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Tekintélyes, régi épület á11 a
Görgey Artúr és d Szent Im-
fe utca sarlcán. Ma is közel
egy percig tart, míg eldöcög

előtte a villamos. Homlokzata szimmetri-
kus, előtte kerítés. Nemcsak az épület min-
den köve, hanem még a kerítése is arról
tanúskodik, hogy építői hosszú időre ter-
vezték. Lám csak, milyen jól mutat előtte a
korabeli automobil!

E falak között több mint fé| €vszáza-
don át az újpesti fa- és fémipari tanulók osz-
tották meg egymással a zsibongót, a tágas
tantermeket, a mííhelyeket és a szerczámo-
kat. No és azudvart. ahol akamasz fiúk dél-
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utánonként együtt nyargalhattak a labda
után; és télen felcsatolhatták a korcsolyát.
Forgács és frírészpor között, véwe, eszter-
gálva sziilettek a remekek. AszéHábfaragók
névtelen Michelangelói mellett neves asz-
talosdinaszaák. az intarziás bútorok míivé-
szei vették át mesterleveliiket. Hajdan vá-
rosszerte ismert cégérek hirdették a Scháf-
ferek, Pokornyk, Fericsánolq Stimeghyk és
Kálmánok családi asztalosmííhelyét és kira-
katait. gp"'t az éptil'et- és bútorasztalosok
fellegváraként egykor,,országos érdekből''
kapta meg a támogatást, low nyissa meg
kapuját aMagyat KirályiAllami Fa és Fém-
ipari Szakiskola. ! Koaócs J' Béla
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'Hogy mily égető szüksége
van Ujpestn ek vízv ezetéWe,
azt nem kell fejtegetnünk' A
kutak egy része |<l van szá-
radva, sőt egyik másiknak

vize is fertőzött, egy szőva| nincs víz. [...]
Ujpest megkötötte a szerződést a >>Compa-
gnie Generaie des Conduites Liege.. belga
czégge|. t'..] A város legmesszebb menő be-
av atko zási j o go t bi ztos íto tt m a gán ak a v ízszo| -

gáItatásná| megkívánható rendet és biztonsá-
got illetőleg. A vállalat a részletterveket ma-
gyar mérnökokkel készítteti, az építéshezMa-

ry ar or szágon kés zített anya got kell has ználnia
S mag'yar munkásokkal kell építtetnie. Az or-
szágos vzépítési hatóság szakvéleménye sze-
rint Ujpest város nagyon kedvező szetződést
kötött a vá||a|atta|o mert a város semmit nem
koczkáztat s akkor, ha Iátja, hogy a vá||a|at
hasznot hajt, házi üzembe veheti a vízmíiv et.,,
(IJjpesti Hirlap, 1910. június 5.)

,,Az ujpesti vízmí3' ügyében kikiildött
műszaki bizottság mult hó 31-én, pénteken
tartotta első érdemleses ülését a várasházán.
[...] Elnök megállapít]a, hogy a szerzőó'és ét-
telmében aváI|alatmár 191.2. április hó l-én
köteles vizetszo|gáltatni, míg a város egészte-
rtiletét i913. évi április hó l-én köteles vízze|
ellátni. ['..] Végül felhívta a bizonság a.vá||a-
latot a részletes váIIaIaa feltételek benyrjtásá-
ra, megállapította, hogy működésérő| építési
naplót, mérési naplót és Vrányi Teofil tanács-
jegyző szerkesztette jegyzőkön1wet vezet',,
(Ujpest, 1911. április 2.)

,,Aggodalmas kifogást emeltink ['..]
Hogy e vékony beltartalmú csövek utczák,
kertek öntözésére, magánfogyasztásra elegen-
dő vizet szolgáltassanak, egyá|ta|án nem akar-
juk elhinni, mert még egy laikus ember is két-
kedve áll meg, hogy egy 57 000 lakossal bíró
és egy-két évtized alatt óriási fei|ődést elérő
várost ily vékony húrka-szeríí csövek ellás-
sanak vízze| minden fennakadás nélktil.''
(IJjpest és Vidéke, 191 1. április 1ó.)

,,Az Arpád út 1 10 szám alatt, a Deák ut-
cza sarkán épül a monumentá|is víztorcny,
melynek alapfalai ew óriási köralakban

emelkednek ki a föld színébő|, A munkálatok
serényen folyrrak. A kőmíívesek naponta ti-
zenhétszer kerülik meg a Ía|at ílgy, hogy reg-
geltől estélig szemmel láthatőLag emelkedik
városunk egyik nevezetes alkotása.'' (Ujpest,
1911. augusztx 27 .)

,,IJgyan akad-e ember, al<l vízveze-
tékiink telepének minden kívánalmat felölelő,
a tudás és a technika ezer apró nüansait figye-
lembe vevő és értékesítő,láwányosság számba
menő s a műszaki értelmet lebilincselő beren-
dezését megtekinti' hogy amidőn megelége-
déssel kiált fel a látottak felett, hogy ugyan-
akkor csak egy pillanatra is eszébe jusson ezen
alkotások Íővezére, vezető lelke' műszaki irá-
n1ntőja, Freihofner Antal, az ujpesti vízmíivek
igazgatőja? Pedig igen nagy, sőt mondhatom
otosz|án része van a vízvezeték horribilis
munkálatainak vezetésében. Mennyi tefirezge-
tés, álmatlan éjszaka, fáradhatat|an munka,
műszaki rudás, férfias erély, ttirelmes lélek kell
ahhoz, hogy ily nagyaúnyú', nagyjelentőségíí,
emberéletekre kiható munkálat az őhajokat, a
vágyakat, a jogos követelményeket kielégít-
se.'' (Ujpesti Hirlap, I9L2. má1ls t2.)

,,A.vímezeték ügye így látszlk kátyuba
rekedt. Elmult márczius, amikor azIszternek
szeruődésszerüleg meg kellett volna kezdenie
avízszo|gá|tatást, elmult már junius is és el fog
mulni még Isten tudja hány hónap, vagy ta|án
egy esztendő is, de az em|ített társaság szer-
ző d,ésszeríi' kötelezettsé gének mindezidei g
nem tett és talán nem is fog eleget tenni, da-
czára annak, hogy a vízm(tv ek mfu készen á||a-
nak, a csatornáklerakva és a gépeküzemképes
állapotban vannak.'' (Ujpest, 1912. június 30.)

,,A vízvezeték mint értesülünk e héten
végre-valaháta már rendszeresen megkezdi
mííködését. Egyes helyeken a közönség már
é|v ezi is a várva -v ár t vízv ezeté|a vizet, amin ek
kiilönösen a háziasszonyok fognak örvendez-
ni, mert nem kell majd a hatodik szomszédba

iárni a jő ivő vízért, sőt ha az udvarokba, Yaw
ha álmuk beteljesedik, konyhájukba is be lesz
a vezeték á||íwa, megfizethetetlen kényelmet
fog jelenteni számukra.'' ({Jjpest, 1912. július
14.) ! (osszedllította Sziillősy Marianne)
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FrnrcsÁN KALMÁN

I20 éves az űipesti faipari szakoktatás

Közvetlenül a kiegyezés utáni
időkig a faipari szakmai képzés
elemi iskolai tanítók irányttá-
sával, a rajziskolákban folyt.
1880-ban lJjpesten már műkö-

dött a tanonciskola, ahol faipari képzéssel is
foglalkoztak. 1883-ban alakult meg a Budapesti
Allami Kózépipatanoda. EbbőI az intézmény-
ből és a Budai Tanítóképezde tanműhe|vébő|
alakult meg aZ Qpesti ll/i^gy^, Királyi Álami
Faipari Szakiskola, amely a történelmi Magyar-
ország első faipari szakiskolája volt. Az ebből
fejlesztett Fa. és Fémipari Szakiskola L926-ban
a Görgeyutcai új épületbe költözött. (MaazÚj.
pesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakőzép-
iskola és Gimnázium működik az épületben.) A
Középipartanoda és az áI|ami faipari szakískola
párhuzamosan fejlődött, mind a kettő más-más
úton képzett szakembereket a faipar számáta,
I946.ban a két intézményt összevonták és Felső
Ipariskolává alakították. Ebből alakult meg a
Faipari Technikum, majd a Kozma Lajos Fa-
ipari Szakközépiskola, amely az 1987 /88-as
tanévben költözött a jelenlegi épületébe.

A Budapesti eilami Középipartanoda fei-
lődése
A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola elődei
szempontjából döntő vo|t az l872-ben vallás-
és közoktatásügyi miniszteri hivatalba lépett
Trefort Agoston tevékenysége és a Budapesti
Allami Kozépipartanoda megalapítása.

A miniszter által kijelölt a|bizottság a ta-
nulmányi időt három évben álllpította meg.
1879-ben nyílt meg a Budapesti Allami Közép-
ipartanoda, a Budapest \,{II. kerület, Bodzafa
utca 28. számű bérházban (később Főherceg
Sándor tér 4.) építészeti, gépészeti és vegyé-
szeú taga?atta|. I891-tő| A]lami Ipariskola,
1897 -tő| A]lami Felsőipariskola. Hegedíís Ká-
ro|y, az e|ső igazgató már az e|ső tanévben ja-
vaslatot tett fém-, vas-, szövet- és faipari szak-
csoportok nyitására. A céI építőmesterek, pal-
lérok, iparosmesterek, míívezetők képzése volt,
akik kisebb iparvállalatokat is képesek vezetni'

1880-ban a miniszter megbízta Gaul
Károlyt a fővátosi Íaipar tanulmányozásáva|. A
mérnök-tanár 1881. március 3l-én megtartot-
ta próbaelőadását, majd ugyancsak Trefort
megbízásából ny'ugat-európai tanulmányútra
ntazott.. Külföldön szeÍ zett tapaszta|atait haza-
térve alkalmazta, a legmodernebb színvonalat
biztosíwa az iskolában az á|ta|a vezeteft faipari
szakágban. A faipari oktatás 1883-ban indult
meg.

Az e\ső években húsz gyenge előkép-
zettségí tanuló jelentkezett. Az eIső osztályt ti-
zenhárom, a harmadikat csak hat tanuló fejezte
be. A második tanévben a szülőket és tanulókat
mát e|őte és megfelelően tájékoztatták. A mi-
niszter köriratot intézett a tanügyi és egyházi
hatóságokhoz, majd a középisko|ák igazgatői-
hoz, biztosította őket, hogy a tanulók egyéves
önkéntes kedvezményt kapjanak a katonai szol-
gálatban, az iskola végbizonyíwánya pedig a
képesítéshez kötött iparágak önálló végzésér e
jogosított.

A tanulók tulnyomó többségének kora
15 és 18 évközöttvolt, de előfordult |9,20,sőt
2I éves diák is. Előképzettségük - hilönösen az
első években - nagyon gyenge volt. Fontos tö-
rekvése volt a tantestületnek, hogy a tanulók
lehetőleg az iskolában tanulják meg a főbb is-
mereteket' mert a napi nyolc órai elfoglaltság
mellett nem maradtidő az otthoni tanulásra. A
tananyagban elvont elmélet nem szerepelt. A
szemléltetés döntő j elentőséggel bírt, ezért igen
j ól felszerel ték az iskolát' Tankönywek hiányá-
ban kézze| írt jegyzeteket használtak. A míí-
helyben ,,az a|apfogások elsajátítása és a szet-
számok kezelésének begyakorlása" fo|y _ írta
Hegedűs Károly 189ó-ban, A Budapesti Allami
Ipariskola a|apításának és mííködésének rövid
története című könyvében. A tanulók egészsége
a források szerint mindvégig kielégítő volt,
1,892-tőI intézea orvost is alkalmaztak'

A Budapesti Allami Középipartanoda
tantestiilete a szervezeti szabá|yzatot tízéi mű'-
ködés után újból átdo|gozta, s az 1891-ben lé-
pett életbe. E szerint az iskola cé|ja az, hogy

Úir*xti Tanulmóny



,,...olyan szakembereket képezzen, kik idővel a
kisebb ipartelepek vezetőivé, a fém-vasipar és a
faipat azon ágaiban pedig, melyek a tanítás kö-
rébe fölvétettek, önálló mesterekké lehessenek.''

A Budapesti Allami Kö-
zépipartanodában 1883-tól
1891-ig folyt faipari képzés,
majd az intézmény további 4
éven át (1891_1895 között)

mint A]lami Ipariskola működött. 1898-ban
önállósult a Budapesti Allami Felső Építőipar-
iskola, kiválva az 1879_ben létesített középipar-
tanodából.

Az tntézet rjz évig maradt a már emlí-
tett bérházban, majd az 1888/89-es tanév vé-
gén átköltözott aJőzsef körutra, a Népszínház
utca és a Csokonai utca sarkán építtetett új ott-
honába. Az iskolát Hauszmann Alajos műegye-
temi tanár tervezte, a |<tvite|ező pedig Fekete
Elek építőmester volt. Itt nyert elhelyezést a
Magyar Királyi Technológiai lparmúzeum is.

Az iskola épülete a Népszínházrtcában,
a műhelyépület a Csokonai utcában, a gép- és
kazánház az udvarban épült meg. A kéteme-
letes főépület alagsorában voltak a fa-, fém- és
vegyi laboratóriumok, a szo|ga|akások és a rak-
tárak. A műhely egyemeletes volt, ennek föld-
szintjén gép-, kovács-, első emeletén fém- és
faipari berendezéseket állították fel.

Ebben a hamarosan errrópai hírnel'íí in-
tézményben nevelődtek 1883-tól l946-ig a fa-
ipari szakemberek is. A mintaiskolában világ-
háboruk, gazdasági válságok és más nehezítő
körtilmények közepette mindig a sza|<rnát, a
szakma érdekeit tartották szem előtt.

Az Uipesti Magyat Királyi All"-i Faipari
Szakiskola
1880-ban II 669lakosa volt Újpest községnek.
Ekkor kezdődött meg a várossá alakulás folya-
mata, amelynek során kialakultak a legfon-
tosabb társadalmi szervezetek, körök, pártok és
e gyletek. Me galapíto tták a le gfontosabb szak-
mai csoportosulásokat, létrehozták a sztikséges
szakszerv ezeteket és nyugdíj egyesületeket.

Az Ipartestület 1885-ben alakult meg,
1 8 9 3 -ban Hitels zövetk ezetet alapítottak. 1 894-
ben asztalosnyersanyag -beszerző szövet]<ezet
alakult, amely Szterényi !ózsef báró kezdemé-
nyezésére e|hatátozta, hogy a kereskedelemü-
gyi minisztertő| az állami faipari szakiskola

Tanulmánv

fe|á||ítását kéri. A faipari szakiskola 1895-ben
létesült.

Lz igazgatő szemé|yének kiválasztása
nem volt egyszeríL feladat az űj isko|atípusba.
Az első igazgató, Gutkopf György 1880-81-
ben a Budai Tanítóképezdében asztalossegéd-
ként dolgozon, majd 1882-től részt vett az
intézetben az ipartanítók képzésében. Ha-
marosan Ausztriába került igazgatónak, onnan
hír,ták *"g Újp.'tre, ahol 1895-ben az IJj-
pesti Faipari Szakiskola igazgatója lett.

A négy évfolyamos iskola kezdetben a
Hajnal utca környékén működött, ahol bérelt
termekben folyt a tanítás. 1897-ben ,,Az újpesti
faipaross e gé dek r észét ől me gkerestetett az in-
tézetaz iránt, hogy nem volna-e lehetséges esti
és vasárnapi tanfolyam rendezése az intézet-
ben. Ezen megkeresés hely szííke, ke||ő számú'
tanszemé|yzet és költséghiányában nem volt
tlljesíthető,, _ írta a Magyar Iparoktatási
Evkönyv.

1898-ban az iskola megkapta a jogot ar-
ra, hogy iparigazo|ván}'t éS munkakön1wet is
kiadhasson.,,Az ezenjoggal felruházott iskolák
között azonban eddig nem vo|t az újpesti álla-
mi faipari szakiskola és a békési állami kosár-
fonó-iskola, most ezek is felvétettek az említett
intézetek sorába, előbbi ÍeIraházva az asztalos,
esztergályos és fafaragó, utóbbi a kosárfonó-
iparban való képesítés nyűjtására,, _ Rldősít az
évkönyw következő évt száma. Először a rajzta-
nítására mutatkozott igény, azután megszer-
vezték a képesítésny'ujtás jogi lehetőségét;

Tiibb mint hanan éuen ót a Giirgey utcában oktattók a

faipari tanuhkat
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1 898-99-ben iparossegédek számára asztalos-
ipari rajztanfolya mot szerve ztek.

1909-ben az á|Iam áwette a vá-
rosi gimnázium fenntartását. A
városházán faipari iskola építé-
sének ügye került a középpont-
ba, azaz új iskolát akartak épí-

teni. Gerő Iswán foga|mazógyakornok előter-
jesztette a faipari szakiskola ópítése és fejlesz-
tése érdekében írott határozatjavaslatot. Ki-
tétt aközségi támogatás adására és megvonásá-
ra is, majd ismertette a miniszteri álláspontot:

,,...a városban levő asztalos iparosok nagy
számára és az tntézet eddigi sikeres műkö-
désére tekintettel a fokozott fejlesztés elől nem
zárkózik el, ha a város közönsége más vá-
rosokhoz hasonlóan az éw fenntartási költ-
ségekhez va|ó hozzájáruLáson felül, még
megfelelő á|dozatokat tes4 nevezetesen ha a
szakiskola cé|jairavagy megfelelő telket és ezen
épületet emel, avagy e céIra olyanhozzájárulást
biztosít, mellyel ez megvaIósítható.'' Az asz.
talosipar fejlesztése érdekében a képviselők el-
határozták, hogy egy a kor igényeinek minden
tekintetben megfelelő, kiemelkedő színvonalú
mintaiskolát létesítenek. Han gsúlyo zták, ho gy
_ az újpesti tanulóifjúság és iparosság ér-
dekében _ szervezett formában rendszeresen
indítsanak négyéves tanfolyamot is, segéd- és
mesterképz ő tanfo|y amot, időle ges s zaktanfo -

lyamokat, és végül lássák e| az asztalostanoncok
oktatását. Az épület építési koltségét 400 000
koronára, évi fenntartási költségeit 50 000 ko-
ronára becsülték és tervezték. A képviselő-tes-
tület félajánlott egy a város tulajdonát képező
telket a Baross utcában, és a munkálatok meg-
kezdésekor atervezett építési költség felét, va-
lamint legalább a négyéves tanfolyam megin-
dításátő| ismét hajlandók voltak folyósítani a
megvont támogatást is. Ennek feltétele volt,
hogs, azintézet e|Iátja az aszta|osipari tanoncok
rajzoktatását is,

1911. július 26-án rendkívüli közg5ríi|é-
sen' napirend előtt ismertették a vármegye jó_
váhagyását. Az I9I2. január 17-én tartott rend-
kívüli közgyűlésen elvi nyilatkozatot adtak ki,
amelyben megismételték a korábbi álláspontot
a faipad szakiskola építésével kapcsolatosan.
Ezek szerint a telek - mintegy kétezernégy-
száz négyszögöl területíí - a Baross utca és az
,,akkori szegényház'' körzetében állt ren-

6 Uiffiq-$í."i

delkezésre, azonban a telket a szegényházmár
jogerősen birtokolta, ezért meg kellett vásárol-
ni. Fedezet azonban nem állt rendelkezésre. A
kétszázezer korona építési kö|tséghozzájáru|ás-
ra Sem volt pénz' A feltételhez kötött mííködési
támogatást pedig már korábban törölték. A
v é gr ehajtást ezér t btzonyaIan időr e elhalas z-
tották' Az iskola építéséért érzett felelősséget
azonban' megfogalmazták:,,..'a faipari szak-
iskolára szükség van, tehát a város nem zár-
kózhat el a támogatástól...''

1912. június |2-én az ügy további fejle-
ményeiről olvashatunk a jegyzőkónywben:

,,Pestvármegye alispánj ához fe|terjesztett [...]
II73/I912 sz. alatt kiadott rendelettel [...] t"-
kintettel eg1részt a városnak, sőt az egész ma-
gyat Íaiparnak az iskola felá||ításához fűződő
érdekeire, [. '.] másrészt I.,.) a város jelenlegi
zí|áItvagyoni helyzetére [...] a felajánlott hoz-
zájfuu|ási összegből egészben, vagy részben
nem volna-e hajlandó eltekinteni.'' 1914-ben
egyszázezer, 1 9 1 5-ben szintén egyszázezer ko-
r ona hozzájárulást i gényeltek.

A kereskedelmi miniszter is foglalkozott
a kérdéssel, és az a|ábbi szellemben válaszoltl

,,megütközéssel szereztem tudomást arról,
hogy a közönség az újpesa faipart szakiskolá-
nak újból való megnyitása és fenntartása ér-
dekében egyízben mfu fe|ajánlott anyagi áldo.
zatot meghozni nem hajlandó''' Majd így foLy-
tatta tovább: ,,a nagyobb á|dozatoktől sem sza-
bad visszarettenni [...]'', mert ,,az űjpesti
faioari szakiskola fenntartása elsősorban a város
iparosságának és közönségének érdekeit szol-
gáIja és mint országos intézmény csak másod-
sorban jöhet létre.''

Az I9II/I2-es tanévben újból meg-
nyitották a négyéves képzést. Az új iskola építé-
séhez új telek felajánIására volt szükség, Az
1912. október 10-én megtartott képviselő-tes-
tületi ülésen elhangzott, az építendő faipari is-
ko|a cé|jára ,,.,.a gróÍ Károlyi Lász|ó á|ta| par-
cel|ázott és abból a városnak átengedett, na-
gyon értékes telekből egy 2a09' négyszögö| át-
engedését őhajtaná,,, A,,...telek értékben 72 000
korona városi hozzájáru|ással |árul az á|Iami
jellegű szakiskolához''.

I9|3. április 9-én újta megáIlapítonák,
hogy a korábban többször leírt telek és pénz,
amelyet a város felajánlott és a vármegye elfoga-
dott a faipari szakiskola építéséhez,nem áll ren-
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delkezésre, mert a pénzigyihelyzet a 200 000
korona hozzájáru|ás kifizetését nem engedte
meg. Kérték a minisztert, hogy mentse fe| avá-
rost a hozzájárúás fizetése alól, aki ezt nem
Vette tudomásul, mert a négyéves faipari kép-
zést beindították. A további miniszteri érvek
között olvashatjuk, hogy korábban olyan vá-
rosokkal tárgya|tak, amelyek az iskolaépület
emeléséhez és az intézet fenntartásához igen
tekintélyes bozzájáru|áSt biztosítottak' Végül
méltányolva az anyag1 he|yzetet, új lehetőséget
és megoldást ajánlott. A város adja a telkét, de
az ne a kijelölt Fries-féle telek legyen. Egyben
utasította Víg Albert udvari tanácsost, iparok-
tatási kereske de|mi Íőigazsatót' hogy ingyenes,
de ennél alkalmasabb telket szemeljen ki, és
tárgyaljon az illetékesekkel. Emellett a város
30 éven át fizessen évi ó000 korona építési
hozzájáru|ást.

Az új telket a város a Károlyi-
féle parcellázásbó|jelölte ki a
Nádor, a Pöltenberg Ernő és
a Türr Iswán utcák sarkai ál-
tal határolt mintegy 2243

négyszögöl területen. Lz építkezés rneg-
kezdése után pedig 30 évig ftzettek, és az
üggyel kapcsolatos korábbi döntéseket hatá-
lyon kívül helyezték. Véglil I<lfejezték azon
óhajukat is, hogy az építkezés munkálatainál
egyenlő feltételű ajánlatok mellett az újpesti
ipar részéte előnyt biztosíthassanak. El-
készítették a telek ajándékozásának szer-
ződését is.

Az új épület végtil is 1927-ban készült
el. A gazdasági nehézségek mellett elsősorban
a világháborrí okozta nehézsé gek hátrá|tatták
az iskola építésének megkezdését. A Fa- és
Fémipari Szakiskola kibővített lehetőségekkel
szép és korszerű épületet kapott. Dr. Semsey
Aladár polgármesternek meghatátozó szerepe
volt ebben' 1927, szeptember 1-jén a Ko-
lozsvári utca 11'6. számú' bérelt házbő| (ma
Munkásotthon utca; a ház he|yén a kerületi
rendőrkapitányság épült) aDőzsa Gy. utca 2ó.
számű új épületébe (ma: Görgey Artúr út) köl-
tözött.

Először a fémipari, majd a faipari ta-
gozát is elérte a Felső lpariskola szintet. Ek-
kor egyesü|t az egvkori Középipartanoda fa-
ipari szakosztá|ya ezze| az emelt szinríí iskolá-
val.

Tanulmóny

A fa- és fémipari felső ipariskola további
működése
A felső ipariskola továbbfejlesztése a következő
időszakban sem maradhatott el. A gyakorlati
irányű kozépiskolák 1941. szeptember 1-jével
ipari középiskolákká alakultak. Hat ér,'vel ké-
sőbb egy kormán1renóe|et az ipari középisko-
|ákat mííszaki kozépiskoláWá szewezte át. Az
1949-50-es tanévben a míisza|a ktizepiskolák
ipari gimnáziumként mííködtek tovább. 1950-
ben törvényerejíí rendelettel ipari technikumo-
kat létesítettek, és elrend e|ték az ipari g1mnázi-
umok ipari technikummá történő átszervezé-
sét. Ezen intézetek ,,cé|ja, hogy az ipar ki.ilön-
baző ágai számáta hazánk, egész dolgoző né-
pünk érdekeit odaadóan szo|gá|ő, művelt, ha-
zaszerető, szocialista embert neveljenek.'' A
technikum négyéves képzést adott.

I97 2 -tőI megalakultak a szaWözépisko-
lák. Ezeket az intézményeket ismerte, ismeri
legjobban a sza|<rga és az újpesti közvélemény.
Ekkor szerveződött a Faipari Technikum, a
mai Kozma Lajos Faipari Szakőzépiskola. Az
itt tanuló diákok a negyedik év végén kózép-
vagy emelt szinút érettségi izsgát tesznek, to-
vábbi másfé|vagy két év után faipari technikusi
bizonyítványt' szer eznek. A hatodik évben meg-
tervezik és elkészítik vizsgamunkájukat. A ta-
nulók belekóstolhatnak a szakma szépségeibe,
megismerhetik a bútorrestaurálás, jntarziaké-

szítés, fafaragás és esztergá|yozás titkait. Meg-
szerz1k az őná||ó vá||a|kozás indításához sztik.
séges gazdasági alapismereteket, és európai
számítőgéphaszná|ő j ogosítványt (ECDL) kap-
nak. A legszebb vizsgamunkákat minden évben
a Nemzetközi Bútorszakvásáron á|Iítjákki. tr
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ÉpúL az Újpest-rákospalotai vonal

Az újpesti lóvasút, 3. tész
Itány Palota!

Károlyi Sándor gróf, miu-
tán átvette a vá||alkozóktő|
az engedé|yokiratot, felter-
jesztette a közmunka- és
közlekedéstigyi minisztéri-

umhoz a leendő lóvonat á|ta|akészíttetett ter-
veit és a páIya |eírását. A dokumentumok
1870. szeptember 4-i keltezésűek; később -

csekély eltéréssel _ ezek a|apján valósult meg
a vasútvonal. Most a leírásból idézünk (zárő-
jelben a mai elnevezés szerepel): 'E pályavo-
nal Uj Pesten a váczi ország uton p.áci út] a
Pesti közuti vaspálya társaság Pest Uj pesti
vonaIához köttetvén. halad a Palotai uton

tA'pád ,it] azlswán utcáig, itt az utóbbi utcá-
ba kanyarodván, ezen vonul végig, azután a
vasúti uton [Görgey Artur út] a cs. k. szab.
o sztr . á||amv asp á|y án ke r e s zttil m envén, áttér
a Rákos Palotai vasúti utÍa, az'Jtán akáposztás
Me gyeri utra [valósz íníi|e g mindkét elnevezés
a Pozsony ltcáta vonatkozik] innen a R. Pa-
|otai {ő utra [Fő út] innen a község házáná| a
gyár utcába [Enekes utca], a hol a Schlos-
berger fé|e olajgyárnál [Cereol Növényolaj-
ipari Rt. o|ajgyára] végződik.

Az á||ami vaspá|ya R. Palotai állomási
vágányaival az Ujpesti oldalon terveztetik
kapcsolatba hozatní.,,

A 2520 öl (kb. 4,8 km) hosszú pá|yán
ó00-600 ölnyi (kb. 1,14 km) távolságokban kí-
vántak ery-ew |<lt&őt létesíteni, ezzeI rrrind-
két irányban a negyedőrás jármííkóvetést sze-
rették volna biztosítani. Ezenfelül még két ki-
térő tewezése is folyamatban volt, a pontos
kozlekedés biztonsá gos abb el|átásár z.

A' kózigazgatási bejárást október 27 - én
tartották meg, ez\Jtán engedélyezték a vasűt
építését. A kivitelezésre szánt idő azonban
csak 1871. janlár 4-éig volt biztosíwa, ezért
Károlyi gróf kérelmezte annak meghosszab-
bítását; a p á|y a te l j e s b e fe j e zés éhez új abb h al a -

dékot kapott.

O az engedé|y e|őször felkínálta meg-
vételre a Pesti Közúti Vaspálya Társaságnak
(PKVT; melynek ekkor elnöki funkcióját is
ellátta). Azonban a vezetőség ell:'atátozta,
hogy ,,újabb vállalatokba,, a társaság nem fog,
ezért Káro|yi grőf ajánlatát nem fogadta el.
Viszont további segítséget aján|ott fel a pá|ya
megépítéséhez, valamint kifejezte hajlan-
dőságát az územ későbbi áwételére.

A gróf ezltán részvénytársaság alapí-
tásátkészítette e|ő, ma)d a PKVT-vel megkö-
tötte az építési szerződést. A kissé módosított
tervek a|apján a pá|ya hossza 2430 ölre (kb.
+,6 kÍn) váLtozott. Négy, egyenként 40 öl (kb.
7 6 m) hosszúságú I<ttérő beépítését tervezték,
alépítményét fejtett kőbőI, zúzott és folyami
vagy ásott kavicsból |<tvánták kivitelezni. Az
újpesti Fő úton kb. 380 m hosszban csatorna-
sínek, a vonal tobbi részén pedig normál, ún.
Vignoles-v ágányok beépítése mellett döntöt-
tek, tölgy talpfákra erősíwe. A csatorna.sínek
körül és között kövezett ótÍe|szín, míg a másik
vá|tozatná| makadámburkolat kivitelezését
határozták el. A társaság biztosította az a|apa-
nyag száL|ítását is, kir'éve a feltöltésekhez
szükséges földanyagot és kavicsot, ugyanis
ezeket Károlyi gróf ingyen adta. Me gállapod-
tak az els zámolás r észössze geiben és idej ében.
Yá||aIták, hogy a vasutat legkésőbb 1872. má-
jus 15-éig elkészítik.

1871. augusztus 28-án tartották meg a
nyilvános részv ényjegyzést, ezzeI együtt meg-
alakult az Ujpest Rákospalotai Lóvonatú
Vaspálya Társaság (URLVT). Naptőkéjét
140 000 forintban állapították meg, 1400 db
egyenként 100 forint névértéIíirt részvényt bo-
csátottak ki. Elnöknek lGrolyi Sándor grófot
váIasztották, ki saját nevén lévő engedélyét
minden jogokkal és kötelezettségekkel együtt
az t;;j cégre ruházta át' Felolvasta az alapsza-
báIy,tervezetet, majd a PKVT-vel kötött épí-
tési szerződést. Javasolta az iJ'zem későbbi ke-
zelését a pesti lóvasúti vá||a|atkezébe adni, ez
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esetben az saját, már meglévő kocsijaival bo-
nyolíthatná le a forgalmat_ ^Z tIRLVT szám-
|ájára. A kozgy;í|és utolsó napirendi pontjában
megválasztották a társaság vezetőségét.. vá-
|asztmány tag lett többek között Wolfner
Lajos bőrgyáros és Bossányi Lász|ő,I(árolyi
Iswán grőf atkára. Ujpest későbbi ország-
gyíílési képviselője is.

Augusztus első felében már megkez-
dődtek a földmunkák, aFő út nem régen lera-

\ott új kövezetét emiatt részben felbontották.
Ujpest község vezetősége az építkezés meg-
kezdésérő| hivatalos értesítést nem kapott, így
a megyéhez fordult. Augusztus 29-ére bírői
szemlét rendeltek el annak megá||apítására,
hogy a Fő út Duna felőli végén az emelkedő
szinwonalának lejjebb száI|ítása a megfelelő
mértékben történik-e. A megyei mérnök min-
dent rendben talált, folytatódhatott tovább az
épitkezés. Kikötötték azonban, hogy a felsze-
dett kövezetet' ug.yanabban a nagys ágban *"tsz-
sza kell helyezni, és ahol az űttest szingét
csökkentették, a járdák szintjét is lejjebb kell
vinni.

Van egy újabb lóvonatunk
1872 tavaszán befejeződtek a munkálatok. A
miniszter a míítanrendőri bejárást május i3-
ára rendelte el, ám a forgalom már 1-jén meg-

indult. F;rce az alkalomra Rákospalota lakói
ünnepséget is rendeztek a palotai vendég-
lőben, a vasútállomás mellett négy idős házas-
pár arany|akodalmát tartották meg. E2en ese-
ményről az egykori rákospalotai községháza
tanácstermében,,aranykeretbe fuggesztve''
emléktábla is tanúskodott.

A hivatalos átadás l3-án történt. A mi-
nisztérium és az illetékes hatóságok kép-
vis elői telj es hoss z ában b ejárták a v ona|at, ám
az ercdeti tervekhez képest némi eltérést
taIáItak. Az első |<ttérőt azIswán utca helyett
a szélesebb Fő tArpád] útra, a mai Mártírok
útja torkolatáhozhelyezték, a második és har-
madik pedig az eg5rtorma távolság megtartása
miatt kerü|t áthelyezésre. Ezek a jelenlegi

Görgey Artúr utcában a Rózsa utcánál, va-
lamint a Szil'ágy,t utcában, nagyjáb6| a l2-es
és 14-es villamosok utolsó közös r.r'egá||ő)a
kortil lehettek. Avonal palotai vége a Fő úton
h e lye zke d e tt e l, kö zel az ottanj kö zs é gházho z;
szintén kitérővel végződott. Ez azonban csak
ideiglenes megoldás maradt, mert a vá||alat
által megvásárolt Reményi-féle telken ke-
reszttil (a mai Kertköz utcában) kívánta áwe-
zetrLi avasutat a Schlosbergerolajgyárig. Rá-
kospalota kozség képviselői viszont kérel-
mezték a kozsé gházi g való me ghosszabbítást.
Megállapították a Vasút utcai kerékvetők
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hiányát is' (Kérdéses, hogy a palotai vagy az
újpesti Vasút utcáról volt-e sző, a )egyző-
könywből sajnos nem derül kil)

Méghiányzott a palotai állomáson lévő
összeköttetés az osztrák államvasúttal. A
PKVT jelenlévő igazgató1a felaján|otta, hosy
míg meg nem érkeznek az URLVI megren-
delt kocsijai, kölcsönjárműveket biztosít a for-
galom lebonyolításához. Ezek tudomásulvé-
iele után hivatalosan is átadták az Újpestet és
Rákospalotát összekötő lóvonatot. Forgalmi
telepe a Kertköz utcában á||t, az Enekes utca
és a Lóvasút köZ á|ta| határolt területen, he-
lyén ma |akőház és a Matáv rákospalotai táv-
kozlési kozpontjának épülete található.

A közmunka- és kozlekedéstigyt mi-
niszter írásban június 7 -én erősítette meg a
vasút mÍíködési engedélyét, egyben felhír,ta a
cég figyelmét a kerékvetők mielőbbi pótlására.
Különösen a palotaiak kérését ajánlotta a tár-
saság figyelmébe.

Augusztusban kelt beadványában Ká-
rolyi Sándor grőf kiemelte, hogy az URLVT
legfőbb bevételi forrásként a teherszállítás
megindulására épk. A személy{orgalom még
gyér, anyagi hasznot nem hoz, a részvényesek
biztos jövedelemre nem számíthatnak. A Re-
ményi-telken át egyeneseÍ1 az o|ajgyárhoz ve_
zetővona|szakasz közel 100 m-re lesz a palotai
községháztól, hasonlóan, mint most' a Fő úti
végponttal, így akozség lakóinak közlekedése
nem rosszabbodik.

Volt arról is szó, hogy a vasút üzemét
teljesen a PKVT bonyolítja le, ám a részére
vonatonként fizetendő összeget az URLVT
sokallta. Különjáratok beállításához pedig
előzetes bejelentést tett szükségessé, ami
azza| járt volna, hogy a hirtelen emelkedő
vasár- és ünnepnapi forgalmat - ami a
hétköznapi nak akfu 3 -4_szercsére is növeked-
het _ nem tudja ellátni,Iw erről letettek. A
cég július 8-án keletkeiett eIső üzleti jelen-
tése beszámol arról' hogy a teherforgalom _
amire pedig a legjobban számíthattak - még
nem indult be. Az alakuló közgyűlésen be-
folyt összeg erre nem volt elégséges, az o|aj-
gyárra| a szerződéskötés késlekedett. Még
nem létesült csatlakozás az á||amvasút vonalá-
val a palotai vasútállomás átépítési munkái
miatt, és hiányzott a Duna-parti kikötői ipar-
vágány is.

Eddig a társaságnak csak 18 saját lova
volt, és még 30-35 |óra va|ő istállót kellett
építeni. Ugy tewezték, hogy a héwégi több-
letforgalomban,,üzem e|ő,, |ovakat hétközna-
pokon teherszállító kocsik vontatáSára hasz-
ná|)ák, Eddigi bevétele a részvények és a be-
folyt kamatok után 136 360 forint 50 kra1cár,
kiadása - a megalakulás költségei, a pá|ya épí-
tése, telek vásár|ása,41 db ló és leltáriak be-
szerzése - összesen 146 670 forint 76krajcfut
tett ki. Ezenfelül az űj istá||ő építése, lovak
beszerzése,8 db szemé|y- és 12 db teherkocsi
vásár|ása, valamint a kezelői és iparvágányok
fektetése 70 560 forintba kerül. A még nem
jegyzett részvények árábő| kívánták e kiadá-
sokat állni.

A Duna-pa ra ipan,ágány kérdése
A Duna-paÍtÍa vezető pá|ya
engedélyét 1872' február I-
jén kérték, a felettes hatóság
május l3_ára rendelte el köz-
igazgatási b ejfu ását. A me gb e-

szélésen szükségesnek ítélték e vágány épí_
tését, kifogás az i||etékes hatóságok ftszérő|
nem merült fel. Egyedtil Neuschloss Bernát
faipari vá||a|kozó tett megj egyzést, miszerint
neki jogerős bírósági végzéseYanaz állam tu-
lajdonát képező kikötő hasznáIatára - bi-
zonyos térségen belül (ez ügyben már több
fórumon pereskedett). A kérdéses sínpár pe-
díg az á|taIa használt területen is fekiidne,
azonban jogait fenn |<tvánja tartani. Az
URLVT képviselője kijelentette' nem ta|áIja
bi zto snak a p á|y a aka d álytal an hasznáIatát, ha.
csak Neuschloss ki nem jelenti, hogy a ,,ná|a
lévő'' vonalszakaszt nem fogja háborgatni. In-
kább felhag1nak e pá|yaré.sz felépítésével.

A Magyar királyi Allamj avak lgazgatő -

sága megvizsgá|ta az igyet. Kiderült, hogy a
perirat pontos értelmezése szerint Neuschloss
Bernát csak a kikötő vizére kapott haszná|aa
engedélyt 5ó öl (kb. 10ó m) szélességben. Igy
tehát a kérdéses vágány építésének akadá|ya
nem volt, beleegyezését október 10-én adta a
kozlekedési miniszter. Tervek, melyek több
v á|to zatban ábr ázolják e von al a t, el ő kerültek,
arra nézve azonban nincs adat, hogy meg is
valósult volna. Semmilyen más későbbi forrás
nem említi a Duna-parthozvezető vágányt'.

@olytaEuk...)
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Dn. BpNczrLtszt-o

Yízrníítelep, aYáci úti gyfutenger
,,üde szigete,,

A Fővárosi Yízmíivek káposz-
tásmegyeri részlege - a röviden
csak Főtelepnek nevezett üze-
megysége - Ujpest észak-n1.u-
gati részén elterülő vízpart1

tertileten helyezkedik el, amely a városhatáron
is tulnyúlva a Szentendrei-sziget déli részét és
a Duna bal partjára telepített átemelőállomá-
sokat is magába foglalja. Ennek a hatalmas,
ipari célokat szolgáIő területnek egy kisebb
hányada a köznyelvb en a,}Iízműkert'' elneve-
zést kapta. Méretét tekinwe a Vízműkert a Tí-
már u.tcától az Ujpesti (Megyeri) Hajóá||omá-
sig terjed, amelyet észak-déli iránÉan aYáci
út és a Palotai-sziget (mára már feltöitött) ún.
Kis-Duna-ága fog(ott) közre.

Lz e|nevezés nyilvánvalóan onnan ered,
hogy a Váci útra fe|Ííizott gyárak, ipari létesít-
mények sorában a Vízmiívek a maga szellős,
tiszta és védett természeti viszonyokat igénylő
kialakításával elktllonült a kornyék zajos és
környezetszennyező g5,áraitő|, és felüdülést
adottaz ott élők számára.

Egy kis kulturtöfténet
1 884-ben Budapest Székesfőváros páIyázatot
írt ki a Káposztásmegyer és környeke ta|ajwzs-
gálatainak eredményeire alapozott,,Végleges
vtze||átó mí3,, tervezetének kidolgozására. A
székesfővátos a Fővárosi Vízművek maidani
e|ső igazgatőjának, WeinJánosnak a munkáját
fogadta el. Wein János koncepcióját így indo.
kolta meg: ,,Miután sikerült a káposztásmegye-
ri, fóti és dunakeszi határokban a földnek olyan
szerkezetét felfedezni, mely nem csak a Duna
felől a víznek hatalmas besziírődését biztosítia
a közeli parwidék szátnára, de biztosít arról is,
hogy a Dunával érinrkező hatalmas kavicsten-
ger a mogyoródi, fóti és dunakeszi magaslatok
fel'őI gazda g, e gészs é ges min ősé gií ta|aivízár am
vesziűgáta Duna Íe|é, ezértnincs előttem két-
ség aziránt, hogy e terület az ahe|y, amely hi-
vatva lesz a fővárost a jövőben vízze| ellátni'''

Közlemények

A tervezet elfogadását követően a bal
parti ,,Végleges víze|Iátó míi,, létesítése _ ew
ideiglenes rendszer sikeres üzemelését köve-
tően _ megkezdődott. 1893-ban fogtak hozzá
a káposztásmegyeri vízműtelep építéséhez
Kajlinger Mihály, a Wein Jánost az igazgatói
poszton 189ó-ban felváltó gépészmérnök irá-
nyltásával. Az építkezés egy többlépcsős 1é-
tesítés e|ső fázisa volt. Ebben a fázisban épült
meg a főtelep, amely a Wolfirer utcától a mai
Tungsram strandig terjedt, s a Tímár utcáig
bővült résszel együtt ezt a területet jelölték
később Vízműkertnek.

A Vízmiíkert kialakítása és főbb iellemzői
A századfordu|ó időszakában létesített
közüzemi szolgáltatók (mint amilyen az elekt-
romosság-, gáz- vagy wzszo|gá|tatók) szinte
mindegyikére je|Iemző volt a kor színvonalá-
nak megfele|ő, jóIképzett, megbízható és sta-
bil munkaeúbázig Ennek érdekében intéz.
ményesen gondoskodtak a do|gozók megfele-
lő munka- és életkörülményeiről. A káposz-
tásmegyeri főtelep megépítésével egy időben
háromszobás, összkomfortos ún. üzemi laká-
sok épültek a géptermek, szivattyúházak,
műhelyépületek közelében, s a parkosított sé-
tánnya|, díszhalas, szökőkutas vízmedencével
is ellátott erdős, ligetes lakótertilet a Váci út
felől mindmáig meglévő díszkerítéssel méltán
hatott - nemcsak az ott. é|ő és do|goző szemé-
lyek, de a kÍilső szemléló szárnáta is - kertnek.

Növelte a természettel egységet képező
összhangot az épületek mögötti szépen gon.
dozott ftives, díszcserjés terület hárs-, akác- és
diófákkal dúsan övezve, s ez a sokhektáros te-
riilet egészen a Kis-Dunáig terjedt. A Kis-
Duna megktilönböztetett szerepet játszott a
vízmííkertieknek.

A Főtelep volt a gazdája a gépházaktőI
és az izemi |akóházaktől néhány kőhajításnyi-
ra telepített virágkertészetnek' Ez biztosította
egész éven át folyamatosan a gépházak, szi_
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vattyúállomások, irodák, |akóházak és belső
parkok ir ágait, dísznövényeit.

A sok száz hektáros zöld területből ju-
tott bőven a főtelepi alkalmazottak számÁra
létesített gyümölcsöskert kialakí tásár a is. on-
tözővíz-v ezetékkel ellátott, sövénykerítéssel
elkerített és szerszámoskamrákkal is felszerelt
gyümölcsfa-telepítéses konyhakertek szolgál-
ták az üzemi lakásokban lakó alkalmazottak
jobb komfortérzetét, A Vízmííkertnek ez a
fettá|ya kiváltképp a nehéz időkben maga volt
az édenkert!

Még javában dúlt a háboru, amikor
megkezdődött az üzemi lakótelep bővítése a
Fóti útig terjedő területen. Budapest osüroma
ugyan megakasztotta az építkezést, ám hama-
rosan folytatódtak a munkálatok, amelyeknek
eredménye négy újabb üzemi |akőház lett. Az
első új lakók _ főtelepi dolgozók és alkalma-
zottak_ már 1945 kora őszén beköltözhettek
aYízmíikert e legújabb létesítményeibe, s bir-
tokba vehették a gyümölcsös- és konyhaker-
tet, é|vezhették a természet által nyújtott
,,kedvezményeket'': a Duna-parti fiizesek nyu-
ga|mát, a kiserdő, azakácos, a ,,kis fenywes'' és
a szökőkútta| díszített belső sétányok bé-
kességét.

Emberi kapcsolatok
A' Yízmíikert üzemi lakó-
telepe sajátos kolóniát alko-
tott. Együtt élt itt mérnök és
szere|ő, raktáros és tiszt-
viselő, telepvezető és kar-

bantartó, főmérnök és virágkertész. Együtt
játszott, pajkoskodott, vagánykodott harminc-
nál is több gyerek, a számulra létesített nagy
játszőtéren és a furdőmedencében vagy az
alkalmi fo cipá|y áv á alakított na gy tis ztáSon.

Pontosan mutatja az itteniek összetar-
tozását a tény: 1945-ben egy Lindenmayer
Kálmán nevű mérnök _ a Yízmíívek későbbi
főmérnöke _ a vi|ág legönzetlenebb módján
adott vért a főtelep egyrk géplakatosa hat éves
gyermeke számára, megmentve ezze| őtaha-
lálos kórtól.

Jó| szo|gá|ta az emberi kapcsolatok
ápo|ását a főtelep közelében létesített Sport-
telep. A Kis-Duna mellett nagypál1ás fut-
ballpálya, a közelében tenisz- és tekepálya lé-
tesült, s felépült egy csónakház is. Talán nem

véletlen, ha mindezek következtében sokan
tekintettek a Yízmíivekre, kiváltképp a Yíz-
műkertre megkülönböZtetett figyelemmel.
Előnyt és fő|eg biztonságot ;.elentett, ha vala-
I<s a ,,fővárosnál'' dolgozott, Apák és fiak, sőt
unokák vitték tovább a ,,vizesek'' staféta-
botját, számos két- vagy háromgenerációs
vízmiíves család alkotta hosszú ideig ezt a
folytonossági láncot.

A' szetző családja is ezek kózé tartozjk.
Az l930-as évektől napjainkig négy generáci-
ón keresztül ktilönböző területeken és beosz-
tásban végezték a szo|gá|ai munkájukat, töb-
ben innen vonulva ny'ugdíjba is.

A nehéz idők
Nem volt mindig idilli a vízmí3kerti élet. A
háborus rémségek a Yízmíikertet és magát a
Főtelepet is elérték. A' Yízmíivek ebben az
időszakban hadiüzemként működött, s eZ a
térty az ott dolgozóknak bizonyos mérvíí
védettséget jelentett. 1944 oktőbere után
azonban ez a védettség jelentősen meg-
gyengült, a tömeges behívások következtében
igencsak megcsappant az alka|mazottak |ét-
száma. N"gy nehézségek árán ugyan többé-
kevésbé sikerült biztosítani a folytonos és biz-
tonságos üzemeltetést, de egylre kritikusabbá
vá|t az emberek és a létesítménvek sorsa.

Ám voltak bátor és .".,." ké." emberek,
akik dacolva a veszéllyel is, mentették az érté-
keket. Amikor az átemelőtelep Duna alatti
alagűtját a német csapatok berobbantással
akarták megsemmisíteni, aztán a német, majd
az azokat váItó szol1et csapatok a gépek egy
tészét |e akarták szerelni, iobben igyekeztek
ezt megakadá|yozni. Közülük is kiemelkedett
Lindenmayer Kálmán, a|<:igazi bátorsággal és
emberi tartással' az alagít e|árasztásával meg-
akadá|y o zta a pus Ztul áS t.

A háboru utáni nehéz években _ így az
inflációs időkben ktilönösen, de 1956 őszén is
_ a Yizmíivek megszerezte és biztosította a
Y ízmíiker t doIgo zói számár a a z él e lmi s ze r j u t -

tatásokat, a ttjzelőanyag.ellátást, sőt a főtelep
gépháza által termelt, tartalék energiaszolgál-
tatási célok at szo|gá|ó erőtelepről az ijzemi |a-
kőházak háztartási villamos energiáj át is'

A Y ízmíikertben élőkről hosszú éveken
át egészen ki.ilönös természetbeni juttatással is
gondoskodtak. A Vízművek kezelésében lévő
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vízparton és üzemi területeken, iw a Szent-
endrei-sziget déli részén iS a tervszerű irtások
faanyagát ftítési célokra a teleplakóknak jut-
tatták, s a szigetről történő száI|ítást a Yíz-
művek teherautója végezte, egyféle szociális
szolgáltatásként.

IJgyancsak nehéz időket é|t át a Yíz-
műkert lakótelepe az |940_es évekvégén és az
1950-es évek elején' akárcsak az egész ország
abban azidőben. Eg"y'k alkalommal az Allam-
védelmi Hatóság emberei egy négygyerekes
családapáétt * egy kozépkoru mérnökért - vo-
nultak ki, elvitték, s mindörökre nyoma ve-
szett, máig sem tudni, mi történt vele. Egy
másikat - talán csak azétt, mert idegen hang-
zású neve (va|őjában francia nemesi előneve)
volt, s a keresztneve is olyan ,,arisztokratikus"-
nak hatott (Loránd voIt az istenadta), - két
apró gyerekével feleségestől kitelepítették.

A nagy váÁtozősok
Amikor Ujpestből Budapest rV. kerülete lett,
még hosszú ideig csak a postai címzésben volt
mérhető a vá|tozás, A meghitt belső, ny'ugal-
mas és a természettel kellemes összhangú
együttélés még jó ideig nem, de legalábbis alig
vá|tozott. A 'óO-as években azonban meg-
indult, s eg}.re fokozódott a Yízmíivek, azorL
belül a főtelep technikai fejlesztése, amelynek

eredményeit a főtelepen belüli Vízműkert is
elszenvedte.

A nyitány az építési telep létesítése volt.
Ennek első következménye az |ett, bogy az
üzemi |akőházak gytimölcsöseit és konyha-
kertjeit,,beszántották,,, a területet ipari léte-
sítményekkel beépítették. F;zt követte a Kis-
Duna medrének (emlegetett) feltöltése, a
partszakasz megszüntetése és a korábban Li-
dónak becézett homokos dunai szabad.strand
felszámolása. A Kis-Duna megszüntetésével a
Yízmű'kerttel szembeni sziget eltűnt a tér-
képrőI, a Kis-Duna hajdani vonalán a ma
Dunasornak nevezett úttest létesült.

Aztán rohamosan vá|tozott a tájék, s a
főtelep virágos, szellős, fákkal, sétánnyal, szö-
kőkutas díszkerttel tarkított belső része anél.
kiil zsugorodott össze, hogy a területe csök-
kent volna. Eltűnt a jászótér, a gyermekme-
dence, megszűnt az akácos, a diófákból és a
lucfenyőkből csak mutatóban maradt néhány.
Ipari létesítmények, csarnokok, raktárak zsű_
folódtak össze a korábban tágas területen' s
kerítéseket vontak oda, ahol korábban a téli
időkben betévedt őzek és vadnyulak bó|dász-
tak szabadon. A hajdan impozáns Váci úti
díszkerítés mai lepusztult állapota mintlra csak
jelezni akarná a vízműkera váItozások legu-

iabb kori szakaszát. l

A Víznlíítelep jőépii]ete 1910 kdrül
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Szorrősv MerueNwg,

Újp"'t"'' 1885-ben alakult
meg a kis- és kézmíives-
iparosok szakmai és érdek-
védelmi szeÍvezete) aZ eW-
séges Ipartestület. A tagok

M ű,jpesti fuák és ékszetek mesterei

szama es az ágazaú sokszínűség tette szük-
ségessé a szakmánkénti szakosztá|yok mega-
lakítását. A' szo|gá|tatő ágazat egyik sajátos
területét képviselték a nemesfémmel és órák-
kal foglalkoző szakemberek. Az egyedi szak-
mai problémák mego|dására hozták |étre
szervezetüket az órások, ékszerészek és
aranyrnűvesek 1918-ban, mely I927-tő| _
kózeI40 tagga| _ már önálló szakosztáIyként
működött. Szervezettik önállóbbá tételének
oka a nemesfémiparban uralkodó visszássá-
gok megakadáIyozása, különösen a mesterek
hitelét rontó házalők mííködése, az áweré-
seken való visszaélések, a jogtalan vételi
előny érvényesítésének kikiis zöbölése volt. A
testtilet érdekr'édelmi szerepe a fényíizési
forgalmi adó elleni kiizdelemben és az egy-
séges adóközösség Iétr ebozásában nyilvánult
meg elsősorban.

Szervezeftik vá|asztott vezetőséggel
működött. Ha az alább kozö|t szakosztá|y.t
emlékfotón végigtekinttink, több jelentős,
ismert személyiséget láthatunk közöttük.
Néhány esetben végigkövethetjük, honnan
származtak, hol nyitottak üzletet és műhelyt
a 20. század harmincas éveiben e szép szak-
ma képviselői. A szakosztá|y díszelnöke, a
felvidéki GáIszécsrő| származő Nasser
Manó, városi képviselő volt, aki 1895-től
szerepelt az Ipartesttilet tagjainak névsorá-
ban. A város legnagyobb őta-, ékszeráru-
házínak tulajdonosa teswérével, Nasser Sa-
muval Í872-tőI működtette cégét az Arpád
űt 42.-ben, melyet az I930-as évekvégén az
Iswán út 13.-ba költöztettek.

Elnöhik, Faludi Bernát, azUTE igaz-
gatősági tagja Alsószerdahelyen (ma: Sz1o-
vá|<:a) született, cégét l9l2-ben alapította az
Iswán út 12.-ben. A társelnöki tisztet betöltő
Neumann Márton Érmihálvfa|váróI kolto-

zött Ujpestre, iz|etét 1909-ben nyitotta meg
azlswánút 1S.-ben. Aváros hites becsüse. a
Nemesfémiparosok Országos S zövetségének
igazgatőja, a J ősziv Gyermekbarát Egyesület
elnöke volt. Grünbaum Ernő társelnök
műhelye a KiráIy utca 30.-ban volt. A két
ilehöt: Sandauér Jakab (A'pád út 53.) és
Székely Vilmos (Kemény Gusztáv utca 2.)
szintén a mai városkozpont környékén míí-
ködtette v á||alko zását. Az Ipartestiilet le gré -

gebbi tagjainak sorába tartozott Frühof
Gy'ula (Arpád út 13.), aki szintén 1895-től te-
vékenykedett a szervezetben. Andor nevű
testvére az Arpád út 50.-ben vezette a cégét.
Kahane Lajos az István ít23.-ban,József ne-
vű teswére az Arpád út 2.-ben nyitott óra-,
ékszetizletet. J ózseÍ emellett a Liszt Ferenc
utca 25'-ben aranyműves műhelyt is fenn-
tartott.

Az Arpád út nevezh ető ta|án |eg-
inkább az ,,aranymíívesek, órások-ék-
szerészek utcájának,,. A fentebb említet-
teken kívül Band Bertalannak, Breiner
Miksának, Fóti Iswánnak, Gregrrs Károly-
nak, Kiss Ferencnek, Lichtenstein Bélának,
Schlesinger Lajosnak, Singer Imrének,
Singer Márkusnak, Spitzer Mórnak, Tisch
Ferencnek és Ungár Ernőnek is itt volt az
iizlete.

Eichel Lajos a Bercsényi utca 5.-ben,
Ehrenstein Márton a Nádor utca l.-ben,
Grossmann Bé|a a Thaly Kálmán utca 45.-
ben, Günsberger Samu a Mária utca 45.-
ben, Jablonsky Izidor a Nyár utca 87.-ben,
KrasznaiLász|ő a Szt. Gellért utca 13.-ban,
Künstlinger Ferenc a Jőkai utca 4.-ben,
Renner Imre az Iswán út 7.-ben, Rohacsek
Nándor a Fóti űt 23.-ban, Schwart.z Jenő a
Templom utca 3.-ban, Wenger Arpád az
Iswán út 10.-ben működtette cését." !

*A következő laoon található korabeii tablót
Ehrenstein Márton l'''okáj' adományozta az IJjpesi
Helytörténeti Gyűjtemén1nek.
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Serret JÁxos

fordu|őjárőI

Utfi.'p*ti

I.Jjpesti rendőrséE üsyek a 19-20. század

Az 1889. évi XL\T. törvénycikk
a Budapest fővárosi rend3rség
hatáskörét kiterjesztette Uj-
Pest és Rákos.Palota közsések
területére. Ezt követően ' t.l.-

pülés közbiztonságáért felelős rendvédelmi tes-
ttilet,,IJjpesti kerületi kapitányság'' néven 1 890.
január elsejétől újpesti székhellyel a fővfuos a|á-
rendeltségében megkezdte a mííködését. Az (lj
kerü|eti kapitányság Újpest és Rákospalota terü-
letén volt illetékes.

Az első nyomozás ,,négy|ábídetektív'' sest-
ségével
A legelső nyomozás, amelynél U;.pesten rend-
őr|alry át vettek i génybe, mé g 1 8 8 ó-ban történt.

Löventhal Hermann gazdag vas- és
rongykereskedőnek aYáci (lt 1727 . sz. alatt volt
a telepe. 188ó. július 22-én a délelőtti órákban
megjelent a telepen egy 20-22 év kortili frata|-
ember. A napbarnított arcú, pelyhedző bajusz(s',
drapp kabátos látogató kék-fehér csíkos mat-
r ózinget vis elt. Az irodában csak Löventh aI \eá-
nya volt, és a flirkésző tekintetű, izgatottan vi-
selkedő Íérfit ő fogadta.

_ Apám az ispánAngyalföldtin egy birto-
kon és nagy mennyiségű ócskavasat Szeretne el-
adni - mondotta az ismeretlen ember.

A kereskedő |eánya arra kérte, hogy jöj-
jön délután' mert akkor apja is ott lesz, és vele

megbeszélheti a dolgot. Így is történt, a fi'atal-
ember délután visszatért, és az öreg vaskereske-
dőve| távozott el, azza|, hogy kimennek aZ an-
gyalföldi telekre' Löventhal többé nem jelent-
kezett. Eltíínése azt a gyanít ébresztette a csa-
ládban, hogy rablógyilkosság történhetett. Az
volt a feltevés, hogy az ismeretlen suhanc ki-
csalta valahová a kereskedőt, leütötte, a pénzét
elrabolta, és elásta a holttestét.

Zsarnay Győző rendőrkapitány és Csa-
pő Géza újpesti csendbiztos indították meg a
nyomozást a titokzatos eltíínési ügyben. Splé-
nyi odön báró detektívfőnök utasítására egy |<t-
úinően idomított kutyát _ ezvo|t abban az idő-
ben az egyetlen rendőrkutya - adtak a nyomo-
zők mel|é. Kivitték ,,Fickót,', a négy|ábű detek-
tívet a Váci úti telepre, és ott megszagoltatták
vele Löventhal hilönböző ru'hanemí3it és a ka-
Lapját' A rendőrkuqra aZ ócskavastelepről liheg-
ve' g'yors iramban indult el Ujpest felé' Egy el-
hagyatott díilőné| feltíínően ideges |ett az á||at,
berohant a bozótos, fás területre, és az egyik fa
tövénél megállt, és elkezdett ugatni. Zsarnay
rendőrkapitány és Csapó csendbiztos odasiettek,
és észrevették, hogy a talaj frissen ásott. A föld-
réteget eItávo|itonák, és a gödörben egy holt-
testet találtak. Nem volt nehéz megállapítani,
hogy a halott azonos Löventhallal. A rendőrku-
tya nyomra vezette a detektíveket, és most már
csak a tettes vag:y tettesek elfogatása volt hátra.

Két nap múlva Csapó Géza és Takáts
Lajos újpesti csendbiztosok Ujpesten, a Fő utca
53 . számű házbóL e|őá||ították a főkapitárryságra
Goldstein lzidor 18 éves, bejelentőlapja szerint
,,Mőzes vallású'', Íovott múltú lakatossegédet.
Gyanúsnak ta|á|ták,hogy az állás nélktili, elzül-
lött fiatalember költekezik, és úi ruhákat vásá-
rol. Vallatóra fogták, és Goldstein csakhamar
cinikusan vallotta be, hogy barágával, Bogdán
Ferenc 20 éves zsidó kereskedősegéddel együtt
ő ölte meg Löventhalt, akit az e|hagyatott he-
iyen leütöttek, aztltán összerugdosták, és nya-
kára zsineget kötöttek. A gyenge, idős emberKora be l i re n drírségi zsebk ö t tyu borítőja
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nem fudott védekezni, és pár perc után meghalt.
Bogdánt is elfogták, és a szembesítésnél kide-
rült, hogy Löventhalnál 80 forint, egy aranyóra
és egy aranygyűrű' volt. A pénzt megfe|ezték, az
értéktárgyakat zá|ogba tették. Goldstein, ami-
kor kihirdették előtte a töwényszéken az é|et-
fo gyti glani fe gyházat, nevetve v á|aszo|t az ato|-
só szó jogán: ,,Az emberiségnek csak használt,
hogy elfogtak és elítéltek, mert úgy érzem, a
világ Iegnagyobb gyilkosa lett volna belőlem !',

Az első bankrablás
A békeévek első ban}rablása,
amely |ázba hozta az egész or-
szágot, Qpesten történt, négy
esztendővel a párizsi autós
bankrablás előtt, 1908. október

28-án. Újpe't"n, a" lrped úton több bank és
pénzvá|tő intézet sorakozott eg1rrnás mellett.
Ezek közül a legnagyobbat, a Pesti Magyar Ke-
reske delmi B ank Arpá d itt 19 . számú' házban |év ő
frókját szemelték ki a banditák. Egy szerdai na-
pon, délben t2 őrakor fiáker állt meg a banldók
előtt, és két férfi száIlt |q belőle. Egyenesen a
bankba siettek. Ebben az időpontban Devellák
Károly főnök' négy tisztviselő és három ügyfél
tartózkodott a helyiségben. Az új látogatók közül
az első,lángvörös szakállas és bajuszos, kozépko-
ru férfi volt, a másik magas, erős ember, nagy, Íe-
kete körszakállal. Tört magyarsággal beszéltek,
és a főnököt keresték. Azt hangoztatták, hogy
magánügyben akarnak vele beszélni. A pénztáros
bevezette a két idegent a főnök szobájába. Be-
csukták a párnázott ajtót, majd Devellák hellyel
|<lnáItameg látogatóit, akik ,,üzleti ügyben'' akar-
tak vele tárgyalru' Pár perces beszélgetés után a
két férfi felugrott, az egy,tkrevolvert rántott elő a
hátsó zsebéből' a másiknak a bal kezében tőr vil-
logott. Rákíáltottak az 1jedtségtől szinte ájl|dozó
főnökre:

- Azonnal fizessen ki 40 000 koronát,
mert hilönben nem éli meg a holnapi napotl

Devellák ijedtében a banditák minden kí-
vánságátteljesítette. Kiment veltik a pénztárhe|yl-
ségbe, titokban arra gondolt, hosy kolIégái és az
ügfelek segítségére lesznek, azonban nem így
történt. A két férfrtől, akik megfenyegették a
tisztviselőket és az ügyfeleket, mindenki megijedt,
sőt annyira féltek, hogy még segédkeztek is a rab-
lóknakapénzeszacskóutcáraszá|Iításáná|.Apénz
nagy része ezüst volt, és több zacskóban állott.

Közlemények

Amikor másodszor tértek üssza, egy vál|alat:
tisztviselő érkezett a bankba. Az szembeszá|Lt a
rablókkal, de hamarosan őt is leszerelték a revol-
ver agyáva| fejbe verték.Fé| őra hosszat dolgoz-
tak a banditák, és menekiiléstik után is jó időbe
tellett, mire a bank tiszwiselői a rendőrségen je-
lentkezni mertek. A Magyarországon eddig pá-
ratlanul á||ő bíintény ónási izgalmat ke|tett az
egész országban. Először spanyol anarchistákra
gyanakodtak, később más ktllfoldi bíínözőkre
gondoltak. A rendőrség az egész detektívtestüle-
tet munkába á||ította, és 24 óra múlva elfogták a
tetteseket. Telefonértesítés ment a bankrablásról
az összes vidéki városba és a határáIlomásokra.
Szekeres József gödöllői csendőr őrmeslgr két
gyanús alakra lett figyelmes a határban. o még
nem tudott a rablásróI, csak később értesült róla,
de az a gyanúja támadt, hogy a banditák lehettek
Gödöllőn. Megtudta, hogy két férfi, akilre ráillett
a b anlaablókról a dott személy|eír ás, j e gyet válton
a gödöllői vasútállomáson. Az egyik Ruttkára, a
másik Budapestre kért jegyet. Szekeres közölte
érdekes megá|IapitÁsait a budapesti rendőrség-
gel, és az ő adatai a|apján rijabb táviratok mentek
szét. Közben jelentkezett a pesti rendőrségen egy
kocsis, ala e|őadta,hogy délben két férfit vitt ko.
csiján Ujpestre, az Arpádúton tette le utasait, azu-
tán több zsáf,d<a| megrakodva Gödöllőre vitették
magukat a szakálfas emberek' Száz korona borra-
valót kapott. Az összes vasutas értesiilt a meneki'ilő
banditák szemé|y|eírásáról, sőt időközben a vasúti
jegyek számát is megállapították' Ezen az alapon
Kisterenye állomáson, a ruttkai vonalon őrizetbe
vett a rendőrség egy Piasovszki József nevű', 40 év
köriili, otosz szátmazású vasmunkást. Nem volt
rajta szakál|, pénzeszsákot sem találtakná|a, de a
vasúti j e gy száma e gy ezeft az egylk szőkésben lévő
banditáéval. Budapestre hozúk, ahol rövidesen
bevallotta, hogy barágával, Antesevics Gyrrla 38
éves, ugyancsak orosz szárrnazásű vasmrrnlcással
együtt követték el a banlrablást. Társát Budapes-
ten) azAngol utcában, egy tömegszálláson fogták
el a detekívek. Mind a ketten eg5r zlg|őivasgyár-
ban dolgoztak, de elbocsájtották oket állásukból,
és pénzt a]<artak szetezsi, hog5, hazautazzanak
oroszországba. Az elrabo|t pénzt Gödöllőn, az
erdőben elásták, és csak később, amikor a bűncse-
lelcnény feledésbe me$!l akarták oÍrnan eIszál|í-
tani. Előkerült a ban}rab|ásná| használt revolver
is. Egy rozsdás, használhatatlan pisztoly volt, töl-
ténysemvoltbenne. Ü
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IvÁNn JÁNos
Az újpesti víztotony - a korai magyar vas- és

vasbeton-é pítészet kimagasló alkotása

1911. április l-jén kezdték meg
Ujpesten a vízvezeték-há|őzat
csőfektetését' július elején pedig
a uztor ony építés ét,'e gy mérnö-
ki alkotást emelve Ujpest szim-

bólumává. A munkálatok Népszigeten történő
párhuzamos elvégzésével együtt a városban a vtz-
szolgáltatás 1912. június 17-én megindult.

,,Yízvezeték létesítésére Ujpest - még
mint nagyközség _ hatóságát a belügyminiszter
8t724/I904 sz. leiratában mát az 1905. évben
utasította - olvasható dr. Ugró G1rrla Ujpe't-
monográfiájában. _ Politikai és közigazgatási vá|-
ságok, majd pedig a várossá való átalakulási mun-
kálatok miatt a nagy fontosságu kérdéssel a pol-
gármester jelentése kapcsán csak az 1908-ik év
vége felé foglalkozhatott Ujpest város képüselő-
testtilete.'' A képviselő-testiilet elé terjesztett mű-
szaki és pénzng5n, szempontok szerint ,,,a víz-
miívet olyképpen kell megépíteni, hogy ó0 000
lakos számbavétele mellett naponként és fe-
jenként 120 liter fogyasztastvéve alapul, szá||ítő_
képessége 7200 m, legyen''' A jövőre gondolva
azonban a feltételeketnár űgy szabták meg, hogy
a wzmíj' kapacitása egy 100 000 fős várost is el
tudjon láüd 150 Vnap/fő igény mellett, továbbá
hogy mind kózfogyasztásra (utak locsolása), mind

(izo|tásra a vezetékhá|őzat. alkalmas legyen
(,,minden hosszabb utcában 100 m távolságra
egy-ery _ tehát kb. 324 vtzcsap létesítendó. A cső-
vezetékben levő nyomásnak oly magasnak kell
lennie, hogy tíiz esetén egy három emeletes ház
teteje két darab, egyenként 20 mm árnér,ójíi'víz.
csővel közvetlenül a tíízcsapból is fecskendezhető
legyen").

A városhoz a vzmíi |<ta]ra|,,ttására három
aján|at érkezett. A két fővárosi társaság (Trust-
Részvénytársaság Villamos és Kozlekedési Társa-
ság, illetve Villamos Vállalatok Részvénytársasága
-Phöbus) mellett a Compagnie Générále des
Conduites d' Eau Liége Belgique belga cég tett
ajánIatot a koncesszióra, mely utóbbi a legkedve-
zőbb |évén, elnyerte a megvalósítás jogát. |9t0-
ben a belga társaság 2 mi|lió korona alaptőkével
mawaÍ részvénytársaságot alapított, és ezta céget
(a Duna alsó foly.ását jelcllő Ister elnevezésre utal-
va) ,,Ister Magyat Yízmű Részvénytársaság'' né-
ven cégjegyeztefte, Lwzjog engedélyezés ügyé-
ben a vármegye alispánja a vízi mrrnlcálatok (úm.
kutak, g5ííjtőakna, szivattyútele p, yíZtot ony, vlz-
elosztőhá|őzat) létesítés ér e az engedélyokiratot
1910. éVi 20 L28 kig. sz. alatt kiadta'

Mivel a vízfogyasztás a hilönböző napo-
kon nem egyenletes, átrneneti tarczásrő| kellett
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gondoskodni, célszerűen a wztátoző magasságát
ű'gy meghatáron/a, hogy a kozlekedőedények el-
ve a|ap1án a legmagasabban fekvő wzÍogyasztőná|
is meglegyen a megfelelővtznyomás. A síkvidéki
Ujpest részére ezt az átmened tátozást|azárő|ag
víztoronnyal lehetett biztosítani, amelynek építé-
szeti terveit Dümmerling odön, szerkezeti ter-
veit dr. Mihailich Győző egyetemi tanár készí-
tette, akinek munkája többek között - akkor _ a
világ legnagyobb fesztávolságú, 38,5 m-es vasbe-
ton hídjának (Temesvár, Ligeti úti híd, 1909) és
a szolnoki ktizúti Tisza-híd acélszerkezetének
(I9I2) tervezése volt.

Az újpesti ltztorony egy 1500 m,-es ún.
Intze.rendszeríí vasmedencét foglal magában.
(otto Intze - 1843-1904 _ az aacheni mííegye-
tem professzora volt. Rendszerének lényege,
hogy laipos tartály{enék helyett csonkakup és
gömbsüveg kombinációját a|ka|mazta, s ezá|ta| a
tartá|y szerkezets elemeiben kedvező er őjátélat,
gazdaságos csomópontokat tudott létrehozni.)

Amedence 15 márnérőjű. Teljesen meg-
tölwe a vnszjnt 40 m magasan á1| az utca, és 54
m magasan a Duna ,,0'' szintje fölött. Avutorony
a|apozása 19,0 m átrtérőjíi,2,40 m vastag beton-

|emez' A torony alsó _ fő teherhordó _ része tég-
|afa|,9,50 m belső ánn&őve|, 1,80 m kezdő fal-
vastagsággal. A felépítmény 27 m magasságig
mintegy 2,0 méternyit szűktil, a konzolok alsó
sík1án a ktilső átrnérő kb. 1I,6 m. A víztorony
építészet: |aaIal<:tásánál ü gyeltek ar r a, |to gy az a
város díszére legyen'

A torony szerkezeti megoldásának alkal-
mazkodnia kellett a homlokzati terv megszabta
követelménye|<hez. IJgyanakkor fokozott gon-
dosságot igényelt a tervezésnél a medencét bur-
koló fal és tető nagy súlyának, a tekintélyes szél-
nyomásnak és nem utolsósorban a burkolófalnak
az a|építmény fa|ához képest nagy (2,5 m-es),
konzolos kiugrásának fi gyelembevétele is.

Az a|építmény _ a téglából fa|azottkb,26
m magas toronytörzs és az alaplemez - fölött ma-
ga a torony három alapvető szerkezetl elemből áll
(a medencét ebből a szempontbóla technológia
részének tekintjük): az acél tetőszerkezetbő|, a
medencét védő _ eredeti szőhaszná|attal élve _

vasbeton körülburkoló falból és az ezek terheit
hordó nyolc vaskonzolból. Az acé| tetőszerkezet
nyolcszöglet es, zátt, Schwedler-rendszeríí kopo-
|a, ta|pgfiríivel. (A Schwedler-tartó olyan - ma

Az 1912, éaben elkészült aíztorony fot{ja alapjón késziilt

crafika (dr, Mihailich Győző-dr. Hauiór: A zlasbetonépítés
kezdete és első létuítményei Magarorszógon c' kiadaánybó)

E^g*.bai

A toronyfelépíttneny _ konzol, kiirülburkolő fal, tető _
óltalínos elrendezési terve (dr. Mihailich Q1őző közleruénye
alapjón;1913)
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már nemigen használatos _ rácsos tartó, amelynél
a ferde rácsrudakat űgy a|abtjákki, hogy bennük
váItozó terhelések hatasára se keletkezzék nyo-
móerő.) A medencét burkoló fal 12 cm vastag
vasbeton, belülről 5 cm parafa hőszigeteléssel, a
tetőszerkezet sarokpontjain vasbeton pillérekkel
erősíwe. A vaskonzolok a fal fölötti vasbeton le-
mezÍe támaszkodnak, a konzoloszlopokat a tö-
réspontban sugárirányrl .r,rzszintes rudak kötik
össze. A medence kortilburkoló fala csonkalnio
alakban folytatódik az e|őbbi vízszintes rudal
szintjéig, majd ez alatt hengerként körbefogja a
fa|azott szerkezetet a ó0 cm vastag födémig. A
nyolc konzol befogására 50 cm széles vasbeton
pilléreket a|ka|maztak. A konzolok alkalmazott
elrendezése csakis akkor megfelelő, ha a szem-
közt felgő konzolokra eső terhelés egynással
egyenlő. Mindezt az előbbi Szerves egészet al-
kotó kialakításon tula három szinten (főpátkány,
az e||enőrző járda sk1ában és a fiiggőleges-ferde
rudak törésében) kialakított húzott, illewe nyo-
mott peremgyűríí-rends zer biztostga.

A korabeli részletes szakmai ismertetőből
_ melyet ma1a a statikus tewező, a később Kos-
suth-díjas Mihailich Győző professzor írt - csak
néhány adatot emelnék ki. Ugyan a méretezés el-
ve a tervezés időpontjában alapvetően eltért a ma
használatostól, de mindenképpen tiszteletre mél-
tó teljesítnény volt a vtztorony megépítése akkor;
amikor az acé|mjnőség a mai j ellemzőinek felét, a
betonminőség az I/3-át alig érte el. Erdekes adat

Ujpest címerének legszebb óbrózoJóa a aíztol.ony bejórau

fi ltitt (Ho llósi C,y irgJ fela éte h)

a torony (és a tető) palásgára ható szélteher' ame-
lyet kb. 200 kn/őra szélsebességnek megfelelően
hatátoztakmeg. A medence alatti vasbeton födé-
met 5,0 kN/rd (500 kglm') hasznos teherre mé-
rctezték. A födém ún. alulbordás vasbeton lemez,
ahol a sugárirányú bordák veszik fel - többek
között - a konzolokbóLátadődő nyomóerőket is.

A medence hozzáférhetőségét akként biz-
tosították, hogy a hengeres a|épít:nény fa|ába
erősített, rendes lebegő lépcső (a fa|zzással egy-
időben segédállványon elhelyezett, a fal önsúlyá-
val leterhelt, konzolos tómblépcső) Vezet föl,
melynek utolsó pihenőjéről egy lépcsőkar visz a
medence alatti födémre, ahonnan ismét lépcsőn
lehet a medencét körülvevő Ía| a|ján elhelyezett
járdáhozjutni, melyet - eredeti elképzelések sze-
rint _ a városi úízőrség megfigyelésre akart
használni.

A víztorony helyén a földhemelés 1911.
július 3-án kezdődött meg, miután az újpesti
Schreiber G1'ula cégével az építési szerződést
megkötötték és a míitárgyat |<ltűzték, Ez év ok-
tóberére a tornyot fö|fa|azták, novemberben már
a vasmedencét szerelték. Az építési munkákat
1912' július 8-án fejezték be, ,,és ekkor a víz-
torony kulcsa a vízvezeték üzemvezetőjének
átadatott''.

A tető vasszerkezetének súlya 20,2 tonna,
az a|átámasztó konzolszerkezete pedig 9,4 tonna.
A vas betons zerkezetek any agszil,s é,glete 1 7 0 m,
beton és 17 tonna betonacél volt. Epítése idején
az építőkö|tségek2?S 000 koronát tettek ki.

Az újpesti városi wzmí3vet Zarka E|emér
műszaki tanácsos tervei szerint az Ister Magyar
Yízmű' Rt. létesítette, a víZtoÍony építész terve-
zője Dümmerling odön építész vo|t. Az épít-
mény átadásakor a várost Hoffer Mihály városi
tanácsos és GollJenő városi gépészmérnök, épí
tést ellenőrző mérnök képviselte. A tornyot a
már említett Schreiber Gyula váIla|koző építette,
a vasszerkezeteket aKőbányai Gép- és Vasszer-
kezeti Mííhely' a vasbeton szerkezeteket pedig a
Melocco Péter Rt. készítette.

A tornyot Ujp"'t várostól (akkor mfu afő-
város rV. keriiletétől) a Fővárosi Ytzmíivek az
1950.es években vette át üzemeltetésre. 2003 feb-
ruár jáigakörnyékbe|igyárakipaiwze||átásátbiz-
tosította' A Fővárosi Yízmíivek szakembereinek
2 00 3 . április 22 -i tájékoztatása szerint azőa a míi-
tár gyat haszná7aton kívül helyezték. A Víztor ony
azonbanma is Qpest ("g}ok) szimbóluma. E
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Az újpesti cigánys ág tórténete , 2. tész

A II. világháború évei
1940,március 23-án a Függet-
len Újság a következőtiő,,^
le vezércikkében: ,,250 cigány
az ínséglistán Ujpesten! Na-
gyon sok azon cigány szemé_

|yek száma' kik egyébként akív keresők le-
hetnének! E tény több éve tatt, amit a
veze(óség kivizsgált és intézkedik!''

1943. november ó-án a Független Új-
ságban a koverkező híradás' olvasható: ,,}Iu-
szonhat cigány szegkovács kontraperel Arégi
újpestiek emlékezetében is élnek azok az űj-
pesti utcák, amelyekben a fiijtatóik mellett
n|ő ci gány s ze gkovács ok éles zte tt ék a tíizet és
kalapálták a kampós szegeket. Ezeket a spe-
cialistákat most országos feljelentés alapján
idézték a városi biintetőbírók elé. A panasz
ugyanis azvo|t ellenük, hogy az á|talak gyár-
tott kampós szögeket közveútők utján fe-
ketén hozták forgalomba. Ezek a cigányok,
mint a tárgya|áson kiderült, iparengedély
nélkiil íízik sok évizede a mesterségüket,
amely ma is, saját bevallásuk szerint, heti 80-
150 pengő jövedelmet hoz. A megtartott tár-
gyalá s on, ame lylr e 2 6 b ar a|d<tel e pi é s városvé -
gi szegkovácsot idéztek meg - 18-at ítélt el a
rendőri büntetőbíró fejenként 25 peng&e
kontárkodás miatt. Az ítéletek jogerősek.,'

A fenti két cikk nem meglepő ezekben
az ídőkben. Vicclapok hasábjain is gun1raj-
zok jelentek meg a romákról'

Szegkovácsok, más néven iszkápások
Szegkészítők cigány jelentése karfinari. Di-
linkó Gábor egyike a legöregebb Ujpesten
született romáknak. A következőképpen
idézte fe| a régi mesterséget: ,,A szegkovácsok
|átták el a tímárokat is picike kis kapcsokkal,
amivel a bőtt feszítették' Meg az asztalosok
ezzeI a 4-5 cm-es kapoccsal fogatták össze,
amikor a bútorokat enyvezték. Az építkezé-
sekhez a rapidszöget, fillérszöget, pangezlit,
sínszöget, meg kéménydíszeket, járdadí_
szeket csináltak a szegkovácsok. Pangezlinek

Kiizlem,ínyek

hívták azt a szögfajtát, atnive| lefogták a pár-
kány"t, s amit nem lehet látni, csak ha felbont-
ják a tetőt,

A szegkovács a munkanap reggelén
beállt a gödörbe, do|gozott, szombaton el-
ment referálni. Ez azt je|en:.j., hogy elmegy
eladni az anyagot. Lz építészek megrendelték
vagy eljöttek érte, de áIta|ában a száIIítást
mindig a romák íntézték,mertazéttnem kel-
lett fizetni. A roma meg örült annak, hogy el-
adhatta az anyagát. Hogy miért állt godorbe?
}{át, a szegkovácsok arról híresek, hogy gö-
dörben kovácsolnak! Nem úgy, mint a rendes
kovács. Egyik oldalon Van a fujtatő meg a
kohó, mellette csinál egy kétméteres lyrrkat'
abba leereszt eW hordót, s abban áII egész
nap. Mindenkinek volt sufnija . Ezekfábő| tá-
kolt mííhelyek voltak' Volt olyan, hogy egy
soron harminc. Es mind meg tudott élni, pe-
dig mind üWanazt csinálta, mind a harminc
cigány. Volt olyan, aki reggel kovácsolt, este
meg ment muzsikálni.

Ritka volt az a csa|ád' ahol mondjuk
négy fiúból három szegkovács lett. Aki rájőtt,
hogy a szegkovácsságból több haszna van, és
jobban el tudja tartani a csa|ádját, az szegko-
vács lett. Aki meg a könnyebb életet váIasz-
totta' a muzsikuséletet) az hol evett, hol nem

I(ubikosok Úip,'t,,

2T



evett. A szegkovács cigány kijött a gödörből,
s abban a rong.yos ruhában elmehetett bár-
melyik vendéglőbe -vaw a piacra, de a muzsi-
kus cigányrak egy ruhája volt, s annak estére
olyannak kellett lenni! Mert ha nem volt jól
öltözött, akkor |<lnézték a bandából. Volt
olyan, hogykölcsönruhában jfutak te add ide
azingedet, te a cipődet, s reggel visszakapod.
Hát ekkora ktilonbség volt a muzsikus cigá-
nyok és a szegkovácsok között. Ha a szeg-
kovács éhes volt, fogott két kiló sínszöget,
elvitte a festékiizletbe, mert ott is áwették,
kapott nyolcvan fillért, abból már egész nap-
ra lehetett főzni.

Ott a barakkokban, ahol lakrunk, ott
körülbelül lakott ezer |é|ek, családostól, an-
nak kilencven száza|éka muzsikus és szesko-
vács volt.' '

Újp".t város lakossága 1941-ben
76 000 fő,,ebbő| 500 cigány volt, a lakosság
0,660/o-a. Ujpesten sincs pontos adat a romák
tömeges üldöztetésérő|, néhány szomorú
tény izonban je|zi,rájuk is érvényes volt a faji
diszkrimináció. Dráfi Jőzsef Ujpesten szüle-
tett, és itt is élt 1944. szeptember 17 -ig, ami-
kor is édesanyjával e5yütt rokonlátogatóba
indult Ersetr<úivárra' November 8-án l.issza-
indultak Újp".t."' A Nyugati pályaudvaron
|etartőztatta a biztonsási rendőrség, és isme-
retlen helyre hurcolta. 1990-ben derült ki a
Magyar Vöröskeres zt ketesőszolgálatán ke-
resztiil, hogy l944..november I4-én a hír-
hedt dachaui koncentrációs táborban volt.
1'944. november 28-án továbbszá||ították a
rawensbrücki táborba. |9+5 ' április 20-án
meggyilkolta az SS terrorszervezet. ̂ háboru
utolsó hónapjaiban összeszedték az oláh ci-
gányokat, s félni lehetett attól, hogy a töb-
biek is sorra kerülnek majd. Ezért néhány
család Pilisbe, Tinnyére rnenekült az össze-
írás és az elhurcolás elől.

A háboru utáni évek
A háború :után az elmenekiilt
cigány családok visszaköltöz-
tek a városba. A romák is úira-
kezdték az életüket, éltek, a-
miből tudtak. Zöldséset árn|-

tak a piacon, kovácstüzeket eszkábáltak,
ácskapcsokat kovácsoltak. Kivették részüket a
romok takaritásából is. Lassan a mulatós

kedv is visszatért a városba, mel}nek elenged-
heteden része lett a cigánymuzsika.

1945 ' évi október hő 20-án szombaton
este pontosan fél 5-kor a Munkásotthon
nagyterméb en, mary^tnóta-estet rendeztek
Csóka Józsi, Ujpest kedvenc prímása és ci-
gány zenekar a kó zr emíiko d és éve l. E gy napp al
később a kommunista párt nagyszabású Mű-
vész Matinét szewezett a hadifoglyok és de-
portáltak megsegítésére, ahol Kolompár Laci
és zenekara szórakoztatta a nagyérdemíít. A
belépő ára20 pengő volt.

Az elkövetkező esztendőkben már csak
egyetlen lap jelent meg, Szabad Újpest cím-
mel. Hirdetésekre nem volt szükség, az űjság
költségvetési pénzekből tartotta fent magát.
A vendéglők nem hirdették magukat, de a
cigánymuzsika megmaradt a vendéglátóhe-
lyeken. A nagy múltú kávéházakmegszűntek
vagy átalalrultak. Tobb muzsikus a gyfuakban
helyezkedett el a biztosabb jövedelem remé-
nyében.

If. Pozsár Marci, ki komolyzenei ta-
nulmányokat folytatott, öss ze ierelte az űjp es-
ti rajkókat a Ságvári Kulturházban' a rrrai
Polgár Centrurnban. Zenekatt akart szerYez-
ni belőlük. Sok cigány fiata|kezdte rneg nála
tanulmányait, az egyattes azonban nem lett
hosszú életíí.

Lz 195o-es évektől a rendszerváltásig
1950. ianuár 1-ién a főváros
fV. kerülete lett Ujpest' Ter-
yezett iitemben Ío|yt a ftg1 vá-
ros lebontása. Kicserélődött a
lakosság 70o/o-a. A. cigányság

Ié:-száma is rohamosan növekedett. Muzsi-
kusok, szegkovácsok, kereskedők mellett egy-
re többen lettek ipari munkások. A kereskedők
eleinte a Trombita téren és a mai autóparkoló
helyén árultak. A sárga köves részen nyáton
,,dinnyéztek''.

I972-ben, amikor új csarnok épült a
régi helyén, a kereskedők átkö|toztek a mo-
dern részbe. Az e|ső piacfelügyelő a kereske-
dő cigányoknak a csarnok szé|én húzódó sort
jelölte ki. A csarnok belső területére nem
adott a romáknak sem üzletet' sem aszta|t,
Cigánysor, C vágány lett a neve ennek az űj
résznek. Az árusok az olcsó zöldséggel és
gyümölccse| jőval alámentek a belső áraknak,
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saziz|etezért jő|ment. Mivel gyári munkások
vásároltak, megérte késő estig nyiwa tartani.

A gyárakban is sokan helyezkedtek el.
A Magyar Pamutipar, a Cétnagyár, a Bőr-
gyár, a Faipari YáI|aIat aIkaImazta a betele-
pülő szak- és segédmunkásokat.

A. zenészeken kivül más művészete-
ketí3ző romák is éltek Újp.'t.''. Dilinkó Gá-
bor festőmí3vészt gyermekkora, ifiűsága Ííizi
a vátoshoz. 195ó-os tevékenységéért elítél-
ték. A börtönévek után kezdett el festeni az
ujjáva| farostlemezre. Naiv festőként saj átos
képi világot teremtett. Képeit több gyűjte-
mény is 'őrzi. Evekig lakott a kerületben
GÉg-'" odön Szárnyasoltát-díjas grafikus-
míivész, ki Péli Tamás és Szentandrássy Ist-
ván tanítványaként vált kiforrott alkotóvá.
Balogh Béla fiatalon elhunyt, legendás tánc-
virtuóznak az Ujpesti Gyermek- és Ifiúsági
Házban míikodött Lindri nevű tánccsoportja.

A sportot szinte minden roma szeret-
te. A Dózsa-páLyán, az őra alatt gyülekezteka
szurkoló romák. Ennek a résznek,,cigány sa-
rok,' volt a neve. CsaládostóI 1ártak a mecs-
csekre. Kiemelkedő teljesítményt viszont
nem a fociban, hanem az ökőlvívás tertiletén
értek el. Csóka Gy'ula l957-benkezdte pá-
Iyafatását a Pamut SC bokszszakosztá|yában.
Egymás után nyerte a mawal bajnokságokat,
a világkupán második helyezést ért el. Csóka
Gyula sikerein felbuzdulva rengeteg fiatal
kezdett el a sportolni. A munkásszállókon élő
cigányok is szeretettel választották a ringet.
Ebben szerepe volt Szigeti Ferencnek, ,,Fra-
nyó bácsi''-nak, ő oIyan edző volt, akihez
szerettek járni a cigányok.

A rends ze w á|tástól napi ainkig
1990-ben a Központi Statisztikai Hivatal sze-
rint 544 fő vá|Ia|ja cigány származását,kóZij-
Ink 224 fő beszéIi a cigány nyelvet. A közok-
tatásban viszont +55 fő cigárry tanulót tarta-
nak számon az áItalános iskolákl }Ia ezt meg-
szorozzuknégy főve|, akkor 1820 fő roma la-
kost kapunk Ujpesten! L992-ben 593 fő az á|-
talános iskolában tanulók száma, melyből 109
fő a kerület kisegítő iskolájába jfu. A cigány
lakosság: 2372 fő.

Földszintes, belső udvaros házak kör_
Zetét elhagy.ták a régs szakmunkáscsaládok,
kiknek a Yáci út iparrengetege nem adott
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többé megfelelő munkát. Helyiikbe _ |egá-
lisan vagy önkényes Iakásfoglalóként - vidéki
cigányok költöztek be ozdról, Mátésza|-
kfuőI, T.{agyecsedrő1. Vannak, akik megtalál-
táka számításukat. A felkoltoző családok má-
sik része vegetál' unatkozik, sorsán tíínődik.
Vannak vis zont o|yan családok is, kik a panel-
|akás rczsijét nem tudták flzetni és eladósod-
va vidékre költöztek.

A muzsikusok sorsa is megpecséte|ő-
dott. Eltírntek az egykor hítes kávéházak,
mulatók. A vendéglátóhelyek átalakultak, és
nem tartanak igényt nagy lé:számú' cigány ze-
nekarokra. Inkább egy fő szinteizátoros ze-
nészt foglalkoztatnak. Máta a Megyeri Csár-
dán kívül mindenhol eltíínt a clgányzene.Itt.
azonban nem újpestí muzsikusok dolgoznak.

Egyre kevesebben vá|asztják a fiatalok
koztil a cigánymlzsikát. Többen inkább
klasszikus zenét tanulnak. A zenésztársada-
lom kiöregedett. A romáknál tartott temeté-
sek azonban még mindig összeg5líijtík a régi
muzsikosokat. A haiálhír mint áramütés sza-
lad végig a családokon. Nemcsak a jajveszé-
kelés hangosabb az átlagosnál a Megyeri te-
metőben. Akote|ező virrasztóval kezdődik a
szeÍtartás. Ilyenkor esténként összeülnek a
rokonok, barátok' ismerősök a halott emlé-
kére. Mesélnek róla, dicsérik jó tulajdonsá-
gait. A temetés napján rengeteg muzsikus
verődik össze a sírkertnél." n

*Részlet e gy készilő tanulmányból

Ú'Íiffti
Cigón1 temetés a Megleri temetőben (Fotó: Kantő Gyula)
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Dn. Krusrcq. Gvoncv

A rákospalotai turiános

A turjánosok a Duna vala-
mikori öntésterületének
legmélyebii, míívelésre al-
kalmatlan vizes területein,
mint az egykoron kiterjedt

Pest körüli mocsárvilág maradványai ma-
radtak fenn. Stratégiai fontosságuk abban
nyilvánul meg, hogy kózvetítő szerepet töl-
tenek be a főváros zöld területei és a södöl-
lői dombság között. Ez a szerep ktilönösen
madártani szempontból jelentős.

A Nagy-Turjános tízhektáros terüle-
te a XV. kerüIet külterületén, a Palotai úti
dűlőben szigetszerí3'en heiyezkedik el. Ter-
mészetvédelmi területté nyilvánítását dr,
Beöthy György, a Magyar Madártani és
Természewédelmi Egyesület tagja indít-
ványozta 1991-ben. A XV. kerületi önkor-
rnányzat a Nagy-Turjánost és a Szilas-
patak melletti tó területét l992_ben nyi|-
vánította helyi j elen tőségíi, természewédel-
mi területté.

Lz éIőhe|y nagy része lefolyástalan,
amelyet nádas és a kanadai aranyvessző rna-
gaskórós társulásai borítanak, bokorfuze-
sekkel tarkíwa. A masasabban fekvő része-
ken sűrű, fekete bodJásokat, valarnint f.úz-
nyár és fűz|igeterdőket találunk. Itt a lomb-
koronaszintet fehér és törékenv friz. vala-
mint fehér nyár aikotj a. Lfiiz éő a nyár űju-
latai mellett szinte mindenhol fellelhető a
fekete bodza' A tertilet nyLlgati oldalán szép
összefiiggő á|Iornányát találjuk a kökény-
nek. A gyepszintben gyakori a szeder, a
nagy csalán, amit az öreg fuzesek aIattméz-
pázsit és az üde zöld tyúkhúr összefiiggő
szőnyege vált fel. Az éIőhely másik jelleg-
zetes fás társulása az akácos, A cser1.ések és
bozótosok koztil a bokorfuzesek és a vörös-
Íí3z bozótosok jelentősek, amelyek a puha-
fás iigeterdő és a nád szukcessziós sorok
kozott foglalják el a helyüket. A Nagy-Tur-
jános eredetére két elképzelés |étezik. Az
egi'lk szerint akanadai araÍry'vessző és a r.e-
resgyíiríi' som együttes előfordulása a te-

rületen arra utal, hogy itt korábban ke-
ményfás ligeterdő volt, ameiyrek tarvágás
utáni kései maradványa a Nagv-Turjános.
A másik feltételezés akácos elsődlegességét
tartja valószíníinek.

A gazdá|kodási tevékenységektől
érintetlen terület madárw|ága igen jeientős,
sok védett énekes rnadár búvóhelye van itt.
A gazdag áIIatv1|ág megjelenése elsősorban
a fás vegetációnak és a r.;l.jános ,,szigetjel-
legének'' köszönhető, mivel intenzíven mű-
v eIt rnező gazdasági táb|ák veszik köriil.

A Nagy-Turjános közelében talál-
ható egy tó, amely néhány méterre fekszik
a Szilas-pataktól, azM3-as altópáIya köze-
lében. A kb. 5000 m' tófelület vízszintje
1 m-rel a Szilas-patak vízszintje felett van,
így avízfs|:,ás és a tókőzottnincs közvetlen
kapcsolat.

Itt valamikor hármas tórendszer volt,
de mára csak a kazépső tag maradt fenn, az
évek folyamán bekövetkezett feltöltések és
pusztítások nriatt. A környéken ez az
eg.yetlen hely, ahol víztrnadarak fészkelnek.
Megtalálható itt a űzicsibe, a vízityttk, a
böjti réce, a jégmadár és alkalmanként a
szürkegém is.

A tó partja mentén nagy kiterjedésíí
nádasok alakultak I<l. Lz egyöntetű nádál-
lomány és az avas nádhiánya egyértelműen
jeIzi a területen történő rendszeres égetést.
Ennek káros következményeként az utóbbi
időben felgyorsult a tó feltöltődése. Az é1,ő-
helyet más súlyos hatás is éri a Szilas-patak
közelsége miatt. L tő vizét több alkalom-
mal is lecsaoolták lelkiismeretlen on'halá-
szok a Szilas-patakba, ami az eredetileg
változatos halállomány (vörösszárnÉ k"-
szeg, csuka, aranykárász, törpeharcsa, vad-
pont/, lápi póc, amur' harcsa) e|szegé-
nyesedéséheZ vezetett' A lecsapolás után
csak azok a halak maradtak életben, ame-
lyek képesek voltak áwészeIni akár 2-3 na-
pot iS a nedves iszapban a tó újbóli fel-
töltődéséis.
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A terület védett gerinces áIÍatai a
wzicickány és a mocsári teknős.

A nád mellett a mocsarak és aZ
árterek jellegzetes növényeit is megtaláljuk
itt. Ilyen például az észak_amerikai eredetű
süntök, ameIy főIeg ártéri füzesekben
jelenik meg, ahol a növényzetre felfuwa
szinte áthatolhatatlan szövedéket képez, és
a tövises termésú bojtorján szerbtövis. A
nádas áIta| szabadon hagyott részeken
gyakori még az ártéri iide gyomtársuiásokra
je|lernző borsos keserííftí, amely csípős íze
miatt kapta a nevét, és a ligeti seprence'
amely ártereken és vágásokon sokfelé elter-
jedt az országban.

A' vízben, az al1zaton sűrű csil-
Iárkamoszat gyepek alakultak 1<l, rníg az
alámerült hínárvegetációt az érdes tócsa-
gaz) a fésűs békasző|ő és fonalas zöldmosza-
tok képviselik. Az érdes tócsagaz állomá-
nyai a növényi tápanyagokban gazdag elt-
rőÍ vzet je|zlk, és g.yors növekedésíí iszap-

felhalmozóként jelentős szerepet játszanak
a tó szukcessziós feltöltődési folyamatában.
A hínárnövényzet sűrííjében tavasztó| őszig
gazdag gerinctelen á|IarslIág é1. Már kora
tavasszal törr1egesek a vízben lebegő kan-
dicsrákok, majd a vtzibo|hák elszaporo-
dásakor a velük tápIáIkoző piros színíi, vízi-
atkák és a törpe-vízipoloskák is megje-
lennek.

A vízinővényzetben gyakoriak a
ktilonbaző rovarláwák' mint amilyen a
közönséges katonalégy |áwája vagy a bo_
gár|áwák, de a ragadoző bívárpók is sok-
szor szemünk elé kerül.

A szitakötőláwák közül a közönséges
szitakotő lárvái gyakoriak a tóban. A
nyilwízi részeken gyakran megfi gyelhetjük
az ttszó vízisiklót vagy a tőkés récét. A tó
attópá|yától távolabbi (déli) részén jel-
legzetes puhafás ligeterdőt találunk. Azon
tul fiatal {ebér nyár és égeres ültewény
húzódik. !

A ró k osp a ktai tu.l.j óno s
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HrmnexrN Lnsn'Ő

Jankovic}nLaiosné

Városunk arculatát a sok je-
les újpesti férfiú mellett szá-
mos híres újpesti hölgy is
formálta. Kornis Clarisse
grőÍnő a gyermekmenhely-

nek, Bencsik Borbála a gyermekkőrháznak,
I(álmán odonné a Vöröskéreszt helyi szerve-
zetének Vetette meg aZ alapjait. Egy olyan kor
asszonyai voltak, amikor a tehetősek erkölcsi
kötelességüknek érezték, hogy segítsenek a rá-
szorulókon.

Jankovich Lajosné neve jól illik a lelkes
és önzetlen intézményalapítók sorába. Egy ma
már nem |étező intézmény, az (tjpestt Vakok
Országos Menház és Segélyegyletének meg-
teremtője volt.

Polifka Jglia néven, JászberénÉen szüle-
tgtt, 1 883 -ban. Edesapja mérnökként a Magyar
Allam Vasutak szolgá|atában állt, így a nyolc.
gyermekes család gyakran költözött a hivatali
áthe|yezések miatt. Munkácsra, majd Buda-
pestre települtek át, ahol a három lány koztil
másodikként megszülető Júlia elemi iskolába
járt. A Rottenbiller utcai nag1polgári lakás,
nyaranta a Komárom megyei családi birtokon
eltöltött hetek megfelelő hátteret biztosítottak
a gyermek fejlődésének.

Tizenegy évesen életében tragil:us vál-
tozás á||t be: fokozatosan elvesztette a szeme vi-
|ágát. A kor orvosi színvonalán gyógyíthatatlan
fertőzés következtében örök sötétségbe zu-
hant, amely kezdetben depresszíven hatott a
mindaddig életvidám kislányra. Idóvel azonban
akaraterejének köszönhetően felülemelkedett
súlyos problémáján, és új célokat keresett éle-
tének. 1905-ben beiratkozott a Hauser Jakab
által akkortájt indított vakok magániskolájába,
ahol elsajátította a Braille-írást. Folytatta félbe-
szakadt zenei tanulmányait is, gyakran ült a
zon9oÍa mellé.

Kereste azon emberek társaságát, akik
szintén világtalanok voltak, így jutott el a Va-
kok Lapja c. újság szerkesztőségébe, ahol meg-
ismerkedett az ott do|gozó, szintén nem látó
Jankovich Lajossal, későbbi férjéve|, Kapcso-

latuk évekig csupán levélváltásból állt, mivel a
fiatalember a Miskolcon szeweződő Vakokat
Gyámolító országos EgyesűIet Felsőmagyar-
or szágy Fióke gyletéhez került.

Polifka Júlia továbbra is aktív támoga-
tója maradt a szeÍvezet székesfővárosi központ-
jának. Zenei tehetségét kamatoztava jótékony-
sági zongora-eIőadásokat tartott országszerte,
A legelső ilyen rendezvényre 1905 nyarán, a
Háromszék megyei lrlagyborosnyón került sor,
amel}trek teljes bevéte|ét a már említett va-
kokat gyámolító szervezet pénztárába fizette
be. Igy koton szoros ismeretséget Herodek
Károly igazgatóvalés Vitár Rezső gondnokkal.
A két vezető felvetette azt a gondolatot, hogy
megoldatlan az elaggott vakok elhelyezésének
problémája. Felkérték Polifka Jíiiát, vegye ke-
zébe egy menhely szewezésének ügyét.

AZ ifr,3, hölgy hallatlan lelkesedéssel ve-
tette bele magát a munkába. E|őször is helyet
kerestek az intézmény számáta. Jól megkö-
ze|íthető, ugyanakkor viszonylag csendes, nyu-
godt település után kutattak, s így esett a vá-
|asztás a főváros közeli Ujpestre.

1907. június I3-án vetették fel a
település Yezetői e|őtt a menheIyalapítás gon-
dolatát. Ugró Gy'ula Íőbíró - két hónappal a
várossá vá|ást megelőzően még ezt a címet
viselte teljes tekintélyével á||t e kez.
deményezés mellé. A képviselő-testtilet ko.
rábban is nagyfoku szociális érzékenységet ta-
núsított, hiszen aze|őző évben létesült a Baross
utca 100. szám alatx a volt Csekonics-villában a
szegényház. Most az egyesületalapításban is
tészt vá|La|t a nagyközség, bérelt épületet bo-
csátott a szeÍvezet rendelkezésére' Az alakuló
kozg5ríilésre a városháza dísztermében kertilt
sor. A szerveződő intézmény igazgatőja Polifka

Júlia lett. Kezdetben csupán 5 ápoltat fogadott
a létesítrnény, de a gondozottak száma az évek
során folyamatosan növekedett.

Jankovich Lajos - a|<tt az egyesület tit-
kárának kértek fel - 1909-ben vette feleségül
Polifka Júliát. L házaspár élete ettől kezdve
végérvényesen Ujpesthez kötódött.
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191O-ben a szeÍvezet fejlődése új
lendületet kapott' Ekkor váIasztották, meg
elnöknőnek gróf Andrássy Gyr:lánét, az Ujpest
várossá alakulását engedé|y ező belügyrninisz-
ter nejét. Lz arisztokata holgy majd, négy év-
tizedig volt lelkes patrónusa az intézménynek,
rendszeresen megfordult városunkban, láto-
gatta a menhely rendezvényeit.

1911-ben az egy|et kölcsönt vett fel'

Jankovich Lajosné pedig anyai örökségét felál-
dozva saját ingatlant vásárolt a menhely számá_
ra. A Gyár (utóbb Kolozsvári, ma Munkás-
otthon) utca 45. sz. házban már 24 elaggott
vilá gtalant ápolhattak. Az e gyesüle t szew ezeti-
leg is átalakult, az elnökség tagtraiközé vá|asz-
tották Fazekas Agoston vármegyei főjegyzőt,
Ujpest díszpo|gárát, dt, Yarázséji Béla plébá-
nost és dr. Miklós Antalt is, a|<l I9|2_tő1 a város
polgármestere volt. A szervezet hivatalos neve
a Vakokat Gyámolító Országos Egylet Ujpesti
Fiók Egylete voit.

Az e|ső világháboru nehéz helyzetet te-
remtett a menhely életében. A gondozottak
élelmezésére a létesítmény gazdasági udvarán
SertéSeket tartottak, de így is segélyszállítmá-
nyokra szorultak. Az I9I9-es vészterhes esz-
tendőben csak úgy maradhatott fenn a SZerVe-
zet,how hat hónapon át az elnöknő, gróf And-
rássy Gyuláné egyenlített ki minden számIát,
Az ő kőzbenjfuására Hegedűs Loránd pénz_
üg1.rniniszter l920-ban az egyesületnek en-
gedte át az űjpesa dohánynagyánldát, amely-
nek haszna jövedelmel jelentett az intézet
számára. A menhely - Qpest város kérésére és
költségére - a háborút követően hosszú éveken
át ingyenko"Éát míjködteten, ahol a bent lakó
gondozottakon kívíil napi 700 tászoruló jutott
meleg ételhez. Ahogy az ország kilábalt a há-
borút követő gazdasági válságból, így azintéz-
mény is megerősödött. Lz egyre bővülő
szewezet kinőtte korábbi kereteit, |evá|t az or.
szágos szewezetrőI, és Vakok országos Men-
ház és Segélyegylete néven működött tovább,
mint az országban egyetlen idős, vak emberek
számár a fenntartott menház.

Jankovich Lajosné életének legnyugod-
tabb időszaka következett. Férjével a kerwárosi
Dessews' utcába költözött, ahol gondos neve-
lésben részesítette időközben megszületett két
lánygyermektiket, akik látóként később táma-
szai lettek szüleiknek. A menhely is tovább fei-
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lődött. emeletráépítéssel 50 férőhelyessé bővült.
Ujpest város vezetői továbbra is pártfogóként
áIltak a szeÍvezet mellett, 1932-ben az eg5nk aI-
elnöke az a|d<od polgármester, Semsey Aladár
felesége volt. Az intézmény vezetőnője ugyan
L934-ben kisebb műtéten esett át, amelyet a
I(árolyi Sándor Kőrház igazgató főorvosa, dr'
Sándor Iswán hajtott végre, de felépülését kö-
vetően folytatta lelkes szervező tevékenysé gét.

Herodek Károly, a Vakok Országos
Menház és Segélyegyletének már említett el-
nöke így méltatta Jankovich Lajosné érdeme-
it: ,,A magyaÍ vakok igye biza1'ommal és ro-
konszem'vel tekinthet nemes egyéniségére és
humanizmusára, mert ha ő nem gondol az el-
aggott és munkaképtelen vakok intézményé-
nek létesítésére, s annak fejlesztésére nem
szenteli minden idejét, S nem fekteti bele egész
akaratere1ét) ezt a szép intézményt ta|án még
ma is nélkti|őznők. Semmiből alkotta a Vakok
országos Menházát, amely a szociális intéz-
ményekben gazdag Ujpest megyei városnak
egyik értékes gyöngyszemét képezi - ember-
b ar áti intézmény ei von al án.''

A menhely a második világháboru alatt
íljta nehéz éveket é|t át, de vezetőj a legínsé-
gesebb időkben is gondoskodtak a bent lakó
ápoltakról. 1948-ban azonban _ sok más új-
pesti intézményhez hasonlóan - ahatalom ezt

Ingenebéd osztósa a rtíszoru,lóknak a aakok menhelye
udaarón a nag gaztlasígi ailóguólsdg idején. A kenyeret
nyajtő hölg, Jankoaich Lajomé, mögötte a férje óll

Ú'ff|pjí:i 27



aZ intézményt is államosította' Yezető-
it, Jankovich Lajost és nejót elbocsátották,
a nyugellátáSra nem tartották érdemesnek őket.
Ezt követően teljes visszavonultságban, csalá-
di körben éltek. Jankovich Lajosné 1959-
ben lrunyt el, a Megyeri úti temetőben ny'ug-
szik.

A sors megkímélte attól, hogy megélje
az áLta|a teremtett intézmény pusztulását. A
menhelyet rövidesen felszámolták, az épület
pedig - a szomszédos Munkásotthon épületé-
vel együtt _ á|dozatu| esett a városrendezési
munkálatoknak, lebontották, helyén ma üzlet
és tízemeletes lakóépület áll.

iq,j
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Jószberény lótképe a koaócs_ és kerékgir*Ícéh mester.leueléit

Jászberény, ahol 1883-ban
a Polifka Júlia nevű kislány
megszületett, IJjpesttel
nagyjábóI összevethető te-
lepülés volt. 1910-ben már

szintén rendezett tanácsú város volt, járás-
bírósági és adóhatósági székhelyként is
funkcionált. Intézményrendszere is hasonló
volt, hiszen gimnázium, ipartestiilet, vasút-
állomás, postahivatal működött központ-
jában. Nem nélkii|özték lakói a szociális

-r1 o t,ut yt, ,t  x a1 : t . .  c28 urP-g.*r"l

intézmények nyújtona előnyöket sem, köz-
kőrház, leán1mevelő intézet, betegsegélyező
pénztár fogadta a rászoru|őkat' Különbség
igazán csak a két települ$en é|ők életmódja
között volt, hiszen míg Ujpest iparvárosjel-
leget öltött, addig Jászberény alapvetően
mezővát os v o|t, azaz lakói zömm e| mezőgaz-
daságból éltek. Az ipar hosszú ideig meg-
őrizte céhes jellegét, és főként olyan iparágak
jellemezték, amelyek a fóldművelést szol-
gálták. D

i a'q,t
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,,Mi eg]F igazi sportcsalád vagyunk''
Látogatás a berlini olimpia

eg}nk tészfrevőiénéI

Az újpesti Deák Ferenc utca
csendes szakaszán szerényen
húzódik meg az egyemeletes
családi ház. Amint egytkházi-
gazdánktő|, Bíró Sándortól

megtudtuk, édesapja építette 1930-ban, és
azőta itt. lakik a család. Látogatásunk célja,
hogy - Ivanics Tiborral, a Magyar Olimpiai
Akadémia tanácsának tagáva| együtt - szü-
letésnapján 2002. december 28-án köszöntsük
Sólyom Lászlőné Bíró Agnest' aZ 193ó-os
berlini olimpia úszóversenyeinek helye zettj ét.

_ Emlékszik még az olimpióra?
- ó, hog1.e. Iit.,annat a fényképeink

a Pluhár-könyvben. }Iatan vettünk részt a női
úszóversenyeken. Abban az időben a BSE
űszónői voltak a legjobbak, ebből az eryesú-
letből négyen kerültek a válogatottba: Acs llo-
na, Győrffy lrén, Harsányi Vera és Sóthy Bor-
bá|a. Hozzájuk csatlakozott Lenkey Magdolna
a III. ker. TVE-ből és én az UTE-ból. Yeze-
tőnk Stieber Lotti volt, aki az l928-as amSZ-
terdami olimpián vett részt versenyzőként.
Legjobban a 4x100 m-es gyorsváltóban Szere-
pelttink. Kilenc csapat indult, és mi a tovább-
jutók közül a leggyengébb, hetedik idővel ke-
rültünk a döntőbe. ott úszont jó| szere_
pelttink, 2,ó másodpercet javítotnrnk az elő-
futambeli eredményünkhöz képest, és csupán
három csapat e|őzött meg minket. Igy 4:48.0-s
idővel, a kanadaiakkal holwersenyben a
negyedik helyen végeztünk. A váltóban Ács
Ilona, Harsányi Vera és Lenkey Magdolna
voltak a társaim. Az egyéni számok rosszabbul
sikerültek, egyikiink sem jutott a döntőbe. A
400 m-es gyorsűszásban hárman indultunk:
Harsányi Vera, Sóthy Borbála és én' Ebben a
számban nyertem 193ó-ban itthon az orszá-
gos bajnokságot.Bfu hármunk közül én értem
el a legjobb eredmén1.t, de ez sem volt elég a
döntőbe jutáshoz.

Interjú

_ Meddig taftott az úszőpdlyafutósa?
_ Í932-tőI t94l-ig versenyeztem aZ

UTE-ban, Kárpá:d Nándor vo|t az edzőm.
Akkoriban az edzések színvonala meglehe-
tősen alacsony volt. Nándi bácsi egyszet azt
mondta, hogy ma sokat kellúsznunk: 400 mé-
teft. Hunyadfi Iswán _ a későbbi híres edző,
Szőke Kató, Novák Eva, Temes Judit későbbi
olimpiai bajnokok mestere _ szerint ha nála
edzettem volna, én is világhírű, sikeres ver-
senyző lehettem volna. Azonban én azUTE-
ban maradtam, és az olimpiai negyedik he-
|yezés mellett három ifúsági (1932-ben 100 m
g.yors' I933-ban 100 m gyors és 200 m gyors)
és egy felnőtt (193ó-ban 400 m gyors) orszá-
gos bajnokság megnyeréséig jutottam el.

- Hogtan olakult a későbbiekben az élete?
- Nem szakadtam el a sporttól,. 1940-

ben kaptam testnevelő .tanári oklevelet a
Testnevelési Főiskolán. Evfolyamtársam volt
például Sántha Lajos olimpikon tornász. O

Bírő Agnu tesnéréael, Bírő Sónd,ot,ral 2002 decemberében
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két olimpián is részt vett versenyzőként,
Í948-banlondonban bronzérmet nyert a csa-
patversenyben, a ny6)tőn pedig negyedik lett.
Később a TF-en tanított, a válogatott vezető
edzője volt, majd hilföldön edzáskodott. Én
harminc évig dolgoztam testnevelő tanárként.
I95I-tő| I963-ii az Április 4. téri (Tanoda
téri) általános iskolában' majd \966 és |979
között a Pozsonvi úti Q{émet Tagazatos) á|ta.
lános iskola testneveiő tánáÍa voltam. Közben
a hatvanas években alapítőja és első vezetője
voltam a,,Ú jpesi Sport1skolának.

_ Es hog,an telnek a nyugdíjn,séuek?
_ Munkával }JáLa Istennek' 85 évesen

még nem panaszkodom az egészségemre. F{e-
tente kétszer tartok felnőtt-tornát a Halassy
Olivér Sportközpontban, a gyerektornát a kö-
zelmúltban adtam le.

_ Milyen a kapcsolata tl splft'aezetóssel?
- Semmilyen. Az ítszószővetség, az

UTE, a MoB úgy ríínik, nem is tud rólam.
Pedig ma már alig néhárryan maradtunk a
Berlinben részt vett 216 fős olimpiai csapat-
ból. Kittintetést, elismerést csak az atőbbi 12
évben kaptam az önkormányzattő|. Ezek kci-
ziJ| az Ujpest gyermekeiét díj a számomra
legkedvesebb. Nagyon örülök a TF-től kapott
gyémánt diplomának és az Újpesti Közműve-
lődési Kör által adománvozott ".Ad FIonorem
ujp.'t.' kitüntetésnek is.

_ Kitől ör.iikölte a spo1.tszenaedél^vt?
Mi egy igazi sportcsalád vagyunk.

Edesapám, dr. Bíró Sándor üg;'véd a Sirály
versenyevezőse volt. A családdal nagy evező-
turákat bonyolított le a Dunán, és sokat kirán-
dultunk a budai hegyekbe. Férjem, Sólyom
LászIő 1 1 évig az I]TE vízilabdacsapatának a
kapusa voIt. 1937 és 1948 között hatszor volt
országos bajnokcsapat tagia, háromszor pedig
a Magyar Kllpa-győztes Csapat kapusa volt.
Lányom apósa, dr, Kalocsay Géza magyar és
csehszlovák válogatott labdarúgó és sikeres
edző, 1932 és 1943 kozön csehsJovák, francia
és magyar csapatokban játszott, a csehszlovák
válogatottnak háromszor' a mag.yar vá|oga-
tottnak kétszer volt tagja. I946-tő| 1981-ig
itthon éS kti|földön - Jugoszláviában, Len-
gyelországban, Belgiumban, Algériában _ ját-
Szott. Pakisztánban, Egyiptomban dolgozott
edzőként, és csapataival számos bajnoki címet
és kupagyőzelmet ért el. Idén nváron ünne-

pelte a 89. születésnapját' Fia is ismert futbal-
lista volt, unokája most végezett a TF Sport-
meneclzser szakán.

A másik házlgazda, Bíró Sándor is be-
kapcsolódik a beszélgetésbe"

_ Hat ér,vel va8yok fiatalabb a nővérem-
nél. Fiatal koromban én is sportoltam: úsztam,
vízilabdáztam, a Kön1rues Kálmán Gimnázium
űszó-éswz1labda-szakosztályánakelnökevol-
tam' tornáztam, atletizá|tam, az eg.yetemen
birkóztam. IJszásban ifúsági bajnok voltam,
tornában arunykoszoríts jelvényt szer eztem.

_ Es nem, folytatódott az ígéretes spo,lt-
ptífuafutrÍs?

- Sajnos, az éIet közbeszó|t.
1 941 -ben érettségiztem, majd
a Műegyetemre kerültem.
I944-ben a háború a|att az
egyetemet Németországba

telepítették. Közel egv évet töltöttünk a há-
borús Németország kiilönböző vátosaiban,
tanulással, meneküléssel, fogolytáborban.
Hazatéwe a Németországban lerakott vizs-
gákat megismételve |946-ban kaptam meg a
mérnóki oklevelet. Mérnöki pályámat vi-
déken kezdtem építésvezetőként. maid
Újp",t,", a tanács *űs"aki osztáIyáÍa t.erut-
tem. 1948-ban ipari kémkedés koholt váddal
Letartőztattak, és öt évre internáltak. Ebből
egy évet a dél-budai interná|őtáborban, egy
évet Kistarcsán, három évet a recski ha|á|-
táborban töltöttem. Errő| az időszak;rő| Mát-
rai lovagrend címmel írtam egy könywet,
amely 1989-ben jelent meg, és gyorsan elfo-
gyott. I996-ban Gulag in lJngarn címmel
németül is megjelent. A Recski Nemzeti Em-
lékpark generálterv ezőjeként |99 6-ban Koz-
társasági Elnöki Aranyéremmel tüntettek ki.
Különben I956-tőI 1985-ig, ny'ugdíjba vo-
nulásomig aZ Agroterv Mezőgazdasági
Ters,ező Válialatnái dolgoztam kiilönböző
beosztásokban. Számos ipári és mezőgazdasá-
gi létesítmén}t terveztem itthon és ktilfcildön
egyaránt. Többek között a mongóliai Son-
ginoi Biokombinát statikus tervezője voltam,
de dolgoztam lránban, Mexikóban, EgFp-
tomban, Atrgériában és Mozambikban is.
Nyugdíjasként a Magyar Mérnöki Kamara
tagjaként, vezető tewezőként és építési szak-
értőként dolgozom. Mellette rendszeresen
bridzsezek, ezmaradt a sportból. n
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SerennoN LAJos

A Vakok országos Munka és Segétyeg]Éete
Uipesten

1908. május I3-án Janko-
vich Lajosné Polifka Júlia
kezdeményezésére öt női
ápolttal megnyílt Ujpesten a
Hajnal utca S.-ben az elag-

gott és munkaképtelen vakok,,menedékháza''.
A menház igazgatőia Jankovich Lajosné, az
intézmény fenntartását támogató egylet
titkára Jankovich Lajos lett.

A menházat életre hívó és mííködtető
Jankovichék maguk is világtalanok voltak. A
feleség szépen orgonált, jól énekelt. Többször
orgonált az Egek Királpéja tiszteletére fel-
szentelt nagytemplomban, szervezőként és sze-
replőként részt vett a menházban vagy a men-
ház javára rendezett tinnepségeken, előadáso-
kon. Férjével együn mindent megtett azért,
hogy az intézetben ápolt világtalanok lehető-
ség szerint a város aktív polgárainak érezhessék
magukat. Szívesen látták a környéken lakó gye-
rekeket, beengedték őket az épületbe, megnéz_
hetrék az ebéd|őt, bemehettek a hálószobákba.
Mindig akadtvalaki, aki meséket mondott a ki-
csiknek vagy megmutatta nekik a Braílle-írást,
az ujjheggyel kitapogatható betűket.

1935-ben a ,,Vakok Országos Menház
és Segélyegylete,, az alábbi levélben kérte fel
dr. Salamon Lajos rendőrtanácsost, vállalja el
az igyvezető alelnölrséget.

,,AVakok Országos Menház és Segélyegylete
Ujpest, Kolozsvári utca 59.
Telefon: 950-96.
43/1935. ikt. szám.

Nagyságos
Dr. Salamon Lajos Rendőrtanácsos lJrnak
Ujpesten.

Közgyülésünk Nagyságodat egyhangu
l elkes e déss el ho zott határ o zatával a z e gye süle t
i.gyvezető alelnökének választotta meg.
Ugyünk nemes barátai közveden tapaszta|a-

Leaelesládánkből

tok utján győződtek meg arról, hogy milyen
messzemenő jóindulattal, mennyi igaz és me.
|eg részvéttel viseltetik szegény vakjaink iránt,
ezért esett a kozgyulés váIasztása ennek a
nagyon fontos tisztségnek a betöltésekor igen
nagyrabecsült személyére. Mindnyájan ren-
dithetetlenül hisszük, hogy önzetlen cselek-
vési készsége jelentős tényezője |esz intézmé-
nyünk fellendülésének és fejlődésének s osz-
tatlan örömöt érzünk a közgyülés szerencsés
váIasztősa felett.

Amikor megbizatásunk folytán tisz-
telettel kérjük Nagyságodat, hogy megvá|asz.
tását elfogadni kegyeskedjék, tevékenységére
őszínte szilrzel kérjük a Mindenható bőséges
á|dását.

Kelt Ujpesten, a Vakok Országos Mq'-
ház és Segélyegyletének 193 5. február hő |9.
napján megtartott rendes évi közgyülésében.

A legnagyobb tisztelettel

Jankovich Lajos Herodek Károly
igazgatő, elnök.''

n

A gondozonak eg aoportja a uakok menbelye előtt. Elal
kiizépen Herodek IűÍroly, jobbjón Jankoaich Lajomé, baljón

Jankoaicb l,ajos,ül
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,,Könyves'' Almanach
2000-2001. Többéves
hagyományt elevenít
fel a Könywes Kálmán
Gimnázium kiadásá-
ban megjelent kötet.
Balla Réka, P. Szabó
Melinda, Sömjén Gá-
bor ésVízváryVilmos
szerkesztők gazdag
anyagból válogathat-

tak. Az iskola és az öregdiák-alapíwány az in.
tézmény 100. jubileumára készülve a jelen
mellett a múlt jelentős eseményeinek is helyt
adott a kiadvánÉan. Könyvük fejezeteiben
több olyan neves személyiségge| ta|á|koz-
hatunk, al<tkaz iskola tanárai vagy diákjai vol-
tak. Igy az l958-ban átadott csillagvizsgáló
történetét elevenítik fel abból az alkalomból,
hogy Kulin Györgyre emlékezve 2001. szep-
tember 2-án az objektum felvette alapítója ne-
vét. Részieteket közölnek Bátky János Gerti
című könyvéből, mely dr. Hoffrnann Tiborné
tanárnő é|etutját örökíti meg. Több mai diák
írásai mellett a könyw idézi Hencsei Pál és
Szabó Z. Tamás emlékeit is. Egy megszokott
évkönywhöz hasonlóan ismerteti a tanév ese-
ményeit, a diákok névsorát, az évkozi verse-
nyeket, pá|yázatokat és a nyári táborok emlé-
keit. A kötet végén a Könywes Könyvek so-
r ozatbó|, a Könyves iskolatörténeti kiállításról
és a Könyves Csillagok kötetéből olvashatunk.
A kiadvány zártkörű terjesztésre, csak a gim-
názium ;.elenlegi és öregdiákjai, tanátai szá-
mára készült.

lett számos egzotikus expedíció anyagáttárja a
|átogató elé. A lepkéken kívül más íze|tlábű
állatcsoportok - skorpiók, pókok, sáskák és
bogarak - képviselői is kiállításra kerültek. A
régmúltat kövületek, egykoron élt emiősök
csontiai' dinoszaurus z-|ábnyomok, mamutfo-
gak valamint ásványok idézik fel. Emellett
néprajzi tárgyak, fa- és bambuszgyökér fa-
ragások, maszkok teszik hangulatossá a |<lá|lí-
tást. Az állandó gyűjteményt alkalmi fotókiál-
|ítás, vetítés, előadás és csoporwezetés színe-
síti. A Bp. [V., Dessewsz u. 26' szám a|att
ta|á|ható múzeum hétfő kivételével _

hétköznap I2_tő| 18 óráig látogatható. Te-
lefon: 23I-0296.

Helwörténeti vetélkedő
Aprilis 11-én került sor a kertileti általános
iskolák helytörténeti vetélkedőjére, amelyen
11 csapat mérte össze tudását. Az Ujpesti
He lytörtén eti A1 apíwá ny á|ta| szetv ez ett. v er -

Senyt a Német Tagozatos Altalános Iskola di-
ákjai nyerték, második helyen az AngoL
Tagozatos Altalános Iskola végzett, harmadik
helyezett a Babits Mihály Gimnázium.

Úi dombormű
A közelmúltban emléktáblát avattak a Liszt
Ferenc utca és Templom utca sarkán felépült
űj |akőház falán. A bronz dombormű Szent
Istvánt ábrázol1a. A műalkotást aházat kivite-
|ező cég és Ujpest Onkormányzata közösen
á|líttatta.

Táb|aavatás
A Könyves Kálmán Gimnázium kupolájában
ta|á|hat6 csillagvizsgá|őt _ többéves szünet
után - 2000-ben avatták fe| űjra, és nyitották
meg a nagyközönség e|őtt. Egy élwel később
az aIapító: Kulin György nevét vette fe| az ob-
szervatórium. 2003. április 23-án ünnepélyes
táb|aavatásra kerüit sor. A gimnázium fa|án a
tábla valamennyi érdeklődő számára hirdeti,
hogy az épületben taIáIható a Kulin György
Bemutató Csillasvizssáló.

Uipesti Lepkemúzeum
Juhász György újpesti
cukrászmester lepke-
g5nijteménye régión-
ként mutatja be több
száz |epkefaj sok ezer
pé|dányát, ktilon fi-
gyelmet szentelve a
Kárpát-medence és
Magyarország fauná-
jának. A közelmúlt-
ban megnyílt tár|at a
hazai kutatóutak mel-

Júniusi számunkban az 5., |3,, |6. és2|. o]dalon
|átható fotókat és dokumentumokat ^z Ujpesti
Helytörténeti Gyűjtemény bocsátottá rendelkezé-
stinkre.
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