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Dr. Pohl Sándor:*
,

Uipest megyei város szociális
intézményei

A t öbb mint  70.000 lakosú Ujpest  a
Székesfőváros után Magyarország egyik leg-
jelentősebb ipari, fő|eg gyáripari városa, így
természets zerűleg szociális intézmé,nyeiben sok
más várost mege(őz.

Szociális intézményei egy részét maga a város
tartja fenn s vannak intézményeink, melyeket
segé|yez.

Ú3pest szociális intézményeit öt főcsoportban
fogom ismertetni: I. Anya- és csecsemőgondozás
(Terhesvédelem),  II .  Gyermekgondozás,  I I I .
Szegénygondozás' IV. Elaggottak gondozása, Y.
Munkásjó1ét i  és munkás-egészségügyi  intéz-
mények,  végül  a Város i  T isztv ise lők és
Alkalmazottak Segítő Alapj a.

I. Anva. és Csecsemővédelem
u, aUjpesten

Az egészségügyi és szociális gondozásnak ezt
az ágát Újpesten elsősorban az újpesti Stefánia
Fiókszövetség (17. és 110. számri) rendelőinté-
zetei, ezenkívül az Újpesti Szülőotthon terhes-
védelmi szo|gá|ata v égzik.

A stefánia Fiókszövetségnek a dispansereken
kívül egyéb igen hasznos intézményei is vannak:
anya- és csecsemőotthon, itt az év folyamán 48
anya és csecsemóje nyer elhelyezést' át|ag 40-45
napon keresztül; napktizi otthon, ahol 90 gyer-
meket ápolnak, elhagyatott kisdedeket, akiknek
vagy nincsenek hozzátartozőí, vagy azok a nap
legnagyobb részében dolgoznak; tejkonyha, itt 609
védenc 21.092 adag tejkészítményt és egyéb
tápszert kapott az év folyamán, összesen 16.234
li ter mennyiségben; quarzfény -kezelésben 62
védenc részesült 593 esetben, 184 kezelési óra
alatt; a csecsemő és gyermekkórházban az év
folyamán ápolt betegek száma 603 volt. A Stefánia
napközi otthonába utalt csecsemőket részben a
város, részben az á||ami gyermekmenhely tartja el.

Egy gyermek napi ápolásának költsége 56 fiilér. A
város egyébként a következő címeken és arányok-
ban támogatja a Stefániát: csecsemőkelengyére évi
3.000 P, tejkészítmények és tápszerekre évi 11.000
P, Stefáni a- íntézmény ekre ( 1 7. sz. rendelő intézette|
együtt) évi 10.800 P' 110. sz. védőintézetnek évi
1.800 P, védőnők városi pótdíja 3.120P. Az anyák
otthonában s a csecsemőotthonban elhelyezettek
élelmezési költsége évi 30.000 P.

A múlt évben a két védőintézetné| gondozás
alatt volt 610 terhes nő, 1.936 gyermekágyas nő,
2.727 csecsemő és 2'115 gyermek. orvosi tanács-
adáson megjelent 194 terhes, 3.993 csecsemő és
1.675 gyermek. A védőnők terheseket, gyermek-
ágyasokat, csecsemőket és gyermekeket összesen
2|.340 esetben látogattak meg..

A védőintézetek részberr Ujpest város, részben
az Országos Stefánia Szövetség ítján a következő
segélyeket juttatják a védenceknek: I12 kg cukor
539 védencnek, napi |l2 Liter tejet 6 hónapig 800,
pőttápszert 680, szülészeti vándorládát 14, vándor-
kelengyét 5, ruhasegé|yt 7, mosdószappant 640,
hintőport 589, ingyen gyógyszert I.52J, szacha-
rinos teát 112 és egy-egy pát cipőt 11 esetben.

A S tefán ia intézet í gy nev ezett j o gvédői r odája
eljárt, illetve közbenjárt védencei érdekében a
hatóságokn á|: házasságkötési, örökbefogadási, nő-
és gyermektartási ügyekben. E működés terén
kapcsolatot tart a Stefánia az országos Szociál-
politikai Intézet űgynev ezett néphivatalával.

Az Újpesti Szülőotthon a szülészeti és nőgyó-
gyászati orvosi tevékenységén felül a terhességi
tanácsadás révén prevencióval is foglalkozik. Az
intézet orvosai ugyanis számta|an esetben
tapaszta|ták azt a kimondhatatlan hátrányt, amit
okozott, hogy a szu|őnőt nem látták egy ízben sem
terhessége alatt a szülés megindulása előtt, amikor
mégbőségesen lett volna idejtÍk a szüléskor jelent-
kező komplikációk megelőzésére (veleszületett
vérbaj, terhességi vesebaj, rángógörcsök, kompli-
kációk szűk medence miatt). Ezért saját elhatá-

* Dr. Pohl Sónilor (1897-197Q Újpest polgórmestere volt 1938.19j9.ben. A most kijzölt előa'dása 1939.ben haigzott el.
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rozásukbó l  15 évveI eze|őt t  e lkezdték azt  a
tevékenységet,  amibő l  a mai  úgynevezett
terhességi  tanácsadás k i fe j l őd ö t t .  Hetenként
kétszer tartanak terhességi tanácsadó rendelést,
amikor is 20-40 asszony jelentkezik és kerül
v izsgá|atra. Azokat, akik terhességgel kapcsolatos
betegségben szenvednek,  ke1lő  időben
győgykezelésre ktildik. Minden jelentkező terhes
nőt átküldenek az országos Szociálpolitikai Intézet
gondozó intézetébe, ahol vérvizsgálatot és rtintgen-
átyll.ágítást is végeznek rajtuk. Angol mintára
bevezették, hogy minden jelentkező terhes egy
pohár tejet és kekszet kap a viárakozás ideje alatt,
ez a jut tatás is  n öve l i  a  je lentkezés vágyát .
orvendetes jelenség, hogy mióta ez a tanácsadás
működik, egyre ritkábban kerül megelőzhető
betegséggel újpesti szi|őnő az intézetbe, inkább
falvakból kerülnek be ilyen esetek, ahol ilyen
tanácsadás még nincsen,  Vagy nem míík öd ik
kellőképpen.

A város 400 csecsemőt és szoptatós anyát
részesített a múlt évben napi fél liter tejsegélyben.
Mindazokat a csecsemőket, akiket szoptatni nem
tudnak, ha rászorul nak, tápszersegél yben részesíti.

II. Gyermekgondozás

fl Újpest m. város óvodói és napközi otthonai,
Gy ermekétkeztetési akció' At.vaház.

Az Újpest város területén élő mintegy 2.000
óvodás korban |évő (3-6 éves) gyermek közül
1.694 volt 1938. évben a viíros óvodáiba beíraÍva.
osszesen 30 óvodánk van,  ebbő l  24 városí
(községi)' 2 á||ami, 1 felekezeti és 3 magánóvoda,
40 óvőnő foglalkozik a gyermekekkel, mellettük
csaknem ugyanannyi dajka segít a kisgyermekek
gondozásában.

Amióta a törvényhozás az óvodák felügyeletót a
tanfe lügye lő  hatásk ö rébő1 a t iszt iorvosok
hatáskörébe utalta, azóta Újpesten is - a törvény
intencióinak megfelelően _ lényegesen meg-
változott az ővodák szerepe és az ővodai munka. A
m. kir. tisztiorvos rövid tanfolyamon átképezte az
óvónőket a pedagógiai foglalkozás területérő| az
egészségügyi  gondozás és a k isgyermekek
higiénikus életre való nevelése és szoktatása
irányában. A gyermekeket az ővőnők minden
reggel gondosan átvizsgá|ják és a betegeket
orvoshoz,  i l le tő1eg hazakü ld ik .  Sz igorú

kötelességük a hiányző gyermekek sorsa felőli
érdeklődós, különösen olyirányban, hogy a netán
beteg gyermek orvosi kezelésben részesül-e. A
városi orvosok minden két hétben meglátogatják és
megvizsgálják a gyermekeket. A m. kir. tisztiorvos
pedig hathetenkónt vizsgálja felül az egészségügyi
el|átásnak ezt a mődozatát. Minden óvodás gyer-
meket minden évben az iskola-egészségvizsgáló
központ szakorvosai megvizsgálnak és megrönt-
geneznek.

Újpesten az iskolák és óvodák keretein belül ez
idő szerint 15 napközi otthon működik, amelyeket
mintegy 900 gyermek vesz igénybe. A gyermekek
a napközi otthonban ebédet és uzsonnát kapnak,
ezen kívül ebédsegélyben részesülnek mindazok az
iskolás és óvodás gyermekek, akik bár nem járnak
a napközi otthonba, de az ingyen étkeztetési akció-
ra rászorulnak. Jelenleg mintegy 1.500 gyermek
kap naponta ebédet. Az újpesti Stefánia Fiók-
szövetség nagy főzőkonyhájában készítik el a
gyermekek étkeit - orvosi felügyelet a|att - a
város központjában, innen a város közelebbi
he lyekre lovas kocs ikon,  távo labbi  he lyekre
teherautókon szétviteti hőtartő edényekben az
ó le lmet az egyes napköz i  ot thonokba.  A
gyermekek élelmezése fejenként és hetenkónt
(nyersélelem 7 ,2a P, főzési költség 2| flllrér, kenyér
9 fi l lér, tej 25 f i l lér) 1,75 P. A város a főzési
költségeket évi átlagban 9.000 P-ben téríti meg. Az
ebéd levesből, főzelékből (hetenként kétszer
hússal) és 5 dkg kenyérből áI|; az uzsonna z U2
deci tej és 5 dkg kenyér. Ezzel az étkeztetéssel
kapcsolatban kerül kiosztásra a zö ldkeresztes
cukorakció által juttatott cukoradag is. A város az
iskolai és óvodai étkeztetési akció költségvetése
keretében látja el élelmiszerekkel a gyógyiskolát és
az Országos Szociálpolitikai Intézet napközi
ot thonába járó  nem gyár i  munkás csa ládtag
gyermekeket is. A gyermekek az ővodai napközi
otthonokban az elfogyasztott ebód után háLő-
teremmé átalakított helyiségben nyugágyakon
pihennek az ővodai foglalkoztatás újbóli meg-
kezdéséig (délután két óra), majd e foglalkozás
végén fogyasztják el az uzsonnát. Az óvodák egy
része té|i fürdőberendezéssel, másik része pedig
nyári lubickoló medencékkel van ellátva.

A felekezeti óvodák csoportj ába tartoző
Karmelita n.ővérek óvodája is említést érdemel a
legmagasabb igényeket is kielégítő higiénikus és
egyéb berendezései és az egészségügyi neveléssel
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igen jó l  ö ssze i l l ő  magas fokú va l láserkt i l cs i
gondozás miatt. A Karmelita nővérek napközi
otthont és internátust tartanak fenn. Ők alapították
s tartják fenn Újpest egyetlen átvaházát, ahol a
leg|obb higiénikus és egészségtigyi körülmények
között mintaszerű nevelésben rószesítik a teljes és
féIárya gyermekeket.

b) Az újpesti iskolaorvosi intéznlény. Az újpesti
Könyves Kálmán ftúgimnázíumban és a Kanizsai
Dorottya leánygimnáziumban a val lás- és
k özoktatásügy i  min iszter  áI taI  |938.  évben
kinevezett külön iskolaorvos műkodik.

A város többi iskolái (és esetleg óvodái) részére
külön iskolaorvosi intézmény felállítását és meg-
szewezését hatáirozta el a város képviselőtestülete.
A tervek szerint tíz városi iskolaorvos működnék,
akiknek egy része az iskolai gondozónővérek
közreműköclésével és támogatásával eLvégezné
mindazt a munkát, amely az iskolaépületre, az
iskolatermek, berendezések és tárgyak egészség-
ügyére,  továbbá a n övendékek egészségügyi
nyilvántartására vonatkozik; ugyancsak ők végzik
majd el az iskolákban esetenként szükségessé váló
különleges külső murrkát. A városi iskolaorvosok
egy másik csoportja pedig szakorvosokból áll, ezek
a már ismertetett és a gyermek-tüdőgondozó
helyiségeiben mííködő iskolai egészségvizsgáiő
központ orvosai lesznek, akik a sorozatos iskola-
vizsgálatok alkalmával, vagy pedig speciális okból
oda e|őá||ított növendékeket mindenféle orvosi
s zaks zempontból v izs gá|j6k meg. B elg y ő gy ász-,
szívspecialista, tüdőgy ógy ász-, röntgen-szakorvos'
szemész, ortopéd-sebész, esetleg orr-torok-g égész
szakorvosok műkridnek majd itt, akik minden
gyermek kartotéklapjára távezetik a talált kóros
vagy rendellenes elviíltozásokat.

Az újpesti városi iskolaorvosi intézmény műkö-
dését, a szewezet teljes kiépítése után is az fogja
jellemezni, hogy nem marad meg működésében a
kóros elváltozások regisztrálásánál, hanem mindent
megtesz és e célbólminden szaktényező és minden
órdekelt segítségét igénybe veszi azért, hogy a
betegnek ta|á|t, vagy betegségre hajlamos gyeÍme-
kek betegségükre megfelelő kezelést is kapjanak. E
célból állándó érintkezésben lesz a szülőkkel' a
h áziorvo s okkal, az iskolai g az g atókkal, os ztály -

főnökökkel és a testnevelő tanárokkal. Továbbá
természetesen sZoros kapcsolatot tart fenn a
gyógyiskolával, ahová a tüdőbeteg gyermekek egy
csoportja kertil.

c) Gyermekgondozó intézet (és egészségvizsgóló
központ )' A gyermek-tüdőgondoző intézetben
minden esztendőben megvizsg áIják Újpest összes
iskolás és óvodás gyermekét, továbbá a tanonc-
iskolába beiratott tanoncokat (évi 12.000 vízsgá|at)
és minden két évben megvizsgá|ják az összes
leventéket. Tüdőgyó gy ász, belgyógyász (szÍv -

special ista), ortopéd és röntgen-szakorvosok
vizsgálják, gondozónővérek gondozzák a gyeÍme-
keket. Minden évben minden gyermek röntgengép
elé kerül. Minden beteg törzslapot kap, mely
végigkíséri életén.

P|. |937. évben megvizsgáltak 5.034 iskolás
gyermeket, ezek közül v eszé|y eztetettnek, illetve
betegnek találtak 678 gyermeket. A veszé|yeztetett
és rendszerint gyenge e|Iená|Iású, rossz kondí-
cióbarr lévő, de még nem beteg gyermekek tcimege,
hogy a tüdővészt meg ne kapju, egyrészt fokozott
gondozásban, másrészt mindazon városi jóléti és
segítőakcióban részesül, ami csak rendelkezésre
áll, tehát ingyen tej- és cukorakcióban, iskolai ét-
keztetési akcióban, gyermeknyaraltatási akcióban.
Az ilyen gyenge tüdejú gyermekek közül százat
évente Farkasgyepű nyaralótelepre küld a város.
Ezenkív ül az intézetb en quartzf ény -kezel é sben é s
gyógyszeres (csukamáj o|aj, arzén stb. ) kezelésben
részesülnek. A betegnek talált gyermekek három
csoportra oszthatók:

1. olyan természetű betegségben szenvedők,
amelyeknek kezelése rendes nyilvános iskolába
járást megenged (rövidlátás, könnyebb és közepes
fokú szívbetegségek, ugyanilyen fokú gerinc-
ferdülések, lúdtalp stb.). E gyermekek szülei vagy
háziorvosai értesítést kapnak a ta|á|t kóros elvál-
tozás lényegét és kezelését illetőleg, a tanárok
pedig (különösen a testnevelési tanárok) meg-
különbözt etett bánásmódra kapnak felhívást.
Szükség esetén bizonyos megerőltető tantárgyak
alól felmentési javaslatot visznek a tisztiorvosi
hivatal űtján.

2. Betegnek talált gyermekek csoportja. olyan
könnyebb megbetegedések hordozói ezek, akik
nem igényelnek kórhá zi, v agy szanatóriumi ápolást
(elsősorban kezdődő tüdófolyamatok). Ezeket a
vízsgáiő intézetjavaslatára a m. kir. tisztiorvos
fe lü lv izsgá l ja  ( r öntgengép e lő t t )  és ha
szükségesnek ta lá l ja ,  k i t i l t ja  őket  a rendes
nyilvános iskolából és az újpesti Gyógyiskolába
utalja. (Lásd bővebben a Gyógyiskola ismer-
tetésénél.)
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3. olyan súlyosabb beteg gyermekek csoportja,
akik kórházi, szanatóriumi ápolást igényelnek.
F,zek hozzátartozói, vagy orvosai felhívást kapnak
a gyermekek kórházi elhelyezésére.

A gyermek-tüdőgondoző a tidőbetegnek, vagy
egyéb fertőző betegnek talált gyermekek hozzá-
tartozőit bekéri és azokat is megvizsgálja. A
betegnek ta|á|t feInőtteket az országos Szociál-
politikai Intézet (felnőtt) újpesti tüdőgondozó
intézetbe küldi. Igen fontos működése az inté-
zetnek a leventék időnkénti részletes áwizsgáiása,
mert ebben a korban nagyon sokféle betegség
kezdi ki a fejlődő szetvezetet (ebben a korban
találjuk a legtöbb súlyos formájú tüdő-megbetege-
dést is), ezeknek korai felismerése nagy jelentő-
séggel bír. Ilyen alapos leventevizsgáIatot tudtom-
mal más városban nem végeznek.

fl Újpesti Gyógyiskola. A sorozatos iskola-
vizsgálatok alkalmával betegnek talált gyermekek
egy része aktív gümőkóros beteg, aki azonban
kórházi ápolást nem igényel, csupán jó higiónikus
kömyezetet, jó és céIszerő táp|ákozást, gondozást,
orvosi felügyeletet, kezelést és megkülönböztetett
bánásmódot. I lyen körülmények között - jó1
adaptá|t tanrend mellett - elbírja az iskolába járás
ily módon enyhített fáradalmait is. Ilyen gyeÍme-
kek számára létesült az Újpesti Gyógyiskola,
speciál is munkaterápiás intézmény, ahová a
gyermekek tisztiorvosi beutalás rév énjutnak.

A Gyógyiskolának egyelőre hat elemi osz-
tálynak megfelelő elemi iskolai és óvodai része
van. Az ott ápolt gyermekek nagyobb része bejárő
(65), ezek számára az intézet napközi otthonként
fogható fel, ahol tanulnak, gyakran pihennek és -
naponta négyszer - étkeznek. Ezek áI|apota az
iskolába járás fáradalmait megengedi és otthoni
szociális helyzetük egészségüket károsan nem
befolyás.olja. A messze lakó gyermekeket az
Ujpesti onkéntes Mentő Egyesület e célra áta|a-
kított gépkocsijával szá||ítjÍkreggel az intézetbe és
este vissza. Az üzemköltséget a város fedezi.
Kisebb részük bennlakó (25), ezek számára az
intézet az internátussal egyenlő. Állapotuk a
bejárás fáradalmait nem engedi meg' vagy otthon
tartőzko d,álsuk súlyos fertőződés v eszéLy év eL ját,
v agy ők vesz€Iyeztetik egészséges testvéreiket. E
bennlakók teljes ellátást kapnak, napi ötszöri
étkezéssel. A Gyógyiskola tanulói a gyógyítás és
tanítás mellett egyszerű', de kalóriadús élelmezést
kapnak. A tanítómunka inkább az egészségügyi

nevelés irányába tolódik el és első szempont a
beteg gyermek gyógyulása. A tananyag össze-
áIlítása lehetővé teszi a napi háromőrai tanítási
időt, egyébként a gyermekek kúráznak, játszanak,
vagy legkönnyebb munkával foglalkoznak (p1.
nyáron mindegyiknek van apró kis kertje, amelyet
maga művel).

Egy évben át lag 180-200 tanuló t  szoktak
felvenni, az átlagoslétszám egy időben 78-85. Egy
bejáró gyermek étkeztetési nyersanyag-költsége és
az intézet összfenntartási költségébő| ráeső rész
együttvéve napi négyszeri étkeztetés mellett
naponta 82 fillér. Egy bennlakó gyermek ugyan-
ezen kö ltsége, napi ötször i étkeztetés mellett
naponta 1,23P.

Az intézetet az országos Tüdőbeteg-szana-
tórium Egyesület és Újpest városa munkakcizös-
ségben együtt tartják fenn. Az ingatlan Úipest
városáé. A gyermek-tüdőgondozőval együtt kb. évi
15.000 P támogatást (ap Ú3pest városától. A
belt igyminisztórium évi 3.000 P., a val lás- és
közoktatásügyi minisztérium évi 2.800 P
támogatást  nyújt  és utóbbi  min isztór ium az
oktatószem éIy zet ftzetését vállalja. Az iskolai rész
ugyanis állami elemi iskolának számít, mint a
közeli Megyeri úti állami elemi iskola kihelyezett
speciális része. Az intézet ttjbb ízben részesült
jelentős anyagi támogatásban az oTI részéről is,
- 1938. évben pl. 10.000 P-t kapott ingatlan-
vásárlás céIjára - egyébként most folynak a
tárgyalások szerződés megkötésére, amely oTI
tagok ttidőbeteg gyermekeinek a gyógyiskolába
való felvételét és ápolását teszi majd lehetővé.
Egyéb testületek és magánosok is hozzájáruInak
kisebb-nagyobb adományaikkal a gyógyiskola
fenntartásához. E'gy angol úr újságban olvasott az
újpesti gyógyiskoláről és annyira megtetszett neki
az íntézet jellege és működése, hogy azonnaI
postára tett 10 angol fontot.

A Gyógyiskolában a beutalt gyermek addig
marad, míg meggyógyul. Kétévi működése a|att7|
gyermek hagyta el gyógyultan azintézetet.

Szociális intézményeink közül egyik leg-
nagyobb értékűnek a gyógyiskolát tartom, mert
nem elégszik meg a gyerrnekek vizsgálatával,
hanem minden iskolát megment attóI, hogy az
egészséges gyermekek közé beteg gyermek jár-
hasson, megvédi őket afertőzés lehetőségétől s így
az ideális egészségvédelem legszebb példája. A
város képviselőtestülete az intézet jelenleg 25 fő
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állandó bennlakó befogadási képességét ötvenre
kívánja emelni és ezért 7.800 pengőt szavazott
meg épület-kibővítésre.

e) Ingyenes gyermekfürösztési akció. 1927 őta
folyik Ú;pest városa és az oTI közös rendezésében
az iskolás gyermekek ingyen fürösztési akciőja az
újpesti Erzsébet-fürdőberr. Az akciőban nemcsak
oTI-tagok gyermekei, hanem minden önként
je lentkező 6-16 éves gyermek ré,szt  vehet
(természetesen a jómódúak kivételével). Egy
felügyelő orvos' három fürdős, illetve fürdősnő
foglalkozik gyermekekkel. A nyári hónapokban
át lag 700,  a tél i  hónapokban 600,  a tavasz i
hórrapokban át|ag 1.200 gyermek fürdik havonta.
Egy évben elhasználnak mintegy 400 db szappant
és mintegy 8.200 lepedőt. A város 2.500 P-t fordít
évenként a gyermekek fürösztésóre.

f) Gyermeknyaraltatási akció. Ú3pest városa
igen nagy gondot fordít az ínséges és nélkülöző
néprétegek satnya' sovár1y és vérszegény, beteg-
ségekre hajlamos gyermekeinek gondozására. E
gondozás egyik integráns, nélkül özhetetlen ós
közkedvelt része a gyermeknyaraltatás. Ez az akciő
hosszú évek óta folyik és állandóan fejlődik. Van
helyi és vidéki (üdtilőhelyi' gyógyhelyi) nyaral-
tatás. 1938. évben 580 újpesti gyermek nyaralt
vidóken. Balatonbogláron 50, Farkasgyepűn 100,
Balatonszabadin 430 gyermek. A költsógek 26.640
pengőt tettek ki. A gyermeknyaraltatási akcióba
kétféleképpen juthat be a gyermek: vagy önkéntes
je lentkezés útján,  i sko lá ja ,  vagy aZ isko la-
egészségvizsgá|ő kozpont a ján lása révén. A
jelerrtkezett és ajánlott gyermekek mindegyike
gondos orvosi vizsgálaton esik át, amely vizsgáIat
nemcsak a gyermek szeryezetének és erőáIIa.
potának vizsgáIatára és a nyaralási szükségesség
megáIlapítására terjed ki, hanem diftéria, vörheny
és tífusz baci lusgazda-vizsgálatra is, továbbá
élősdiekkel (tetíí) és gombákkal (fejgomba) stb.
va|ó fertőzöttségre is. Azokat a gyermekeket,
akiket az orvosi vizsgálat nyaralásra szoruló és
nyaralásra alkalmas minősítéssel lát el, a nópjóléti
ügyosztály nyomozói lakásukon is meglátogatják
és megállapítják' hogy valóban rászorulnak-e az
ingyen nyaralásra.

A város gondoskodik arról is, hogy a gyer-
mekek az elsőrendű élelmezés és elhelyezés
mellett megfelelő felügyeletben is részesüljenek.
Ezért olyan telepekre, ahol felügyelő nincsen, a
város saját tanítónőít, ővónőit küldi ki.

A helyi nyaralás kiegészítől.e a vidókinek.
Cé|szer(t és olcsó megoldás olyan nagytömegű
gyermekek nyara l tatására,  ak ik  k l imat ikus
vá|tozásra' éjjeli elhelyezésre nem szorulnak,
csupán jő é|elmezésre, jó bánásmódra, megfelelő
nappali elhelyezésre és helyes felügyeletre. 1938-
ban 400 újpest i  gyermek részesü l t  a  he ly i
nyara|tatási akcióban. A Karmelita nővérek
rendházában voltak elhelyezve, ahol napi
háromszori étkezésben, szeretetteljes és kel lő
felügyeletben és bánásmódban részesültek. A
rendháztől távol lakó gyermekeket a város
villamoson sz6|Lítja oda és vissza.

III. Szegénygondozás.

a) Városi ínségakció segélyek és juttatások,
szükségszállók. Egri Norma. A város ínségeseknek
tekinti mindazokat a szegény sorsú munkanélkü-
lieket, elaggott vagy munkaképtelen embereket,
akik magukat és családjukat eltartani nem tudják.
Ezeket az ínségeseket segélyezi a város. A segé-
lyezésnek számos módja van,  á l ta lában két
főcsoportra osz l ik:  munkanélkü l i  és munka-
képtelen egyének segéIyezésére. Az első csoportról
az ínségkö l tségvetés,  a másodikró l  pedig a
szegénygondoző-aLap és a háztartási alap keretén
belül történik a gondoskodás.

A város a következő segélyeket nyújtja:
1. Fizetéses ínségmunka. A fiz1kai munkára

alkalmas emberek, éspedig a családfő 8,-, a feleség
5,-  és minden csa ládtag 3,-  P hav i  segélyben
részesülnek, amelynek ellenében dolgozniuk napi
2,- P értékben kell; 56I fő 14.400 P segélyben
részesült az elmúlt évben.

2. Élelmiszersegély' Mindazok, akik fizlkai
munkára képte lenek,  éle lmiszersegélyben
részesülnek (hetenként 1,40 kg liszt, 1 kg bur-
gonya' 1,5 kg lókolbász ós 7 dkg zsír,néha 0,5 kg
kenyér); a betegek, ha ezt orvosi bizonyítvánnyal
igazo|ják, betegsógük tartamára napi fél liter
tejsegélyt kapnak. Évenként 5.000 kg kenyér,
84.000 kg liszt, 90.000 kg burgonya,4.200 kg zsír
a szükséglet.

3. Ebédsegély. Munkaképtelen ínségesek oly
csoportja kapja, amely háztartást nem vezető
egyénekbőL áIL. Az ebéd.. főze|ék hetenként kétszer
hússal és 16 dkg kenyér. Az évi kiosztott ebédek
száma 87.500, költsége 3o.92o P volt'
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4. Tejsegély. 20 héten át200 tüdőbeteg, illetőleg
400 csecsemő és szoptatós anya napi fél l iter
tejsegélyben részesül. Csecsemők tápszersegélyt is
kapnak (lásd csecsemőgondozás), havi 15.20 P-t'

5. Napközi otthonok (l' a II. fejezetben).
6. TúzeIősegé|y, Mindazok, akik a 2. pontbarr

említett élelmiszersegélyt kapják december, január
és február hónapokban havi 50 kg szenet és 25 kg
fát kapnak. Lázas fekvő betegek hatósági orvosi
bizonyítvány felmutatása esetén rendkívül i
tüzelősegélyben is részesülnek. 50.000 kg szén,
25.000 kg tűzifa (5.392 P) az évi szükséglet e
címen.

7. Ruha és cipősegély. A város évenként 60 pár
bakancsot, 40 pár férfi és 40 pár női cipőt, 500 pár
gyermekcipőt, 80 gyermeköltönyt, 40 gyermek-
kabátot, 100 csecsemőkelengyét és 50 kg talpbőrt
oszt ki az tgazolt rászorultak között, kb. 13.800 P
órtékben.

8. Szellemi szüksógmunka. A város 50 szellemi
szükségmunkást alkalmaz, akiknek havi 60-85 P
segélyt ad. A családosok ezenkívül a házastárs
után havi 4, a gyermekek után pedig 3 pengő
segélyben részesülnek. Az ötven főn kívül kb. 30
egyént a lka lmaz a város het i  munkalappal
szellemi szükségmunkára, napi 2,50 P díjazással.
Az é,vi kiadás szel lemi szüksógmunka címén
48.800 P.

9. Fürdőjegy. Évenként átlag 1.000 fürdőjegyet
oszt ki a város a m. kir. t isztiorvos véleménye
a|apján a rászoruló, ínséges betegek között. Kád-,
gőz- és iszapfürdő, iszappakolás, fangó-kezelés
stb. szerepelnek a fürdőjegyeken, amelyeknek
legnagyobb része az újpest i  Erzsébet- fürdő
haszná|atára jogosít.

10. Rendkívüli segélyek. Születés, halálozás,
betegség és egyéb rendkívüli alkalmak esetén a
kellőképpen igazoIt rászorulók 3-20 P-ig terjedő
rendkívüli segélyben részestilnek.

11. Ki lakoltatási segély. oly magánházbóI
kilakoltatott egyéneket (családokat), akiket a város
e lhe lyezn i  nem tud,  k i lako l tatás i  segélyben
részesíti (5-20 P)' hogy így lakáshoz jussanak.

12. SzükségszáIló. A város a ki lakoltatott
családokat, akik igen sok esetben a társadalom
kitaszított nyomorultjai, hat szükségszá1lóban
helyezi el. Ezekben összesen 3.067 személy lakik.
ot szükségszá||ő a város tulajdona, egyet pedig évi
4.800 P-ért bérel. A város tulajdonát képező
szükségszálló fenntartása évenként kb. 15.000 P-

be, az ott lakók sególyezésére kb. 80.000 P-be
kerü l '  A szüksógszá l l ók  k özü l  a  legnagyobb,
leghírhedtebb, legelhanyagoltabb az űgynevezett
Barakk-te lep (vonatszertár-barakk,  á l lami
lakótelep), Budapest és Újpest hatfuán eLhe\yezett
13 faépületbő1, á|Lő nyomortanya, ameiyet Ujpest
városa néhány évvel eze|őtt,,ajándékba kapott,, az
ál1amtól, amely addig fenntartotta és kezelte. A
telep lakói ál landóan nagy gondot okoznak a
hatóságnak úgy rendészeti, mint közegészségügyi
és szoc iá l i s  szempontbó l .  Ezért  a város
pol gármes ter év é választásomkor kij elentettem,
hogy legfontosabb programpontnak tekintem e
barakkok mielőbbi lebontását ós lakóinak más
módon va ló  e l l reLyezését.  E célbó l  a  város
képviselótestülete egy új, többemeletes, modern,
h i g i éni ku s, n ag y s z ük s é gszá||ő építés ét határ o zta el'
a megyeri városrészen ós e célra 300.000 pengőt
szavazott meg. A tervek készen vannak, az épulet
idén állni fog. A szükségszálló épületében orvosi
rendelő, fürdő, esetleg Stefánia-védőintézet is lesz,
közelében pedig külön óvoda és napközi otthon
fe|á||ítását vette tervbe a város.

13.  Az Egr i  Norma (magyar norma) e lve i
alap1án goncloztatja a város azokat a szegény sorsú,
magukkal  tehetet len ö regeket  és munka-
képteleneket, akiket helyhiány miatt a városi
Szeretetházban elhelyezni nem lehet. (z2-25-3z P
havi díj.) Gondozásukat hat ferences nővér, egy
református és egy evangélikus diakonissza és egy
zsidó gondozőnő |átja e|, akik havi 70 pengőt
kapnak a várostól t iszteletdíjként. Yégz1k a
gondozottak mindenféle ügyes-bajos do lgát ,
takarítják az egészen tehetetlenek lakását, mossák
ruhájukat, jótékony cé|(l eIőadások és karácsonyi
adomrányok rév én pótolják ruháikat.

A város legközelebbi terve, hogy az ez idő
szerint sokfeló szétszőttan lakó Egri Norma-
gondozottakat ,  va lamennyi t  egy lakóte lepre
he|yezi el, ellátásukat ily módon könnyebbé, tehát
jobbá és teljesebbé véli tenni. Az összes segélye-
zettek száma ez idő szerint 548. Az egyes
juttatások a következőkbő| állnak: természetbeni
lakás, vagy lakbérsegély (4-16 P), heti pénz (50
fillér), kenyér havi 7 kg, élelmiszer burgonya,|iszt,
bab, rizs, dara, 3l4 kg cukor, 1l2 kg ső, Il2 kg
szalonnao zl4 kg zsír, I12 kg szappan. A tüzelő
egész évben havi 50 kg fa és decembertől áprilisig
havi 50 kg szén. Ezek a juttatások a múlt évben
75.136 P-r reuek ki.
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b) Az országos Szociálpolitikai Intézet újpesti
telepéről az egészségügyi szociális és kulturális
szegénygondozás mintaszerű fellegváráról külön
előadás van beiktatva, így ezen nagy múltú s nagy
jov őjű intézmény i smertetését rrtellőzöm.

c) Kórhózak és gyógyintézetek' Csak röviden
teszek említést a város kőrházárő|, mert elsősorban
közegészségügyi s nem kifejezetten szociális intéz-
mény, bár szociális vonatkozásai kétségtelenek.

A városi kőrházat 1930-1931. években lóte.
sítette a város a Népjóléti és Munkaügyi Minisz-
tér ium támogatásáva| I .8 15.000 aranypengő
költséggel. Eredeti elgondolás szerint e kórház volt
hivatva pótolni azt a J0 ágyas barakk.kórházat,
amelyet a város az I9II. évi kolerajárvány idején
létesített teljesen ideiglenes jelleggel, de amelyet
- egyéb alkalmas intézmény hiányában - húsz
éven keresztül fenntartani kényszerült. A tárgya-
lások során folyton bővült az eredeti terv s vég-
eredményben a járványkórházból a legmoder-
nebbül felszerelt 190 ágyas fertőző- és tüdőbeteg-
kőrház lett. A kőrház évi költségvetése kereken
300.000 P és két osztáIya mellett sebészeti és
belgyógyászati osztálya is van, hogy a fertőző-
betegsóggel  kapcso latos egyéb betegségek is
győgykezelhetők legyenek. A város háztartási
aiapjának a kőrház fenntartása évente kb. 80-
90.000 P-jébe kerÍil, a tobbi bevétel az oTI és
MABI-val kötött szerződés alapján befolyó ápolási
díjakból' valamint a beltigyminisztérium által 30
szegérrybeteg után fizetett térítési díjakból adódik.
Az oTl-val és a MABI-val kötött szerződések
végeredményben évente 15-25.000 P ráfizetést
jelentenek a városnak, mert mindkét intézmény
csak 28 napig viseli az ápo|ási költségeket s azon
túl csak táppénzt fizet, márpedig - külonösen
tüdőbetegeknél - igen kevés a 28 nap a gyógyu.
lási folyamat befejezésére. A városi kőrház alapí-
tásakor pavilonrendszerének méretezésekot az az
elgondolás vezette a város vezetőségét, hogy
tisztán f ertő zőb etegek eihelye zésér e fo g s zol g álni,
mégpedig nemcsak Újpest, hanem Rákospalota,
Pestújhely és a váci járás néhány közelben fekvő
k özsége fertőzőbeteg kórház i  forga lmának
lebonyolítására i s. Ez a koze gészségü gy szempont-
jából helyes és szép elgondolás azonban hajótörést
s zenvede t t  a  6 .000/1931 .  M .  E .  s z .  r ende le t
megjelenésével, mert csakhamar kiderült, hogy a
községek és a városok nem hajlandók megfizetni
az őket terhel ő f ertőzőbeteg - ápolási kciltsé geket.

Igy azután az eredeti tervezet - hosszabb-
rövidebb ídőre - megváltozott és a kőrház tudő-
betegeket, bel- és sebészeti betegeket is felvesz
ápoldai közé.

Újpestnek még négy kőrháza van és e kőrházak
megoszlását az jel|emzi, hogy mindegyik a betegek
egyes csoportjainak, i l letve azok válfajainak
speciális e||átására alakult, úgy amint a városi
kórház ftdő- és fertőzőbetegek, a Gróf Károlyi
Kőrház leginkább sebészeti és belbetegek, az
Arpád Kórház leginkább beteg gyermekek, az
Újpesti Szülőotthon sztilészeti és nőgyőgyászati
betegek, a Stefánia Szövetség kis kórháza pedig
beteg csecsemők ápolására szolgál. Ezen intéz-
mények támogatására a város évenként 94.000 P-t
á|doz. Ez a négy kőrház közkőrházi jelleggel bír,
az 6i|amtől meghatározott összegíi évi eI|átmányt
kapnak, amelyek terhére kötelesek bizonyos számű
szegénybeteget ápolni. Egyedül a városi kőrhá,z
nem bír ilyen jelleggel, csupán tüdőosztályátt á,polt
30 szegény beteg után kap külön szerződé.s alapján
ellátmányt.

A kőrházakon kívül számos rendelőintézet
működik Újpesten' mindegyik speciális munka-
körrel: így az országos Szociálpolitikai Intézet
tödőbeteg-g ondozó és nemibeteg-gondozó rendelő-
intézetet tart fenn ; az Or szágos Tü dőbete g- szanatő -

rium Egyesület és a város tartja fenn a Gyermek-
tüdőgondozót,, a Teleia Egyesület kisebb nemi-
beteg.gondozó rendelőt ós profi laktikus ójjel i
ál lomást; a Stefánia Fiókszövetség kót védő-
intézetet; az oTI nagy j áróbeteg-rende|őintézetet
tart fenn minden betegség-csoportra külön-külön
szakrendelőkkel.

IV. Elaggottak gondozása

Ú;pest m. város szeretetháza egyike az ország
legnagyobb hasonló célú és rendeltetésíi intéz-
ményeinek. Eredetileg szegényházi jellege volt 40
ággyaI, de az utóbbi években mindinkább ki-
domborodik,,szeretetház1,, jelIege, melynek célja
nem csupán az elöregedett és vagyonilag letomlott
emberek befogadása, gondozása, hanem szegény
sorsú gyó g y ítbatat|an bete gek kórházt g ondozás a,
gyógykezelése is. Az intézetnek ilyenformán
kórhází jellege van. Az ápoltak nagyobb tésze
fekvőbeteg, illetőleg állandó orvosi kezelést igényel.
Az orvosi kezelést az intézet vezetőorvosa látia el.
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Jelenleg 199 férfi. és nőápolt van, akiknek teljes
el látásáról, ruházatárő|, fehérneműiéről ós
ágynemőjéről a város gondoskodik' Napi négyszeri
étkezós,  hetenként c i tszc i r  húsóte l .  A betegek
rendelkezésére ál1 1.500 kötetes könyvtár, a társal-
gókban és lrálószobákban rádió. Szépen gondozott
parkja, sétáló helye van. A vezetőoruosorr kívül egy
gondnok, három irodai alkalmazott, hat ápo|őnő,
egy ápoló. egy altiszt, három konyhai alkalmazott,
négy takarítónő és egy kapusból ál1 a szemé|yzet,
amely az ápolás nagy és nehéz munkáját végzi. A
kórtermek szína 14'

A Szeretetházat a város 1920.ban vette házi
kezelésbe s 200.000 P költséggel fejlesztette mai
befogadóképességíívé' Most terve zzuk a közvetlen
k öze lben épül t  város i  k is lakások egy ik -  16
lakásos - pavi lonját nregfelelő áta|akítással
hozzácsatolni a Szeretetházhoz s így az ágy-
létszámot 80 ággyal fogjuk emelni'

A  j e l en l eg i  l ó t s z ám me l l e t t  a  Sze re te tház
fenntartása évi 105.000 P terhet ró a város ház-
tartására, amiből évente alig rréhány ezer pengő térú|
meg egyrészt  a lakóhe ly szer int i  i l le tékes
községektől, másrészt a fizetőköteles és fizetőképes
hozzátaftozóktól.

A Szeretetházban el nem helyezhető elaggottak
gondozásáró| az E,gri Notma elvei alapján történik
gondoskodás (L. a III. fejezetben).

V. Munkásjóléti'
munkaegészsé8ügyi'

iparhigiéniai intézmények és
berendezések

Városunkban,  ahol  t öbb mint  szá 'z  gyár  és
nagyobb.kisebb ipari üzem van, igen nagy gondot
fordítunk a munkások és munkahelyek egészséges és
minden tekintetben megfelelő voltának biztosítására.
Vannak munkásióléti és higiénés követelmények,
amelyeket a legkisebb üzemekben is megkövetelünk.
I lyenek: az i j zem nagyságához v iszonyított
berendezésű: 1. mentőláda és mentésben k1képzett
egyének, 2. vízöb|ítéses W. C.-k, 3. csurgó rendszerű
mosdó, szappan és törülköző,4. minden munkás
részéte külön, zárhatő öltözőszekrény. Nagyobb
Íizemekben és gyárakban megköveteljíik, hogy
megfelelő módon berendezett mosdó, ö lt öző és
étkezőhe|yiség álljon a munkások rendelkezésére.
olyan nagyobb üzemekben, gyárakban, ahol a

munka a munkás nagyobb szennyeződésével iát és
ez a szenny nehezen tisztítható, ott rneleg fürdőt
szo| gá|tató berendezést is el őírunk.

Vannak gyárak, amelyek vagy terjedelmüknél
fogva és a foglalkoztatott munkások nagy tömegeire
való tekintettel, vagy pedig a gyár vezetőségének
helyes gondolkozása és áldozatkészsége folytán
olyan intéznényekkel és alkotásokkal dicse.
kedhetnek,  amelyeket  nem a hatóság sz igorú
előírásai kovetelnek meg, lranem önál ló, nemes
e7határozásból születtek. I lyen p|. az Egyesült
IzzőIámpa Rt. munkásjóléti berendezéseinek nagy
tésze. A több ezer munkást foglakoztató hatalmas
gyár a munkások üdvét szo|gá|ő intézmények olyan
sokaságát  a lkotta meg, hogyni lyen tek intetben
nrinden hazai, sőt á|ta|ában a legtöbb külf ö ldi
hasonló vállalat mintáiául szolgálhat. A gyár mosdó,
fürdő, öltrjzőhelyiségei és rnellékhelyiségei nagyok'
t iszták, vi lágosak, kel lő szárnúak és mirrden
szükséges felszereléssel el vannak látva. A mun-
kások étkezése a |ehető legjobb és legcsalácliasabb
körülmények között t örténik. Felemelő tátvány,
midőn délben |2 őrakor megindulnak a munkások
csoportjai a gyár ú. n. kultúrháza felé, amelynek
legnagyobb termében ragyogóan t iszta k is
asztaloknál összei l lő csoportokban ülve, i igyes
berendezésű éthordószer(l edényekbőI, amelyért a
kiosztólrelyiség nagy pultjához rnindenki maga
megy el, elfogyasztják a ku|tűrház legrrrodernebb
fe lszere lésű e lektromos konyhájában főzott
három fog ás o s, v áltozatos an ö s sze állított ebédj üket,
amelynek ára 64 fi||ér.

Több szabadtéri teniszpálya, sportpálya Van a
gyár körül, sőt a közelben elterülő UTE stadion és a
mellette lévő gyakorlópáLya fenntartása is jórészt a
gy ár at terheli, amel ynek kapc solatai az tJ jp esti Torna
E gy|eÍhez közi s mertek.

A gyár a múlt évben hatalmas méretű strand-
telepet épített városunk északi határában a Duna
mellett, három nagy úszómedencével, amelyek közül
az egylk a gyár munkásai részére éptilt, ahol azok
álItalában minimális áron, hetenként kétszer pedig a
város szegény iakossága teljesen ingyen strarrdolhat.
A második medence gyermekek számára való, a
harmadik pedig egyike a legmodernebb versenyúszó
medencéinknek, 50x25 méteres, alulvi lágítással
e l lá tot t ,  k iépítet t  nézőtérreL bírő pá lya.  A
strandtelepe olyan területen épült, amelynek ta|aja
elsekélyesedett iszapos holt Duna-ág vo|t, ezen az
ingoványos területen emelték óriási fáradsággal és
nagy költséggel. A strandtelep mellett hatalmas
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csónakház á l l ,  te lve a gyár  a lka lmazotta inak
csónakjaival és motorosaival. A Duna másik partján
a gyát nagy területet bérel, ahol weekend-telep terül
el szintén a gyár rnunkásai és alkalmazottai számáta.
A nyári hónapokban négy tnotoros bárka viszi és
hozza a gyár rnunkásait és alkalmazottait az újpesti
par1tól a Weekend.telepre és vissza ingyenesen.

A Magyar Pamutipar Rt. Újpest másik hatalmas
gyáta' szintén a munkások ezteit foglalkoztatja,
kül önleges munkásjóléti és egészségügyi intéz-
rnényeket tart fenn. A vállalatnak külön munkás-
bizto sító pénztár a, ú g ynev eze tt v á1l alati p énztár a
van, amely ugyan az oTI fennhatósága alatt, de
még i s  kü l ö n  k ö l t ségve tésse l ,  o rvos i  és  egyéb
szemé|y zettel s külön adminisztrációval dolgozik.
Külön képességvtzsgá|ó intézete van a gyárnak.
Kultúrlrázában rendelő- és keze|őhelyiségek,
leventeotthon és munkáskaszinó szolgál a munkások
hazafias nevelé s ére, i l letve szőr akoztatás át a,
va lan l int  gyógykeze lésére.  A munkás. ö I toző,
mosdóhelyiségek és mellékhelyiségek természetesen
itt is mintaszerűek. Nagy sporttelepet és pályákattart
fenn a válla|at. A gyár munkásai külön e célra épült
gyári munkáslakóházakban laknak, amelyeket a gyát
közvetlen szornszédsá gában nagy épülettömbökben
vannak elhelyezve.

Említésre méltóak még a gyár légoltalmí beren-
dezései, a közelmúltban épült modern légoltalmi
pincéi, amelyek egyes üzemi éptiletek alatt vannak
megépítve, mégpeclig repesz- és gázmentesen.

A Phöbus Villamossági Gyár, Pest környékének
és az orszálg szomszédos részeinek villanyenergiáját
e|őá||ító  nagy vá l la lat  sz intén spec iá l i s  intéz-
ményeket tart fenn, mint amilyen a nagy sporttelep
( ten i s z ,  f u tba l l p á l y ákka l ) ,  t o rna te rem,  gyá r i
sportegyesü let  kü l önb öző  szakosztá lyokka l ,
munkáslakások a telepen a munkások egy része
számára, vállalati pénztár a MABI kötelékébe nem
tartoző alkalmazottak részére stb.

Némely gyárnak kül önösen szép és modern
munkásöltö ző -hely isé gei (Wolfner, Angol-magy ar
Cémagyár, Chinoin), illetve fürdőhelyiségei (Chinoin
stb.) vannak. A legtöbb helyen pedig most folyik az a
munka, amely az em|ített munkásintézmények
nagyobbítására,bővíÍésére és szépítésére irányul a mai
magas fokú követelményeknek megfelelően.

Hóztartási osztóly a tanonciskolóban. (Cseléd.
képző isko la,)  Az Euchar iszt ikus Kongresszus
alkalmával a Katolikus Háziasszonyok országos
Sz övetsége sokat  fog lakozott  a cse lédkérdés
megoldásával. Több teÍvezet látott ezűtta|

napvilágot. Részletes tanmenetet is késiítettek,
amelyet felterjesztettek a Vallás. és Közoktatásügyi
Minisztériumba' Kemenes Il lés tankerületi kir.
főigazgató ismerve Úipest ez irányú érdeklődését, a
leány-tarronciskolát bízta neg e kérdés gyakorlati
kivitelezéséve|, Az iskola készséggel vállalkozott
erre annális inkább, mert Újpest ezen a téren mindig
úttörő volt. Az 1884: XVII. törvénycikk városunk-
ban szervezett iskolát talá|t, amely már 1880 óta
műköcl ött. Kül ön rajzosztáIya is volt, 1901-ben
felállították a leányiskolát is, amely az első voIt az
országban, amint úgy hisz- szük, hogy cse|édképző
iskolánk is első' |itÍorő prőbá|kozás.

A cselédkérdés me.soldása úgy családvédelmi,
mint kulturális és szociális szernpontból időszerű és
szükséges ,  azért  a város minden tő|e Íe lhető
eszkozze| sietett az iskola se.eítségére. Az első tefvet,
mely szerint a leány-tanonciskola keretében fogjuk a
kérdést megoldani, az iskola költségvetési kerete
nem tet te le l retővé. Így az isko lán kívü1i  nép-
mííveléshez fordultam s ennek égisze a1att sikertilt a
kérdést megvalósítani. Gyakor1ati1ag bebizony-
osodott, hogy a már szolgálatban lévő cselédek
helyes irány(t képzése teljesen lehetetlen, mert alig
akad olyan munkaadó, aki hivatalos kényszer nélkül
elküldené alkalmazottját délutánonként az iskolába,
a vasárnap délutáni pihenőjüket pedig a cselédek
nemigen á|dozzílk fe| ért|.rctő okokból. E nehézségek
Iáttára született me1 az az ot7et, hc:gy az ismétlő-
iskola utolsó évfolyamának növendékei a tovább-
képző helyett a háztartási tagozatba kerülienek.
tr ' lgondolásunk helyességét bizonyítja, hogy az
iskola felhívására 180 tanuló kérte a háztartási
iskolába való áthelyezést. Szigorú rostálás után 40
tanulót vettünk fel két osztályba. Az egyik csoportba
a legfeljebb öt elemit, a második csoportba az ennéI
több osztáLyt végzeÍtek kerültek. A tanulók nem
tanfo lyamra járnak,  hanem isko lába s  így a
népoktatási törvény paragrafusai szerint járhatunk el
a mulasztókkal szemben

Az isko lában tanulnak:  főzn i ,  sütn i ,  mosni ,
vasalni, takarítani, kézimunkázni, stoppolni, varro-
gatni, kevés elmélettel s annál több gyakor|attaI. Az
elméleti oktatás csupán kiegészítője a gyakorlatnak.
Pl. írási őrán az aznap főzött ételek receptjeit írják,
számolás i  őrán bevásár lás i  gyakor latokat  és
gyakorlati számításokat végeznek. Tanulnak még
egészségtant, gyermek- és betegápolást, szoba-
növények gondozásátt' szóval mindazt gyakorlatilag
oktatjuk, amire egy jó cselédnek szüksége van.
Célunk, hogy minél több tudáS birtokában a leányok
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hasznosítani tudják magukat s egyrészt maguk
sz.ámára több megbecsülést, jobb bért, a családok
sz.ámára több nyugalmat és békét szerezhessenek.
Szociális viszonyaikkal is törődünk. Egy szociális
testvér ifjúsági óra keretében iparkodik azt pótolni,
amit a család nem volt képes nyújtani. Segítjük,
támogat juk őket .  Ingyen uzsonnát  és vacsorát
kapnak. Gondoskodunk elhelyezésükről. Tervbe
vettük, hogy. az ideiglenesen hely nélkül lévők
részére átmeneti otthonról gondoskodunk s így meg-
mentjük őket a hely szerző-hiénáktól.

Az iskola a leány-tanonciskola keretében s épüle-
tében működik, tanítőnői a vármegye legjobb
gazdasszonyai közül kerültek ki. A tiszteletdíjukat a
népműve lés i  b i zo t t s ág  fo l y ó sí t j a .  Fe l ügye le t
szempontjából közvetlenül a tankerületi főigaz-
gatóság alá van rendelve az iskola, amely tíz tagbóI
á1ló hölgybizottságot nevezett ki a helyi fuányításra.
A höl-eyek felváltva rninden tanítási napon figyelik
és e l lenőrz ik  a leányok tanítását .  A konyhát  a
legmodernebb felszereléssel látta el a város iparos-
és kereskedő-társadalma. Van 96z: ,  v i I |any- ,
pe t r ó l eum- ,  sp i r i t u s z - sü t ő  s tb .  Az  i s ko l aév
szeptembertől júniusig tart. Egyelőre a tanítás
mindén hétfőn délután van 2-7 őráíg, A tanulók
v izsgázni fogn ak, bizony ítv ányt kapnak, amelynek
eredményét a cseléclkonyvbe is be fogiák vezetni.

or ömmel  mondhatom, hogy isko lánk már is
országos érdeklődés Íárgy a.

Városi Tisztviselők és Alkalntazottak Segítő
Alapja. A magyar törvényhozás |927.ben rendezte a
társadalombiztosítás ügyét. A vármegyei és községi
tisztviselők és alkalmazottakon kívül nem történt
gondoskodás a városi tisztviselők és alkalmazottak
betegsegélyezésérő| senr. Az állanri tisztviselők az
OTBA kebelében részesültek betegsegélyzésben, a
székesfővárosi tisztviselők és alkalmazottak részére
pedig megalkották a Székesfővárosi Alkalm azottakat
Segítő Alapját. LJgy az állami tisztviselők, mint a
s zékesfővárosi alka1 m azottak csoportj ainak önálló
intézmény keretében való betegellátása nem volt
nehéz feladat, mert a tagok nagy száma miatt az
önál ló intézmény fenntartása nagyobb anyagi
gondokba nem ütközött. Úttörő volt tehát Újpest,
amikor nrint megyei város e|határozta' hogy tiszt-
v ise lő inek és a lka lmazotta inak részére öná l l ó
segítőa lapot  létesít .  Ebbő l  a célbó l  1935-ben
szabályrendeletet alkotott a képviselőtestület s egy
száza|ékban ál lapította meg a tagok járulékát a
lakáspénz kivételével é|v ezett összes j árandóságaik
után. Tudjuk jól, hogy az OTBA másfél száza|ékos,

a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja pedig
két sz,ázalékos járulékot vetett ki tagjaira. Az Ujpesti
Város i  T isztv ise lők és A lka lmazottak Segítő
Alapjánál tehát figyelmet érdeme| az a körülmény'
hogy más hasonló intézmények járulékainál jóval
kisebb száza|ékban kivetett járulékokkal folytatta
rnűkö<lését' Az Alap fenntartását a város, mint
inunkaadó a tagoktól levont járulék összegével
egyenlő összegű hozzájárulással támogatta' Az Alap
pénzügyi  nregsz i lá rdításának érdekéberr  a
szabályrendelet kiköttjtÍe azt is, hogy amíg az A|ap
tanaléktőkéje a 20.000 pengőt el nem éri, bizonyos
szolgáltatásokat korlátozni kell. F,zt a tarta|éktőkét
az A|ap két és f  é|évi  míík ödése után össze is
gyííjtötte.

Az A lap a po lgármester  e ln ök lete a lat t  á l l ,
további szervei akozgyű|és, a felügyelő-bizottság, a
választmány, a számvizsgá|ő bizottság' a pénztáros
és az A lap e lőadőja,  Az A lap á1ta l  nyújtandó
szo lgá l tatásokat  a tagok k özgyíí lése autonóm
hatáskörtlen maga állapítja rneg, úgyszintórr az AIap
k özgyűlése a lkot ja meg az A lap műköc lésére
vonatkozó ügyrendet, melyet általános szabáIy-
zatnak nevezünk. Az Alapnak van két körzeti orvosa
és egy fogorvosa, akik évi díjazás mellet látják el a
tagok orvosi ellátását' A szakorvosi ellátás teljesen a
szabad orvosválasztás alapján történik. Sőt a körzeti
orvosok köztil is szabadon választhatnak a tagok
minden előzetes bejelentés nélkül.

Kőrházi ápolást úgy a családfő' rnint a csalácl.
tagok évenként 56 napon át személyenként vehetnek
igénybe, utóbb pedig már kimondta a közgyű|és,
hogy a családfők számára 12 heti kórházi ápolást
bi zto sít. Tagj aink Magy arország bármel y kőrházában
ápoltathatják magokat, azonban az A|ap minden
taggal vagy hozzátartozójával szemben csak a közös
kórtermi ápolási költségek összegét tétíti meg. Az
Alap vállalta a röntgen és laboratórirrmi költségek
díiának teljes megt érítését. Fekvőbeteg ek számára
íngyenes betegszállítást nyújtottunk. Szülés esetén
fizetjük a szülőotthoni költségeket s ezenfelül a
gyermek után megál lapítandó csa lád i  pót lék
nyolcszoros összegét gyermekágyi  segélyként
nyújtjuk. Temetési segély fejében a csa|ádfő á|tal
éIvezett fízetés és pótilletmény összegének 75vo.át
f izetjük. Az e|ha|t feleség és gyermek után is.
Ú3atban gyógyfürdőket és fürdőhelyre utalást is
nyújtunk tagja inknak és főbb győgyászat i
segédeszköz<iket is adunk olyan mértékben, mint az
oTB A. 1939 . janaár I -jétőI kezdődő|eg pedig ki sebb
kölcsönnyújtás engedélyezését is elhatározta az A|ap
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közgyűlése, összesen évi 5.000 P. hitelkeret mellett,
kamatmentesen" Az Alapnak az e|őző év elején
összesen 822 tagja volt, s ebbőI 37I volt a családfő
és 451 a családtag.

Annak iellemzésére, hogy az A|ap által nyújtott
szolgáltatások milyen mértékű segítséget jelentenek
tagjainknak, röviclen csak a következő adatokat
ismertetern: egy év alatt összesen 3.073 esetben
vették igénybe háziorvosukat a tagok s ebből 2,129
esetben aZ orvos rendelőjében,944 esetben pedig a
beteg lakásán törtérrt a vizsgálat, illetve a kezelés.
Általában egy családra évi 8,3 háziorvosi kezelés
esett. A fogorvosi kezelések száma egy év alatt
összesen 736,  a szakorvos i  és laboratór iurn i
vizsgáiatok száma 406, a tagok á1tal igénybe vett
kőrházi ápolási napok száma ]94 volt egy év alatt.
Egy családra átlagban tehírt évi 2,1 napi kőtházi
ápolási idő esett. Ebből a pár adatból is látható, lrogy
milyen jelentősége van Segító Alapunknak a városi
alkalmazottak és tisztviselők betegellátása terén.

Mint isrneretes, aZ 1938:XXXIX. törvénycikk a
Székesfőváros i  A lka lmazottak Segítő A lapja
kivételével a többi városok tisztviselőit és alkal-
mazottait az OTBA kebelébe vonja, illetőleg erre
felhatalmazást adott a minisztériumnak. E törvény
végrehajtási utasítása szerint a városi tisztviselők és
alkalmazottak 1939. április l-jétő| tehát az OTBA-
ba fognak tar tozn i .  Ujpest  t i sz tv ise lő i  és
alkalmazottai kérték ugyan a pénzügyminisztert,
hogy biztosítsa a kormány a segítő alapjuk fenn-
maradását olyképpen, hogy betegellátásukról ezen
alap keretében gondoskodhassanak. Mindez ideig
azonban ebben az irányban semmiféle kormány-
intézkedés nem történt, E'z idő szerint az a megoidás
áII  az e lő térben,  hogy a Segítő A lap további
fennmaradása esetén jelentékenyen leszál lított
járulékok mellett esetleg üdtilési és az 0TBA által
nem nyúj to t t  más  egészségvéde lm i ,  Vagy
sportintéZményeket léteSítünk az Alap vagyonábói
tisztviselőink és alkalnrazottaink számára'

Péttzügyi megoldás, Jelentős összegeket á|doz a
város - a mát említetteken kívül - még az
in gyenbete gek gy ó g y szer el|átás ár a, a kote|ező
védőoltásokra. E címen évente 36.000 P kiadás
merü l  fe l '  amelybő| az országos Betegápolás i
Alapból ez idő szerint 9.000 P térül meg.

Szegényügyi kiadások 75.000 P-t emésztenek fel.
Gyűitésből, illetve rendszeres adakozásból befolyik
évente 29.00o P' A különbözetet, 46.000 pengőt a
város hőztartási alapja fedezi. A napközi otthoncrk
fenntartására évente 3.200 P-t fordít, az ott gondo-

zott  gyermekek e l lá tására 125 '068 P-t  a város.
Évente 2.160 P segéllyel támogatja a Viola utcai
iskolában rendszeresített foglalkoztatót, ahol már
nem i sko l ak ö t e l e s  l e ányok  a  kézmunka  és
ruhavarrásban nyernek kiképzést szakszefii vezetés
mellett. További 33.000 P az a népjóléti célokat
szolgáló kiadás, amellyel különböző intézményeket
részesít  a város rendszeres támogatásban.  Ide
tartoznak a Karmelita-nővérek rendháza, ahol árva
gyermekeket tafianak és nevelrrek, a Vakok Újpesti
Menhőua, az Elaggott Iparosok otthona, a Sza|ézi
Rend Fiúotthona, a hadirokkantak újpesti csoportja
stb. Az ínségenyhítő akció kö ltségvetése a most
folyó ínségévre 385.000 P. Allarnsegélyt e célra a
vátos 1932. évtőIkezdődően egyá|talán nem kap. A
különbözó címeken felsoroltakhoz hozzá,veszem a
néhány intézrnény részére le.eutóbb megszavazott
12.600 pengőt, akkor az összes szociális kiadások
1.I27.OOO pengőt tesznek ki '  A r 'áros háztartási
aiapjának' kőrházának, az E.eri Normának és az
ínségenyhítő akc iónak eg1,üt tes k ö l tségvetési
eLőirínyzata 4.323.000 P. Tehát helytálló, amit
előadásom bevezetéseként mondottanr'

B uffal óban járv a, vé gi gnéztem a huszonöt-emele.
tes városházát, hol 3.000 tisztviselő dolgozik. Az
egyik emeleten példirs tisztaságú orvosi rendelőket
találtam, a chest- (mell-) klinikát. Itt történik az é|et-
történet felvétele, tüdő-, vérvizsgálat. A vizsgálatra
szo|gá|ő termekben állandóan három orvos vizsgál,
röntgen-átvilágítások folynak szakadatlanul, rögtön
elkészítik a röntgenképeket is, ezeket is láthatjuk
átv1|ágítva' Mindez persze ingyenes. Azt mondják
erre, hogy a gazdag Amerika megteheti.

Ha bemegyek az újpesti tüdóbeteg-gondozóba,
jobban örülök, mint Buffalóban a chest-klinikának.
Nincsenek oly ragyogó termeink, nincsenek ol.v jól

fizetett orvosaink, de vannak - a mi viszonya-
inknak megfelelő - elsőrendű feiszereléseink,
vannak emberszeretetből áldozatos munkára kész
orvosaink s gondolják el kedves hallgatóim. milyen
<ir öm lá tn i  o lyan i f jú nemzedéket,  meiyet  mi
mentünk meg a magyar hazának,

Ha a felsorolt sok intézménybő| hazatértúk után
csak egyet is megvalósítanak, már nem hangzott el

hiába ez a hosszúra nyúlt, de elmélet helyett a
gyakorlati életet visszaadni kívánó előadás.
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lványiné Konrád Gizella - lványi János *

Uipest város építészete a
századÍordulon

Történelmi áttekÍntés 1970-ben lerakták az űn.  Városk özpont I .
alapkövét. Ezze| - szanáIás címén - elkezdődött
egy városrész pusztulása, hogy helyébe épüljön
egy lelketlen panelrengeteg. Azon túlmenően,
hogy olyan - Ú3pestet jel lemző - épület is
e|tíint, mint a Munkásotthon, vagy az István utat
je||emző épületek, mint az,,Angyal'' patika és a
volt Újpest vidéki Takarékpén ztár (Böhm Henrik),
a főváros lakás-kiutalási rendjének szellemében
kii l önféle kerületek,,keveredtek' ' össze, meg-
nehezítv e az egészséges lokálpatriotizmus tovább-
fejlődését. Ezen ,,|épésekre'' válaszként a 80-as
évek végén megalaku|t az Újpesti Értelmiségi
Klub, a Városvédő Kör, a Helytörténeti Alapít-
vány, mely utóbbi |994-ben megindította Újpesti
Helytörténeti Értesítő című folyóiratát. Ez az,
eredeti dokumentumok felkutatásáv aL és közre-
adásáva l ,  Ú jpest  t ö r ténete á l ta lános isko la i
tankönyvével próbálja,,menteni a menthetőt'''

Ujpest épületállomán ya az
adott korból

Ujpest,,épÍtészet-története'' gyakorlatilag a
századforduló építés zetének története, illetve
annak ,,pé|datára''. Noha a vizsgá|t időszak a
historizmus, de bevezetésként megemlítjük azt a
- sajnos - csak néhány épületet, amelyeket
tulajdonképpen már a historizmus előfutárának
tekinthetünk ) azaz:

- Sparber-kúria (IV., Vécsey u. 120.), épült késő
klasszicista stílusban 1862-ben

- egyemeletes lakóépület, épült 1868-ban kora-
eklektikus stflusban (IV.,Illek Vince u. 14.)

- az ún. Erzsébet királyné kiskastély |837-bő|'
amit még va|ószín(t|eg vadászkastélynak a
gróf Károlyi család építtetett, ós amit aSza|ézi
templommaI és zárdával együtt az épu|et-
együttesbe mát a vizsgáIt korban Bachmann

* A szerzők tÍjpesti ópítőmérnökiik. A kiizök előadds 1995. október 10-én hangzott el az Építéstudomónyi Egyesülel
,,Historianus és szecesszió _ Az épített környezet védehne'' tdrgykörben rendezett budapesti konferencilújón.

A ma kb. 140.000lakosú fővárosi IV. kerület -
1950- ig öná l l ó  megyei  jogú város -  Ú3pest
története Mildenberger Márton budafoki szőIős-
gazda 1831-ben történt letelepedósével kezdődött.
Újpest Alapítólevelét gróf Károlyi István 1840-ben
adta ki, amely kapcsán 101 lakossal megalakult a
kisközség. A főváros közelsége, a jő vízi és vasúti
forgalom nem utolsósorban az alapítő gróf Károlyi
c sa l ád .  j ó t ó kony  k ö zé le t i sé8e ,  a  k i egyezés t
követően rohamosan fejlődő településs.é tették az
egykori ,,Úi-Megyer'' nevet viselő ,,gyarmatot''. A
kisközség 1868-ban nagyközségi, majd 7907 -ben
városi rangra emelkedett. A Borovszky Samu által
szerkesztett Magyarország Y ármegyéí ós Városai
c .  sorozat  Pest .P i l i s -So l t -K iskun vármegye
kötetében a dr. Ugró Gyula - a nagykozség utolsó
főbírája, egyben a város első polgármestere -
által összeá||ított tanulmány egy sorban elemzi
Kalocsával, Váccal. Szentendrével.

A fiatal település élni akarás a, az ő/rási mértékíi
iparosítás, a tenni akaró gyárosok, országos- és
világhír(t kisiparosok - elsősorban asztalosok -
majd az Egyesült Izző máig fennálló világ\líríí
gyára a századfordulóra a polgárosodás óriási
mértékű, fejlődését hozta létre, megteremtye aZ
ebhez szükséges forrásokat, sokszor korukat
nagymértékben tú1haladó léptékben is .  A
polgárosodást kifejező épületek Iétrehozásában a
kor jeles építészei vesznek részt: a gróf Károlyi
család ,,házi épÍtésze,, Ybl Miklóstól kezdve a
századforduló neve s építészeiig (Tőry Emil,
Pogány Mőicz, Foerk Emő, Btihm Henrik, Srándy
Gyula stb.). A polgári gondolkodás egyetlen
pé|dá,,ja, hogy míg a város 1913-ban, amikor cca.
40.000 lakosa volt ,,e1 tudott tartani'' 8 gyógy-
szefiárat, addig 3-4 éve, amíg nem nyíltak újra
magán gyógyszertárak, 5 patika volt a kerületben
- 140.000lakosra"
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Károly újpesti építész és építési vállalkozó
mesteri módon összedolgozott.

A vizsgált kor épületeit ttjbbféle szempont
szerint csoportosítva vizsgálhatjuk. A legkézen-
fekvőbbnek - talán a kor szelleméhez igazodva a
polgárosodás céljainak megfele|ően - a funk-
ciorrális felosztást követnénk' úgymint :

- oktatási épiiletek mint a jövő ,,záLogat,,
- középületek, mint a várossá válás ill. a polgá-

rosodás jelképei
- ipari épületek, mint a polgárosodás ,,háttere,,
- templomok, egyLtázi épületek
- néhány lakóépület

Vélet len fo lytán bukkantunk rá  egy 1898.
októberi keltezósíí terv páIy ázati anyagra' amely
Újpest iskoláinak terveit' i||, az akkor még község-
háza, későbbi yőtoshá'za terveinek töredékeit
tarta|mazta. Utó bb it ..Év szá,zado s múlt után''
jeligével. Részben ezek alapj án, ré,szben ettől
függetlenül épült meg:

- Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond
tervei alapján az Atti|a u. 8.-10., ill. a Lőrinc
u. 40. sz. alatti iskola (átadás 1902-ben )
továbbá az adott kor stílusában, de jelen tanul-
mány összeállítása idején még nem kiderített
tervek szerint az Erzsébet, Toldy, Viola utcai
és a Ferenc József téri iskola

(Baumgartner-Herczegh közös jelentős műve:
a Bp. XIv., Ajtósi Dürer sor 37. Erzsébet
nőiskola, ZlLahon a református kollégium stb.)

A távlatokban gondolkodó nagyközség vezető-
sége 1905-ben gimnáziumot alapít' amely 1913-ig
ideiglenesen egy egyemeletes épületben - díszeit

,,elhagyva,' ma is megvan - működik. Ekkor ad-
ják át a Tőry Emil_Pogány Móric által tervezett
épü1etet  a Ferenc József  (Tanoda) téren
(Tőry_Pogány jelentős alkotása még pl. Bp. V.,
Deák F. tér Bp.-i Rendőr-főkapitányság - volt
Adria Biztosító széh'háza |9 12- 13)

Foerk Emő tervezte (I925-21?-ben) szecessziós
stí lusban a Fa-  és Fémipar i  (Műszak i)  Szak.
k özépisko lát .  (További  -  megvalósu l t  -

munkája: Zágráb - Főposta. Ő kányította az
országház belső berendezési munkáit is )

Ú3pest Főiskolával is dicsekedhet. Korb Flóris

mííegyetemi tanár tervei alapján épiIt az Erkel u.

26. sz. alatti Főiskolai Szociális Telep (Egyetemi

Szociálpolitikai Intézet) I912.ben a tbc elleni

felvilágosító munka részeként a magyar settlement
megtestesítőjeként.

Átmenet az iskola ós a középület köztjtt a

Clarisseum (Árpád úrlstvántelki u. sarok) amely a

,,Budapesti Gyermekmenhely Egylet'' épületeként
Ybl Mikiós tervei szerint épült, középen a ferenc-

városi templomra emlékeztető román stílusú

kápolnával.

Legjelentősebb középület - a már idézett
jeligés terupáLyázat alapján - Hegedűs Ármin és

Böhm Henrik áLta| tervezett, Schreiber Gyula által

14 hónap alatt kivite|ezett városháza, amelynek
átadásőtra 1900. augusztus ZI-én került sor. Az

eklektikus stflusú épület ma is Ujpest btiszkesége.
Az épületen - a főkapu és a hátsó kapu kivó-

telével - a nyíLászárőkat alumíniumra cseréltók,
de egyéb díszei utolsósorban a díszterem
- eredeti áI|apotában megvannak (Böhm_

I{egedüs műve még pl. a Szervita téri Tör ök

Ban|<ház,Hegedüs Ármin munkája a Gellért SzáILő

és Fürdő, Sebestyén Artrirtal és Sterk Izidorral).

Az építész-páros Ú3pest,,hází építésze,, -ként

tervezte még a Szülőotthont (1928)' valamint az

Újpesti Kozvágóhíd új épületét (amit ugyancsak
Schreiber Gyula építettmeg 19 1 1 -ben)

Az adott  időszakban épül t  a Járásbíróság,
amelynek pontosabb adatait sajnos nem ismerjük
(1913  ?  Jab lonszky  Fe renc  -  O  te rvez te  a
jelenlegi Igazságügyi Níinisztérium épületét 191 1-

ben.)
A mag1'ar szecesszió egyik újpesti péIdája a

Sánd1' G1.ula által ten.ezett főposta, amelyet 1928.

ban adtak át (Sánd1' egész vagyonát felajánlotta

eg1.színház pá|yáaatára' Fellner és Helmer osztrák

épí tészekke l  s zemben ,  j e l en t ő s  munká ja  a

Krisztina körűti Postapalota 1925 -bő|)

Átmenet a ktizépület és az ipari épületkőzött az

újpesti víztorony, amely Dünrmerling Ödtin és

Mihailich Győző tervei alapján épült 191l-ben,

mint korai vasbeton -építészetiink egyik jeles

alkotása is.

- Sajnos ma már az eredeti ipari épütetekből

kevés maradt nreg. A Vízművek 1893-ban felépült

épülete, a Tungsram néhány jellegzetes csarnoka

és a Magyar Pamutipar - tetőcsere előttí -
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néhány fotója emlékeztet arra az igényes kivi-
telezésre, ami annak idején még a gyárépületeket is
jellemezte.

Újpest jelentősebb egyházt épületei az adott
korból:

- a Bachmann Károly (újpesti építész) tervei
alapján felépített római katolikus főtemplom,
amely a tervtóleltérően egy hajóvalépült meg
és csak Zák Lajos tervei alapján 1908-ban
bővítettek 3 hajóssá

- a már említett Clarisseum kápolna Ybl tervei
alapján

- az 1886 szeptemberóben felszentelt zsina-
gőga, amelynek díszítése Förster bécsi és
budapesti (Dohány u.. i) zsinagőgájának
péIdáját követi.

Sajnos az újpesti historizáló és szecessziós
|akőházaktervezőit nem ismerjük. Az 1950-es
fővároshoz csatolás a teljes irattár átadásának
k ö te lezettsógét is  je lentet te,  így a tervek és
tervezők felkutatása további munkát igényel.
Néhány jelentős épület azonban említést érdemel,
így

- az ún. Apolló ház (Arpád, űt 11.) az eIső
háromemeletes épület Újpesten

- a Diamant palota (Árpád űt67.) I974-benmár
áLI|t

- aZ ún. Nasse r ház (Árpád út 4z.). Nasser
ékszerésztől már Jókai iS ,,rendelt''

- Mády Lajos u. 2. (szecessziós), mellette az
ún. Héderváry ház (1896) eklektikus

- Árpád ít21'. (volt Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank háza)

tJj pest épületm entő törekvései

Az újpesti Városvédő Kör és a Helytörténeti
Alapítvány kezdemény ezéséte, néhány szakember
bevonásáva l ,  egy épületkataszter  kerü1t
osszeá|Iításra, amely az egyedt épületeket ill.
városképi  szempontbó l  értékes terü leteket ,
épületrészleteket tarta|n|azza. Ez a további
városrendezési  e lveket  kívánja kedvezően
befolyásolni, előseg ítv e a város főépítészének
munkáját is.

Jószándékú polgári kezdemény ezésr e á|Lították
helyre i l l .  alakították ki korhű hangulatban a
Külvárosi Kávéházat (István u._Deák u. sarok)

Az Újpesti onkormányzat hathatós támoga-
tásáva| ű,jították fel az Ady Endre Művelődési
Központ l-::pád úti - eredeti - épületét, ahol
Polgár Centrum működik és ahol az Újpesti
Kamaraszínház nyitotta meg - 1994-ben -

kapuit.
Úgy gondol juk,  ezek a kezdeményezések

kiindulópontjai lehetnek az épített környezet
védelmének, az építési hagyományok őrzésének és
alapjául szolgálhatnak a manapság olyannyira
v ágyott polgári értékrend ismételt elterjedésének
is.

a

Források:
. Dr. U8ró Gyuta: Újpest 183t-1930
. Dr. Borovszlq Samu: Magyarorszóg Vórmegyéi és Városai

( P est - P i lis -S olr Kis kun V órme gy e I - I I. )
. Gerle-Kovács-Makovecz : A szózadforduló ma?yar építészete
. Újpesti Helytörténeti Értesírő ]994.95 számai
. Kadlecovits Géza.dr. Sipos Lajos: Úipest - Írások a település

történetéből
. Hargitai Katatin-if j . Hirmann Lószló: Úipest t örténete

( olvasókönyv di ókoknak)

. Ma8yarországi zsinagógók ( F őszerkesztő : Gerő l'tiszló)

Az Ertesítő szeptemberi szí.mában köziilt 1956.os
felvétel a Kiinyves Kólmán Gimnázium romba.
döntött épületéről nyomdatechnikai okok miatt
rossz minőségíí volt. Ezért a felvételt most ismét
kiizreadjuk az olvasók megértését kérve.
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Az Úipesti Városvédő Egyesüilet
megalakulása

1995. november 11-én - ünnepélyes körülmények között - zász\őt bontott az Újpesti Városvédő

Egyesület. A Polgárcentrumban megrendezett családias hangulatú közgyűlésen 106 polgár aláírásával, az

alapszabály elfogadásával létrejött új egyesület, az eddig működött Újpesti Városvédő Kör helyébe lép.

Az alábbiakban közöljük az a|apítő és tiszteletbeli tagok névsorát, az elnökség és az ellenőrző bizottság

tisztségviseIőit.. Hírt adunk azok'rőI is, akik sok évtizedes munkájukért ,,Arany horgony'' elismerésben

részesültek.

Dr. AkerlLászIő
Dr. AkerlLászlőné
Benke Imre
Benke Imréné
Bagi Adél
Báldy LászLő
Banga Ferenc
Banga Ferencné
Bánóné dr. Fleischmann

Marianna
Biró Sándor
Dr. Benkő LászIő
Bazsó Gábor
Csősz Lajos
Dicker György
Dankó Pál
Dankó Pálné
Divéki Tibor
Dénes István
Dr. Győry Attila
Gábor András
Dr. Hollósi Antal
Dr. Hollósi Antalné
Dr. Hollósi Péter
Hollósi Gyöigy
Hollósi Györgyné
Dr. Horváth Lász|ő
Hirmann LászIő
Iványi János
Iványiné Konrád Gizella
Járai Rita
Kadlecovits Géza
Kadlecovitsné Kecskés Edit
Kadlecovits Ákos
Dr. KapolyiLász|ő
Dr. Kovács Ivánné

Dr. Körris András
Kovács Ákos
Id. Kántor Jenő
Ifj. Kántor Jenő
Kubatov Gábor
Kéri Mária
Lányi Csaba
Lányi Csabáné
Lehoczky Gáborné
Dr. Miletics Iván
Müller Antalné
Mészáros Ferenc
MerczelAndrás
MerczelAndrásné
Dr. Merényi Ferenc
Mucsányi Marianna
Muzsay András
Dr. Mády György
Dr. Mády Ferenc
Nagy lőzsef
Nugy Józsefné
Neogrády LászIő
Neogrády Lász|óné
Nyári István
Dr. Nyárs Csaba
Dr. Nyárs Csabáné
Nagy István
Németh Istvánné
Németh Vilmosné
opauszki Viktória
Pákozdi Kálmán
Pákozdi Gábor
Dr. Paulus Alajosné
Poszpischek Györgyné
Dr. Pálvölgyi Vilmos
Petrás József

Pluhár Miksa
Pap József
Révész Benjamin
Rappaport Zoltán
Szusza Ferenc
Dr. Sipos Lajos
Dr. Sipos Lajosné
Sipos Ba|ázs
Dr. Sipos LászIő
Dr. Siposné Horváth Andrea

Dr. Somos András
Dr. Somos Andrásné
Somosi lőzsef
Szirmai Gábor
Dr. Szerényi Antalné
Dr. Szerényi Mária
Szunyoghy András
Dr. Sallai János
Szentpráli Gábor
Szendiné Kósa Katalin

Szakonyiné Cseri Bogáta

Sass Attila
Sillye Jenő
Tízkő Ferenc
Tóbiás LászLő
Urbán Kornél
Dr. Vitáris Edit
vétekné Jakab Ágnes
Dr. Zsigmond Attila
Dr.Zámbő Gyula
Zsengellér József
Zsengellérné Mády Katalin
Ifj. Zsengellér József
Wagner Alfréd
Wagner Attila
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TiszteletbelÍ tagok:

Dr. Antalné Czétényi Piroska
B|ázy Lajos
Dr. Gyökössy Endre
Dr. KendelényíEmő
DlÚjszászy LászLó
Dr. Paulus Alajos
Dr. Tomka Ferenc

elnöke:

Bánóné Dr. Fleischmann Marianna
gyógyszert árv ezető, kandidátus

Gábor András

az Aschner Lipót Alapítvrány elnöke

Neogrády LászIő
az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Neográdyné Fényes Judit
tárLatvezető

Dr. Paulus Alajos

filmrendező

Dr. Sipos Lajos
egyetemi magántanár

az Újpesti Helytörtóneti Alapítvány elntike

Somosi József
építészmérnök

Dr. Szerényi Antalné
középiskol ai tanát

Szunyoghy András
grafikusművész

Dr. Tomka Ferenc
kanonok-p1ébános

teológiai tanár

Az Újpesti Közösségi TeIevízió

szerkesztősége

Dr. KapolyiLász|ő.

Ugyvezető alelnök:

Kadlecovits Géza

Banga Ferenc
Iványiné Korrrád Gizella
Mészáros Ferenc
Neogrády Lász|ő
Pákozdi Kálmán
Dr. Szerényi Antalné
Dr. vitáris Edit

elnöke:

Dr. Z6nbő Gyula

Thgiai:

Dankó Pálné
Németh Istvánné
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fu pesn vÁnosvÉoo EGYESuLET
AIapszabály

l. Az e$tesü|et neve. címe. bé|yegzője
1 ,S

a. Az egyesü|et neve: ÚJPEsTl VÁRosVÉDŐ EGYESÜLET
b. Az egyesÜ|et címe: Budapest |V. ker., Bródy lmre u. 1.
c. Az egyesÜ|et működési terü|ete: Budapest |V. ker., Újpest
d. Az egyesÜ|et jogi szemé|y.
e' Az egyesÜ|et bélyegzője: kör a|akÚ, közepén gr' Káro|yi lstván

mel|képe,.Újpest címerével és 1840 évszámma|. A bé|yegző
körirata: .ÚlpEsrt vÁnosvÉoo EGYESÜLET 1995"

ll. Az egyesü|et cé|ia. Íeladatai
2.S

Az egyesület cé|ja e|ősegíteni Ujpesl történe|mi, építészeti'
természeti értékeinek megóvását és gyarapítását. Feladata
Újpest szépítése, poIgárainak _ azok kÖzü| is főként az
if júságnak - Ujpest szeretetére neve|ése; a polgárok
bevonása a fejIesztési e|képzelések, tervek megvitatásába'
megvalósításába' Ennek érdekében Íejt ki szervező munkát az
egyéni és közösségi erők összeÍogására, közreműködik a
k ö rnyezet .  és te rmészetvéde lem szempont ja inak
érvényesítése érdekében.

3.S
Az egyesü le t  -  cé| ja i  megva|ósí tása  érdekében *  a
kovetkező feIadatokat |átja e|:

a./ kezdeményezi az onkormányzatná| épÜletek, műtárgyak és
tartozékaik, városképi e|emek, szobrok és más értékek
Íe|újítását, pól|ását, karbantartását,

b./ e|ősegíti, i||ető|eg szervezi tagjai és mások közreműködését _

kü|ön fe|kérés a|apján _ fe|újításra kerÜ|ő objektumok
heIyreá||í1ásáná|'

c'i segíti a Íe|ÚjÍtott értékek megőrzését,
d./ tagjai révén közreműködik a je|enleg védettség alatt nem á||ó,

de városesztétikai, ipartörténeti' művészetttjrténeti vagy más
szempontbó| jeIentős, megőrzésre érdemes értékek' épÜ.|etek'
azok díszítőelemei, lartozékai, a közterületi tárgyak, Ujpest
í ro t t  és í ra t Ian hagyománya inak  feIkuta tásában és
megórzésében,

e./ vé|eményezi _ ÍeIkérésre, Vagy saját kezdeményezése
alapján;
- a városrendezési terveket,
_ a beépítési, szaná|ási, átépítési és bontási terveket,
- városrész-rehabiIitációk, tatarozások terveit,
- közIekedés-ÍejIesztési terveket,
_ parkosítási' i||etve zöldterÜ|eteket érintő terveket,

Í./ tevékenységéveI kapcsolatos kiállításokat kezdeményez, ||letve
rendez,

g./ kiadói tevékenységet Ío|ytat,
h./ kezdeményezi kilL]ntetés adományozását az Ujpestért végzett

kiemelkedő társadaImi tevékenység eIismerésére,
i'l e|őadásokat szervez, előadókat biztosít cé|jainak megÍe|e|ő

Íe|adatok népszerűsítésére' a po|gárok ilyen cé|ra történő
megnyerésére,

j./ gazdasági, vá||alkozási tevékenységet ÍoIytat.

lll. Az egyesÜ|et tagiai és iogá|lásuk
4.S

(1) Az egyesÜlet tagja |ehet minden magyar á|lampo|gár, aki
be|épési nyi|atkozatáva| egyÜtt az egyesÜ|et alapszabá|yál
elÍogadja és nincs e|ti|tva a közÜgyek gyakor|ásátó|.

(2) Az egyesület tagja |ehet nem magyar ál|ampolgár s
(3) Az egyesület tagja |ehet jogi szemé|y, Vagy iog sze-é 1 ségge|

nem rendeIkező csoport.
5.S

A./ Az egyesü|et közgyű|ése tiszteletbe|i taggá váiasz:tra.'.a -a7: a|(i
k ö zé|et i ,  művészet i ,  tudományos  vagy eg1e l  Ú1ces t
érdekében kiemeIkedően jelentős tevékenységet 1e.: <l

B./ Az egyesÜ|et párto|ó tagjai |ehetnek azok a természe:es es .cgi
személyek, csoportok, akik az egyesÜ|et múkooese: taro3aini
kívánják'

6.S
.1.) Az egyesü|eti tagság megszűnik:

_ a tag ki|épéséve|'
- a tag kizárásáva|,
- a nyiIvántartásbó| tor|éssel'
_ ha a tagot közÜgyek gyakor|ásátó| e|tiItották'
- a tag ha|á|áva|.

2') Az egyesÜ|et e|nöksége - írásbe|i Íe|szó|ítást követően -

t ö r ö l he t i  a  ny i l vántar tásbó|  az t  a  tagot ,  ak i  egy  év i
tagdíjhátra|ékát nem Íizeti meg.

3') Az egyesÜ|et e|nöksége az egyesÜ|et cé|kitűzéseit sú|yosan
megsértó tagot kizárhatja. Ezze| szemben a tag panassza|
é|het a közgyű|éshez'

4.) Befizetelt tagdíi és egyéb támogatás nem követe|hető vissza a
tagság megszűnésekor.

7.S
A.) A tagok jogai

1, Részt vesznek az egyesÜ|et munkájában és aktívan
hozzájáruInak az egyesü|et alapszabályában meghatár0zott
ÍeIadatok te|jesítéséhez'
2, részIvehetnek az egyesü|et közgyű|ésén és gyakoro|hatják
szavazati jogukat,
3, megvá|aszthatók az egyesÜ|et tisztSégeiÍe.
4, bárme|y, az egyesü|etre vonatkozó kérdést az elnökség
vagy a közgyű|és elé teriesztenek'

B') A tagok köte|esek
1, az alapszabá|yban fog|altakat megtartani és megtartatni,
2 ,  az  egyesü|et  k ö zgyű lése á| taI  hozot t  hatá rozatokat
végrehajiani, végrehajtásukat elosegÍteni'
3, a tagdíjat Íizetni.

C.) Az évi tagdíj összege - ame|y a tárgyév Íebruár 1-jéig
esedékes _ az .1996-os esztendóben a következő:
1, öná|ló keresette| rende|kezoknek 100 Ft/év

2, öná|ló keresette| nem rendelkezőknek és nyugd,tjasoknak
50 FUév

3, jogi személyeknek 3.000 FVév
A lagdíj osszegét az 1997 ' évtő| kezdve a közgyűlés á|lapÍtia
meg.

D.) A tisztelelbeli és a párto|ó tagok jogai és köte|ezettségei
megegyeznek a rendes tagok jogaival és köte|ezettségeive|,
de szavazat i  joguk nincs, és egyesü|et i  t isztségre nem
vá|aszthatók'

E.) A c ') bekezdés 3, pontja szer int i  tagok képvise|etében
részWevók 1.1 szavazatta| rende|keznek.

F.) Az ,'EgyesÜ|et a|apító tagia'' cím haszná|atára jogosu|tak azok a
tagok, akik részt vettek az egyesü|et mega|akításában.

IV. Az egvesü|et szervei és működésük tendie
8.S

Az egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság
A|kotmánya, az egyesü|ési t ö rvény és az egyesület
a|apszabálya a|apján végzi.



1995. november Újpesti He|ytörténet i Í)r tesítő 19

s.s
Az egyesület szervei:

a.) kcizgyű|és,
b.) eInökség,
c.) elIenőrző bizottság,
d.) he|yi és szakmai csoportok.

A közgyű|és
10.s

(1) Az egyesÜ|et legfőbb szerve a közgyű|és' A közgyű|és az
egyesü|etet érintő minden kérdésben dönthet'

(2) A közgyű|és kizáró|agos hatáskörébe tartozik:
a) az elnökség megválasztása,
b) az e||enőrző bizottság megvá|asztása,
c) éves kö|tségvetés e|Íogadása, a vagyonmér|eg és
zárszámadás e|íogadása,
d) az e||enőrző bizottság jelentésének e|Íogadása,
e) az alapszabá|y módosítása vagy kiegészítése,
I) az egyesÜ|et ÍeIosz|ásának kimondása'

11 .S
A közgyűlés, azonos napirendde|, kü|dött közgyű|ésként is
megtartható'

í2.s
A.) A közgyűlést á|ta|ában évente, de kétévenként |ega|ább

egyszer össze keIl  hívni.  Tisztújító közgytílést Iega|ább
ötévenként ke|| összehívnia.

B.) RendkívÜ|i közgyűlést ke|| összehívni, ha
a) az elntikség úgy dönt,
b) a tagok egyharmada a cé| megje|Ölésével kívánja,
c) ha a bíróság e|rende|i.

13.S
1 . )  A  kÖzgytí lés ö sszehívása  oIy  módon t ö r tén ik ,  hogy a

napirendet is tarta|mazó meghívót _ a kögyűlés időpontja
e|őtt |ega|ább 15 nappa| _ meg kel| kÜldeni a tagoknak.

2.) A közgytí|és határozatképes, ha a tagoknak |ega|ább Íele je|en
van' Ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyrí|ést e| ke||
ha|asztani, másodszorra a közgyű|ést egy hónapon be|Ü|i
időpont ra  ke||  ö sszehívn i .  Ez  a  k ö zgyű|és az  eredet i
napirendre Íe|vett kérdésekben, a megje|entek számára
tekintet nélkü| határozatképes.

3 ) A közgyű|és határozatait egyszerű szótöbbséggeI hozza,
Kétharmados szótöbbség szükséges a 10.$ (2) bekezdés a)
és Í) pontjában fogIa|t döntéshez'

a.) A kcizgyű|és határozatait nyí|t szavazássa| hozza, a vá|asztás
és a tag kizárása azonban titkos.

Az elnökség
14.S

A.) Az e|nökség két közgytí|és között az egyesÜ|et végrehajtó
szerve, ame|y a közgyű|és kizáró|agos hatáskörébe tartozó
ügyek kivéte|éve| az egyesü|etet érintő minden kérdésben
dönthet.

B.) Az elnökségnek egy elnöke, egy Ügyvezető a|e|nöke és hét Íő
tagja van.

1s.$
1.) Az e|nökség Íe|adatai:

a.) gondoskodik a közgyű|és összehíwisáró|,
b.) végrehajtja a közgyű|és határozatait,
c ') rendszeres kapcsoIatot tart más városi ,  á||ami és
társadalmi szervekke|,
d.) dcint a tag kizárásáró|,
e.) javas|atot tesz az egyesÜ|et költségvetésére.

2.) Az e|nökség évente szükség szerint, de |ega|ább négy ülést
tart. Rendkívü|i ü|ést ke|| tartani, ha az elnökség legalább

ké|harmada az|kéri,
3.) Az elnökség ü|ését az ügyvezető ale|nök hívja össze.
4,) Az e|nökségi ü|ést az e|nök vezeti.
5.) Akkor határozatképes az e|nökség, ha tagjainak lega|ább a Íele

jelen van.
6.) Az eInökség határozatait nyí|t szavazássa|hozza.
7.)Az elnökség ü|ésérő| azügyvezeIő e|ntik jegyzőktinyvet készít,

ame|yet ő, valamint az az elnökségi tag ír a|á, akit az e|nök
kije|ö|.

Az e|nök és az ügwezető a|e|nök
16.5

1.) Az egyesÜ|et elnökének Íe|adatai:
a, képviseIi az egyesü|etet
b, elnökrj| az elnökségben
c, egyik a|áíróként uta|ványoz az egyesü|et bankszám|ájának
terhére.

2.) Az ügyvezető a|elnök fe|adatai:
a, segíti az e|nÖköt munkájában, és szÜkség szerint te|jes
jogktineI heIyettesíti,
b' irányítja és e||átja az egyesü|et írásbe|iteendőit,
c' gondoskodik az e|nökség és a közgyrí|és Összehívásáró|,
d' gondoskodik az e|őterjesztések eIkészítésérő|,
e, gondoskodik az elnökség és a közgyrí|és Összehívásáról
Í, informálja a sajtót és más szerveket az egyesü|et
munkájáról,
g' egyik a|áíróként uta|ványoz az egyesü|et bankszám|ájának
terhére,
h, kapcso|atot tart más szervekkel.

Ellenőrző bizottság
17,S

.l.) Az e||enőrző bizotlság - a közgyű|és á|tal választott -
elntjkbő| és kél tagbó| á||' Az e|lenőrző bizottság e|nöke és
tagjai más tisztséget nem vise|hetnek az egyesÜ|etben'

2') Az e||enőrző bizottság fe|adata az egyesÜ|et szabá|yszerű
működésének, pénzÜgyeinek és ügyvite|ének e||enórzése.
Köte|es íé|évenként e||enőrzéseket végezni' és az e|nÖkséget
a hiányosságokró| tájékoztalni.

3,) Az e||enőrző bizottság ÍogIa|kozik etikai és ÖsszeÍérhetetlenségi
Ügyekkel is.

Az egyesület vagyona
18.S

.l.) Az egyesü|et tartozásaiért saját vagyonáva| Íele|, a tagok saját
vagyonukka| nem Íe|e|nek, csak a tagdíjakat köte|esek
megÍizetni.

2') Az egyesü|et bevéte|i forrásai:
- a tagdíjak,
_ a rendezvények bevéte|ei,
_ a kÜ|önböző szervek és szemé|yek támogatásai,
adományai,
- a vá|la|kozási, gazdasági tevékenységbő| származó
haszon, ame|y kizáró|ag egyesÜ|eti cé|ra haszná|ható.

3.) Az egyesü|et pénzgazdá|kodását az Ügyvezető a|e|nök végzi
az eInökség á|ta| meghatározott éves kö l tségvetésnek
megÍeIe|ően.

1e.s
A jeien alapszabá|yÍ az egyestjlet 1995. november 1 1 -én megtartott
a|aku|ó közgyű|ése e|fogadta.

Dr. Kapo|yi László
eln<ik

KadIecovits Géza
aIelnök
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ls Augusztus végén az újpesti Puskás Tivadar

Szakmunkásképző és Szakközépiskola felvette
BAY ZoLTÁN 1tloo-1992), az EgyesüItIzzó
kutatőintézete e gykori igaz gatőjának nevét. Ezze| a
döntéssel tovább folytatódik az iskolák híres
újpestiekrő | történő elnevezése. orutunt a hírnek.

rs  október 9-10-én tartot ta tudományos

konferec iáj át a Magy ar Építéstudományi Egye sület
a parlamentben ,,Historizmus és szecesszió - Az
épített környezet védelme'' címmel. A
konferenc ián IVÁNYI JÁNos újpest i
építőm&nók tartott nagysikeríí előadást Úipest e
korbó1 származő épt i le te i rő l .  E lőadásának
rövidített vázlatát ebben a számban olvashatják.

ug október 13-án koszorűző,st rendezett az

Újpesti Városvédő Kör KLIMA LAJos sírjránál a
Megyer i  út i  temetőben.  DR. sIPoS LAJOS,
a|apítványunk elnöke em|ékezett Újpest első
gimnáziumának alapító lgazgatőjára. Az
ünnepségen jelen volt TOBORFFY Z}Lf,ANNÉ,
Klima Lajos lánya is.

ug- Az 1996. évi középiskolások helytörténeti

vetólkedőjére hét intézmény nevezett csapatot. Az
október elején megkezdett felkészítőkón a
Könyves Kálmán, a Bródy Imre gimnáziumok, a
Berzeviczy Gergely, a Dóry Miksa, a Bay Zo|tán, a
Bőripari és az Újpesti Műszaki szakközépiskolák
diákjai vesznek részt. Kültjn szervezés szerint
indul egy, intézményeken kívüli csapat is azon
diákokból Szeryezve' akik Újpesten élnek, de nem
újpesti középiskola tanulói.

lg Az Újpesti Városvédő Kör,,Arany horgony''

elnevezéssel díjat alapított. Ezt a díjatazok kapják
meg, akik sokat tettek Ú3pest múltjának kutatása,
bemutatása, oktatása, a város tereinek, épületeinek

megóvása érdekében. A díjakat először 1995.
november ll-én, az Újpesti Városvédő Egyesület
alakuló közgyíilésén adták át tíz közismert újpesti
polgárnak és egy íntézmény munkatársainak.
Gratulálunk!

gs Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány és az

Újpesti Városvédő Egyesület közös javaslattal

fordul Ú.ipest onkormányzatához, hogy 1996-ban

a honfoglalás 1100. évfordulójára emlékezve,
állítsanak fel egy emlékjelet a Duna-part kijelolt
pon tj án. Az emlókj e I f e|á|Iítás áv al me g örökíthetj tik

a Gesta Hungarorumban említett megyeri révátkelő
helyet, amit a hagyomány szerint honfoglaló
őseink használtak.
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Az a|apítvány támoEatói:

ASCHNER LIPoT ALAPÍTVÁNY,
CHINoIN RT., ÉPoRG KFT., FII,E SELSZ KF"I.

FÜRsT sÁNDoR. HANzLIK PÁL,
HoLLósI GYORGY, PYLoN 2000 KFT.

IVÁNYINÉ KoNRÁD GIZELL A,
IVÁNYI JÁNos, DR' KAPoLYI LÁszlo,

KozMA sÁNuonNÉ, ÚJppst rpr.,
ÚlpBsr xÓztuÚvnlŐoÉsÉÉnr ALAPÍTvÁNY,

Ú;pnsrI KozosSÉGI Tv,
ÚlpBsr oNxonnaÁNYZATA, RtCoPY KFT.,

SZoC.DEM. panr ÚlpBsr
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