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(Egy dokumentum tanúskodik)

Ujpest, 1956 októberében

A fontos tijrténelmi eseményeket megőrzi az emlékezet. Ahogyan múlik az idő, ezek az emlékek

sajnos kopnak, megvúltoznak, úgy ahogyan az emlékezők öregednek. Nem így a korabeli

feljegyzések. A közelmúltban keriilt szerkesztőségünk birtokúba az újpesti Szent Jóuef plébdnia

Historia Domusa, abból pedig a forradalom napjait naplószerííen megörökítő feljegyzések. A

köszönet (]rbdn Gdbor plébúnos urat illetí, akí ezt a pótolhatatlan dokumentumot rendelkezésre

bocstÍtotta. A tanú dr. Varsúnyi Lajos plébdnos úr, aki abban az időben vezetője volt az

egthózköuégnek.
Az izgalmas olvasmúny eglben eligazító dokumentum azok szúmóra, akík kutatják Ujpest 1956-

os eseményeit, és reményeink szerint ttjbb tévedés vag1l téves dllí.ttÍ.s keriithet majd korrigálásra.

Isten nevében!

1956. október 27.én.
Történelmi időben, történelmi napon kezdem

knt' a Szent József plébánia (curatia) történetét.

Nevem: dr. Varsányi Lajos administrator.
Szürke dátumnak látszik a fenti, pedig a

magyar történelemben nem sztirke dátum a mai.

Most  ezekben a  percekben i s  a  k ö ze lben

géppuska, i1 letve golyószóró kattogása

hallatszik. Az előbb mondták be a rádióban,

hogy az utcaajtókat be kell zárni, mert még a

kormánycsapatokkal szemben harcoló

fegyveresek vannak az utcákon, sőt itt-ott

tolvajok is működnek.
Du. 3 őrátő|nem szabad járni az utcákon.

Igaz, ennek ellenóre az újpesti Tanácsháza

előtti téren népgyűlést tartottak' ahol küldöttsé-

get váIasztottak, amely a nép kívánságával a

kormányhozmegy.
Az újpesti Tanácsházán forradalmi tanács

működik. - Ma olvasták be a rádióban az űj

nemzeti kormány tagjainak nevét. A miniszter-

elnök: Nagy Imre, aki már volt eryszer, s akit

Rákosi Mátyásék lemondattak. -

Villamosok nem járnak tegnap hajnalóta.

Az egyetemi ifiúságnak a kormány politikája

el lenes tüntetése a polgárháború tragikus

eseményévé vá|tozott. Az egész fővaros keddtől,

23-átőIttintető tömegekké váItozott. - Anép az

utcákon. A gyárak nem dolgoznak. Csak a

keny érgy ár ak, ár amfejl e sztők' te 1 efonközp ontok.

A vonatok nem járnak.

A ttintetés lényegében aZ otosz csapatoknak

az országból való kivonulását követeli, az

á l lamvédelmi katonaság leváltását,  a kt i l -

kereskede |mt szet ző dések felülvizs g á|ását,

Rákosi Mátyásnak, az eLm,(ilt politikai (Sztálini)

bűnök képviselőjének oroszországból  való

kiadatását, a ledöntött Sztálin-szobor helyébe

I948-49-es (sic!) emlékmű á|Iitását, a mostani

sarló-kalapácsos nemzetkö zi címer helyébe

sajátos nemzeti címert: a volt Kossuth-címert,

katonáink egyenruhája is sajátos magyar

egyenruha legyen, szabad váIasztásokat, a

magyaÍ uránérc itthoni fe|haszná|ását stb. ,

A rádió bemondta, hogy a gyarakban meg kell

alakítani a gyárat kormányzó iizemi tanácsokat.
Mindez pár nap alatt történt.
Ez alatt pát száz ember meghalt Budapest

utcáin.
Fosztogatás, kirakatok betörése nem fordult

elő. Tisztán politikai indításra történt minden.

Ezek előrebocsájtásával kezdem el a plébánia
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a|apitásának és a p|ébánia-épület meg-
szer zésének történetét.

( .  . . )

1956. október 28. - vasárnap
Nevezetes dátum amai,
A kormány tegnap esti rádióparancsa szerint

de. 10-től du. 3 őráig szabad csak az utcán
közlekedni. Egyesével. De csak azok menjenek
ki' akiknek sürgős, ha|aszthatatlan dolguk van,
illetve élelmiszer beszerzése végett. - tgy u
délelőtti szentmisékre nem is harangoztattam.
Minden szentmisét azonban megtartottunk
délelőtt (J,8,9, 10 és fel 12-kor). Csak az esti
szentmisét hagytuk eI s az előtte szokásos
|itániát és rózsafiizér ájtatosságot. Ez fé| 6-kor
szokott lenni, a szentmise 6 órakor. (Ez a té|t
kezdés. október 1.jétől.) Az e|őírás ellenére a
hívek mégis eljottek szentmisére. Harangszó
nélkül. Nem volt veszélyes, jól lehet még egész
nap lehetett hal lani  o lykor ágyúdörgést és
golyószóró-kattogást. De csak messziről.

Most este azonban történelmi nvilatkozat
hangzott el a rádióban.

Nagy Imre minisztereln<ik nyilatkozott.
A kormány programjából  k öz ö l te a

legfontosabbakat:
1.) Mint már du. is bemondta arádíő: á|ta|á-

nos tűzszünetet rendelt el a kormány. Tehát e
szerint a kormánycsapatoknak nem szabad
tüzelni. Csak ha őket támadják meg.

Ezzel akarja a kormány megszüntetni azt a
magyar történelemben elő nem fordult tragikus
egymás-ryilkolását' ami ezen a héten napirenden
volt.

2.) Az orosz csapatok megkezdték Buda-
pestről való kivonulásukat.

4.) A Kormány megszünteti az á|Lamvédelmi
hatóságot. (T. i. az ál|amvédelmi alakulatok
katonái (az űn. ',ávósok'') több helyen belelőttek
a tömegbe. A parlament előtt pl. mikor ezt
cs inál ták, ezt |átva aZ orosz tankok ennek

megakadá|yozásáta, a rfiagy ar ávósok tankjaira
lőttek.)

5.) Uj karhatalmat szervez a kormány a
honvódségből és a rendőrség alakulataiból.

6. ) Visszaá|Iitja a Kossuth-címert.
7.) Senkit bántódás nem ér' aki fegyverrel

harcolt a napokban.
(Először: 24-én még statáriumot hirdetett a

kormány a fegyverrel harcolók ellen.)
8.) Márc. 15-e újra nemzeti tinnep legyen.
Itt említem meg Újpest történelmóből, hogy

25-re virradó reggel a Városháza (Tanácsháza)
melletti parkban felállított orosz emlékmű orosz
katonáját éjszaka ledöntötték' a tetején levő

ötágú csil lagot leverték, helyébe a magyar
lobogót tettók, de be1őle kivágták a sarlós-
kalapácsos címert.- Az emlékmű előtt rögtönzött
ravata|ra virágokkal és lepellel eltakarva -

elhelyezték az éjszaka elesett pesti harcost.
Mellette egy fekete táblára felírták anevét, korát
(32 év) és a ,'meghalt a szabadságért'' felírást.
Egész nap ott volt a holttest a ravatalon.-

Ma du. is volt a Tanácshána előtt népgyűlés.
Mint hallani, egy katonatiszt is beszélt. Az

',elvtársak,, ktfejezést helytelenítette a nép.

,,P o|gártárSak''-ra kellett kij avítahia a
megsző|itást. Mint a kormríny képviselője lépett
fel. Ő is feltette a kérdést: akarj ák-e az

,,ávósok' ' -at,  mint rendfenntartókat.  A
rendőrséget mint aközbiztonság szerveit. A nép
Sem aZ ávósokat, sem a rendőrséget nem akarta,
mert ezek is belelőttek a tömegbe.- Aztán autóba
ült és elment. Este máris a nép kívánsága szerint
sző|t Nagy Imre miniszterelnök. Igy, azért
alakítják meg az új karhata|mat a honvédségből
és áIta|iiban a rendőrségből s az ifjíság
felfe gyverzett tagj aiból.

Tragikus, szomorú, hogy a közelmúlt bűnös
erőszakos kormányintézkedéseknek csak ilyen
nemzeti szerencsétlenség, egymás-gyilkolás
vetett véget. Jellemző a letűnt zsarnokságra,
hogy Rákosi Mátyás utódja a Központi Párt
elsőtitkári állásában: Gerő Ernő az egyetemi
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i f iúság tüntetését Qa.én) gengszterek tün-

tetésének nevezte.- Ezért mondatták Ie már 25-

én de.
A villamosok még ma Se jártak.

A gyárak, üzemek ma se dolgoznak.

Az üzletek ma sincsenek nyitva. Legfeljebb

az éle lmis zeruzletek. Ezek dolgozóit rádión

behívták. Nagyobb fennakadás éppen nincs.

Kenyeret is lehet kapni, ha nem is simán. Sorba

kell állni esetleg.
Egyházközségi életünk anyagi|ag is nagyon

megérzi, Pénzbeszedőink, azaz aZ egyházi adő-

szedők már egy hete nem kereshet ik fe l

híveinket. Igy ez ezer forint kiesést jelent, amire

pedig nagyon nagy sziikségünk lett volna, hisz a

p1ébánia-vétel1e1 kapcso1atban f izetési

kötelezettségeink vannak.

1956. október 29. - hétfti

Még mindig nincs bóke és nyugalom.

Még mindig ágyúdörgés hal latsz ik.  Még

mindig vannak felkelő alakulatok, amelyek nem

tették le a fegyvert. Elfogadták a miniszterelnök

programját,  de amíg oroszok vannak

Magyarországot, nem bíznak a kormányban. Ez

a pillanatn yi magy.arázat.
Egyébként a mai rádió k öz ö l te,  hogy a

honvédség tagjai sapkájukon a címer helyén

nemzeti színu sza|agot hordanak, amíg Kossuth-

címert kapnak.
A ,,Szabad Nép'' mai számátnak első oldalán a

nagy ,,Kossuth'' címer szerepelt.

A rádió cáfolta s mint a tényeknek meg nem

fele lőt  v isszautasította azt az oroszországi

,,Pravda''-új ságban megj elent á||ítást, mintha a

magyar felkelést az amerikar propa$anda szitotta

volna.- Ez tisztárl a magyaÍ nép fiiggetlenségi s

szabadság utáni vágyának volt a tragikus

kirobbanása - mondta a rádiő.

A villamosok még mindig nem mennek.

A gyárak átta|ában még mindig nem

járnak (s i c ! ) .
De. 9-től du. 4-ig van kijárási engedétry.

A Tanácsházán nincs hivatal .  A polgár i

házasságmegkötésére sincs lehetőség.

Tegnap este összeült a Biztonsági Tanács.

Az orosz megbízottnak szemére vetették, mi

jogon avatkozott be az orosz katonaság amagyar

felkelésbe. A nyugati hatalmak képviselői mind

a mellett szavaztak, hogy az orosznak effe nem

volt joga.

A tanácskozásokat még nem fejezték be,

jóllehet nincs kitrizve a folytatás időpontja.

Mivel kimenési engedély hivatalosan csak 9

órától volt, ma harangozás nélkül tartottuk a

reggeli szentmiséket. A hívek szép számbart

jöttek így is.

( . . . )

1956. október 30.

Nagy történelmi napja a maihazánknak. Este

6 őra után bejelentette Nagy Imre miniszter-

elnök, hogy az oroszok megkezdték Budapestről

való kivonulásukat. És tárgyalásokat kezdtek az

egész országból való kivonulásukra. Beszélt még

a rádiőban Tildy Zoltán volt köztársasági elnök,

jelenleg államminiszter. Örvendezésre szólítja

fe| az ország népét, mert a magyat if1űsággal az

élen a magyar nép kivívta szabadságát. A

magyar if iúság - mondta csak méltó

képviselőj e az I848-as magyar if iúságnak'

hanem tll|szárnyaltta azokat. Beszélt a volt

Kisgazda Párt vezéreihez, hogy azonnal kezdjék

meg a Párt t1jászervezését, mert több párt fog

indulni a szabad válasáásokon. Erdei Ferenc a

Parasztpárt, Kádár János a Kommunista Párt

nevében beszélt. De ő is azonosította magát az

előtte szó lókkal .  Du. egyébként a rádiő

bejelentette, hogy Mindszenthy hercegprímás

holnap már széL<helyén lesz közel 8 évi fogsága

után. Igy u mi deportált ptispökünk: Pétery

József is székhelyére kerül  abból  a Kassa

közelében levő községből (Hejce), ahová 5 évvel

ezelőtt került.
A rádió mosto ebben a percben hívja fe1 a
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minisztériumok értelmiségi dolgozóit, hogy a

Miniszteri F orradalmi Tanács megv áIasztásár a

je|etltkezzenek holnap de. 10 ill. 11 őrára. -

Felhívja a rádiő az izletek vezetőit, hogy

üzleteiket nyissák ki... Holnaptól kezdve nincs

már közlekedési korlátozás.
Ezeknek a forradalmi vívmányoknak

frissében való megörökítése után örökítem meg a

ma délutání kőrházi látogatásomat. A Károlyi

Kőrházban voltam, amely a Szt.  József

plébániáh oz, tehát hozzám tartozik. - Az

odavitt sebesülteket akartam meglátogatni.

Akiket odavittek' azokból az odaérkezés után

nóhányan mindjárt meghaltak. - A többi cca. 8-

10 életben maradó nem életveszélyes sebesült.

Néhány érdekes, de tragikusan érdekes élmény

részes sebesülttel ta|áLkoztam. - A feljebb már

említett, s a szovjet emlékműnél felravatalozott

szabadsághős bajtarsai is itt vannak akőrházban.

Az egyik egy 18 éves zsidó fiú, aki a Chinoin

gyárban dolgozik. Még bent a rádiő stúdiójában

is harcolt már az,,ávósok'' ellen. Itt az újpesti

rendőrségen megjelentek' hogy a nyomozó-

parancsnokkal taláLkozzanak. o feltartott

kezekkel szólt: ne lőjetek rám-, nincs fegyverem

(kint hagyta a gépptszto|yÍtt a kapuban), én a

nyomozó-parancsnokkal akarok beszélni. Mégis

az egyik rendőr (nyilván ,,ávós'' volt) túzet

nyitott rá. Még kitámolygott az autőjába, a volán

mel lé ült ,  hogy tovább menjenek, mite az

emeletről iljra tüzdrni kezdtek rájuk. A mellette

levő tehergépkocsi vezetőjét agyonlőtték. Ez volt

a felravata|ozott bajtársa. Ez se lőtt pedig a

rendőrökre. Őt mindkét kezén és lábán lőtték

meg. Mindkétkeze egész vállig átkötözve. Úgy

etette az ápolőnő. De ő nevetve mondta: De

győztünk! Úgy evett az ápo|őnő á|tal nyújtott

kanálból, mintha ez lenne a legtermészetesebb

étkezési mód. - Vele egy teremben volt másik

bajtársa' akinek térd felett lőtték át a Iábát a

,'rendőrök' '. - Tehát közönséges gyilkosság

tör1ént a,,rendőrs ég,, részérc|.
Volt ill. van egy szerencsétlenül járt fiatal

|eány, még2a óven inneninek néztem. o is részt

vett az ofosz emlékműnél a szovjet katonának

kötelekkel, láncokkal való |ehűzásában. Neki

kötötték a kötelet - mondta - egy kocsinak,

igy hűzatták el. - I]tána be akartak menni a

Parlament elé. A zsúfolt teherautó oldal.a az

Árpád út és Váci út kanyaru|atánáI - letörött, ő

a robogó autóból kiesett, többen ráestek. Gerince

sérült meg.
Legsúlyosabb volt egy katona. Valamelyik

akadémián oktató. A Váci úton egyik felrobbant

akna súlyosan összeroncsolta fejét '  arcát,

szemét. Egyik szemét kivették. o nem is tudja,

hogy a két vatta csomó alattmár csak egy Szeme

van.
Rajtuk kívül  még t öbb sebesült  van a

kőrházbatt. Néhány nő is. Ezek közül van egy'

akinek szilánk került mélyen a testébe, azt se

tudja honnan. Az utcán ment - hazafe|é a

Pannónia gyárból siettében.-
Ezek mellett a forradalmi' háborús tragikus

hírek mellett szinte fonákul kontraszt, ha a már

elkezdett plébániai históriát folytatom. De

fent i ek ho zzátartoznak pléb ániánk é letéhez i s,

hisz ez is benne van a fováros életében, amely

büszke lehet önmagára, hisz az egész világ

elismerésétől visszhangzik minden ország

rádtőjaés sajtója.
A New Yorkban összeült Biztonsági Tanács

tagtrai mind az oroszok képviselője ellen foglalt

ál lást: miért mentek Magyarországra, miért

av atkoztak bele katonáikkal Magyarország

belügyeibe.-
A mai rádíő egyébként bejelentette, hogy nem

Nagy lrnre, a jelenlegi miniszterelnök hirdette

meg a statár iumot, és nem ő hívta be az

oroszokat . Ezeket Hegedűs András miniszter-

elnök elődje tette és Gerő Ernő.

A villamosok még ma se jártak. Se autóbusz.

De az örvendetes fejlemények eredménye-

képp pár nap múlva mindenholmegindul az éLet.

( . . . )
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l'95ó. november 2.
Mielőtt tovább imám plébániank történetét, le

kel l  írnom a budapest i  forradalom után
tapasztaItakat és a jelenlegi eseményeket.

ok tóber  31-én bent  j á r tam Pesten.
Végigmentem a Körúton: k imentem a
Nép s zínhá z utc án át az Erke| S zíttházig. S zörny ű
háborús kép tárult elém' Itt Újpesten nyoma
sincs ahhoz képest a forradalomnak. A Nyugati
pu.-tól a Nemzeti Szíttház felé egyre
borzaImasabb az úttest. A házak ablakai
majdnem mindenhol betörve, az utIest kövei is
helyenként te l jesen fe lszedve. A v i l lamos
vezetókek leszakadva' a Nemzeti Színház e|őtt
egy  v i l l amoskocs i  roncsa '  s  így  t öbbé a
Népszínház utcában.

A Körúton egy civilruhás valakit kísértek
fegyveres ftatal felkelők. Az ilLető zöld lóden
(ruhában) kabátban, feltartott kezekkel ment.
Áttitotag ,,ávós' ' volt. - odább egy ,,ávós' '
századosról a tömeg letépte a felső kabátját,
mely alatt zsávo|y-szerii kabát volt még. Ahol
tudták, iitöttók a fejét' szuronyos, fegyveres
magyar katonák voltak körülötte' s próbálták
megmenteni.  Egyvalaki  -  a t ömegtő l  nem
Iáttam, katona volt-e, vagy civilruhás - a
magy ar zászlőt Íartotta foléj e, így igyeke zetÍ. vtat
csinálni a vérbe borult szerencsétlen embernek.
Magas' 35 év körüli volt. Biciklivel voltam és
civilben. Sajnáltam, hogy nem reverendában:
felléptem volna mellette, mert ezt nem tartottam
emberhez méltó eljárásnak, hisz arra valók a
hivatalos szervek, hogy megbt intessék a
vétkeseket.  -  Az Erkel  színház pincéjóből
ottlétem a|atthoztak ki egy lesoványodott sápadt

,,ávóst'' civil ruhában. Feltartott kezekkel hozták
ki. A tömeg mindjárt körülr,,ette, hisz a felkelők
súrű lövéssel (levegőbe) odagyülesáették a téren
levő sok százfőnyí tömeget.- Eztnem bántották,
de szőrnyű fenyegetésekkel ,  sz idalmakkal
kísérték egy autóhoZ. -  Innen a Nemzet i
Színház mellett a Rókus-kápolna felé mentem, a
színház ablakai  is  majdnem mind bet örve.

Mellette katonai autóroncsok. A mellette levő

,,Szabad Nép'' szerkesztőségi épület szintén
ablaktalan. - A Rákóczi út a Rókus előtt végig
roncsos-vi l lamosos. -  A Körúton még egy
Íiistölgő tömeget |áttam a járda szélén. Jobban
körülnézve |áÍtam, hory a mellette vo1t szovjet
könyvkereskedés könyveinek mág|y ája. (Volt
ugyan ott magyar nyelvű is, de a legtöbb orosz
nyelvű volt.) Ugyanilyen máglyát, füstö lgőt
Iáttan aYáci utcában.

Itt  említem meg Mindszenthy József
hercegprímás úr kiszabadulását.

október 31-én de. kísérték a Váci úton át
budai |akására. A rétsági katonaság szabadította
ki Felsőpetényből' abol az utóbbi időben fogva
tartották. Az újpesti folyamőr-katonák akarták
kiszabadítani .  Két tankkal mentek érte és
gépkocsival. Mivel már Rétságon volt' ott is
aludt a rétsági katonaságnál, onnan bozták e|.-

Úgy volt, hogy Újpesten megáll, de rosszul
volt megrendezve: nem értesült időben, hogy itt
várják a Tanácsházán.Igy dr. Pataky Géza vácí
kanonok opirituálissal levelet küldött ki, amit a
kanonok úr a tóren a nópnek felolvasott. -

Egyóbként tegnap este - november 1. - este
fól 9-kor sző|t a rádióban. Pár mondatot csak'
Pár szőva| a fiatalság hősiességét említve meg.
Hogy nem érez gyűlöletet a szivében senkivel
szemben. S hogy két napig tájékozódik s akkor
szőzatot intéz az or szág ttépéhez.

Ma, november 2-án, most este mondták be a
rádiőban, hogy Pétery József.dr. váci püspök is
hazatért fogságábó1 (hejcei deportálásából)
Yácra. Harangzílgás üdvözo|te a hazatért
főpapot, aki ma 4 évigvolt távolVáctól.

De aggasztó deprimáItság üli meg az egész
ország népét. Még ma is újabb orosz egységek
lépték át a magyar határt, jóllehet még tegnap
mondta ki kormányunk hazánk semlegességét és
a varsó i  szerzódést is fe lmondta. A
miniszterelnök és meghatalmazott külügy-
miniszter: Nagy Imre a Biztonsági Tanácshoz
fordult' Közölte az otoszok hadmozdulatait.
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Nyugatról is közelednek' Mindenhol birtokba

veszik a vasútvonalakat, állomásokat, biztonsági

berendezéseket. Mindezt anrlak ellenére, hogy a

szovjet k<ivet is jónak látta, hogy a szovjet

csapatok kivonulj anak. -

Kormányunk ismételten kérte a szovjet

kormányt, hogy kezdjenek az általunk

kinevezett bizottsággal tárgyalást a szovjet

csapatok kivonásáról.-

|'956. november 5.én.

Drámai napokat étrünk. Tegnap hajnalban

Nagy Imre rádióban közölte az ágyúdörgések

okát. Én is felébredtem a budai oldalon eldördült

ágyik zajára. A miniszterelnök vészjósló hangon

jelentette be: ,,Itt Nagy Imre a minisztertanács

elnöke. Az oroszok támadást indítottak a főváros

ellen' Nyilvánva|őan azzal a szándékkal, hogy

megdöntsék a hivatalos kormányt és birtokba

vegyók hazánk fővárosát. Ezt közlöm az ország

népévei és a világ közvéleményével. A kormány

a helyén Van. -'.

Közben szívbemarkolóan szőIt a rádiő:

Hazádnak rendületlenül, légy híve,, ő magyar...,,

s közben a Himnusz melódiája... Agyúdörgés...

Szőzat'.. Himnusz...
Csodáltam híveimet: aZ első: 7 fuai

szentmisére mégis egészen kevesen -

elj öttek. I]tána is minden szentmisét meg-

tartottunk r öv id prédikációval .  Este is volt

szentségimádás (5-6-ig) és szentmise: 6.kor.

A nap folyamán persze az oroszokbevonultak

a  f őváros  be l se jébe és b i r tokba véve a

parlamentet, Nagy Imre miniszterelnököt és a

vele levő minisáereket elfogták.

Az éjszaka ill. tegnapelőtt éjjel 10 őrára a

szov. iet katonai parancSnokságra ment

küldöttsé get az oroszok nem engedték már

vissza. K<jztük volrt az új hadügyminiszter,

Maléter PátL vezérőffid4Y, aki a Kilián (v' Mária

Teréz\a) laktanya hős védőjo volt az oroszokkal

ill. a kormánycsapatokkal szemben. (A kormány

először őt küldte a|aktanyaelfoglalására. Ő volt

ugyanis alezredesi rangban a hadügyminiszter

mellett.) Mikor látta, hogy nem csőcselékkel áil

szemben, hanem a főváros fiata|ságával, ő is

átpárto|t hozzít1uk, s ezt közölte is mindjárt a

honvédelmi miniszterrel. Tehát azt a küldött-

séget' mely azért ment az oroszok katonai

vezetőíhez, hogy az oroSZ csapatok ki-

vonulásárőI tárgyaljanak, az otoszok nem

engedték vissza. Miközben a miniszterelnök

rájuk várt' s többször is hívta őket a rádióban az

é1szaka folyamán, egyszer csak eldördültek az

orosz ágyitk.
A külffildi rádióbóltudjuk, hogy Mindszenthy

József bíboros hercegprímás az amerikai

követségen kapott menedéket.
A vasárnapról mára virradó éjje| az Egyesült

Nemzetek Szerv ezetének Biztonsági Tanácsában

összeült 73 temzet képviselője, hogy az angol

támadást - megvitassák. Egész éjjel magam is

hallgattam a beszédeket. Egyik méltatlankodóbb,

felháborodottabb hangú volt, mint a másik.-

Végül 53 nemzet mellénk szavazott, 15 nem

szavazott,8 az otoszok mellett. Nyilván a velük

sz övetségben levők .  Határozat i  javaslatot

fogadtak e|: az oroszok azonnal vonják ki

minden csapatukat. Küldöttség jön ide, hogy a

helyszínen lássa a helyzetet.

Tragikussá teszi ahe|yzetet, hogy az angolok

és a franciák a Szuezi csatorna miatt Egyiptom

ellen indítottak hadműveletet. Tehát ott vannak

elfoglalva. Az oroszoknak ez megkönnyíti a

helyzetet.
Budán tőbbház lángok martaléka hett,mert az

oroszok gyújtóbombát, i l letve lángszórót

Ltaszná|tak.
Közben tegnap még közölrte a rádiő, hogy

Nagy Imre korm ányábőI az e\ső megalakulás

utan kitragyott Kádár János és Münnich F. új

kormányt alakítottak Munkás-P araszt-

Forradalmi Kormáyny néven , Kádár I .  a

Minisztertanács elnöke, Münnich a beltigy-

miniszter. - ot is kiáltványt közöltek. Hogy

Nagy Imre korm ányÍhó|kiléptek, behivtítk az
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oroszokat' mert Nagy Imréék hagyták, hogy a
legjobb hazafi,ak esnek á|dozatul a felelőtlen
elemek garázdá|kodásának. - Egyet-kettőt
fe lemlített ,  pé. a Hadt örténet i  Múzeum
igazgatőja. Persze' hogy horyan halt meg ebben
a felfordulásban' nem mon dták. - Őt< is
munkára szőIitják a lakosságot. - Ma mégse
mozdult munkára a nép. Hogy is tudott volna
menni? Se villamos' se autóbusz. Közben egész
nap ágyúdörgés és géppisztoly-kattogás. Pedig
ma már szépen megindult volna az éIet, a
munka, Íta az oroszok kivonulnak. - Ahogy a
hercegprímás szombat esti szőzatában kérte is
őket. Szombaton már megindultak a villamosok
is,  az autóbuszpark fe le is . . .  S ma űjra áI|
minden.  Üz le tek  zá rva ,  k ö z lekedés n incs .
Csodálatos, hogy víz, vi||any, gáz van mindezek
ellenére.-

Bár az utcán az egyik utcasor most este
hirtelen sötétbe borult, talán e|ta|áLta a vezetéket
valamelyik lövedék.-

A plébánián |évő lakó im a lakás levő s
jelenleg még egy vasesáergályos bérletében levő
műhely helyiséget óvóhelynek rendezték be. -

Szomorú emlékű hely a jelenlegi generációnak
az ővőhely, htsz I944-rő| 45.re forduló évben
sokszor kellett a bombázó repülőgépek elől
odamenekülni. - hol az orcszok jöttek akkor is,
bol az angol-amerikaiak.

Kedves Utódaim, akik e sorokat olvassátok
majd' amikor talán én már a másvilágon leszek,
ha nektek nyugodtabb lesz az é|etetek, Isten iránt
v a|ő há|ából, imádko zzatok a le lkem üdvéért. . .

1956. november 7.
A háborús helyzet továbbra se vál tozott

lényegesen. A főváros egyes részei magy'ar, a
másik' nagyobb része orosz kézen. Közben-
közben heves ágyilzás, géppisztoly-zakatolás'
Tegnap este egy orosz tank a Kossuth L. utcáha
j ö t t  f ö l .  A fe lkelők - mint hal lom
megtámadták, erre a tank tijzelni kezdett,
ágyuzni. A mellette lévő házakba is lőtt, a

vízvezeték - utcai  kutat i l letve vezetéket
tönkretette, teli van az, utca vizze|, a házak
ablaktalanok, az emberek sírnak-jajgatnak. -

Vil lamos-autóbusz nem j ár még, A Kádár-
kormány hiába invitálja az embereket munkára.
nem mennek.

Ma reggelre újra Eisenhower - eddigi USA-
elnököt vá|asztották elnöknek. ott tehát
politikailag egyik oldalon nyugalom áll be, hogy
jobban tudjanak a magyarországi helyzettel is
fogla lkozni .  A szuezi-egyiptomi kérdés is
túzszúnetes l ett, EN S Z-rendőrs é gi al akulatokat
fogadtak e| az ango|-francia.izraeli kormányok'
Talán ez az ENSZ-hez (Egyesült Nemzetek
Szövetsége) való a|ka|mazkodás jó példaadás
Iesz, s az oroszok is belemennek hasonl<i
megoldásba.

Ta|án kontrasztos a mostani nehéz &ák
eseményeivel' mégis itt folytatom a p|ébánia
abbahagyott históriáját. Ta|án o|yan ez a
kontraszt,  mint amikor egy súlyos beteg
kirándulásairó l  való fényképeket akarja
megmutatni élete miatt aggódó környezetének.
- Most is ágyilzás hallatszik ide Rákospalota
felől...

( . . . )

1956. november 9.
l|y4ára túzszunet állt be. orosz tankok vannak

bent mindenütt Újpesten. A túlerővel  nern
bírhattak a gyalogsági fegyverekkel harcoló
felkelők. Szörnyű képe van a Könyves Kálmán
Gimnáziumnak, a vele szemben levő iskolának,
de a ktirnyékének is. Még 1945. január első
napjaiban se nézett így ki a város, mlnt ez a
környék. Sok sebesiilt is van. Halottak is. Sok
fegyvertelen ember, asszony ís á|dozata |ett az
utca i  l ö v ö ld ö zésnek.  Az  oroszok  a
fegyvertelenek közé is lőttek. Épp az előbb volt
nálam egy volt ministránsunk, aki kis gyerek
korában a fop|ébánián ministrált' most jelentette,
hogy tegnap az édesanyj át az oroszok meglőtték.
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Ki kellett venni az egyikveséjét. Most élet-halál

közt feks z7k a Károlyi Kőrházban. - A

főplébániatemplom előcsarnoka is meg-

rongálódott.  oroszok voltak bent, azért

magyafok dobtak az e|őcsarnokba kézgránátot.

Az oroszok a toronyból lőtték le a fegyverrel

Iáthatő, utcán járó felkelőket. Ma szedte össze a

hullaszállító kocsi a halottakat.
Villamos, autóbusz persze nem jár, a gyárak

állnak. Hiába sürgeti a Kádár-kormány a1nunka

felvételét. Nincs jármű' még ha akarnának az

emberek dolgozni, se tudnának.

1956. november 12.
Továbbra is lehangoló csend. Villamos nem

jár. Az emberek itt-ott csoportokba verődve

tanakodnak. Többen elmentek a munkahelyükre.

A Kádár-kormány rádióüzenete szerint, aki nem

jelentkezik a munkahelyén, elveszti a kétheti

keresétét .  _  Az  oroszok  még i t t  vannak

tankjaikkal  a városban. -  Ma van az e|ső

temetésünk két hét óta. Eddig nem volt

temetkezéSre Sem lehetőség. Kedbe úgy volt,

mint hallo'Ín' a Soror-tól, hogy valaki cukros-

zsákba tett  halott ját  k ihúzta k iskocsin a

temetőbe, ott kapott 100 forintért sírhelyet, azt a

család elkészítette, s úgy temették be1e a

halottjukat. Más a saját kéJzítette koporsóban

hűzta ki halottját.
Az ENSZ-fotitkár táviratot ktildött a Kádár-

kormánynak. Kérte, ehgedje be az ENSZ.

megfigyelőket. Kádár v á|aszai mo gfontolás

Íárgyáv áteszi a közölteket

Eddig tehitt aZ egész világ osztatlan

egységben követelte az otoszok kivonulását

Magyaror szágbőI. De mégse rnennek.

Bulganyin , az orosz miniszterelnök Nehrunak,

az indiai államfőnek azt vá|aszolta.. ha

Magyarors zágonhelyreáll a rend' kivonulnak. -

Itt viszont a munkásság nem akarja felvenni a

munkát' amig azoroszok iít vannak.-

Fegyveres ellenállás iu Újpesten sehol sincs.

A kézifegyvereket beszolgá1tatták a

rendőrségnek. Vagy egyszerűen valahol letették

az utcán. Magam is jelentettem a rendőrségnek

tegnap, hogy a templom k<jzelében a kocsiút

szé|énle volt téve ery géppisáoly' két tölténytár

tele tölténnyel. Azonnal kiszálltak és elvitték. -

Máshonn an az asszonyok szedték össze'  a

kézigránátokat is és vitték be a rendőrségre. A

férfiak nem bíztak, hogy aki beviszi, nem lesz-e

bántódása .-

Vonatközlekedés még nincs. A rádió szerint

itt-ott vidéken közlekedik egy-egy helyi járat.

A rádió azt mondta be. hogy az épitő iparosok

ide és ide menjenek, hogy a helyreál lítás i

munkálatokat megkezdjók. Hogy mennyire

tesznek eleget, még nem lehet tudni

Áttitotag rengeteg halott van bent Pesten éí

Budán. A kiilföldi rádió szerint 65.000. - Ha

ennyi nincs is, de tény, hogy sokan haltak meg.

Abból is következik, hogy a genfi Vöröskereszt

Központ napokon kereszttil, hogy mindkét fél --

az oroszok is, a magyar is szüneteltesse a

ttizelést' hogy a sebesülteket össze tudják szedni.

Az otoszok bent Pesten különösen, a sebestiltek

e\szá|Iítását is gátolták. Sok helyen a

sebestiltekhez kize|edőket is lelőtték. Az égó

házak oltását nem engedték. Ezeket gyújtó-

bombákkal gyújtották meg.

Egyelóre szörnyű letargíában van aZ otszág

népe. A külfröldi magyar leadó szerint azétt nem

mer a kiilföld fegyvqresen beavatkozni, mert.

fólő,,hogy kitör a harmadik világháború, mely

atomháborúvá válhatik... Úgy \átszik,,ennek a

félelemnek Iett á|dozata az ország.

Nem volt más hátra, a tegnapi prédikációban

azza| vígaszta|tam, erősítgettem a híveket, hogy

azIsten Mindenható, sok gyászunkból' fájó

köníyeinkből, a nemzet tragédiét1ából - mint

áIta|ában minden bajból, rosszból, jót tud

kihozni. S fog is, hisz egyrészt ezért engedi meg.
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A polgárok Világa Ujpesten

Az egészséges tórs,adalom egyik jellemzője, hogy polgárai kiilönféle alapítvónyokat,
egyesületeket, kiiröket és klubokat hoznak létre, melyek fenntartúsóról maguk gondoskodnak.
Ezek a szervezetek lehetnek karitatív, érdekképviseleti, sport vagy mds jellegűí csoportosuldsok,
közijs jellemzőjük, hogy tevékenységíik nem titközik a törvényekbe, közhasznúak és létezésiik
egyben a valódi demokrdcia igazoltÍsa. Újpesten 1990 előtt kevés civil szervezet mííkijdött, a
rendszervtűltoztÍst követően azonban gombamód megszaporodtak. A most közölt összeúllíttÍsunk
alapja a bírósúgí nyilvdntartdsok, melyek szerint 2000. január L-jén a felsorolt szervezetek
műíkijdtek Újpesten. Sajnos azokat a tömörüléseket, melyek nem rendelkeznek bírósági
bejegyzésset (pl. a Közmíívelődési Kör), nem tudjuk szerepeltetni, noha tevékenységiik fontos
ele me i kii zélet iinkne k.

ALAP|TVÁNYoK ALAPÍTvÁNY A BABITS MIHÁLY
GIMNÁZIUMÉRT

A CF-ES GYERMEKEK ÉlHnrŐ ÉlnrÉÉnr ]993
ALAPÍTVÁNY pR. rÖvrsDl ISTVÁN
1990
nR. ÚrgBlyl RITA AL,APÍTVÁNY A LAKKozó urcn IsKoLA

orl,r.rnrÉnr
A MAGYAR RoPLABDA "lovŐffÉnT ALAPÍTVÁNY 199l
1990 SoMoGYI rÁnolyNÉ
NOTA GASTON

nlapÍrvÁNY Az ERZSÉBET UTCAI IsKoLA

A MUNKÁSoTTHoN UTCAI ISKoLA TANULóIÉRT DIÁKJAIÉRT
nlepÍrvÁNy l99l
1990 LUGoSI ANTALNÉ
BANGA FERENCNÉ 

AupÍrvÁNy.l,z urÁxpórlÁs És rsxol,lr

A TEST És,c, snr,si H,lnuónn ncyÜrrnsp nz vÍvósponrÉnr
EMBERÉRT - AIKlDo- ALAPITVÁNY

VIDA JÁNoS

GOLLO MICHEL
ALASZTICS-SZEGEDI ALAPÍTVÁNY A

A TUDÁs ÉnrÉx ar'erÍrvÁNly HlncnnŰvÉsznrnxÉnr
1991 1994
PERKÓ MAGDA SZEGEDI uIHÁr-y

AD A5TRA (A 6SILLAGoKIG) A TÁNcsPonrÉnr ALFA-oMEGA KFT. DoLGozóINAK

És az IFJÚsÁGÉRT ALAPÍTVÁNY oNSEGÉLYEzo lltlcÍrvÁNYA

1996 1993
BÉRCES I.ÁszriNÉ TAKÁCS rÁNosNÉ

AGRoMAN orrlrÁsr ALAPÍTVÁNY ASCHNER LIPÓT er,apÍrvÁNy
- 1989
DR.NEMESFERENC cÁsoneNonÁs
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AZ 52.SZ. SIMoN FERENc CIPó-' És nonlplnr CsENGo ALAPÍTvÁNY A PoZSONYI Úrt nÉunr

szAKKÖZÉPlSKoLAÉssz,q,rvrunxÁsxÉpzo TAGoZATosÁLr.c.LÁNIosISKOLÁÉRT
NTÉZET ALAPÍTVÁNY |993

1992 OPAUSZKI VIKTORIA

KOVÁCS ANDRÁS
DÉRI MIKSA ALAPÍTVÁNY

AZ IDoSEK EGÉSzSÉGÉÉnr ALAPÍTVÁNY
HLAVÁCS VINCÉNÉ

DR. KAR.LYI TIB.R 
DIÁKÉS TÖMEGSP.RT ALAPÍTvÁNy

Az ÚJPESTI ToRNA UTÁNPóTLÁsÁNlx |993
FELLENDÍTÉsnÉnr ALAPÍTVÁNY oRoSZ CSABA

LAJTÁR rozspr. DoHÁNYZÁs vAGY EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY
r993

BAJZÁSOKBARÁTI KÖRE arlpÍrvÁny DEMJÉN TIBoR
r99 |
Ácorer FERENC EcÉszsncÉnr És xÜznospoRToKÉRT

lr'apÍrvÁny
BALÁZS EGÉsZsÉGÉÉnr ALAPÍTVÁNY |993
1994 BALOGH JOZSEF
MEZEINÉ VERES KATALIN

EGÉSZSÉGns Ú.rpBsrÉnr elepÍrvÁny
BALESETI srnÉsznrt BllÁrÁsÉRr n,,lpÍrvÁxy
1993 DR. DoRKA vÁnte
DR. GERGEI-y pÉrpR

BcynNI,o nsÉlyr lul.pÍrvÁNy
BENEFIT lupÍrvÁNy 199l
|995 trla;rÁvxÉ FARKAS ANDREA
RsI\,ÍÉNyI cÁson

B cy trlÁsÉnrl,LÁ,pÍrvÁNy
BERzEVICzv swiz'E.nonzn n,lpÍrvÁNy |9g5
1992 olÁrrNÉ cyonvÁnt vrcróRn
HusaNÉ HBcpoŰs rBnÉz

Ér,nrra cyÖxpRorrol l rÉnyrc x,apÍrvÁNy
BoLYAI FARKAS,tupÍrvÁNy
|993 Üvpcps rÁNosNÉ
GARAMI rózsgr.

ÉNnxxnnI xulrÚnÁNrÉnr alapÍrvÁNy
CHINoIN oszno NyucnÍ"las,q.LnpÍrvÁNy 199l
I99I SCHERCZERY{SZTO
DARVAS zolrÁmlÉ

npÍrox sz l'l<xú,pzÉ sn nr',lpÍrvÁxy
CHINoINszoctÁltsÉs"lólÉrt,a,llpÍrvÁNy |993
1995 on. unÁzrr zolrÁN.
DULL lÁNos

pRnÉr.yI nnponvrÁrus oIÁxoTTHoN
CoMPART oxr,q.rÁsrEcHNIKÁI x,apÍrvÁNy aupÍrvÁNv

l994
DUTKA rdszro NovÁr u.oxó

CSENDES OTTHON ALAPITVANY

russNÉ HoRvÁrH vÁnIe

EURO_METALL ALAPITVANY

oR. HnRNÁot Br.BoNóne

t -
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F.oRINToS REMÉNY ALAPÍTVÁNY
1992
CSIKÖS rÁnolyNÉ

GÉPKÉSGYÁnIó DoLGoZóK oNSEGÉLYEzo ÉS
vÁLLALKoZÁST SEGÍTó ALAPÍTVÁNYA
1990
MAJERCSIK MÁRIA

GYEREKPARADICSoM ALAPÍTVÁNY

ToBIÁS L^sZLo

HARMóNIA ALAPÍTVÁNY
1992
DR. SoLYMOS JÁNoS

HAYNAL IMRE EGÉSZSÉGTUDoMÁNYI EGYETEM
EGÉSzsEGÜcyt r.ótsKoLAI KAR IFJÚsÁGI
TÁRsULÁsÁnar ALAPÍTvÁNYA
199 |
DR. MÉSZÁROS JUDIT

HoNvÉD FoLYAMI FLoTTILLA ALAPÍTVÁNY
l99 l
HAJDÚ GÁBOR

HoNVÉD nnÚvÉsznrr er,lpÍrvÁNy
1994
CSAPLÁRoS LÁSZLó

HUMANISZTIKUS ISKoLA ALAPÍTVÁNY
1993
PAPP PÉTER

HunnlNlrÁS KULTURÁr,rs alapÍrvÁNY

VARGÁNÉ VIDA EMILÍA

INFoRMATIKA Es ISKoLA ALAPÍTVÁNY
t99l
znrúso FERENC

ISKoLA l HarÁnoN lI,,tpÍrvÁNy
l 99 l
sRI-ocHNÉ sÉNt ceBRIpLLa

;ó HÍn _ IRATMISSZIó ALAPÍrvÁNy
1992
Ács vIHÁt-y

.lonnulÁsr eupÍrvÁnY

oR. óNoot LEVENTE

rólÉrt sZoLGÁLAT ALAPÍTvÁNY
1990
rórH rnszto

JUDo gso. ar-,lpÍrvÁNY
r996
rórH lózsBn.NÉ

runó - Ú.rpnsr oNvÉnnlul És
EcÉSzsÉGr.rur,nszró ALAPÍTvÁNY

KEMENY GABOR

xÁBÍrószn,nrÜcco GYERMEKnx És FIATALoK
MEGMENTÉsÉÉnr (ÉlnrpnD .ll,lpÍrvÁNy

NAGY ADRIENN

KAJAKBAN nz rcÉszsÉcÉnr Ar,.q.pÍrvÁNly
t993
szu-ÁRoI KATALIN

xÁposzrÁSMEGYERI rocóozó szocrÁus
ru.epÍrvÁny
1992
HLAVACSKA ATTILA

xÁposzrÁsMEGYERI tr,tIsszró n,.l'pÍrvÁxy
1990
FARKAS cÉzn

rcrposzrÁSMEGYERI nnronuÁTusoK
eupirvÁNy
l99l
SZENCZI ÁnpÁoNÉ

xÁnpÁrox szocIÁlrs .c'LÁ,pÍrvÁNy
1994
BoRoS eNonÁs

KINCSKERnsŐ xrsxoonnÖN n,npÍrvÁxy
1995
ruRNpRNÉ ceoó ÁcNes

xÓNyvns xÁunÁn ctrrlNÁzrunn ar,lpÍrvÁxy
t99l
vtot.NÁR rÁnolnqÉ

xozlnxunr{sr n,lr'nsnTEK sÉRÜLTJEINEK
rÁnnocarÁsÁm És n nnr'nsETEK
uncnlóznsnÉnr,lr,lpÍrvÁny
1993
GEBEI zolrÁN
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KRISZT LAJoS EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY MEGELDZÉs aupÍrvÁNY
I 99s
DR. VITÁRIS EDIT SUVADÁNÉ KoVÁCS MÁRIA

KRISZTUS SZERETETE ALAPTTVANY

BLAUMANN FERENC

MEGYER 2000 ALAPÍTVÁNY
2000
VARGA Áros

KUDARC NÉLKÜL Az ISKoLÁBAN oVoDAI MEGYERI SPORTÉRT ALAPÍTVÁNY
FEJLESZTó PRoGRAM ALAPÍTVÁNY
|996 cÁspÁn cÉza
PoRKoLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN

MESTERSÉGEK IsKoLÁ.re aulpÍTvÁNY
r,ÉrH,l,rÁnoN ALAPÍTVÁNY |991
|994 BoRoSNÉ KÉZY ZSUZSA
}I í.EZEI GYORGY

MINDENT A BETEGEKÉnT _ oMNIA PRo
LIÁN ALAPÍrvÁNy - A HÁTRÁNYos AEGRoTA ALAPÍTvÁNY
HELYZETŰ EMBEREK SzocIÁLIs 1998
BEILLESZKEDÉSÉÉRT DR. RIESZ GYÖRGYNÉ

nÁrreI rÁnoI-yNÉ NÁDAS JóZsEF AZ EMBERÉRT ALAPÍTvÁNY
1995

LoVAKKAL A BETnG GYERMEKEKÉRT vÍzvÁny VILMoS
ALAPÍTvÁNY

NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY
MEDVED TIBOR I99I

KLIMENT TrBoRNÉ
MAGZATBURoK ALAPÍTVÁNY

NEPHRoCENTRUM ALAPÍTVÁNY
MARKSTEIN ATTILA 1991

; 
DR. PoLNERrÁI-MÁN

MAGYAR CIRKUSZMUVESZETERT ALAPITVANY
oTA BENE BUDAPEST ALAPÍTVÁNY

KRISTOF ISTVAN 1996
WERTÁN BALÁZS DR.

MAGYAR HARMóNIA BÁRDos KTRUS
ALAPÍTvÁNY NYIK.VIRÁG ÁlrllÁxos ISKoLA ALAPÍTvÁNY
1993 l99r
DÉVAI PÉTER BLASKovICS lÁszr.óNÉ

MAGYARKERESZTÉNYMISSzIÓaI,^l.pÍrvÁny PÉcsISEBESTYÉNALAPÍTvÁNY
1994 1994

FERENCZIJÁNoS VALKórózsppNÉ

MAGYAR NEPHRoLÓGIAI ALAPÍrvÁNy PDsT MEGYEI KozLEKEDÉsBIzToNsÁGI
ALAPÍTvÁNY

PROF. DR. NAGY ruDIT I99I
REVUCZKY GYULA

vreNócsxe xÁnÍrószER-ELLENEs,l,r'lpÍrvÁNv
Ú"rpnsrÉnr PRo DENTEM _ FoGÉRT ALAPÍTVÁNY

, 
1993

DR. KEREKES MEDÁRD DR. VAJDA JULIANNA

i . -
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PRo DoMo sUA ALAPÍTVÁNY SZENT LUKÁCS MENTÁLHYGIÉNÉS ALAPÍTVÁNY
1993 1994
Ünpcl MIHÁLYNÉ DR. NÉMETH EMMA

PRoGASTRoNoMIAECULTURAEALAPÍTVÁNY SZENZEUMALAPÍTVÁNY
1994

TŐZSÉR ATTILA wELLISCH MÁRIA

PSZICHoDrÁx elapÍTvÁNY SZERETETT TANÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY
1993

VASS ISTVAN DR. GERBER ALAJOS

t .
r.. PULZUS KUPA ALAPÍTVÁNY SZIGETI ALAPÍTVÁNY
I  f99t  t ss2
l ,
I PINTER.LASZLO DR. CSASZAR GEZANEI

RENDELŐNKÉRT ALAPÍTvÁNY SZÜLŐK AZ óvoDÁÉnr alnpÍTVÁNY
1996 1991
DR. KELEMEN LÁSZLó JEZSó ÁKoS

REx KUTYAoTTHoN ALAPÍTVÁNY TARTALMAS GYERMEKKoR ALAPÍTVÁNY
1992,. 1992
uÉruÁnst lÁszt-óNÉ DR. ÁBEL KoRNÉL

RUNAKŐ KoZoKTATÁSFEJLESZTÉSI TRANSSYLVANIA 2000 KULTUnÁI,Is És orrarÁst
' ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY
1992
GICZY BÉLA DR..SARKADY ZSoLT

SEGÍTS, HoGY MAGAM csINÁLHAssAM TUMoRoS BETEGEKGYóGYKEzELÉsÉÉRT
ALAPÍTVÁNY ALAPíTvÁNY
tgg4
HarÉrETELKA ZELLEI<ÁnolyNÉ

15

I
I
I
I SPORTBARATOK AZ UTE ATLETIKAJAERT TWIST OLIVER ALAPITVANY
I

l .  ALAP|TvÁNY |991

SoRs BoNA ALAPÍTVÁNY

\ INCZE ILONA

TUNGSRAM Sc DIÁKKoSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY
t99r
KERTÉSZ ISTVÁN

]|.{EZEI GYÖRGY

Úl Él,nr H^zA ALAPÍTvÁNY
1992
KEMENES GÁBoR

Ú.rpnsr KözBIZT oNSÁGÁERT ALAPÍTvÁNY

PRAGER FERENC

Ú.rpnsr xozvrÚvBr,ónÉsÉÉnr ar.npÍrvÁNy
199 I
HoCK ZoLTÁN

199r
szesó rÁNos

SPRINT VERSENYsPoRT ar',lpÍrvÁNy
1995
BARToS PÁL

SZAKTUDAS A GYERMEKEKERT AI,APITVANY 1991
1993
szeNyt Éva

szÁt.loÉr nlepÍrvÁNy

GERVAI turclós aNonÁs
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Ú"rpnsr-nnlsovÁRostnnronnnÁTusIFJÚSÁGI vIsSZAAzEGÉSZSÍ'firrnzGYERMEK
Ár'APÍTVÁNY oRTHoPÉDIAI ÉS GYóGYToRNA ALAPÍTVÁNY

1991 1994

SZENCI enpÁoNÉ SZINETÁR MÁRIA

Ú.lpnsrt HAJÓSKLUB VÍZITÚR Lzo tl'lpÍrvÁNy VITÍIZHALASSY oLIvÉR SPoRTALApÍrvÁNy

l99l 1993
eerótdszto FARKASFERENC

Úlpnsrt HELYTÖRTÉNBIr ALAPÍTvÁNY VIToRLÁZó rroNvÉnEK ALAPÍTvÁny lz

1992 IFJÚSÁG VIToRLÁS SPoRTJÁÉRT

DR. ZÁMBó GYULA |994
DR. GYŐRFI SÁNDoR

Úlprsrt xnnnszrÉNY MEGÚJULÁSI ALAPÍrvÁny
1992 woLF rvrtuoÍl alapÍrvÁNy

ctI-yÉN ELEMÉR 1990
on. szŰr GYULA

ÚrpBsn xÉZMÚVES IFJÚsÁct orrnoN ALAPÍTvÁ|W
1gg3 EGYESULETEK

POTOCZKI L\SZI-O
ART.CoRNER SZABADIDÓ, SPoRT- ÉS

Ú.rpnsrt rinHÁz ALAPÍTvÁNY KULTURÁLIS EGYESÜLET

t99t 1990

on. szÉNÁsl pÁl ptNrÉn LÁNos

Úlpnsrt nnÚszaxr sznxxozÉPISKoLA LAND- AsCHNER l,tpór rrRrvrÉsznr"lÁnó ncynsÜlBr
LEND.lLapÍrvlNIy 1994

I99O SELLEI JUDIT

SETE VILMOS
ATLANTISZ sÚvÁnrÖn EGYESÜLET

Ú.rprsrt ZSINAGŐGA oRGoNA ALAPÍTvÁNY
1996 GYURKAZSOLT

RAPPAPoRT zolrÁN
BABITS tvtIHÁly cttvtxÁzIuM DIÁKSPoRT

Ú.n'nsr-xnRrvÁnosr oRGoNA ,l.LapÍrvÁNy ncynsÜr,nr
1997 1991
KEMENES ANDRÁS DR. KÖVESpt tsrvÁN

Úr llÖvonn,q.LlpÍrvÁny BAJZAuexsponT EGYESÜLET

1993 1990

MEZÓJÁNoS ÁcoTAI FERENC

UTE VÍVÁsÉnr,c.L,{pÍTVÁNY BEM FoLKLóR EGYESÜLET

sÁNyÁszeNonÁs DR.oSSKópNpnÉNÉ

UTTSE alapÍrvÁNY AZ lr"rÚsÁc BINER SPoRTEGYESÜLET

SZABADIDEJÉNEKHASZNoS nlrolrÉsÉnn 1992
NEMETH ZSOLT

KEMENY GABOR
BUDAPESTI ToRNÁDo SPoRT EGYESULET

vÁsÁnHnlYl zoLTÁN ALAPÍTvÁNY
1992 BAZSózolrÁN

veoRRÁsz VIKToR

- t

\ .
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CHUSHINKAN AIKIDO EGYESÜLET FAUNA.FILM TERMÉSZETVÉDELMI
PROPAGANDA És F.ILMKLUB EGYESÜLET
1992
roRNypt sÉLa

DEPo MoToRSPoRT EGYESÜLET
FC KERAMI TESTGYAKoRLO SPoRTEGYESÜLET

EGYUD KAROLY

DIABoLó SPoRTEGY ESÜLET
|996 F'ELNoTT CF BETEGEK EGYESÜLETE
DR. KISS PÉTER |99|

DR. BORKA PETER
. DINAMIKUS PSZICHoLócnt És pszrcgIÁTRIAI

EGYESÜLET FoRTUNA TÁNCSPoRT KLUB EGYESÜLET

, l9g2 -
.  DR.  KORMENDYGYORGYI

DROG-SToP-BUDAPEST EGYESÜLET FóNIX ÚlRaxnzoó Nox EGYESÜLETE
1992
SCHENK IRÉN DR. BOTTA ÁoÁvrNÉ

l7

EGESZSEGUGYI MENEDZSEREK
MAGYARoRSZÁGI EGYESÜLETE
1992
DR. POHL ONON

GYERMEKEVEK HONISMERETT, KULTURALIS ES
TERMÉSZETJÁRó EGYESÜLET
1995
ARANYoS ILDIKó

EGRESSY DIÁKSPoRT EGYESÜLET HAJLó DIÁKSPoRT EGYESÜLET
1994 1987
MÉREY ISTVÁN KRALoVÁN GÉZA

ÉrsznR EGYESÜLET Hnr lÉpcso ncynsÜlnT A TEST, I,Élnn És
1989 SZELLEM HARMóNIÁ.lÁÉnr
SÜVEGES ANIKÖ 1995

DR. TIBER PÉTER
EP PAULUS RT SPoRTEGYESÜLET
1993 HoNvÉD FoLYAMI FLoTTILLA
NÉMETHZSoLT SPoRTEGYESÜLET

1995
Észlx.pnsrl.rŰzol-róncypsÜr,nr uolNÁn sÁNoon
| 990
NAGY JóZSEF INTARZIA xÁposzrÁsMEGYERI

NAGYcSALÁoosox EGYESÜLETE
ExTRASZENSZEK És tuÉuuuoK oRsZÁGoS 1990
EGYESÜLETE DYErIss putt.NÉ

Iv. xnRÜlnrr niÍNiuncnr,ŐzÉst por,cÁnon
rÁnIcs sPoRTEGYnsÜlnr EGyrsÜI.Br
1986 1992
r.Áslcs FERENC

pÁxlyl CLUB rcynsÜr'nt xÁposzrÁsMEGYERI xÖnNyrznrvÉonlnat És
199l SPoRTEGYESÜLET
MKOS vtrlós w9|

WENDEL JOZSEF
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xÁposzrÁSMEGYERI TURIsTA EGYEsÜLET MAGYARoRsZÁGI KoBAYASHI DoJoK
l99| EGYESÜLETE
PRISZLER GYORGY

SOMOGYVÁR] SZABoLCS
KÁRÁcSoN MoToRSPoRT SPoRTEGYESÜLET
|g94 

#J.:tf3iJI 
BETYÁRKÖt,yxox SZABADIDo

Kócos - TERMÉszETBARÁT SPoRTEGYESÜLET
| 995
SKoRDAY L^\ZLő 1

MÁv TEsTVERIsÉG HoRGÁsznGYESÜLET
I 955
VÉGI IMRE

KoMPLEX poli SULI SPo#EGYESÜLET
MnNnoÉx EMBERBARÁII ncynsÜlpr
1991
KoVÁCS SÁNDoR

xŐnÉxl tvlÚvÉszou EGYEsÜLET
|996 MIKI SPoRTEGYESÜLET
rolro GÁBoR 1978

CSERVENKA ATTILA
xoRNynznrvÉnŐ rolyxox sZABADIDó
ncynsÜlnrn vronlltrÁs ncyrsÜlnr
1996 1996
STRAUB ZSoLT NecyNÉ spRNoI-Ár nóne

xozos nnovrl FoGYATÉKoSoK És rÁns.qJx NAGYEGYH Lzl zn*rrcERTI EGYESÜLET
SPoRTEGYEsÜLETE
1989 FoNYó GYULA
KAGoN MIHÁLY

NAGY-HENc nÚlót ÜnÜlŐ ncynsÜr'nr
LoKKI smÁly MAGYAR-FINN GYERMnx. És.'.
IFJUSAGI EGYESULET
1993
KEREKES cyoncy NavIcÁron vtroRlÁs ncyBsÜlrr

MAGYAR DIAGNoSZTIKUM cyÁnróK És
FoRGALMAzóx ru ooru Án vos,
IsMERETTnR.rrszro És ÉnonrvÉonr,nar NÉpsztcnrt rroncÁszrcYnsÜlnr
ncynsÜlnrn 1922

. SZEP ISTVAN

NyÁn orÁrsponr Ecyr sÜ lrr
MAGYARotplonnÁs oPToMETRtsrÁx 1988
BcynsÜlnrn roI-NRtNÉ soscsÁr IBoLY'q
1995
NÉugrH RoBERTA onÁlrÁN RALLYE TEAM SPoREGYESÜLET

1994
MAGYAR FAIPARI ncynsÜr,rr NÉuprH ZSoLT

REGNUM MAR]ANUM Ú"rprsrr
Bcyn.sÜlnrn

MAGYARroxtxor,óGUSoK ncynsÜlnrn lgq3
L992 cÖt.tczor. rÁNos
DR. DRUGA ALICE
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'Z^ZL^BoGGIE-WooGIE KULTURÁLIS ÉS Ú"rpnsrt DELFINEK SPoRTEGYESÜLETE

SZABADIDo SPORTEGYESÜLET
1 989

TÁNCf,GYESÜLET

GYARMATHY MIKLóS

SZILASPATAK-SoR. SZÉPÉSZETI EGYESÜLET 1985

1993
BIRO ISTVÁN

TAVIRóZSA HORGÁSZ EGYESÜLET

TESTVÉRISÉc sponrnGYESÜLET
I 909
ILLÉS JóZSEF

TÓRTÉNELMI LoVAS EGYEsÜLET
1985
FÜLoP T lBoR

TRoGLoNAUTA BARLANGKUTATó EGYESÜLET

1 989
ÉzstÁs GYoRGY

Úrpnsrr CLAYMoRE KARATE EGYESÜLET

1993

Ú.lpnsrt ENTRóPIA KosÁRLABDA EGYESÜLET

SZEPESI ANDRASNE

Úrpnsrr FUTBALL BARÁToK SPoRTEGYEsÜLET
1996
SZIKoRA GÁBoR

ÚrpnsrI GYERMEK. És m.rÚsÁGl sZABADIDoS
SPoRTEGYESÜLET
199 l
KEREKES cyÖRcy

Ú.lpnsrt GYERMEKoRvosoK ÉnonxvÉnnlMl
EGYEsÜLETE

DR. TAKACS EDIT

Ú;pnsrt HÁztoRvosor ÉnnnrvÉoBr-mr
ncynsÜr-nro
1992

ÚrpnsrI rozÉlBrt EGYESÜLET
1 988
DR. Dlós uÁnra

Ú.rpnsrr pot,cÁnoxÉnr nnnnrŐ-
És vÉorcylrr

solrÉsz GÁBoR

Ú.lppsrI TEcHNIKAt ÉS TÖMEGSPoRT

ncynsÜr,nr
1990
DEBRECZENl eNoRÁs

Ú.rpnsrr rrRnnÉsznrr,c.RÁror TURISTA
BcyrsÜr,nrB
1916
szagó rózsBr.

Ú.rpnsrr vÁnosvÉoó rcynsÜlnr
1995
DR. MILETIcs tvÁN

ruupÁN HlcyovrÁNyonzo És csalÁoóvó DR. SCHAVEDERMARGIT

ECYESÜLET

BOROS ANDRAS

TIIRISTA És rrnuÉsznr"lÁnó txnonnnÁcrós
ncynsÜlnr

r' 1993
nuzÁs rÁRot-y

] TURul RnpÜli És n.niBnNyŐs
sPoRTEGYEsÜLET

TAPOLYAI CSABA

Ú;pnsrÉnr ncynsÜlnr
1994
MERCZEL aNonÁs

Úrpnsu nÚvÁn És szasA,otoo
sPoRTEGYnsÜlnr
1990
sznpó DEZSo
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Ú"tRl.xnzoor Ú; LEHETosÉGEK BUDAPESTI ÖNKoRMÁxyzlror KoZEPISKoLAI
EGYESÜLET sZÖvETsÉGE

DOROGILASZLO MOROCZJANOS

vÁRoSKAPU KoLYÖKsPoRT rÁuoc.lró cARlKA TURA RALLY TEAM sPoRT cLUB
EGYEsÜLET

BALoGHNÉ GÁL GABRJELLA

CHINOIN SPORTCLUB
vAsÚTI.lÁnnÚJ.q'vÍTóK FoGLALKoZTATÁST |934
SEGÍTo EGYESÜLETE TóTH JÁNoS

KIS TAMAS CHINOTN VDSZ SZAKSZERVEZETE
1 906

VESEBETEGEK ÉS BARÁTAINAK sÍnó ogzso
NEPHROCENTRUM EGYESÜL ETE
|993 CIGÁNY DIPLoMÁsoK oRsZÁGoS
MAJZIK ISTVANNE SZOVETSEGE

VIRÁG DtÁKsPoRT EGYESÜLET R^CZ GYÖNGYI
1987

DUNA SPoRTKÖR
l95 l

EGYÉB SZERVEZETEK oRoSZcsABA

5ó-oS FELKELoKMAGYARoRSZÁGI EDDsz ÚlpnsrI xónHÁz-nnNDELŐINTÍnnrl
szÖvnrsÉcB BIZoTTSÁGA

1990
HoRNyÁxTIBoR zÁNvlsÁNoonxÉ

A MAGYARoRSZÁGI SHIToKÁI-KARATE ELSo MAGYAR JATEKKASZINo Kr'T BUDAPEST

sZÖVETSÉG oNÁI,ló sZAKSZERVEZETE

DR. GYŐRFI zolrÁN KoVÁCSNÉ MAR]ÁN ruDIT

AQUAMARIN SPoRTCLUB nÖrvÖs JózsEF CIGÁNY-MAGYAR PEDAGóGIAI
1995 rÁns'l'sÁc
sesosNÉ LECZAHAJNALKA 1989

. nÁczcyoNcyt
BABITS nnrHÁr,y cInnnÁzruvr ÉnnnxvÉorlvrr
csoPoRT rnHÉn KEREszT GYERI|,IEKvÉno TÁRsAsÁG

1993
KEFER FERENC HEITLERMARIANN

BALoLDALItr"lusÁcIrÁnsulÁs-Ú.rpnsr FIATALoKÉsvruxxevÁr.L.q.Lóx
1993 sZAKSZERvEZETI szÖvErsÉcÉnnx

CHINoIN cyÁnr SZERVEZETE
1989

BUDAPEsTI ALKoHoLIZMUs ELLENI KLUBoK pÁst cyÖncy
szÖvnrsÉcn
|993 GILBERT KEITH cHEsTERToN rÁnsasÁc
KoRNIDESZ PÁL |99|

KATONA YASZTO
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GYóGYSZERKUTATóINTÉZETSPoRTKÖRE MAGYARRADIKÁLISPoLGÁRIsZÖVETsÉG
1968 1994
SEBESTYÉN L^:ZLő TOKODITIBoR

2t

HA.IóJAVÍTó szaxsznRVEZET
1975
SZTOLÁR TAMÁSNÉ

HENGER FUTBALL CLUB

VARGA I{SZI-O

HUNYADI FUTBALL CLUB
1994
GYoRI rÁnoly

.lólÉrt SZoLcÁLAToK oRSZÁcos
sZovETSÉGE

HUBER BÉLA

L AKT óz ÉnzÉxnnyEK TÁRSASÁGA
199s
BÁRDOS GYORGY

MAGYAR AGRÁRToRTÉNETI TÁRSASÁG

|{  DR.  FEHÉR GYÖRGY

MAGYAR ROPLABDA FOOTY-VOLLEY
SZovETSÉG

MAGYARoRSZÁGI ÉI,nr,vrrszER- És ITAL
NAGYKERESKEDoK oRSZÁGos
sZÖvETsÉGf

rpzryÜs JóZSEF

MAGYARoRSZÁGI TAoISTA TAI cHl
TÁRSAsÁG
1994
ILLÉS ZSoLT

MAGYARoRSZÁGI WADo-KAI KÁRATE-Do

MTA MÚSZAKI FIZIKAI KUTATóINTÉZET
SPORTCLUB
19',78
KELE ANDRÁS

MUSICo MUSICAL CoMPANY szÍn.lÁrszó
TÁRsULAT
1996

NIMROD FoTóKLUB
I 988
MAGYAR FERENC

oTSUKA KÁRATE CLUB
1995
DR. LANGó JóZSEF

NEMETH SANDOR

xÁposzrÁsMEGYEIxÖnl.IynznrvÉoóxxÖnn szovnrsÉc
1993
sÚsNÉ porvÁRt KATALIN

xonoovÁN rÉn BARÁTI KoR MAHART Hlro.llvÍró sponrron
1993 1990
DR. MATAVOVSZKY TIBOR POGONYI GYORGY

LACKó MITSUBISHI AUTó SPoRT CLUB MEGGYES SPoRT CLUB
1995
lacrórÁNos cÁspÁn GÉZA

MAGYAR ÉpÜlnrcÉpÉszBn NAGYKEREsxnoix
SzovETSÉGE

PATKOLŐ FERENCNÉ

MAGYAR FoGLALKoZTATÁSI cÉt,Ú NoNPRoF.IT
SzERvEZErtx rÁRslSÁGA

HUBER BELA

nR.HruoÚ utrlós

MAGYARPRoJEKTMENEDZSMENTszÖvnrsÉc PARA-GOLDt,ovÉsznGYLET
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PULZUS SPORTCLUB
1991
PINTÉR ynszyo

SIRÁLY Élrrvróo KLUB

soMoGYIAK BARÁTI KÖRE
1992
DR. KoVÁCS FERENC

sPoRTEGYESÜLETEK Ú.lpEsrr SZoVETSÉGE
1994
pÉrpny pÁt-

TANoDA TÚRA SPORTKLUB

SIKLóSI EVELIN

TELEPI BIcIKLIsTÁr rl,un"ll

NÉPESSY GÁBoR

TUNGSRAM KoDÁLY ZoLTÁN KóRUS
1903
vÉnrgs pÁr-

TUNGSRAM nÁorórl,us
1990
oSZTÁS JóZSEF

TUNGSRAM SPORT '"UU
l 9 l  I
HÁzt rÁnoly

TURUL AUTó-MoToR sPoRT CLUB

TABOLYAI CSABA

Ú"l nÁNyzAToK pÁRr.rl
1994
FRAJTSÁK orró

Ú"r uacyaRoRszÁGor ÉpÍrox pÁRr"la

rRlÁszt poB

Ú.rpnsr LUMEN SPoRTCLUB
1995
PINTER LASZLO

UJPEST SPORTCLUB
1 9 8 1
pÉrpny pÁt-

Ú"lpnsrr BARÁTI KoR
ALKOHOLMENTES KLUB
r994
roRNtnEsz pÁL

Ú.rpnsrr rpaRtnsrÜr,nr
l 990
SEFCSIK nÉI.e

Úrpnsu LENGYEL-MAGYAR
BARÁTI rÁnsnsÁc
1995
PRISZLER GYÖRGYNÉ

Úrpnsrr vrunxÁsxr,un
1989
opÁr tvtRp

Ú.rpnsrr mŰvÉsznx rÁns.c,sÁcÁ.
1998
JOZEFKA ANTAL

Ú"rpBsrt pot,cÁRox ÉnonxvÉoElMl
szÖvprsÉcB

vÉNyNÉlrÜr,t cyócySZEREK cyÁnrónnx És
FoRGALMlzótnax onszÁcos szÖvnrsÉcn
1995
on. szÚrs ravÁs

wEBocH MoToRCSóNlx CLUB

WEBER FERENC

LIoNs CLUB Úrprsr -ÁnpÁo sZERvEZET
1994
on. ÜrÓ tsrvÁN

MAGYAR vonÓsxnnE szr Ú.rppsTl szERvE ZETr'
1952
DR. MILETlcs tvÁN

ÚrBsrI ToRNA EGYLET (UTE)

I 885
SZABó BENCE

Úlprsu znÍxyI ILoNA rÁnsasxÓn
1993
KORONDY MARICA
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175 éves

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának |75.

évfordulójára emlékezve novemb er 2-án az Újpesti
Városvédő E'gyesület emléktáblát állított azokra az
egykori akadémikusokra emlékeztetve, akik jelentős

szerepet j áts zottak Új pe st fej lődésében.
A márványtáb lá t  Ú ;pes t  pat inás  i sko|á jának .  az

egykor i  Fa-  és Fémipar i  Szak i sko la  (ma t J jpes t i

Műszak i  Szakk ö zép isko la  és G imnáz ium) fa l án

helyezték el'

Az em|éktáb\án tizenhárom személy neve szerepel,

kiknek érdemeit az a|ábbiakban foglaljuk össze:
Gróf Károlyi

I s tván f ö ldb i r -
tokos, politikus,
Újpest a|apítőja
vo | t .  F i a ,  g r ó f

Káro ly i  Sándor
kozgazdász, je-

lentős  szerepet
játszott Újpest
építésében, t öb-
bek  k ö z ö t t  o
a|apította Újpest
első kőrházát.
189-5-ben.

Fényes  E lek
s t a t i s z t i k u s ,
hosszú éveken át
ha lá l á ig  Ú ipes-
ten lakott, és né-
hány évig tagja
vo l t  a  k ö zség i
képviselő testü-
le tnek .  Báró

Wlass i cs  Gyu la
vallás- és közok-
tatási  miniszter
Újpest közokta-
tásának megte-
remtésében vég-
zett munkájáért
1901 - ben  d í s z -
polgári kittinte-

HASS, ALKosS, GYARAPÍTS:
S A HAZA FENYRE DERÜL!

Kölcsev

Az utókor hálás em|ékezete őrizze azok nevét, akik mint
a Magyar Tudományos Akadémia tagiai' munkájukkal
és tehetségükke| segítették Újpest fejlődését.

a Magyar Tudományos Akadémia

$I

tést kapott. Ugyanebben az évben lett Újpest

díszpolgára Plósz Sándor igazságllgyi miniszter. Babits

Mihály az újpesti gimnázium tanáraként írta be nevét

Újpest történelemkönyvébe. Winter Ernő fizikus az
Egyesü|t lzző kutatőja,Bay Zo|tán aZ irÍézet igazgatő1a
volt.

Millner Tivadar nemzetkozi hírű vofrámfem-kutató'

Se lény i  Pá|  az  e lek t romos ' ' s zélkerék ' '  e lmélet

mega|kotója szintén az Egyesült lzzó a|ka|mazottjai

vo l tak .  Sz iget i  Gy ö rgy  a  vákuumtechn ika  és a

gázkisülés szakembere, de iparszervező és Kutató
Intézeti igazgatő
volt.

Foldi Zoltán
kémikus  a
CH INO IN
ku t a t ó j  a kén t
szerzett hír-

nevet.
Nary Elemér

fizikus, a szi-
l á rd tes t - f i z i ka
szakembere, az
újpesti Műszaki
Fiz ikai Kutató
|ntézet igazga-
tója volt.

Az  Ú jpes t i
V á r o s védő
Egyesület abban
a reményben
á|lított emléket
az egykor élt al-
kotóknak, hogy

az utódok, a m.a

élő f iatalok
meg i sme r jék
azokat az é|et-
műveket, ame-
lyek példaképül

szolgálnak min-

den nemzedék-

nek.

br.

rc(nor'yI ISTVÁN
xÁnolyI sÁNDoR
FÉNYES ELEK
PLóSZ SÁNDoR
WLASSICS GYULA
BABITS MIHÁLY
WINTER ERNO
BAYZoLTÁN
MILLNERTIVADAR
SELÉNYI PÁL
SZIGETI GYÖRGY
FÖLDI zoLTÁN
NAGY ELEMÉR

politikus
közgazdász
statisztikus
jogász
jogász
kö|tő' tanár
mérnök
fizikus
mérnök
fizikus
mérnök
kómikus
fizikus

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 175.
év''ordulóján á||íttatta az

a:
t
I

I

i

*"-" ffi\_.-\
c

Ú"rpnsrr vÁnosvÉoi ncynsÜr,nr
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f{eJ.yrü'örtér3'eLi rríre]<...

Kedves olvasó!

,qz ÚlpnsTl HELYTORrÉtvnn ÉnrnsÍro első számót Ón 1994. januór kTzepén

vehette kézbe. Azóta ,, ÉnrnsÍro befejezte a VII. éufolyamát, és a mostani számunk a

negyvenkettedik szóm. Azt, hogl mennyire volt hasznos kiadványunk, mennyire segítette a

helytor,ténet iránt érdeklődő kutatókat, dantsék el onök. Ennek a visszaemlékezésnek, vag,l

rövid összegzésnek az aZ oka, hogy 20al. januórtól megváltozik o, ÉRTEsÍrÓ

szerkesztőjének személye, mas jeg,lzi majd ettől kezdve a kiadványt. Törlényszerű, hogl

bizonyos idő elteltével ;ij, fiatalabb és munkaképesebb emberek vegyék át azokat a

feladatokat, amelyek napról-napra újabb kihívásokat jelentenek, Most a szerkesztő

búcsúzik abban a reményben, hog,l a folytatáS Sem lesz minőségileg kevesebb, mint az

eddig megszokott volt.

Ezúttal is köszönettel tartozom dr, DERCE TAMÁS polgórmester úrnak, amiért

erkÓlcsileg és anyagilag segítette az ÉnrnsÍrÓ megielenését, WAGNER ATTILA úrnak, a

lap tipogrófiai arculatának kialakításáért, KoÓS cÁron úrnak, aki, mint a lapot

előállító nyomda tulajdonosa hét esztendőn át komoly és segítőkész partner volt.

Köszönöm a kutatók értékes tanulmónyait, köszönöm a Helytórténeti Alapítvóny

kur atóriumárcak gondo s ko dó fi g,,elmét.

Kérem a kedves olvasót, hog ezután is segítse az új szerkesztő munkáját!

baróti köszcjntéssel

Kadlecovits Géza

, Az alanítvány támogatói:

ASCHNER l,tpór allrÍtvÁNv,
,,ARANY HoRGoNY'' GyóG ysznntÁR,

Éponc nt., Hot,t,óst cyoncy,
lvÁnylnÉ ronnÁo C|ZELLA.

IVANYI JANOS. DR. KAPOLYI LASZLO.
xoós GÁtoR, KoZMA sÁNoonNÉ,

Úrnsr oNxonnnÁNYZATA,
Ú.lpnsrr vAGYoNKEznr,o Rr.

Kiadja: az Ujpesti He|ytörténeti A|apítvány
E|nök: Dr. Zámbó Gyula

Szerkesztő: Kadlecovits Géza
Szerkesztőségz |047 Bródy |mre u. l.

Tel.lfax: 233-1976
Tipográfia: Wagner Atti|a
Készítette: a Spácium Bt.

Fe|e|ős: Koós Gábor


