros végül nem
adta el. Wolfner Tivadar országgyíIésiképviselőnek azonban sikerült a budapesti kereskedelmi ésiparkama ra vezetőségétrábirnia arra,
a befejezéséhez hogy a kamara tanácstermének jó állapotban
Lz építkezés
közeledett. A községházi v en- Lévő tö|g5,fa bútorait Ujpest községnek nagy
kedvezménnyeleladja.Aberendezés egy elnödéglőtöbb érdeklődőtis vonzon., bér|ő azonban eleinte ki emelvénÉő|, e|őadői asztalbóI, nyolcvannem akadt. Ennek ellenérea négy székből éshuszonöt padból á||t. Az e|egáns bútorzat|ilrvá|ő hatást mutatott aBarcza
kózségház-épitő bizottság úgy határozott,
Laj os szobr ász á|ta| díszítetttanácsteremb en.
hogy az új vendéglő helyiségeit berendezi, a
A hivatal irodáinak éshelyiségeinek beÍa|akatfaburkolattal, fels ő p árkány zanal, a te
bűto,rozásáta ésfelszerelésérea község elölj átőt r ozetáId<al burkol j a. A bizo tts á g u gyaneb -

dr. Sugár Bódog képviselő azt javasolta, hogy
a tervezett vendéglő éskávéházhelyett, a foldszinti helyiségekben helyesebb lenne üzlethelyiségeket n)níd. Az indíwányt elsősorban
Mády Lajos református lelkész ésIllek Vince
plébános képviselő urak támogatták, akik szerint a kávéház és a vendéglő azíjközségház
közelében fekvő templomokban zavarná azistentis ztel eteket. Zs ol do s J áno s j egyző v áIaszában hangsúIyozta,hogy a vendéglátóipari helyis égek egy ar ánt s zo|gá|ják a közs zülis égle tek
és a községh áz jöv edelmezőségét.
kielégítését
iigyében kiktildött bizottA községház építése
ság komolyan véve az aggá|yokat, számításokatvégzett ésmegállapítofta, hogy míg a vendéglő és kávéház e|őkányzott évi bérösszege
hatezet korona, addig a tiz iz|ethelyiség
(amelyek utólagos kialakítása mintegy négyezer koronát igényelne), összesen csupán
nég5rezetkoronát jövedelmezne. A képviselők
végiil négy héttel elhalasztották a döntést,
egyben felhatalmaztak egy albizottságot, hogy
ez idő alatt kíséreljemeg megfelelő haszonnal
bérbe adni a tíz üzlethelyiséget. A határidő letelte után, az aIbizottság jelentésben számolt
be arról, hogy az üzlethelyiségek meghirdetése nem járt sikerrel. Ezt követően a képviselők
névszerinti szavazássa|döntöttek arról' hogy a
kőzségháza földszinti helyiségeit _ az ercdei
terveknek megfelelően _kávéház, illewe vendég|ő céLjáraa|al<ttjákki. Az e|ö|járőság vé|ejegyző fogalmazta
ményét a közigazgatási
meg' Szavai szerint egy tisztességesvendéglő
és kávéház semmiféle vallási kegyeletet nem
sérthet.Az épület templomoktől|évő távolsága elegendő a|thoz, hogy a hivatal megadja az
italmérési engedélyt. A képviselők egy csoporgát nem n}'ugtatta meg e döntés, ezétt a
katolikus egyháztanács Csepreghy Pál képviselő indíwányára fellebbezést intézett a belü g1.rniniszt ethez. A' j ár ásbírós ág rövi d esen el utasította a fellebbezést.
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jegyzőkönyn megá|Iapítását,ésaz űj kozségház ideiglenes áwételét.Az ideiglenes áwétel
Zsoldos Íőjegyző,Yirág főmérnök, Hegedíís
Hoffer mérnök által
és Böhm műépítészek,
1900.auguszpas22-énmegtörtént,ésa jegynius hó zl-ig Újpesf kozségéia|ia,a'agana|zőkijnyv szerint megállapították,hogy az épíkellett letenni. Mindössze négyhétállt a mes- tésivállalkoző a szerződésikötelezettségeinek
terek rendelkezésére
ahhoz,hogy a bútorokat eleget tett. A testÍiletnovember 5-én,iinnepi
elkészítsék.
Az aján|atokrólszeptemberdere- ülésselavaftafe| aközgylilési termet.
kán hozott határozatot a kózségház-építőbia lőzseÍ és
Feladatánakmegsziínésével,
zottsá'g,Az e|bírá|ásánálelsősorban az áraján- az Ltralautca sarkán|ev,óté$községházát,valatokat izsgá|ták, ésa kiilföldiekkel szemben lamint a mellette |évőhétöl tertiletet a nagyelőnyben részesítették
a hazai műhelyeket.Az
község állami iskolai célokra adta át. Ezen a
egyenlő énékűaján|atokesetébenaz újpesti telken épültfel az Lta|a utcai elemi iskola (ma
iparosok előnyt é|veztek.
A döntés értelmében Bródy Imre Gimnázhlm),
a bútor- ésirodaberendezésmunkálatait Baépületea korA községházatehjnté|yes
jusz Bálint éstársai rijpesti,valamint Machuntársak számáta is sejtetni engedte a jövőt,
ka Imre budapesti vá|Ialkozők között osztot- hogy a településhamarosan(1907-ben)elnyeták meg; a vendéglőberendezését
ugyancsaka ri a városi rangot. A községházábőI|ett.városMachunka cégnyerte el. A hajlított bútorok háza ma is eredeti Íe|adatát|átiae|. Az eklekszáIIításáv
a| Diamant Ignácz újpesti keresketikus stílusú_ számosszecessziósjegyetis madőt bízták meg. A vasbútoroktekintetében gán viselő - épületa századtordulójelentős alBuchwald Sándor budapesti gyáros aján|ata kotása, amely immár éretta műemlékivédevolt a legolcsóbb, de mert nem ígért|azfu6|ag lemre. tr
hazaigyártrtányt',aszá|Iítássa|SchottolaErnő
budapesti cégétválasztották. A címtáblákat
Maitz Elek újpesti címerfestő, az őrákat
-A
Deutsch Zsigmond',illewe a Nasser teswérek
lanulmány teljes szövege a centenáriumra
megjelenő Ujpest. |907:2007. A l00 évesváros címíí
száI|ították.A mosókonyh a Íe|szer
elés
ét,,há- kötetben olvasható.
zi|ag,,, újpesti iparosoltól rendelték meg.
Ugyanekkor bejelentették,hogy az istá||őberendezésemár elkészü|tésnégyszázkoronával
kevesebbekerült az e|őirányzotmál. AháziteIeÍonbá|őzatésa villamos csengőrendszerkiépítésére
három ajánlat érkezett.,
ezek közül legolcsóbb, ezerkétszázkoronás aján|atáva|_
Schreiber Gyulát hirdettékki nyertesként,aki
egy év garunciát is ígért.Avízvezetékkialakításáta, a szivattyú,,a gázmotor ésa toronyban
elhelyezendő vlztatáIy beépítésére
öt aján|atot nÉjtottak be; ezek közül a Bogdány éstársa cégnyerte e| a megbízást,akik háromezerhétszázkoronáért vá'||a|táka mrrnkáq három
évijótállással.
A községház.építőbizottság még az
épiiletáwéte|eelőtt elhatározb, hogy az Ítjközségházelső emeleti folyosóját beüvegezteti.
Schreiber Gyula építésiváI|a|koző
1900 augusztusábana község elöljáróságának
bejelentette,hogy az űj községházát időben,
és a tervek szerint felépítette.Kérte ennek Korabeli bird,etrnény
tósága pá|yázatot hirdetett. Kozzétettéka berendezésidarabok jegyzékétés az iparosok
számára igen szigorú feltételeket szabtak. lv
írásbeli zfut a)án|atokata megajánlott ár szerinti öt száza|ékbánatpénzzel
együtr 1900:jú-
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Az első gYilkosság Ujpesten*
A régi Ujpesten rab|ás vagy
gyilkosságbíínténye
nem for.
dult elő. A méggyérlakosságu községbena vallásoss dolgos polgárság jámbor erkölcse |azárta a maga köréből rr'éga lehetőségét
is. A letelepi|ési szeruődés értelmébencsupán
ióhíÍű'idegenek kaphattak telepiilési engedélyt,
akiknek szátmazási, tartőzko dási és fo glalkozási adatai hatóságilag helytállónak bizonyultak. A szabadságharcot követő abszolutizmus
idején érthetetlen módon vá|tozás állott be.
Sokan elköltöztek, akiknek helyebe tömeg új
ember telepedett le, nagyobbára vagyonta|an,
foglalkozás nélktili, Pestről elbújdosott, kétes
&té|őt alanyok. Megkönnyítette ideözönlésüket a ó0 forintos telekakció a Tavasz, Nvár.
ősz és Tél utcák határában, ^, ingo,á,iyok
(Froschviertel) körzetében. A vá|yo gbő|, vagy
agyagsárbíl dagasztott kunyhók .s ház1kők
gombamódrahá|óztákbe a Fő út (Arpád út)és
Angyalföld közötti teriiletet. Akkoriban Közmunka-tanácsi engedély nélhil bárki maga
építetrefo|házát,beá||írráncsaIádjatagjaitvá|yo gkészítő, agya ghordó, malterkeverő segéd szemé|yzetnek. A főbányatelep, ahonnan a
szorgos épitőkezek homokot, rgyagot, kavicsot
kitermeltek, a Széna tér @erenc JózseÍ, ma:
Tanoda tér) hatalmas pusztasága volt. Szóval,
mikoron Ujpest kózség rohamos' méretekbe
kezdett terjeszkedni, és a kívánatos elemekkel
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sok-sok nem kívánatos, pesti sötét alak ütötte
föl bujkálásra fölötte alkalmas sátorÍáját,e|eddig nem tapaszta|t bűnesetek kezdettek fölmerülni. A bűnöző a|vt|ág tettesei az ú|döző
pesti rendőrhatőság e|őI bÍjká|ua, föltétlen
biztonságban érezték magukat Ujpesten. Itt
nem tűntek föl, mert tisztességben élve tarő|. A',,jőr a_
tőzkodtak mindennemií bííntényt
valő,, po|gárokról senki sem téte|ezteföl, hogy
,,keresettik lehetőségei Pesten vagynak,',
ahonnan csupán pihenni tértek haza. A kisbírák, meg az a|ka|miLagerre cirká|ó,lovas pandúrok Í7emz^vatták meg ,,csendes po|gári,,
ténykedési.ikben.lliszen itt nem is szolgáltattak okot gyanakvásra. Egyszer azonban egy
szórnyű, gyilkosság hozta izgalomba a po|gárokat! A Fő út minden épkéz|ábembere lé|egzet elfojwa rohant a Fő űt 5. számű háza
eIé.Ez a Perc utca és Fő út sarkán épnlrtház
Macek hentes, mészáros, egyben korcsmáros
tulajdonát képezte. A zömök, nagyerejí3'Macek nőden maradt, s élete végéig házakat
g5ríijtött.Ez volt egyetlen öröme. Szóval a fölizgatott nép látri kívánta a gyilkost ésá|dozatát. Ugy történt ugyanis, hogy e|őző este egy
hajóskapitány tért be a sarokra nyíló (ma befaIazott) ajtón át a korcsmába. Zárfuá,ig iszogáIt
s annyira eIázot!, ho gy Macek a lőc6r a fekette
s aludni tért. E;jfél után nyöszörgést s halálhorgést hallon. Fölriadt s besietett az ivóba.
osszevissza szurká|tan, levágott nyakkal fetrengett vértócsában a hajókapitány. Már halott volt. Macekban felrémlea a gondolat'
hogy szabaduló inasa a gyilkos. A hajnalszürktiletben kereséséreindult alezárt házban. Rá
is akadt. Lházi vágőhíd ajtajá,ba hí.ződva |apult. Hosszú, véres, disznóölő kést szorongatott. Macek olyváratlanul toppant elébe,hogy
késétnem mefte ráemelni. A kapott nagy pofontól elájult' s elejtette kését.Macek összekötözte s reggelre átadta a pandúroknak. n

*AnekdotákUjpest múltjából,Ujpest, 1943.
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Fericsánok Uipesten
Egy asztalos-familia (hézagos)története, 5. tész
Szeretném bemutatri Jőzsef
dédapánklegidősebb gyermekének |eszátmazottait.Ifiabb
Fericsán Jőzsef asztalosmester (Pécska,1870.március22.
- Újpest, 1917.december20.),Újpest, Yirág
utca 28. sz. alattjlakos, 47 évetélt.A felesége
Galambos Mária, 1945-ben halt meg. Gyermekeik Vilmos, Jőzsef, Mariska, Mihály és
Lajos. A szalirnában do|goztakvalamennyien
éssok sikert értekel'
FericsánVilmos (Qpest, 1895.február
10._ Qpest, !959.
4.) hosszúideig
".'g,''"to'
tanulta a sza|<rnát,
és
bekapcsolódott a faípari
szállításokbais. A 24 évesVilmos (Virág utca
28,) t9 19.március 22- énvette feleség1t|Latzkovics PéterésPoknerJozeÍa23 éves|eányát,
Vilmát (Ujpest, 189ó. március 2. - ujp..t
[Bp.]'1978.janlár 11.),aki a Nyár utca ó.-ban
lakott. Vilmos a megfelelő szakmai gyakorlat
megszerzése
után, 1932.február IZ-énkapta
meg 142. számű iparigazo|ványát.TJgyanazon
év december 17-én áwette özv. Fericsán
Györgyné üzeménekirányttását, ame|y1936.
július7-től 1948.december8-ig miíködött az
Apponyi utca 16. szám a|att. Lánya, Vilma
(Ujpest,1920'február10.- 2001.)19 éveskorában, 1939. április l-jén feleségül ment
Tromposch JőzseÍésHubenics Katalin akkor
25 évesfrához, Rudolfhoz (Tatabánya, |9I4.
janaár29. _?). Vilma sztiletésekora Nyár utca
ló.-ban lakotta család.A 81 évetéltVilma ha|á|ae|őtt.a w. kerületi Dugonics utca 94.-ben
Iakott.Vilmos |eszármazoúaiaz USA-ban élnek, kétfiúunokája van.
A legifiabb FericsánJózsef(ijpest, 189ó.
december21. - Pfiwöröwár, 1947.),rendkiviili
munkabírású,szolid, átn szerényképességű
ember volt. Lajos teswérénél
is dolgozott a
háboru előtt. Ami a többnyire bóbeszédűcsaládunkban belőle hiányzott, azt kedvességével
és
szorga|mával igyekezett pótolni. Műhelye
1938-bana Tél utca 21. számalaa mííködött.
Közlemények

Fericsán Mária (Ujpest, 1900. május
2,p._Ujpest, 1950.) szüleiésekota családaz
osz utca 52.-benlakott. A 17 évesMária sr'irág utca 28.) |9I9. június 28-án ment feleségülPatekJános ésLillik Terézia 19 évesfiához,Káro|yJőzseÍ(Ujpest,1900.március tr9.
- ?), Fő utca 133. sz. a|ati lakoshoz,akinek
sógorával, Lajossal közös műhelye a Tél utca
ésaMária utca sarkán állt. Gyermekiik Patek
György (pjp".t, Ig2O _ L944.) 24 évesen
meghalt. Edesanfa nehezen viselte ezt a csapást, ettől kezdvevisszavonultanélt.
Fericsán Mihály (Qpest, 1905. február 4. _ Solymár, 1982.november23.) születésekora csa|áda Tavasz utca 12.-ben élt.
Mihály későbbaz újpestiPolgári Fiúiskolába
járt,23 évesen,1928.december29-én,hőzasságot kötött Weirich Ferenc ésMetzger Erzsébet19 éves|eá,nyáva|,
Margittal (Appo''yo
ltca21.). @eirich Margit IrénUjpest, |909.
november 29, _ Solynár, 1960. májas 15.;
születésekorcsaládja a Perc utca 8.-ban lakott.) Mihály, Lajos teswérével
közös üzemet
nyitott, majd önálló üzemet rendezett be, a
Lőrinc utca 97..ben. 1938-banköltöztek Pilisvörösvárra illewe Solymárra. Sok évnyiasztalos munka után váltott hivatást. s a háború
végéigaz egytk minisztériumbanaltiszt lett.
Mihálynak
öt gyermekesztiletett.
-Fericsán.Lajos
(Újpest, 1908.március
_Ujpest,1945.
január
24.
20.).FeleségeGyői Teftz sy'erpelét,1910. febr'uár1'0._ Bp.,
Ujpest, 1990).Szinténaz újpestiPolgári Fiúiskolába járt.Teréz szülei, Győri Péterésfeleségea Katolikus Legény Egylet gondnokai
voltak a Csokonai utcában. Az áwaszék
engedélyével
a kiskoru Mihály és a teswére
Lajos önállóan íÍzhették
az aszta|osipart.Ujpesten'1927.oktőbet 24-éna kéttestvérigazo\ta feddhetedenségé
t és bizonyíwányaikat,
azaz - a korabeli megfogalmazásszeint _ képességeiket
bemutatták.1927.november28án kéwényezték,
és 1927. november 30-án
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vették át 52507. számú'iparigazoIván1.ukat,
amelyhez két munkakönyvet éskét véghatáÍozatotcsatoltak. I937. 1anlár 18-tó1 ideiglea munkát. Ekkor Mihály
nesen szüneteltemék
kilépett,éshilönvált. ^23 évesLajos (rányi
D. utca 24.) Ujpesten 1931.augusztus30-án
fJj pe st r. t . váro g árvas zé&e
8?8/92?

szá,m.

T.itgri Faricsán Mih61y ós Lajos
i'náIló ipanüzóse

:

Yóghatározat.
Az árvaszók özv.Fer.icsán
Józsofnó rákospalotaí lakos mint
k í s k o r u F e n i o s á , nM í h á l y 6 s L a j o s
n a k o s p a l o t a í 1 a k o s . r kt i 6 s t .
cyáu'ja által Ujpesten 1927 óvi
április hó 3 napján ktállított
nyíl atkozatot' anóllyel boleegve.
z ó s 6 t a d j a a h h o z ' b o É va z U j p e b .
ten 1905-6vi febnuár-hó 4 áipián
szü1etett Feriosán .rIihálv iri€rt6.,
1.ega,z l90B n{noius hó z?-ea
szü1otett Ferlosán Lajos kískorÉ
ab *g iíifaIgrtíparG
íaállórlián
üzhessék az LB7?1i,Á.t.o. 6 $:á

:tí:iÍilí.i
tg:í;f;*lix:;uxítl
cvE"sl záraá6 kkal et lát i á s azt
E" Liskoruaknak ol.y Íigielnezte.
t6ssel ad'ia ki' hoiry eííot alep.
ián s tpal.i k6pesításánek eRvlilc.
i[eiü icázloása- ne11güü ipanükat
az-illótókes iparhatóságnál bej elenthgt ík, az. lp ar.iizós-Ítltal
telioskonuvá váEk anonnvíben
azoiban ennol Evárnhatósáil neq.
á1lapitását kiiániák. az ípan
ténvöt eaes Eyakor.1.{sáthel.ybató.
sági bíáonyítvínnyal igazolnl.
t Srto znaB.
Indokokl

A kískoluek 18-ík 6lstéviikst..
b et ö 1 t ö t t 6 k , g r k ö l c s i f e < l ! e ü e t .
lencécüket 6s ügveiLnak önllló
vite1Ero való ká!ességükot val'a*
n i n t o 1 r n 6 1 oi t ó s í p a r " í k ó p z o t t .
s éq ü k e t b e m u t a t o t t . o k m á n y ö k k a l
i p- á z o 1 t á k .
A nyilat'kozal jóvríhagyrísát
a kiskoru naga is kórolmozte'
az önálló ípárüzóe ugy az 61
v a l ' a n i n t n e g h a l ] . g e t o f , tt . á s t .
pváu nyülatEozatá szerint ig
á" líglór.ura n6avg e16nyös és
m o s 6 1 h e t 6 s ó tb í z t o s i t a í l ' d e
jöiőiót.mogal'apozni ís alkal-

na8nAx

liÚslzlE.

tJipa'gt:*9'e?Ö olrt; 24
1927-ből
Áruaszékiengedély
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vette el Győri Péter és Gerzovich Teréz 2I
éveslányát Terézt (swán utca 27 .), akivel a
Nyár utca Só.-ban laktak. 1937. január 10. és
1938. április 30. között a Nádor utca l.-ben
volt önálló műhelp. E;z,ltánLajosha|áiáig, a
Té1 utca lt'/a.-ban loIyatta folyamatos ipari
Az Ujpesten, 1945. májrc 30tevékenységét.
Városi Ipartestiilet iratában a
kelt
Ujpesti
án
következőket olvashatjuk: ,,A fentieket igazoljuk ésaz őmegyt )og megadását j avasoljuk.''
Felesége I946-tő| özvegyt jogon Ío|yatta a
munkát, és áthe|yezte a telepet a Katona József utca II, sz. a|amházába,I95I. november
1-én államosították a faipari mííhel1t, alto| az
ózvegy t964. janaár 3-íg, nyugdíjazásáig Íaipari kellékekkel kereskedett. Két gyermekiik
Lajos, Magdolna.
A Fericsánokról szóló hézagos történetben igyekeztem bemutatrri egyéniéscsaládi tanulmányaikat, munkájukat, boldogulásukat és kisebb, néha nagyobb bukásaikat. Ezt
abban a reményben tettem' hogy a hozzájuk
hasonló családok, az újpestiek döntő többség
megfelelő következtetéseket tud levonni történetiikből. Eric R. Wolf: Európa ésa történelem nélkiili népek című munkájában így ír:
,,A társadalomtörténészek ésa történeti szociológusokrásl|ágítottakarra,hogyazegyszeríi
emberek legalább annyira aktív részeseivoltak
a történelmi folyamatoknak, mint amennyire
á|dozatai és néma tanúi.'' A Fericsánok ősei
nagy valószínűségge| földművelők lehettek,
mert a családtörténet Sem bevándorlókról,
sem szorongatott kisebbségről nem tudósít a
történelmi Mag5rarországon vagy a monarchiában. A ÍeItártkrónikában munkásokat ismerttink meg, akik kezükkel, fejtikkel, szívükkel
e|őá||ított faipari termékeik gyáttásábő| és
eladásából éltek. A család története éppen ezt
a kiemelkedést, ezt a tanulási fo|yamatot, ezt
az önmegvalósítást mutatja. Az egyéni elórejutás, ésfejlódés is csak családi keretekben valósulhatott meg. Kilógni a sorból nem leheteft; ez egyszer:íientíírhetetlen volt a családon
beliil. Ebb ő| természetesen adódtak problémák és megoldások, amelyeket a következő
generáció rnár tapasztalatkénthasznosított.
Néhány tanulságos tertiletet érdemes
kiemelni. Az eIső a tanulás. A korábbi generációkból többen is szerettek volna tovább tanulni.
A kudarc azt ielentette, hogy vagy be sem iutot-

Közleménvek

takaz intézménybe'
vagy nem sikerült e|végezniük. A későbbi nemzedékelorekezért még
többet kellett tanulniuk.Jelenlega népescsaládunkban több a felső iskolát végzett.,
mint aki
kozépiskolábajár.. A gyerekek neveléseis kiilönleges ügy volt. A családban- mint más családokban is - természetesvolt az öt-nzenegy
gyermekszi.iletése,
akik közül sokannem élték
meg a fe]nőttkort. A további genetáciők azonban mégjobbanféltették
ésővtáka gyermekeiket. Saját tapasztalatomalapján mondhatom,
hogy jó volt a Fericsán családban gyereknek
lenni. A sportok szereteteugyancsak családi
örökség. A történetből kiolvashatő,hog5ra fér
fiak milyen rövid életííekvoltak.
Az édesanyám
nagyon büszke volt arra, hogy a 80 évettúlhaladt apámvolt a legidősebbFericsán-fiú.Sokat
tett is érte.Az összes gyerek a Csukor bácsinál
tanult úszni,ésrendszeresenkellett sportolni
is. Tibor 1952-betkardvívásbanharmadikvolt
a magyarbajnokságban.Magdi vá|ogatottkézíIabdáző volt' A lányom, Anita akkor volt a legjobb tanuló, amikor minden nap járt a KSI-be
kosarazni.A fiam, Zs;a|tazIIIE röplabdázőja,

ifiűság1válogatott volt. A családbankéttesülevelő tanár vált ismerttéUjpesten, de rajtuk kívtil még sportrnenedzserekéssportköri elnökökis mííködnek.Tágabb értelembena Leinerek között vannak, a|ak az osztÍákválogatottakat erősítenék(az egyik labdaítgő, a másik
a Birtala.
téliolimpiai részwevővolt sízésben),
nok között többen román színekbenversenyeztek, egyik{ik a román olimpiai kézi|abdacsapattagjais volt. A Szűcsök köziil SzíícsLajos olimpiai bajnok is rokon, SzíícsSándorról
pedig iskolát neveztekel Ujpesten.A jelenlegi
fiatal generáció pedig szorgalmasan jár az
edzésekreés készül. mert a múlt kötelez.
Minden Fericsán gyerekjártvalamennyitzeneiskolába.Többen jő zenészekislehettekvolna,
játszottakahangdecsakszórakoztatáscéryauot
szereken. Az összes lány tanult zongorázri,
György ésTibor l<tválőzongorista volt. Mihálpak klarinét és szakszofon a kedvenc
hangszere.
Sok szépkönyvet kaptam ésörököltem
a nag5rsziiIőktől(Fericsán, Szíics,Kiss, Birtalan), amelyeketma is őrziink ésolvasunk. n

Csoportkép
az UjpestiKatolikas Kijr kirónd'ulósóníl.Előtérbenid. FericsánLajos,a bíxő sorbanbalről a mósodik Qőri
Teréz,leendőfeksége
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Villamo skö zleke désünk
a t9. század,utolsó éveiben
szakassza|, Ez köze| párkotni egy űj építésí|
a konkurens BURV
vezetettvolna
huzamosan
Károlyi,,ltca ir ányában v ezető vonalával.
A BKVT 1895 szeptemberébenkapott
en ged élyt tel j es főváro st há|ő zatának vill amo sítására, a munkálatokat nyomban megkezdgt^s)^megvásárolta gróf Károlyi Sándortól a
ték. Elsí átépítettvonalán a Ny'ugati pályaudtulajdonában |évő újpest-rákospalotai lóvasu_
var ésUjpest közótt 189ó. május 30-án indult
tat. Tavasszal Budapeswidéki Közúti Vasút
a forpa|om. A pesti határná||évő végá|Iomás1896 áprilisától Budapeswidéki Villamos
_
(BVT<\,)
tól Ujpesten ésRákospa|otánátmég a BVKV
néKözúti Vasút Részvénytársaság
lóvasútja 1árt, a megyeri lóvonat forgalma peven új vállalatot alapítottak, céljuk a lóvonat
dig 189 5 tavaszátő| szünetelt. Ezze| szemben a
fejlesztéseés a BKVT há|1zatáva| való összeBURV új villamosaival 189ó. jarr'lár IZ-tő|
kötése volt. Közvetlen. kapcsolatot kívántak
utazhatott a publikum a mai Lehel tér és a
biztosítani Budapest, Ujpest és Rákospalota
megyeri kápolna kózött,valamint március 1ókőzótt, annális inkább, mert eg.ymásik vá||altól Rákospalota felé. Kezdetben sokan vették
kozói csoport (a későbbi Budapest-Ujpestigénybe e kocsikat, főképp a gyorsabb köz|e:
Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt. kedésnyújtotta előnyök miatt.
BUR\D már építésiengedéllyel bírt ugyanij'zemíj
A B\rKV utasainak, illewe bevételének
vasút építéezen tó irányban villamos
megtaÍtása' emelése érdekében 1896 máju_
sére.Ennek megvalósulásáva|viszont a B\IKV
sában hozzá|átott aFő (1896 nyarátőI: Arpád)
mögött á1ló BKVT tarthatott attól, hogy uta_
út_Iswán utca-Vasút (ma: Görgey Artúr) utsokat bevételt veszít aYáci űton lévő rijca-mai Szl|ágy1utca-Rákogpalota útirányú1ópesti vonaláról.
vasútjának átépítéséhez.Ujpesten az Iswán
A Váci út újpesti szakaszán izeme|ő
utcai, valamint a rákospalotai vona|tész |<lvémegyeri lóvasutat a BVKV 1895. március 21én megvásárolta a BKVT-től
sfu a két cég telével kettősvágány létesült. Műtanrendőri
bejárására újpesti részénszeptember I9-én,
gyakorlatilag egy kézben mííködött). E vonapalotai szakaszán december 28-án keriilt sor,
\át, valamint az újpest-rákospalotai' volt I(áéselsőként 1897. janlár L-jénkozlekedett vilmegrolyi-féle lóvonatot versenyképességének
lamos Y6ciűttvégállomása ésRákospalota köőtzése érdekébenvillamosítani kivánta, illewe
zőtt. Megá|lóhelyeket az Arpád ílton az Aaila
az Arany (ma: AranyJános), Toldi (ma: Langltcáná|, az Egyedi- (korábban Stern-) féle
let Valdemár) ésDeák utcákon át össze akarta
szeszgyári elágazásná| (a mai Temesvári és
Aradi utcák között), azIswánutca ésArpád út
sarkán, az Iswán téren, a Vasút utcában a
úcáná| (nagyábóI a mai Kiss Ernő
Thököly
utca torkolatának kózelében), aYkág ttcánáI,
a Damjanich utcánál, és a Palota-Ujpest állomás e|őti |atérőnéljelöltek ki. Rákospalota
területén a Palotai etdőné|, a vasúti keresztezéseIőttmindkét irányban, a mai Károlyi Sándor utca tájékán |évő kttérőnél és a Rákőczi
A BKI/T Kírofu kaszórrya_Ujpestaiszonylatonjórő, 1897
utcán á1l étesült megáI|ő, v égáIIomás a Kertkö z
éaibeszerzésíí
F típusú
koesija

1894 elejénJellinek Henrik,
a BudapestiKözúti Vaspálya
T ársaság(BKVT) vezérigazgatőja és dr. Országh Sándor, a BKVT igazgatősá-
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utcai forgalmi telepen volt. A vas,3tvágányait
a villamosok szintben keresztezték.A vontatáshoz szükségesáramot a BKVT Pálsl (ma:
Fekete Sas)utcai áramfej|esztőtelepe biztosította, ésmegállapodásszületett az izemkezelésselkapcsolatbanis, mely szerint _ mivel a
BVKV-nak sajátjármíiveimégnem voltak_ a
BKVT adta a kocsikat, veltik a forgalmi szeméIyzetetis. Hogy e vonalon a közlekedés
mind jobb minőségf legyen, 1897. janaár 5től Rákospalotáról Ujpesten ésa Váci útonát
közvetlen villamosok jának a Nyugati pá|yaudvarhoz.
A BKVT kedvezve a székesfővárosbelsejefeléutazóknak Ujp.'t határátó|a Nyugati
pályaudvarig futó villamosait 1897. május 6tól a Káro|y kaszfunyáig (későbbi Központi
Yárosházig, a mai Deák térig)közlekedtette.
E vonalon júliusvégéntartották próbameneteit a BKVT ítj.,foryőyázas, 59 Íő befogadására alkalmas, a vá||alaorálF típusjellelnyilvántartottnag'ymotorkocsijainak.A típusbóla
miniszter június 2I-i vtasításra10 darabot a
B\.KV is beszerzett, és feltehetőleg az év
őszén üzembe helyezett Nyugati pályaudvar-rákospalotaiviszonylatán.
Eközben a BURV is igyekezett fejlesz_
teni meglévőizemét.A fent említettmegyeri
ésrákospalotai járatainkívül 189ó. június27től a Duna-partra is kozlekedtekszemélyszállító kocsijai, illetve augusztus7-e ltán a millenniumi kiállítás felé közelebb vitte utasait
Aréna(ma:Dózsa György) útonlétesültújvona|án. Egy nagy hátránya vo|t azonban hálózatának:,a székesÍővárosegyik fő itőetéve|, a
Nagykörúttal való közvetlen kapcsolathiánya.
A BKVT nem járult hozzá, hogy Váci úti vágányaita Nagykörut ésa Lehel utca között a
BURV villamosai használhassák,ezétt a cég
más megoldástkeresett.189ó őszéna Nyugati
pályaudvar területén,illewe annak szélénkívánta pá|yáját a Katona JőzseÍ utcáig meghosszabbítani- ennek megvalósításáravégtil
nem került sor.
189ó. szeptember25-tő| a BURV módosítottaa viteldíj-sz akaszbeosztÁSt. Az addi gi
kétszakaszhelyett hármatvezetett be, szakaszhatároknak a Éungária utat, ésazlswánés Arpád utak csomópontjátjelölte ki. A 15 krajcáros teljes vonalra szóló viteldíj ezután szakaszonkéntcsak 5 |rajcárba került, így a legtöbKiizlemónvek

bet igénybevett Lehel ésIswán utca közötti
vonalrészen
az eddig;12helyen 10, a Hungária út-Ujpest,valamintRákospalotaésMegyer
között pedig 8 helyett 5 krajcárt kellett fizetni.
Gyermekek után, fiiggedenül az úthosszától 5
|<tajcárnyösszeget állapítottakmeg.
A bevezetettkedvezményekcsak átme.
neti fellendülésthozhattak,a nagykoruti kapcsolat Iiánya a BKVT ésa BVKVvasútjainak
kedvezett. A BURV még az átszáI|őjegyek
tekintetébensem tudott megbevezetésének
egyezésrejunri a BKVT-vel, ennek köszönhetően utasai inkább a közvetlen Váci úti kocsikathaszná|ták.Kihasználatlanságmiatt február 2}-ánmegszűntettea Duna-partra közlekedő viszonylatátis.
Mindekozben még |896. jűnius 30-án a BVKV megyeri
és a Deák utcai vonalának
közigazgatási bejárása is |ezajlott, ám a munkálatolra mégsem került sor. A BKVT ugyanis folyamatobevésan vásárolta Íe|az eg1rekisebb értékíí,
telt nem hozó BURV-részvényeket,ésmint
részbensajáttulajdon' nem jelentettmár konkurenciát. Igy, mivel üzemeltek a BURV-villamosok Megyer és a Duna-part felé, a
friBKVT-nek _ azaz a B\|KV-nak - kevésbé
ződőttérdekea megyeri ésa Deák utcai összevillamosításához.Épkötő vonal építéséiez,
pen ezétt az utóbbi cég igazgatősága 1898ban elhatározt\ hogy a társaság ,,mostoha
üzleti viszonyaira'' hivatkozva kérelmezik a
kereskedelemügyi miniszternél a kiépítési
A miniszter vikötelezettségfelfiiggesztését,
szont a mielőbbi kivitelezésmellett foglalt állást, és1898.november 19-i leiratábana me1899 február végéig
gyeri vonal megépítésére
adott haladékot.A munkálatokatkénytelenek
voltak e|végezni,mely után 1898. december
21-én megtarthamáka villamowasútműtanrendőri bejárását, Az utasforgalom másnap,
22-énkezdődött. Az egyvágányosVáci útivonalon megállóhelyet az Arpád úttorkolatánál,
a József (ma:József Attila) ésKárolyi utcák
között nagy1ábő|félúton,a Kont (ma: Komp)
utcánál jelöltek ki, végállomásaa mai Zsi|ip
utcánál volt. A Deák utcai összekötő szakaszt
már egyá|talánnem kivánta megépítenia társaság,ezérte tew fe|hagyásáva|a Váci úti vokertilt napirendre. tr
nal meghosszabbítása
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Uipesti történetek, !. tész

dámnak Szuszi volt a neve, ésnag.y Szeretettel
öleltem őt át, |<tsbarágával, Macikával együtt.
Most hét évtizeddel később íjravan egy ilyen
kis tacskóm, éső is Szuszi néwe hallgat.
Az első Szusziról késziilt felvétel helye
a Blaha Lajza utca 10. kapubejárata. A történetek innen indulnak.
A Blaha Lujza utca a Vécsey utcát köti
össze a Fóti úttal, amely abban azidőbenmég
csak egyoldalas volt. A páratlan oldalon csak
egyház állt. Itt lakott dr. Kőrös Endre, a későbbi akadémikus éskedves felesége'Traknóy
Veronika, a későbbi kutató vegyész.ok a szülei dr. Kőrös Andrásnak, aki ma a Legfelső Bír6ság tanácselnöke, a családjogi törvény kodifikátora. A mi oldalunk porosodott végig a
Fóti útig, ésha én kiléptem a kapun, a másik
oldal a végeláthatatlan világot jelentette nekem ésaz utcábanlakó barátaimnak. Kilépve
a kapun, tavasztó| őszig fociztunk, vagy
,,négysarkozfilnk,,, vagy,,tigris-ugrottunk'',
vagy fára másztunk az,ltcánkba befutó Rákosi
Jenő (ma: Lahner György) utcából nyfló kis
tér é$g érő ecetÍáira.Ez a tér volt indián rezervátumunk is. Az akkori, Iabdát rugdosók
között volt Schuman Jancsi is, aki később Só-

lyom János néven azL}jpes,tben és az ifr,váIogatottban is szerepelt éslett egy időben azUjpest edzője.
A mi birodalmunk, bár nekiink vége|áthatatlan volt, a búzaföldeken át arákospalotai
vasútállomásig, a Fóti út felé csak a Wesselényi utcáig terjedt. A következő felségterület
innen indult éS tartott a Fóti út túloldaláig.
Mindenki wgyázta ^ maga birodalmát, és átjárrii csak kellő tisztelettel volt szabad. Csak
Miletics Tóninak, a ma köztsszteletben álló
orvosnak volt olyan szerencséje,hogy ebben
az ltcában lakott és betehette |ábát mindkét
teriiletre. Somogyvári Jóska is ,,köztes'' volt.
Az ő festrrtényeima Kaposváron hirdetik Ujpestet. Igaz, ,,határterületi'' lakos volt, de inkább a mi grundunkatváIasztotta,
Itt a Fóti út túloldalán lakott a három
Fábri teswér, akik köziil a kőzépső, Tibor, sok
svép festrnényen örökítette meg 1 korabeli
Ujpestet. Az ő wtcájtkon tűl húzódott a Lőverseny tér misztikus világa. Ide csak felnőttek
kíséretébenvolt szabad belépntink.
Ilyen ,,tiltott terület'' vo|t még az
,
U.R.A'K. pá|ya. Ezt is csak szülői kísérettellátogathatruk, de amikor már benn voltunk, nem
csak a meccset néztiik, hanem kis, zöld leveli
bélcíkkalis játszotnrnk. Sajnos ez a terület is elúint, a gyerekek elöl éseloltink is. Előbb bombatölcsérek szaggattáh most pedig a Vákuumtechnikai Gépgyár á|7 rajta.
@olytatjuk. . ,)

Szuni, Maci éskis gaz&Íjak

Bórón1ok a Vókuumtechnikaigépg,órhelyén

Kezembe került egy régi
fénykép,amelyet édesapám
készítetthewen évve|ezelőtt
egy boldog kutyatulajdonosról. rólam. A fekete-tarkacso-
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Ujpest hollandiai nagykövete
Ilonka van Assendelft Krisztics 1915. január 11-én,Krisztics Ilonkaként született Ujpesten. Felmenői ismert ^szta-

gyar nyelvtanárként több száz kilométert vonatozott hetente, hogy taníthassaanyanyelvet.Ebben azidőszakban hat város népfőiskoláján' több
mint másfélszáz taníwányavolt. oktatási sikerelosok voltak. Edesanyia a it elismerve, elóbb {Jtrechtbe, majd az amszternagymamám - 1888-banszinténQpe'ián szti- dami egyetemre hfi,ták tanítani. A hawanas évek
letett; fiatalon ho''l't el spanyolnáthában'ot
kózepétő| tizenhét anyanyelvi konferenciára
gyerek maradt utána Íé|áwán,
ntazoű. Maryar országra, ezek közi| úz a|ka|om_
Ilonka l923-ban, nyolc évesen,egyközma| az elnclki emelvényen foglalt helyet.
vetitő szeÍvezetsegítségével
került HollandiáIlonka néni a mai napig taníga a nyelba. Iskoláit kitíínő bizon5,wánnya| végezte. vünket, de már csak az otthonában, mert idős
,{mikor Magyarországon hatodikos lett volna,
kora miatt nem tud egyedtil kozlekedni. Igy is
kérésérea holland nevelőszülők |tazaltaztatöt-hat taníwány jár hozzá egy héten, egyihik
_
ták. Itthon
szotga|mára és jő előmenetelére
lefordította holland nyelwe Gárdonyi Géza
való tekintettel - osztá\rÍőnöke felajánlotta,
Egri csillagok című regényét.
hogy takarításértés mosogatáSértcserébefelIlonka van fusendelft Krisztics az anyakészína soron kívüli vizsgákra. Igy a kislány két nyelvi oktatásért számos hazai elismerésben
esztendő a|att |<tíín&e vizsgázott a négy polrészesült. A legmagasabbat, a,Pro Cultura
gári osztá|y tanany agábő|.
Hungarica kitiintetést Göncz Arpád köztátIgen rossz családi körülményei miatt,
sasági elnöktől vehette át.
Ilonka az ald<oivárosházánál gyermekként maAmikor néhány évepostán megkapta az
g^ szeÍeztebe a szegénységsbizonyt*,ányt'. Ezelső újpesti Ía|inaptátt, azt mondta: ',A világ
ze| az okrnánnyal és színjeles iskolai értesí{qé- legdrágább ajándékát,kaptam| Visszaemlé]<vel sikertilt visszautaznia Hollandiába. Nevelőszem a gyermekkori Ujpestre, és arcz az Ujsztilei sok szeretettel,büszkeséggelésmegértés- pestre' amit felnőttként láttam viszont. Most
sel fogadták.
gyönyörködhetem benne, ésbtiszkénmutogatCserkészvezetőként ismerkedett meg
hatom szülővárosomat''. A kilencvenharmadik
jövendóbeli holland fét1éve|.
A második világévébenjáró Ilonka néni öt gyermeke, nyolc
háború kitörése miatt csak l946-ban tudtak
unokája és két dédunokája körében nyolcvanösszeházasodni. Négy lányuk éskét fiúk szülenegyedik éve é| Hollandiában, de ő örökké
tett, Ilonka valamennyit megtanította a magyaÍ mawar ésújpestimarad. tr
nyelwe. Magavarrta éshímezte nekik a magyaÍ
népviseletet,népdalokraésnéptáncokratanította őket. Arrnak idejéntöbbször is felléptek,egyszer még 1Z amszteÍdami magyar nagykövetségen is szerepeltek.
Az I956-os forradalom után, 19ó2-ben az első alkalommal' amikor lehetett - vonaffa
szá||tacsa|ádjáva|.Egyhónaprahaza|átogaton',
hogy találkozzon ^ testvéreivel,ésgyerekei itthon gyakorolhassák a magyaÍnyelvet.
Miután felnevelte |ányart ésfiait, öwenöt éveskorában, saját költségén beiratkozotraz
egyetemre' hogy diplomás tanár lehessen.Hivatásos tolmácsként és fordítóként vészett. MaIlonka néniférjeaeléselső nég germekéael
Közlemények
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ott túl a rácson
Menekülésünk története, Í957.janufu 28-29.
A lapos tájon nem mozdult
semmi. Az éjje|esett hó úgy
csillogott, pint egy jól kifényesített ezüst-tál. Vágó hideg, ragyogó napsütés,csend,
a lovak egyenleteskocogása.A pillanat azonban egyá|talánnem volt alkalmasaz elmélyiilésre.Mi ugyanis menektiltiink.
Az előző hetekben mindent pontosan
a disszidálásra.A vonat,amelyelőkészítettiink
re hajnalbanfelszálltunk,tele volt látszőIag|<l_
rándulásra öltözött emberekkel. A padon
egyedül ültem, a két kislányunkat biztonsági
okokból egy idegen asszonyrabíza:k, akinek
szinténkétkislány volt feltiintetve a szemé|yazonossági igazo|ványán.Az énigazoIványom
rendben volt, de börtönből szabadultférjemé
nem. Egy mesterember papír1átvásároltuk
ügyességével
meg a számára,s a kétségbeesés
fényképet,pecsétethamisítotnrnkrá. Amíg
nem vizsgáljákmeg alaposan,biztos menedéket nyújt.
Gondolataimból egy határozott férfr'hang rázott fel: - Nem maradhatnaktovább a
Vonaton' a következő állomáson ellenőrzés
át kell szállniuk egy
lesz. Keresse meg fér1ét,
szánra,amely ahatfuig megy.
Mintha álomban hallottam vo|na az
embercsempészhangját, de engedelmeskedtem. Egy papírpoharatvettem a kezembe, és
azza|az ürüggyel, hogy orvosságombevételérc iv ővizetkell keresnem,botorkáIvaindultam
a tömött vonat végefelé.Va;.on ebből a töméntelenemberből hányan akarnakdisszidálni? Végre feltííntmicisapkás, munkásruhába
öltözött jelmezében,rémült arcca|a férjem.
Igyekeztemtermészeteslenni: * Maga is Ke|ébiárautazik Kovács úr?- A férjemnem válaszolt, csak értelmetlenülbámuIt rám. - A
következő állomáson le kell szá||ni.
_ Le kell szállni? - kérdezte.Most rudatosodottbenne, hogy mit is akarok mondaintettem és
ni' Megértőenbólintott, énbúcsút
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visszatiilekedtem a vagonomba. Isten gondjaira bíztam a másik kocsiban ltazó gyetmekeimet.
Amikor a mozdony pöfögve megáIIt, az
embercsempész messzirő| je|t adott, férjem is
Iekászá|ódott a kocsijábő|. Az állomás előtt
felszálltunk a perceken belül előálló szánra, és
gyanús illatú pokrócok között, siewe elindultrnkaz ismeredenbe.
A csodálatos szánítt úgy tűnt nekem,
hogy órákig tartott. Kezdttink éheseklenni az óregkocsis adott egy darab száraz kenyeret.
Az Íttvégéta határzőnában doIgoző munkások számára fenntartott autóbuszon kellett
megtennünk.
A kocsiban kellemetlen meglepetés
várt, A belsejében igazo|tatő osztag tartőzkodott. Barátunk, aki a határzőnában lakott, engem szárnyai a|á vett, de a pesti lakos ,,susztert'' (a férjemet) el|etőrzés után leszállították
a kocsiról. Már éppen utána akartam szá||ti,
mozdulatom inkább berögződés volt, mint tudatos, mikor megtörtént az e|ső csoda.
_ Igaz, hogy öt gyermeke van magának? kérdezte a rendőr. - Igen! - hebegte
férjem. _ És azoknak akar a magáva| hozott
demizsonban olajat vinni? - Igenis őrmester
úr! Egy kegyes mozdulatta| isszatasz-ttotta a
remegő embert a kocsiba éshatalmának teljes
tudatában mormogta: - Na lóduljon! Szerencséje,hogy öt gyermeke van!
LeszáIltak, ésaz altő lassan, cammogva indult ahatárzóna feIé.
FüggönyszeÍíi' hő esett, amikor megérkeztíink a határmenti házba. orák őta vártak
bennünket. Megették a nekünk szánt vacsorát, és a

régenmegérkezettgyerekeinketmár lefekették. Rossz meglepetéskéntegy másik, egy
gyermekespárra| kellett a nary ugrást végrehajtani. Ráadásul késésünkmiatt csak nekik
mágyaúzták meg a követendő utat. - óh,
Kijzlemények

igen egyszerű _ mondták, _ 50 méter előre, 50
méter jobbra ésmár ott is lesznek a határon. A
részletekbe a háziak nem bocsátkoztak, de űgyis felesleges lett volna, hiszen egyszeríi':50
méter előre, 50 méter jobbra. Ezt ismételgettiik magunkban, amikor a vaksötét é1szakában
sűrű hóesésben elhagytuk a házat. Alig .gy
negyed őrát gya|ogoltunk' amikor a |tatárzár
felől élesfegyverropogás hallatszott, és arakéták nappali fénybeborítottak benniinket. osztönszerííleg hasra vágódtunk, s mire néhány
perc múlva csend lett, nem tudtuk merre van
az 50 méter e|őre és 50 méter jobbra. A vaksötét, ellenségestájon teljesen eltévedttink.
A fagyott hó ropogott a talpunk alatt,
az vo|t az érzésiink, hogy egy kilométerre
mindenki hall|a a menetelésünket. A síírí3er_
dőben, a fák csupasz ágai félelmetesenmeredtek az ég fe|é,több centiméter hó fedte őket.
Mi csak mentiink, mentiink mindig lassabban
e|őre vag5rhátra, vagy körbe-körbe, beszélni
sem tudtunk már. Meg féltünk is a saját 16,rmánktól, meg nem is volt érdemesszólni. Úgy
éreztúk,Szibériában sincs ilyen hideg, ilyen
lehangoló csend, ilyen úttalan bizonytalanság.
Néha egy-ew félig romos házba húzódtunk
pihenni, ott letilni nem merrtink (nem is volt
hova). Egyszer nagyon messziről, fehér hóruhába öltözött alakokat láttunk, láthatóan nem
vettek részre,vag5rőkis meneki'iltek? A gyerekek szó nélktil vánszorogtak melletttink, úgy
éreztem, hogy játás közben aludtunk. A nagyobbik időnként szeretett nag5ménjéthivta;
éhesvolt és Íáradt.
A felkelő nap bágyadt vörösségében
egy kis falucska házai úintek fel. Vajon határon innen, vagy a,határon fril? Az elsőbe benyitottunk. - Hol vagyunk l - tettiik fel a kétségbeesettkérdést.A jugoszláv határ a másik
oldalon van, 50 méterre innen. Ez még Mag5rarország|.
Ha nem letttink volna olyan halálosan kimerültek, talán kétségbeestünkvolna;
így csak lerog1.runk az e|ső szék'reésegy pohár
vizet kérttink. - Szerencséjük, hogy hozzálnk
kopogtattak be. Én a pap am11a.,"gyo| a másLk ház a pártmegbízotté - biztatott a háziasszony. A szegény asszony levessel kínált.
Forró volt ésolyan mint a nektár.
Most mit tegyiink? Itt lépett be a második csoda. A' józan észhatárátmeghazudtolva,
elhatározalnk, még eryszer megkíséreljik az
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átjutást e|őkészítésés pénz nélhil. Egy kis
süldő lány elvezetett barátunk falubeli házáig.
Mint később megtudtam, ő és egésztársasága
reggelig mulatott, a tanácselnököt ésa párttitkárt beleérwe. Igy próbá|ták a figyelmet elterelni a mi szökésünkről.
Amikor kidertilt, hogy a menektilés
nem sikeriilt, Torma BéIaasajátfrátadta mellénk, hogy ő vezessen el bennünket ahatárzőnáig. _ Inne'', a határtóI |azá,rő|ag a ÍéttyÍe|é
menjenek, mert az Szabadka - mondta a fiatalember. Embercsempésziink nehezen vá||a|kozott ez űjabb kísérletre.Az egyetlen megmaradt g5ílríimet is lehúztam az ujjamrő|,
hogy kedve legyen. _ Na jól van! _ mondta,
fontossága tudatában - megpróbálom, de
most semmi nincs e|őkészíwe,csak a ió Isten
pártÍogásáta számíthatnak !
Torma Béla fia, amint besötétedett elvezetett.bennünket ahatárig' En a nagyobbik
kislányom kezétÍogtam, aférjem a kisebbikét.
Nem volt sem 50 méter,se jobbra, se balra, de
széptiszta, ködmentes idő. Előttiink Szabadka
fényei _ a szabadság fénye, Most is lőttek,
most is rakétáztak,de mi csak mentünk a fény
Íe|é,
Az egyik kislányom ekkor beleesett a határmenti gödörbe, ésabból kászá|ődva kereste
leesett kesztyííjét.A férjem visszament és
megta|á|ta.
A Fényt ekkor egy katona állta el, aki
,,Sztoj,,kiáltással megállított benn.tinket.A vér
a fejemből mind a lábamba száI|t és kábultan
hullottam a sz|áv katona kar1a1ba.A. jwgosz|áv
őr kis parasztházba vezetett benntinket, ahol
már meleg volt. A parasztdunyhákban a ffuadtságtó| azonna| elnyomott benniinket az á|om.
Reggelire naw tá|lrurkát ésszalonnát adtak.
Mesmenekiilttink. Atiutottunk a rácson. D

A jugoszlóaiai oteseaoban 1957 móju"róban. Jobbrtíl: d'r,
Ttjtttjry E?7,ő ^ febsége,éskétkislónyuk
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Berda Jőzsefi A reverenda
BerdaJózsef A reverendacímííversévelköszöntötte dr.
Schaub Zo|tánt
Dr. SchaubZo|tát. az
Ad Honor"* Újp"'t 1840|990 díj kitiintetettje, Fót díszpo|gára.Lz
újpestihittanár, majd fóti plébános(ésközismert futballrajongő), szárnos egyházi elisbímerésbenrészesült.19ó l.ben szentszéI<t
ú, 1965-benprépost,1983-banváci kanonok lett.
Az egyháziak mellett jeles újpesti,viis megtalálták a mődját,
|ági személyiségek
hogy kifej ezésre juttassák nagyrabecsülésüket.
fuchLz egytkilyen jeles személyiség
ner Lipót, az Egyesült lzző|árr-rpaésVillamossági Rt. vezérigazgatójavolt. Az elismeréstörténetétVárhidi Pál labdarúgó,edző,
azÚjpesttDőzsa örökös bajnoka meséliel a
Miklós Imrénéá|ta| összeállított. dr. Schaub
Zo|tán emlékénekszentelt, 1993-ban megjelent könywben: ,,Igen nagy tssztelője volt
ZoIí bácsinak Zsengellér G1nrla, aki nemcsak Újpestrek, de á -^gy,,labdarúgásnak
volt. [...] ot is Zo|i
is igen nagy egyénisége
bácsi eskette. Az esktivőn Zo|i bácsi egy

nagy jelentőségíi'beszédetmondott, amikor
a fiatalokhoz szőlva többek között beszéLta
Sport fontosságáról. [...] Ennek anagyszerű
beszédnekaz|ett a következménye,Itog5raz
Újp"'t elnöke, Aschner Lipót [...] egy csodálatos levelet írt Zo|i bácsinak, megköszönve, amit a sport érdekébenkifejt. Ekkor beválasztofta ZoIí bácsit az UTE elnöks ég7tagjaiközé.,, (A'v á|asztásaz |9 40. jamlár
2I.i közg5űlésen történt ,,egyhangu lelkesedéssel''.)
A másik jeles személy''égBerda JózseÍ',a költő. Ennek az elismerésneka történetétmaga Schaub Zoltán meséli el Saád
BéLa:Tízarcképcímííriportkötetében (Ecclesia, 1983.):,,Amikor megboldogult püspököm, Kovács Vince kinevezett préposttá,
gratulált,
Berda voltazelső, aki személyesen
majd az alábbi verssel köszöntött, amelyet
azltán Németh KáImán, az áItala feltalált
rovásírássa| tö|g5,fatáblára vésett, én pedig
érezt a kettős, irodalmi ésképzőmíivészetl
tékesemléketfelfliggesztettem dolgozószobámfaIfua:
,,Dr. Schaub ZoItán prépostplébánosnak:

BpnpeJózsnr

A reverenda
Az emberiességegyetlen egyenruhája
csupán Tevagy mát,
kell, hogy tiszteljen atiszta értelem
ha embertelenségbennincs határ.

Béke ésszeretet! IIy igazán szépkozhelyek
igazát hirdeted minden időkön által
Csak méltó szeméIyviseljen méltóan
Ki nem kotött eskiit a döghalállal.

Szeretettel köszönt[i]: a ''Semper idem..-et a másik civil ''Semper idem..*

*Semper
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idem: mindig lwarraz. Dr. Schaub Zo|tán prépostijelmondata volt.
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Dn. Knrsrn GyÓncy

Interaktív Íeladatsor
az űjpesti vtttlrtátlistanösvényen
2006 e|ső Ujpesti HelytorIághálón, amelyben véletlenszerííen követik
téneti Ertesítőjében adtunk
eg1.rnástaz egyes életköztisségek kép a|apján
hírt arról az új lehetőségrő|,
tőrténő felismerésérevonatkozó kérdések.A
hogy a világhá|ó segítségé- tudásellenőrző program elsőként megkérdezi
vel bárki megismerkedhet tőlünk, hogy 10, 20,vagy 30 kérdésesfeladatés
körny.gkének
termész-eti
értékeivel. sort kívánuk-e megoldani. Miután rákattinÚp".!
Lz
Ujpesti
onkormányzat
honlapjáról
tottunk a l<lvá|asztott kérdésszámhoz tarto zó
(www.ujpest.hu) elindulva lehet barangolni a
gombra a képernyő kőzépső részénegy újpesti
virtuális tanösvényeken, ahol képekkel gazvagy újpestkörnÉki terméSzetesélőhely képe
dagon illusztrált szöveges leírások segítségé- jelenik meg, valamint a kép körül 12 váIasz|evel ismerkedhetiink meg a város természetes hetőség (pl. Homoktövis Természewédelmi
életközösségeivel, növényeivel' állataival. A
Terület, Szilas-patak) és az eze|<heztartoző
természeti értékeket bemutató oktatőanyag
gombok. Az á|tahnk helyesnek gondolt vámost új elemmel, egy interaktív feladatsorral
|aszt a megnevezésmeiletti gombra kattintva
bővült. Az interaktív fogalom ebben aZ esetadhatjuk meg a program számára. A'váIaszl<lben azt jelenti, hogy az érdeklődők egy 30
értékelésekottájékoztatástkapunk pillanatnyi
kérdésbőlá1ló feladatsort oldhatrrak meg a vieredményeinkről, a hibás és helyes vá|aszok

Vhtuólis tanönény a monitoron
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számárőI ésa hibaszáza|é|<ró|.
Az értéke|őoIdalon a helyes megoldás is elolvashatő, így |ehetőségtink van arra' hogy a feladatsor ismételt megoldásakor ne kövessük el mégegyszer
uwanazt a hibát. A,'N{ehet'' gombra kattintva
jelenik meg véletlenszerííena kovetkező kérdés, amire vá|aszt kell adnunk. A feladatsor
megoldása után a program részletesenértékeli
telj esítrnényiinket. A számítőgépes eIlenőrző program teljes egészébenletölthető az internetről' ésa letöltést követően internet kapcsolattól ftiggetlenül is futtatható. A programfájl
kis mérete miatt ímélbenis továbbkiildhető.
Ma már mindenki számára elfogadott
az a megá||apítás, hogy számítógéppel segí
tett, gyakran játékos formában megvalósuló
tudásellenőrzésnek igen nagy a motivációs hatása. A diákok szívesen haszná|ják tanulásuk
során ezeket a programokat, amelyek segítségével erőlködés nélktil, szinte észrevétlenül
sajátítanak el jelentős rnennyiségií ismeretanyagot. E kedv ező hatás melle tt a számítő gép
ésinterneth aszná|at fejlesztése is fontos szempont, hiszen információs társadalmunkban
már most is előnyben vannak az éIetszámos
területén azok, akik képesek sokoldalúan
használni a számítógépet. A nem túl távoli
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jövőben pedig egyértelmíí hátrányt fognak
azok szenvedni, akik képtelenek a számítőgép
és az internethasznáIatára. Ezek a tények vezettek országos szinten atta a felismerésre,
hogy a rendelkezésre álló lehetőségekhez
mérten a mindenkod kormányzatoknak is
fontos fe|adata az emberek, ktilönösen a felnövekvő generációk számítő géphaszná|atÁnak
tamogatása' Ennek eredményeként valósult
me1 az Oktatási Minisztérium Sulinet programjánbelül a Sulinet Digitális Tudásbázis kiaIakítása,amely lehetőséget ad arta, hogy a
ktilonbo ző tantár gy a|<hoz kap csol ó dva a p edagógusok ésdiákok több ezer elektronikus tananyaghozjussanak hozzá az ínterneten kereszttil. Egy országos okatási poftál azonban nem
váIIalhatja fel a helyi értékekközvetítését,ebben a helyi önkormányzatoknak kell meghatározó szerepet vállalniuk. Ujpesten az önkor
mánsJzatdöntéshozóipártá||ástőlfi iggedentil
mindig támogatták azokat a |okáIpatri6t:zmust is erősítő törekvéseket. amelvek eredményeként ^, Úip",t helytörténetével, környezet- és természewédelmével kapcsolatos
ismeretek megjelenhettek a közoktatásban,
gazdag1wa mind a tanőtai, mind a tamóránkivüli tevékenys égektárházát, a
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Ujszátszy Lászlő
Az Úiszászy csa|ád a Felvidékről, a Bars-megyei Garamszerrtg'}Zör
gyrőI származik. A' településa Garam fo|yő pargán szemközt fekszik
Nagysallóval, ahol az 1'849-esszabadságharc
győztes csatájában a fami|ia,egyik tagja is
harcolt mint tábori lelkész.IJiszászv Lász|ő
édesapja,Újszászy Kálmán postaás"tként
dolgozott Budapesten, ahol feleségével
együtt _ előbb a Horánszky utcában, rnajd a
Vadász-Alkotrrrány utcák sarkán |évőházban
- házmesterségetis vállalt, a jobb megélhetés
reményében.
A házaspárnak Pesten sziilettek
meg gyermekeikis: 1901-benKálmán, majd
1905-benLász|ó. A család 1914-benköltözött. az akkor még önálló teleptilésként
mííködő Rákospalotára, a Tompa Mihály utcába. Gyermekeiket taníttatták,a fiúk a Markó
utcai katolikus főgimnázilmba jártak. A református vallású családban nag.yon fontos
volt a felekezeti értékrendközvetítéseis: a
serdülő fiúk aktív tagjai voltak a cserkészmozgalomnak. Lász|ő a |98. Evangéliumi
Pál csapat tagja volt, amelyet idősebb Gyökössy Endre vezetett,.Igyszovődótt egy életrc sző|ő baútság a később Ujpesten is szolgáló református lelkéssze|,ifiabb Gyökösssy
Endrével.
A gimnázium után a teswérekpá|yája
ktilönvált. Kálmán teológiát tanult Sárospatakon, éséleteinnen kezdve e|váIaszthatatIanul a városhoz kotődott. Kapcsolatuk nem
szakadt meg' a Zemp|én megyei városban
gyakorta ta|á|koztak,de az idősebb fivér is
sokszor megfordult Rákospalot án. Újszászy
Lász|ő Í923-ban érettségizett,majd Budapesten tanult tovább, a Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi karán. Ezekben
az évekbenotthonuktól gyalog sétált a Rákospalota-Újpest vasútá=|\o^á,,^,
majd a
Nyugati PáIyaudvarÍa vorlatozva, megint
csak gyalogszerrel közelítette meg azt a
klinikát, amelyik az akaáIis előadás színhelye
vo|t. |927-től mint orvostanhallgató, majd
Híres újpestiek

szigorló orvos' l;";rát
az újpesti \(áro|yl Sándor
kórházban tevékenykedett. Allamwzsgát a
szigorárőI híres Korányi Sándor professzor
előtt tett. 1931-ben vehette kézhez diplomáját, Ettől kezdve, egészen nyugdíjba vonulásáig, a városunkat alapítő grőf fia á|ta|
megteremtett kőrház munkatársa volt. 193 8ban megnőstilt. Felesége, Tomcsányi Erzsébet férje orvosi karierjét segítette. Gyermekük nem született. ezért később mag,'l.ho" vették egyik elárvult rokonukat, a 13
éves Mariannát' akit ettő| kezdve saiát |ányrrkként neveltek.
Az orvosi pá|yán mindeközben töretlenül haladt előre. Belgyógyász, iskolaorvosi,
egészségtan-tanáriés termés2etes gyóg1rrnó-
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dok közvetítésére jogosító képesítéseketis
szetzeff.. A fiatal diplomás orvos sorkatonaként az I. számú'Honvéd Katonai Kórházban
szo|gá|t. A negyvenes évek elején vásáto|t a
család íjbázat, a rákospalotai kerwárosban, a
Bocskai ltca 4I. szám a|att, aho| Ujszászy
Lász|ő élete végéigéIt.

Bár továbbra is Rákospalotán lakott,
pacientúrája révén inkább Ujpesthez kötődött. A kerületben mindenfelé ismerték. és
Szerették. Magánpraxisát is fenntartotta.
Délutánonként, mikor munkahelyérő| hazatért, házátak földszintjén kialakított rendelőjében fogadta magánbetegeit. Ilyenkor
felesége asszisztensként segítette győgyítő
A második úIágháborúgyötevékenységét. Betegeivel elbeszélgetett,
keresen megváltoztatta Ujfeltárni bajaik esetleges mentámegpróbálta
szászy Lász|ó életétis. 1943
januárjában
lis gyökereit. Csak a betegségtőlvaLő félelem
a doni katasztrőfával
időben oldását szoIgáIő társalgást követően fogott
"gyzászlőskénta hozzá a kezelésekhez.
SAS behívót kapott. Tartalékos
Presbiterként is tevékenykedett a
keleti frontra v ezénye|ték,Kurs zk térségébe.
A sebesültek ellátásáért felelős orvos-tiszt református gyülekezetben. Előbb Rákospalota-Ujvárosban, a Rákos úton, majd az ővászötnyíí'élményeketéltát. A'frontot kétszeris
meg;1árta.Másodjfua a ga|íciaiLemberg tér- rosinak mondott templomban, a 12-es villamos palotai végállomás ánáI szolgáIt.
ségébőlhozott haza 800 sebesiilthonvédet.A
1976-ban nylgdíjazását kérte, de Lasérült katonákat irgalmatlan körülmények
Íőorvos hirtelen
zaits Jenő kőrházigazgató
között, marhavagonokban száIIították.Vizük
sem volt, a szanitécekhavat olvasztottak,ha a halá|a miatt fél éwe megbízták a vezetői Íe|vonat a bombatámadásokmiatt valahol vesz- adatok ellátásával.
Nyugdíjba vonulását követően sem
tegelni kényszerült.Harctéri nap|ója,melÉen
aprólékosgonddal írta|e a történteket' meg- hagyott fel hivatásának gyakorlásáva|. Mivel
őrizte ezeknek a borza|mas heteknek az efiI- időközben megözvegyült, magánorvosi renlékétis. A kicsiny fiizetbe vezetett események delésein nevelt lánya segédkezett. Kilencfeldolgozásaéspublikálásamégvítatmagára. venkét esztendős korában fogadott betegeket
uto|jára..
A háború vége felé Budapesten, az
Elete vége teIé az elismerések sem
ütoi riti katonai kórházban szo|gáIt, majd
maradtak el. 1990-ben az Ad Flonorem
visszatérhetetta Károlyi Sándor Kórházba.
ujp.'t 1840-1990 díjat vehette át. Külön
Mivel azűjpesti győgytntézetis katonai kórház|ett, ezétt a civil betegeket néhai Aradi
örömet jelentett számáta, hogy ugyanakkor
BéIa,avárosbanjó1 ismert jogász üresen á||ő kapta az emlékérmet gyermekkori jő barátlakásában he|yezte el. A kórházat megszáI- ja, Gyökössy Endre lelkész is. 1993-ban Pro
ló szovjet csapatok Ujszászy doktor antőját. Urbe kitüntetésben részesült. I994-ben
vehette át az Újpest díszpo|gárának járó oklefoglalták, így gyalogosan jfut ellátni
levelet. 1995-ben lakóhelye, Rákospalobetegeit.
A háborrit követően aKá,to|yt Sándor ta IGvá|ó orvosának vá|asztotta. 2001-ben,
Kőrház is vá|tozásokat élt át. 1951-ben a
70 éves szakmai jubileumán, a budapesti
kőrháizban szo|gá|ő Szent Vincés irgalmas
orvostudományi egyetemen rubin oklevelet
nővéreket szétkergették,a kápolnát meg- kapott.
200ó. november 18-án, 101 esztendős
szüntették. Ujszászy Lász|ő ezekben a nehéz
időkben is az alkotó , szewező orvosok közét
korában hunyt el.
Orvosi ars poeticájaként hatrrak azok a
tartozott, A korábbi kápolna helyén megsorok, amelyeket 2001-ben vetett papírteremtette a 32 ágyas Reuma osztályt. Ennekaz 50-esévekbentörténő megszüntetése rai ,,Kívánom, hogy orvos utódaim, kolIégáim is sok erőt és tudást kapjanak ahhoz,
vtán a II-es Belgyógyászatl osztá|y vezető
főorvosa lett.
hogy mások nyomor(lságán segíteni tudA kiváló orvos felelős beosztásokban janak, tiirelmük legyen az emberek problédolgozott: t951-tő| többször is ideiglenes máinak meghallgatásához, munkájuk hivatás
kőrházigazgató volt.
legyen."
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Sírospatak 19' szózadi óbrózolósa. A Bodrog fi)lé magasodí dombon a atjrös toron1 romjai ltíthatők

Újszászy Lász|ő életének
n?gy részét
Rákospalotán és
Ujpesten töltötte. Szívének
ugyanakkor legalább ennyire kedvesvolt Sárospatakis,
ahol a fivére, KáImán élt. Református teológiai tanár báty1át gyakorta meglátogatta, a
húsvétiünnepeket rendszeresen Patakon töltötte szeretteivel.
Sárospatak ősi település.Nevét a Bodrog mentén kialakuló mocsarakróÍkapta. Már
az Arpád-korban fontos szerephez jutott: itt
született Szent Erzsébet. II. Endre királv leánya. A település jelképe, a vörös torony, aváros legfontosabb erődítménye volt. A középkor végéna Perényi család birtokolta, ők építették ki a vár teneszánsz szárnyát. A város
fénykora Lorántffy Zsuzsanna és férje, I. Rákőcz1 György személyéhez kötődik. Ekkor
vá|t a reformáció Íelleg:,árává. Kollégiuma,
kön}'r,tára révénkiérdemelte a ,,Bodrog parti
Athén'' nevet. Patakon hosszabb időt töltött
Comenius is, a modern pedagógia aty1a.Itt
írta orbis Pictus című képes tankönywét. A
Kitekintés

vár híres Sub rosa terme a későbbiekben a
Bécs ellenes főúri összeeskiivés névadója lett.
A II. Rákóczi Ferenc áIa|vezetett szabadságharc idejére esik a város másik fénykora. Sárospatak a kurucok erylk (óvárosa volt, ahol
országffi|ést is tartottak.
A református kollégium a szellem embereinek generációit nevelte fel, Mőricz Zsig_
mond így írt az oktztási intézményrő|.,,,Kutya
nehéz iskola volt abban az időben a pataki
Kollégium. Jó iskola volt, szép iskola volt,
nagytekintélyű iskola volt, de _ nehéz iskola
volt. Itt ugyahis a tanárok azt akarták, hogy a
''
diák tudjon.
I} jszászy KáImán a református kollégium nagykö nyvtárának v olt igazgatój a. Sárospatak legkiválóbb ismer őjeként,a Pollack Mihá|y á|ta| tervezett díszterem kön1nrritkaságainak őreként tartották számon. A legnehezebb
időkben is a humanista, keresztyén szellemiség hordozőjaként tevékenykedett, U)szászy
Ká|mán hivatása területén és lakóhelyén
teswéréhez hasonló elismertséget vívott ki

magának. tr
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Szorrősv Menrnxlrr,

Egy nagyközségtől,
amelyik ilyen váro sházát tud építeni...
Beszélgetésdr. Derce Tamással, 1. tész
Dr. Derce Tamás polgármester úr immár minden
ciklus elején és végénaz
Ujpesti Közmíiv e|ődésiKör
vendége.2007. január 27 -én
Ujp.'t várossá nyi|váittásának centenáriuma

Amikor a delegíciőelindah, Újpestnek45 ezerlakója uolt, köziilük kerekítenszóntnkban:37.000
nxagary 4200 német,1j00 szloaók, de aolt
r"omón,horvtít,szerb ésegtébnemzetiséghez
tartoző is iisszesen941, 2t00 iparos dolgozotta
nagközségben,aolt eg/ sereg nagtudllalata kéktilon is jelentőséget adott a beszélgetésnek.
szen óllt a kiizségbdza,a későbbiadroshóza.
_ 1905-ben Szekszórd aárossd nyiluúnít- Hogan rekonstruólnópolgírruesterúr az akkori
ta,tutt, 1906-ban Úiput nagkiizség d'ekgíciőt
Ujpestet?
_ Kicsit messzebbről indulnék. Valókiildött oda azzal a céllal,uizsgÍljtíkmeg, bogtan
zajlott le a aárossó nyilaónítds, milyen előnyei és ban csodának tartom azt.,hogy az l830-as
milyen hótrdnyai aannak e közjogl stdtasnak.
évektőlkezdve az egykori sző|ős birtokok helyen alakult kisközség,majd nagyközséghová
jutott 1907-te, ,amikor Andrássy belüg1nniniszter idején Ujpest város lett. Különösen
azért tattom csodának. mert 1830-ban Magyarorczágvalóban a Balkán széIén
á||tvalahol. Ha csak egy statisztikai adatot mondok:
amikor 184ó-ban Magyarországonrnegnyflta
Pest ésVác kozotti vasútipáIya 30 km hosz.
szan. Ausztriában több mint 1500 krn vasútvonal volt, Angliában megközelítefte ez a
szám az ötezret.
- Petőfi lelkesenuersetis írt erről a 30
kilométerről.
Pedig sokáig a mawar vasutakon,kizárő|ag teherszállításvolt, csak nagyon sokára
lehetett utasokat száI|ítani.
Télen' amikor leesetta hó , tavasszalésősszel meg a sár miatt
nem lehetett közlekedni, az ország lakói gyakorlatilag nem tudtak eljutni ország(lton az
egyik helyről a másikra. Nyilvánvalóan Ujpestre is vonatkozott ez, hiszen futóhomokra
épi|tazegész.Ehhez képestjutottunkel odáig, hogy 1907-benrendezetttanácsúváros lett
Ujpest. Ha vendégekjönnek ésmegnézika
város|tázát,mindig felteszemazt a gonoszkodó kérdést,
hogy mondjanakma eg5,nagyközséget,amelyik egy ilyen városházát tud építeni' Wolfirer Lajos díszpolgárrá avatásának
Az apai nagtman,a testt:éréael,
ésa dédnagrnama; I898
I9t7 -es kózgyíilésijegyzőkőnyve nemcsak azt
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tartalmazza, mit tett az egykotitímársegéd, az
1848-as honvéd, akkorra nagyvállalkoző a településért.Számba veszi ez az e|ismerő okirat
az infrastruktútát, s azt, mi minden történt
ebben a városban úz év alatt. Amikor Ujpest
infrastruktúr ája gyakor|atilag 100 % -osan működik, valamennyi ktilső kerület közül a legfejlettebb, akkor nem szabad elfelejteni, ezt
nemcsak magrrnknak köszönhetjük. Azoknak
is köszönhetjük, akik már 188ó-ban kezdeményezték a Budapesthez va|ő csatlakozást,
meg azoknak a valamikori öntudatos újpesti
polgároknak, akik 1907 e|őttmár e|kezdtékaz
utak és terek aszfaltozását, sok utcában és téren keramit kockákkal borítottak több úwonalat. 1908-ban tették |e azt a keramitos követ,
ami még,ma is megtalá|hatő a parkolóban a
piacnál. Ujpest 1907 -re gyakorlatilag készvolt
a várossá nyilvánításra. A városstátus odaítélése éppen ezért t907-ben, ha ú'gy tetszík,
adminisztratív, egészen egyszer(l technikai
lépésvolt. A belügyminiszter mindezt mérlegelve várossá nyilvánította a nag5rkőzséget.
_ Mennyiben uóltozott ezzel a településen
az iigintézés?
- Egy nagyközségnek arra sem volt joga, hogy meghatározza,hogy este a kocsikhol
legyenek kivilágíwa, melyik oldalon közlekedjenek. Az építési
engedélyeket aváci járási
szolgabíróság adta ki. Egy nagyközségvá|asztott testiileteinek kevesebb joga volt a helyi
adók kivetésére és a Íe|haszná|ására. Az akkor
itt é|ők aztvárták, hogy a várossá nyilvánított
Ujpest fejlődése töretlen |esz. Számitottak a
lendiiletre, ami végül is a megléví gazdaság;
éspolitikai vá|ság elienére, a monarchia közös
országátjellemezte.
_ Mit mutat rneg polgdrrnester úr először
az 1900-ban felépultaárosbózán a uendégeknek?
- Mindenek előtt a dísztermet. Ismerem valamennyi kerület dísztermét.Mindenhová elmentem, egész egyszeríien azért, mert
kíváncsi voltam rá, hogy ők mit hogyan
csinálnak. A mi dísztermtink, ahol testiileti
gyííléseket,iinnepi kozgyűléseket éshangversenyeket is tartunk, messze feliilmúlja a többit. A díszterem berendezésétmutatva el
szoktam mondani a város történetét is. Avalamikori fcildszinti börtön-szobában ma fuattát
van. Megcsodá|ják azt a tikröt is, ami még a
drága jő boldogult polgári MagyarországMáInte(ú

rai Sándor által megörökített korszakából
maradt. Ma Magyarorczágon egyetlen szebb
vátosháza van) a kecskeméti. Az összes többi
meg Sem köze|íti.
_ Sok csalddnak uoltjelentős szerepe Újpest
történetében,kiizöttük érdeku a mór erulített
Wolfuereké.Miért, hogyan, honnan tekpühek
id.e?
- Szemben a Mildenbergerrel, aki magyarországi németként telepedett ide, a
Wolfirerek amaihatáron túlról, a Felvidékről
Kár o|yt birtokról j öttek. Azok kőzé tartoztak,
akik jellegzetes alakjai voltak a magyar polgárosodásnak és egyá|taIán városi életnek.
Jöttek a semmiből éssemmivel. Az 1840 előtti városok nem fogadtak be céhekbe nem tartozó mesterembereket. Mire észbe kaptak, a
mesterséget kitanult emberek a tehetségük
tévénvagyont ésingatl ant szereztek, polgárok
lettek. Elkezdték feszegetri a város belső tár.
sadalmi és politikai rendjét, és szép lassan az
adott település kiemelkedő szereplői lettek.

Az apai naglszülők uküaői képe,1918
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Wolfnerék abbanaz érte|emben
hasonlítottak
ehhez aréteghez,hogy egészlentről kezdték,
az 1880-asévekközepére mát jelentős bőr.
gyáruk működött, s Ujpestrrek meghatározó
személyiségei
lettek. Az 1880-as évekMagyarországána gazdaságifellendülésidején,
ők tudták ahol laknak, oda tartoznak.Ha úgy
tetszik kötelezettségeikis vannak.
_ Wolfuerék
Angliába, az angolbadseregnek szóllítottakbőrt, Amikor az említettdíszpolgÍri okleuélkésziih,napontea saját kiilxégükön
ezer ebédet
osztottakki, a gdrtulajdonosfelesége
is rnértea leuest.Nag iisszegíí
pénztad'omón1ozott az rijpestiszegényeknek.
-Ha jő| emlékszem,Wolfirer Lajosúzzer
e
forintot adott díszpolgársága a|ka|mábő|,
_ Ez akkor irgalmatlanpénzaolt. Nag,on
érdekes
figur.ája uolt Ujpexnek a KÍrolyiak, a
Wolfuerek ésa tiibbiek mellen Ugrő C,yula, a
nagközség utoktíbírója ésa aóros első polgÍrnrcstere.
_ Közismert, hogy résztvá||a|taz UTE ésa gimnázilm
alapításában,
s azis, hogy mi
mindent tett Uipestért. A
sorsa sajátosanmagyar. I.Jgrő egypolitikai kérdésben
a kormán1pártmelIett szavazott.Ez nem tetszettaz ineni újpesti
képviselőtestiilettöbbségi tagú ellenzékének
és ezért Ugróval szemben ,,koncepciós''
e|járást indítottak.P énzkez
e|ésiü ggyel vádolták meg. Ugró inkább lemondott, gondolván,
hogy jobban jár. Nem járt jobban,mert évekig foglalkoztak az ,,ig5réveI,,,
egészenaddig,
amíg az utána jött polgármester, dr. Miklós
Antal egy panamaügybe nem keveredett.Eladott 150 vagon nem létező lisztet és ezért
fegyelmivel leváltották. De nemcsak dr. Miklós Antalt érintetteaz igy|et, hasonló ügybe
keveredettavágóhídvezetője ésafőjegyző is.
Ugró Gyu|a ezt követően helyettes polgármesterlett, ha úgytetszik az é|etegy kicsit rehabilitálta. 1918 végénaz őszirőzsás forrada*
lom, mellé á11t,kdőbb az Újpesti Nemzeti
Tanács elnöke is lett. Ezétt 1919.után kikerült a kcizigazgatásbó|,Azigazi ésvéglegesrehabilitálása az Ujpest történetét bemutató,
máig forrás étté|{t
könyv meg1tásavolt. 1945
után sem kedvelték,1949-benhalt meg, köztiszteletbenálló ügyvédkéntÍejeztebe pályafutását. Erdekes dokumentum Ugró Gyula
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|9I2-es lemondó levele. Körülbelül ew
oldalon át sorolta, mi mindenbe fáradt bele,
mi mindent tett Uipest&t. Az utolsó mondat
azt tarta|mazza,hory ezen munkák után az
egészsége
megromlott. Akkorra azonbanUjpest már belekerült a maryat kózjo$ vérkeringésbeésa nemzetközitörténe|embe is. Hiszen kétélrzela várossá válás után. 1909-ben
Újp..t.'' rendezték a magyarországi po|gármesterekegyesületénekgyűlését.
Erről nekem egy nagyon érdekestörténet iut eszembe.1993-banvolt nálam kétidős
olasz űt. Az egyik mag'/ar szátmazásű volt,
úgyahogy törte a mawatt. Ez az úr elmondta, az ő nagyapjaasztalosvolt, egyike azo|anak,
étkészitették"in.
akik a v áro sháza berendezés
nétÚjpestről ment ki a '20-aséveklegelején.
mert faipari gyárat
Az urak azértvo|takná|am,
akartaka|apítaniÚ1p"'t.'', úgytudták, hogy
"
világon
- a legtöbb asztalositt van.
_ Hog,an éltemeg Úip,'t az elsőuitógbópéldáula közigazgatds?
bonjt? Hogtan míÍkiidiitt
- Nehezen.Több mint 17 ezer férfrvonult be a hadseregbe.Isteni csoda,hogy kriztilnk 22I vagy 222 ember maradt csak kint a
jegyzőkönyvekben álharctéren.A kozg5ríilési
landó apaLn^s4
hogy elviszik a hivatalnokokat.
A háboru végefe|émár majdnemkaotikusállapotok uralkodtak.Nagyon nagy volt a szegénység.Folyamatosankészültekkimutatásokarról,
hogy a várost szo|gá|őtisztviselők anyagi helyzete milyen, folyamatosan érkezteka ktilonboző segé|ykérelmek.
Komoly probléma vo|t az
itt állomásozó hadsereg parancsnokaivalis.
Nagy lelkesedésseladták át a hadseregneka
Viola utcai iskolát, ahol egy Pestről ideszakadt
valamelyiknevesebb
éltesmatróna, egyébként
grófi családsarja,önkéntesápolónőkéntdolgozott' Komoly vihart kavart akórházban, majdnem be kellett zárnj az intézményt.Ujpest a
kormány felhívásáraaz ébező császáwátosnak,
Bécsnek50 vagon lisztet kiildött. oly"'működésiproblémák azonban.melyek a város közigazgatását összeomlással fenyegettékvolna,
nem voltak. A vágóhídról például elvitték a
mrrnkások90%-át. Egy esetbenarra kényszerültek, hogy valakit elbújtattak,annyira nélhilözhetetlen volt a mrrnkája.Nélhile a vágőbíd
nem működött volna tovább.
_. 1918.ban,a Deók utca 28-ban,eg
Derce Armin neuííúr, az ön naglapja Magtar
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Gombipar néaenüzemet létesített.i nemcsak rokona, eg korszak jellegzetes képaiselQének
is szóruított.
_ Az apai nagyszüleim a polgároknak
azt a úpusát képviselték,akik hihetetlen szorgalommal, hihetetlen kitartással jutottak el
oda, ahová eljutottak. Az iJ'zem fénykorában
sok embernek adott munkát, kis- és nagykereskedőknek egformán szá||ított, exportra is
termelt. Az utolsó szállításuk például fugenúnába ment. Aztán kitört a habo.a és pénz
nem jött meg érte. I947-ben értesítéstkaptunk, hogy az argenin úr kifizette a száI|itás
ellenértékétés megkaptuk a pénzt _ mindez
az akkori erkölcsöket pé|dázza.A Deák utca
28-ban voIt azid'zem, a20-ban lakás. Két gyerektik született. Edesapám vo|taz egrk, amásik a nővére volt, aki hat évesen magára rántotta a forró vizet ésmeghalt. Ennek megfele|ően apá,mat,mint egyszá| maradék gyereket,
nagyon ővták, tanították. Nagyapám annak a
híve volt, hogy elsősorban tanulj meg dolgozni' legyen szahnád', és utána jöhet minden.

Apámat addig nem is engedték eg'yeteÍnre'
amíg le nem érettségszett ésazza| egy időben
ki nem tanult egy sza|anát. Szerszámkészítő
lakatos lett, a nag5,apám keményen fogta, ná]la
tanult. Egyébként nagy hasznát vefte, mert a
háború után, mivel nem itthon végezte az
eg'yetemet' azt mondták apámra, hogy Derce
ít, magának még érettségijesincs, mert érettségit meg Bécsben tett.,így legalább el tudott
helyezkedni lakatosként.
_ Hogan alakult polgónnester úr személyessorsa?
Az édesamJám1980-ban halt meg. Mi
hárman vagyrrnk testvérek. A nagyobbik báqám é|ta szüleimmel, s így természeteserlazt
mondtuk a kisebbik bátyámma|,legyen a tied
aház,Bátyám karácsony előtt két héttelszólt,
hogy összeszedte az otthon megmaradt hivatalos iratokat. Ez öt ruháskosárnyi levelet,
iratot, dokurnentumot jelent. Azőta mondja,
hogy menjek ésválogassak. Még nem szántam
tá magam. Egész biztos, hogy az iratok
nagyszüleim életévelés a gyárral kapcsolato-

Gombgltír, Deók u. 20., 1920. Alltí sor balről a 4. a nagpapa @eree Arrnin) , mellette a nag|man,& a m.unkósokkal
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sak' Az üzem életeUjpesthez is kötődik, de
bevallom őszintén,hogy ez érdekelkevésbé,
ha egyszer a kezembe veszem az íratokat,
inkább az a fontos,hogy mit fogok találni, milyen személyesemlékmaradt meg közöttiik'
_ Térjiinkaisyzaa múltboz!1919 őszén
ru.egnííntették
Ujput önólhísógót ésSeruseyAla.
d.iírt,Brasstínr.eg|e
ftjeg,zőjétbelyeztékid.e,ún.
törll ény
batősógi biztosként.
- Az öná||óság felfiiggesztésének
több
oka is lehetett.TaIán szerepevolt ebbenUgró
feladawálla|ásának, a Tanácskö ztársaság idejénelkövetett politikai gyilkosságoknak,amelyek emlékétmost aDeákutcában emléktábla
őrzi, Szerepe lehetett ebben a királypuccsok
keltette bizonytalanságnak,meg talán annak
is, hogy az atgo| bankok megtagadtáka kölcsönök nyújtását,
. Semsey
Aladór 1922-bena helyreólltönkorruónyzatisógután a aórospolgírntste'relett,
- Semsey,akinek emlékétma Ujpesten
egy park őrzi, abszo|űtpoziúv mintaképevolt
a tökéletes vátosvezetőnek. Nem véletlen,
hogy 1920-1938 között irányttotta a várost.
1922-ben a kozffiés lényegbenegyhangúlag,
szinte kózÍe|ktá|tássalválasztotta meg pol gármesterré.Mindent megtett Ujpestért. Ezt
qpest későbbi fejlődése-isbizoiytga. óriási
szerepe volt a kőrbázak létrejöttében.Ektor
éptilteka Mátyás tétenazún.,,városiházak,,,a
lakássalnem rendelkező szegényembereknek.
_ Úiput 1929-benmegleijogti atÍ,r.os
lett'
_Eznagy előrelépés
volt! A megyeijogú várost lgyanazok a jogosíwányokillették
meg, mint egy megyét.Egy rendezett tanácsúvárosnak példáulahatÁtozataiellen a megyébenlehetett fellebbezni. A megyei jogu
városnak bizonyos döntéseit jóvá kellett
hag1'rria megyének.A megye azonban nem
szólhatott bele a megyei város ügyeibe. A településszinte úgy mííködött, mint a valamikori királyi város. A polgármester szinte
ugyanolyan szuverénúr volt, mint a megye
vezető alispánja.
* Emberileg is rakonszenuesuolt Semsey
Aladár.
- Igen. 1938.ban azért mandott le,
mert nem tetszettneki az a politika, ami az országbanésÚjpesten is kezd]ettkialakulni.
_ SemseyAlad,úrmindenmankanapjónak
reggelén
kiirbejórta a piacot'Polgórrnexerúr is a
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piacot jórja, hacsak nincs aalaruilyen hiuatalos
tórgtalása mór kora reggel.
- A legelső emlékem az é|etembő| az,
hogy keresztanyám, nag5,anyám testvére végigsétáltvelem a piacon ésvett nekem egy tejfö|t. Azt, hogy miben volt a tejfól, már nem
tudom. Amikor minden második nap kimegyek a piacra mindig eszembe |ot ez a tejfölvásárlás. Ma már nem eszem a piacon tejfölt,
de mind a mai napig a piac jelenti Ujpestet.
_ Polgírmesur úr nincs uéletleniil eg jő
története a oiacről?

- Van kettő is... Az e|ső
{ryy kezdődik, hogy amikor
polgármester lettem, akkor
egy gyerekkori barátom

megkeresett, ésazt mondta,
amíg te vagy a polgármester, addig itt Uj-

pestennagy balhénem lesz. Ha valami gondod van, szólj! Néhány héttelkésőbbmegkeresett a piacról valaki, hogy védelmi pénzt
kérnek tőle' Szóltam a barátomnak. Nem
ügy, lerendezzik. Bejött kétnap múlvaa kereskedő, nag.yonmegköszönte a segítséget,
és
elmondta, az wrak végtelenül úriemberek
voltak, tisztességesenviselkedtek. Azért érdekes nekem ez a történet. mert amikor
I994-ben polgármester lettem, akkor megint
bejött, egyébkéntnem igen |áttam, és
ugyancsakazt mondta, nem lesz gond. Ezt
megismételte 1998-ban és 2002-ben is.
Sajnos2005-benmeghalt.A másik történet a
sakkhoz kapcsolódik. Valamikor viszonylag
tudtam sakkozni. }Iáromszor voltam budapesti ktizépiskolaibajnok, három alkalommal
lettem Budapest Bajnok, az orczágcssversenyrenem mentem el. Kintvoltam eryszer a
piacon, sakkoztam, és megszólított egy úr,
nem akarok-e vele játszani' Játszhatunk,
mondtam neki. ó azonbaningyen nem játszik. Mibe játszunk? Megbtintette a városi
hatóság építésiigyiszabá|ysérépítésíÍgyi
ki
kellett
fizetnie 30 ezet forintot. Ha
tésért.
veszítek,akkor nemftzet, ha viszont énnyerek, akkor fizet. Es leültiink játszani.A matt
e|őtt egy lépésselfelállt, nem várta be, hogy
lehúzoma bábut, felá||t,benyúlta zsebébe,és
azt mondta. most kifizeti a 30 ezer forintot.
Azt kértemtőle, tartsuk be a rendet, adia fel
postán' hivatalos csekken apénzt,
(Folytatjuk...)
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Népsziget
Mi gyerekek csak Szúnyogszigetnek neveztük magunk
közöm, ugyanis a rraw Duna
ésa kis öböl közti vékonyfoldsáv tele volt szúnyogokkal,
amit az akkori időkben nem irtottak. Az itt
épült csóna|{tázak ésvikkendh ázak u|aj donosai meg az etre sétálóksokat szenvedtekezektő| avérszívóktól.A szigetrea kis Duna hídján
lehetett eljutni a Yáci út Arpád út sarkáról.
Nyári i':]őszakbannéha volt ,,kis csühögő'',
amely Ujpest megállóhely ésa budai gázgyár
között közlekedett. Fillérekbekerült a viteldíj,
amit mi gyerekek is ki tudtunk könyörögni a
szülőktől. Elemista koromban az osztál|ya|a
tanítőnéniáwitt minket. ésitt tartotnrk a madarak és Íák napját. Ahogy átértiink,az e|ső
fudról hatalmastérvolt, ahovakirándulni, játszani lehetettmenni. Mint kisebb gyerekekmi
csak idáig mentiink, míg egyszer izenegynéhány éveskorunkban elindultunk fe|fedezőútraDél felé.Számos csónakházkerült utunkba, a másik oldalon, a Í:agyDuna felényaralók
sorakoztak.Az Ujpest feléeső parton csendes
volt a víz, jasttandó hajók tömege vátakozott.
A sziget csúcsáraleérvenagy cigányzenésétterem á|It. Ez volt Illik Viktor halászcsfudája.
(Illik Viktor az eg51kleggazdagabbhalászmester volt, akinek a Vécseyutcábanvolt egy ,,pa|otája,,.)Ladikokkal hordták ide a vendégeket
a Yáci úti 55-ös villamos Gyöngyösi utcai
megá||ójábó|. Az 1930-as években történt,
hogy a ladik túl súlyosvolt, elsüllyedt, ésso-

kan a vtzben lelték a halálukat. Az újságok
nagy cikkekben írtak az esetrő|.Enltátt a szőrnyíítragédiattánmotoroscsónakokszá||ították a vendégeket.
Amikor azután a huszadik évtink felé
jártunk, végigsétáltunk a két fudon. óboda''
letérve jobbra, Eszaknak mentiink, elhaladtunk a Hungária (textiles) strand előn.,vé$g a
Nánási úton a Római frtdőhöz. Igaz, hogy
Ujpestről gyalog hosszú vo|t az út, de két fiatalembernek (mint Zo|ibarátom ésén)ez a 45
perc meg sem kottyant. Mind a kettőnknek
ingyenes belépője volt. Afiirdő előta éfteremben háromtagú' zenekat játszott. Az akkori év
slágere a Kis kíváncsi kacsa ésaKÁr összeveszni velem címííslágerek voltak, amelyeket eredetileg Kazal Lász|ó énekelt.
Egy alkalommal, a 10-esvillamossal elmentiink a Yáci űtra a festék gyárig, majd a
Váci utat elhagyva, a makadám úton bandukoltunk tovább a szigete. Itt az északi tészen
voltak a fo|yamőr |aktanyák, nagy hajójavttó
műhelyek. Ez vo|t az az ítt, ahol szátaz lábbal
vaw avtőval is be lehetett jutrri a szigetre. Minél közelebb értíink a hídhoz, annál zoldebb
volt a teriilet.

Fabóz a rzigeten

Illik viktor haLÍszcsárdóia'1940,

Leueleslídánkből
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Igy nézett ki a Szúnyogsziget az én
időmben. Nagyon ftg jártam arra' nem tudom, milye n vá|tozásthozott az idő a ltld űjjáépítése
után. Tudom, hogy a sziget ma is
meg'van' de megszíínteka laktanyák, megszűntek a Yáci űa gyárak ésUjpesten megszíinta jugoszláv kikötő. t]
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Könyvek Uipestről

jelentős személyiség
ei, a|apítói,Ujpest iparának vezető személyiségei
elevenednekmeg a
A Budapesti Honislapokon. Az ortodox hitközséget a|apítő
mereti Társaság ké- Goldmann Jőzsef rabbin kívül dr. Venetiáner
zikön1wének GábLajos ésdr. Friedmann Dénesmunkásságátis
riel Tibor á|ta|.szer- ismerteti a kötet. Közösségüket a háborús
kesztett harmadik veszteségek,megaláztatások szinte teljesen
kótete a Budapesti szétdű|ták,alig néhány család tért vissza a
Históriák e|őadás- munkaszolgá|atbő| és a deportá|ásbóI. Az
sorozat 2005. évi 1945 lur:ánűjjáé|edt
közösség é|etét,
szeméIyt.
anyagátközli. A főségeitevékenységét
rövid krono|óg|átközölve
város helytörténeti a mai napig kísérivégig a szerző, Deutsch
főrumán neves kuLász|ő több érdekes,a hel1történetszámátais
tatók, helwörténé- fontos, eddig nem ismert adatot közöl tanulszek beszélnek szakterülettik egyes feltárt
mányában.
érdekességéről.
Qpestről Kriz-sán*Sándorelőadásaaz Ujpest_Rákospalotailóvasutak törtéGyászhit
nete szerepela kötetben. Részletestörténetét 200ó. december25-én,életének81. évében
olvashatjuka Pest-újpesti,a megyei és az eihunyt Horny.ákTibor, az,56-os Szövetség
Ujpest-rákospalotai vonalnak. Kik, hogyan a|apítőelnöke. Az egykori politikus 195ó. okutaztaka kocsikon, milyen teherforgalombotóber 30-án résztvett aMagyar Függetlenségi
nyolódott a járatok számárakialakítottsínpá- P árt űjjászervezésében.
Kétérnryifogva tartás
rokon. vés's követhetjük sorsukata villamos- után, L959-ben 12 év börtönbüntetésre ítélközlekedés megindulásáig. Kiegészítőként ték.A rendszerváltástkövetően számosvisszaegy-egy fővátosi civil szervezet bemutatko- emlékezőkötete jelent meg.
zását is napirendre tűzi a program. A ktitet
második tészébennaprakészlistát talál az ér- Centenáriumi vetélkedő
deklődő a fővátosi kazgyííjteményekről,s Az Újpesti Helytörténeti Alapíwány meghirhelytörténettel foglalko zó civi| szervezetel<r
ő|
dette a centenáriumi helytörténetivetélkedőt.
is. Az utolsó egységbenBudapest történeté= Aversenyre 11 általánosiskola nevezettbe. A
nek 2005-benmegjelentválogatottbibliográ- megmérettetéSre
a 100. évfordulóhozkötődő
fiáiát olvashatiuk.
rendezvényekkereténbeltil, 2007. szeptember végénkerül sor' A csapatokelőzetes felAz Ujpesti Zsidó
adatkéntelkészítikew-egy nevezetesújpesti
Hitközség történe- kozéptiletmakettjét,1:200-asméretben.A
térő| írt tanulmányt vetélkedőalkalmávalkerül sor az ígyfelépített
Deutsch Lász|ó az mini-Újpest épületeine
k zsíirizéséíe.
újpesti hitközség
főrabblja, A közelJótékonysás|báL
múltban megjelent Február l7-én, az Ujpesti Polgár Centrum
kiadvány a kezde- adott otthont az Első Ujpesti Polgári
Jótétektől tfugya|ja az konysági Bálnak, amelynek több százezer foújpestizsidóság törrintos bevételéta résznrevőka Szent János
ténetét.
Első telepe- Apostol Katolikus Altalános Iskola javára
seik már az 1840-es ajánlottákfel.
évekbenlétesítettek
itt üzemeket,építettek
otthont. Lő,y Izsák timár mesterésa község első bírója,Neuschloss
Simon faiparos mellett néhányeddig kevéssé
Márciusi számunkban a 31. oldalon látható
ismert iparos nevével is találkozhatunk. A
fotókat az Újpesti Helytörténeti Gfíjtemény bocsátotta
közösség egyháziéstársadalmiszervezeteinek rendelkezésiinkre.
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