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A XV. kerületi Közművelődési Intézmények Igaz-
gatósága új telephelyként 1977-ben alapította az 
Újpalotai Szabadidő Központot, amelynek vezetésére 
Péterfi  Ferencet nevezték ki, aki a Frankovics Ifj úsági 
Házban szerzett lakótelepi tapasztalatokat. Kollegá-
jával, Scsurecz Júliával járták a városrészt és szervezték 
az „intézmény nélküli közművelődést”. Van egy lehan-
goló tényező, amely végigkísérte az intézmény négy 
évtizedes történetét: induláskor a Szabadidő Közpon-
tot albérlőnek bedugták a Zsókavár utcai pártházba, 
azzal az ígérettel, hogy hamarosan felépül a város-
részhez méltó művelődési ház. Az albérlet 1990-től 
főbérletre változott, de lényegében a méltatlan alap-
helyzetből az intézmény a mai napig nem tudott 
kiszabadulni! A városvezetés lassan fél évszázada tar-
tozik a lakosságnak, az Újpalota lélekszámához méltó, 
korszerű művelődési intézménnyel, amelynek hiánya 
az USZIK valamennyi tevékenységét nagy kihívás 
elé állítja, nem egy esetben ellehetetleníti. Az alábbi 
dolgozatban a közösségépítés fontosabb eseményeit 
elevenítjük fel, hozzátéve, hogy az alapító, Péterfi 
Ferenc 10 évig vezetőként, majd helyi lakosként és 
közösségfejlesztési szakemberként különösen szívén 
viselte a helyi közösségek ügyét. Az intézmény négy 
évtizedes történetét végigkísérte a közösségépítés, 
amit a kezdetektől napjainkig kiemelt szakmai tevé-
kenységnek tekintettünk.  

A lakóklub mozgalom néhány 
sikeres éve 
A 80-as évek elején már széles körben ismertté 
váltak, szinte frázisszerűen hangzottak ezek a kife-

jezések: lakótelepi kulcsos gyerekek a parkokban, 
lépcsőházakban csoportosuló fiatalok, akiknek 
nincs hova menniük, nincs hol találkozniuk. A 
többi modern városrészhez hasonlóan az újpalotai 
lakótelepről is hiányoztak a közösségi helyiségek, 
közösségi terek. Tervezéskor a koncepció az volt, 
hogy a központban levő kulturális, szórakoztató 
és szolgáltató központ kielégíti a közösségi igé-
nyeket is, ezért a szalagházakban és pontházakban 
nem épültek közösségi helyiségek! A központba 
tervezett szolgáltató egységek kivitelezése elma-
radt. Ekkor már a hatalom is érzékelte a modern 
lakótelepek egyik alapproblémáját, a közösségi 
helyiségek, terek hiányából fakadó feszültsé-
geket. Ennek kezelésére született az Országos 
Közművelődési Tanács lakóklub pályázata, amely 
kisközösségek létrehozására buzdította a lakó-
telepen élőket és megfelelő tervek (pályázatok) 
esetén anyagi támogatást nyújtott a kezdemé-
nyezésekhez. Újpalotán nyolc sikeres pályázat 
született.Ezek létrejöttében aktív szerepet vállalt 
a Szabadidő Központ az akció népszerűsítésével, 
a pályázatok megfogalmazásában való közremű-
ködéssel, építészeti-, jogi- és egyéb tanácsadások 
biztosításával, valamint a hivatali ügyintézés aka-
dályain való átsegítéssel. 

A Casco ház (ma Nyírlapota út 71.) lakóklubja 
az egyik sikeres közösségi kezdeményezés volt. 
Még az országos TV is foglalkozott vele, élő 
adásokat közvetítettek a klubból. Az USZIK szö-
vőszakkörének működéséhez nyújtott segítséget 
népművész szakember és szövőszékek biztosí-
tásával. A toronyház lakóinak előnyt jelentett, 
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hogy önálló klubhelyiségük volt a ház földszint-
jén. Önállóan szerveztek Mikulás ünnepséget, 
szilveszteri és farsangi összejöveteleket, fi lmvetí-
téseket. 

A Hevesi Gyula út 81-95. számú házsor-

ban a körzet tanácstagjának kezdeményezésére 
a fiatalok ifjúsági klubot alakítottak. Hétvégi 
összejöveteleiknek a Hartyán közi Iskola, később 
pedig a Zsókavár utcai pártház adott otthont. Az 
ifj úsági klub önállóan működött és modellként 
szolgált hasonló kezdeményezésekhez is. 

A Legénybíró utcai szalagház 1981 elején ifj ú-
sági lakóbizottságot alakított. Önkéntes munkával 
vállalták a ház körüli kerti munkák elvégzését, 
meghívók, plakátok terjesztését. Később a helyi 
tanácstag segítségével egy földszinti szárítót 
kaptak használatra.  A lakók egy része ellenük 

fordult, előbb-utóbb elérték, 
hogy kitiltsák őket a helyi-
ségből. A fi atalok aktív segítői 
lettek a Szabadidő Központnak, 
cserébe találkozási lehetőséget 
kaptak a Zsókavár utca 2-ben, 
az Információs Irodában. Nem 
egy közülük mind a mai napig 
tartja a kapcsolatot az USZIK 
munkatársaival. 

A Zsókavár utca 45-ben egy 
aktív nyugdíjas, Rakusán Gyuri 
bácsi  vezetésével a lakóklub 
kapcsán kulturális egyesület 
alakult. A fiatalok zenekart 
szerveztek, kondícionáló termet 
működtettek és egyéb össze-

jöveteleket tartottak a ház szerelőszintjén. 

A Zsókavár utca 6-ban alakult lakóklub 
működése tartott a leghosszabb ideig. A közös-
ség lelke a nyugdíjas trolivezető Windisch 
Laci bácsi volt, aki mozigépész ismeretekkel 
is rendelkezett és a Szabadidő Központtól 
kölcsönzött 16 mm-es vetítővel házi mozit üze-
meltetett a földszinti klubhelyiségben. Ebben a 
házban amúgy is erősebb volt a közösségi szel-
lem, hiszen a lakóklub mozgalomtól függetlenül 
már korábban hagyománnyá vált, hogy az egyes 
emeleteken a szomszédok összejártak, egymást 
köszöntötték születésnapokon, Karácsony-
kor, Újévkor, a ház pedagógusai foglalkozást 
szerveztek a gyerekeknek. Tulajdonképpen a 
rendszerváltás pecsételte meg a lakóklub sorsát, 
mert a klubhelyiséget anyagi okok miatt bérbe 
kellett adni.

Az UBK alakuló ülése 1984. május 10-én 
a Zsókavár utca 15-ben
FOTÓ: MAJOROSI ATTILA
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A szülői munkaközösség tagja, Mann Gyula 
kezdeményezte villanyfényes sportpálya kialakí-
tását a Frankovics Iskola udvarán. Ez a projekt is 
sikerrel szerepelt a lakóklub pályázaton, önkéntes 
munkájával csaknem száz ember vett részt a spor-
tudvar építésében. A salakpályát télen jégpályává 
alakították, ahol rendszeresen korcsolyázhattak 
a környékbeliek, még jégkarnevált is rendeztek 
1985-ben. 

1983 tavaszán a HNF XV. kerületi Bizott-
sága, a Pilisi Parkerdőgazdaság és az Újpalotai 
Szabadidő Központ közös felhívásban fordult a 
helyi lakossághoz. Ötleteket, javaslatokat kértek, 
hogyan kellene megmenteni miféle létesítmé-
nyekkel, programokkal lehetne vonzóvá tenni 
a lakótelep szélén húzódó kiserdőt, hivatalos 
nevén a Páskomligetet. Az Információs Irodában 
fogadtuk a lakókat és az összegyűjtött javaslato-
kat továbbítottuk a Pilisi Parkerdőgazdasághoz, 
akik Csete György építészt bízták meg, hogy 
készítsen rajzokat a Parkerdő megújításához. 
A tervvázlatok között szerepelt kilátó, Robinson 
kert, csónakázó tó, gyermek arborétum, kerékpár-
kölcsönző, vendéglátóegység, szabadtéri színpad 
amfiteátrum-szerű nézőtérrel. Meghívásunkra 
Csete György építész a pártházban találkozhatott 
és konzultációt folytathatott az érdeklődőkkel. Az 
ígéretes tervek és a felajánlott önkéntes munka 
ellenére sem valósultak meg az elképzelések. A 
kerületi vezetők részéről történő visszalépés nyil-
ván nem kedvezett a jövőbeni hasonló akciók 
elindításához. Ez is a közösségépítés egyik elma-
radt lehetősége volt. 

Ennek az időszaknak érdekes színfoltja volt 
egy ugyancsak öntevékeny, közösségi keretek 

között működtetett diszkó, amelynek a Száraz-
nád utcai pártház adott helyet. A táncestekhez 
a Szabadidő Központ jelképes összegért köl-
csönözte a technikai eszközöket. A 80-as 
évek közepén akkor szűnt meg a tevékeny-
ség, mikor megnyitott a Petőfi Csarnok és az 
újpesti Ady Művelődési Központban beindult 
a profi Csillagfény diszkó. A közösségépítést 
jelentő lakóklub mozgalom – néhány kivétel-
től eltekintve – a 80-as évek második felében 
lényegében elhalt.  Ez főként annak köszönhető, 
hogy a társas együttléttel járó minimális alkal-
mazkodás is hiányzott a lakóközösségekből. 
Rövidebb-hosszabb idő után bezáratták a szárí-
tókban, biciklitárolókban működő klubokat. Ki 
kell mondani, hogy ezek a helyiségek hosszabb 
távon alkalmatlanok voltak a kulturált, közös-
ségi együttlétre. A helyi társadalom számára 
mégis pozitív hozadéka is volt a mozgalomnak. 
A néhány év után átalakuló, megszűnő klubok 
életre szóló közösségi élményként maradtak meg 
a fi atalokban. Még ma is ismerünk és találko-
zunk olyan felnőttekkel, akik aktív résztvevői 
voltak ennek az időszaknak. Tulajdonképpen 
a lakóklub mozgalom hozta felszínre egy helyi 
egyesület alakításának igényét, ám ez már az 
Újpalotaiak Baráti Körének története.

Információs Iroda – színre lép az 
Újpalotaiak Baráti Köre
Az Információs Iroda a megnyitása után rövid 
idő alatt a helyi nyilvánosság egyik fontos 
színhelye lett. Kibontakozhattak a városrészi 
kapcsolatok, itt találkozhattunk nemcsak kérdé-
sekkel, hanem ötletekkel, javaslatokkal is. Ennek 
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kapcsán 1982-ben fogadtuk be a Zsókavár utca 
15-be a Mozgáskorlátozottak XV. kerületi klub-
ját és három évtizeden át házigazdái voltunk az 
egyik legrégebbi civil szervezet összejövetele-
inek. Megfelelő vezető hiányában néhány éve 
már nem működnek, ám ezt mindenképpen újjá 
kellene szervezni, akár külső klubvezető segítsé-
gével. A délutánonkénti kötetlen beszélgetések 
keretében 8-10 barátunkkal, ismerősünkkel 
formálgattuk egy helyi egyesület alakításának 
lehetőségeit. Az új civil szervezet tevékenységi 
köréről teljesen egyszerű, hétköznapi elképze-
léseink voltak: kulturális- és sportprogramok 
szervezése, bekapcsolódás a Neptun utcai 
sportpálya építésébe, környezetvédelmi felada-
tok, szociális munka keretében könyvet házhoz 
szállítani a rászorulóknak. Ezért is érthetetlen, 
hogy miért fogadta annyira bizalmatlanul a 
kezdeményezést a kerületi vezetés. Bár a jogi 
lehetőségek adottak voltak, a tanácsi és pártveze-
tők le akartak beszélni az egyesületalapításról. A 
Zsókavár utcai pártházba meghirdetett alakuló 
ülésre kétszer annyian jöttek el az egyesületet 
ellenzők, mint a támogatók. Botrány volt, késő 
estére majdnem tettlegességig fajultak a nézetel-
térések. A megalakulás kimondása a helyszínen 
megjelent tanácselnök-helyettes kérésére el 
lett halasztva.  Személyi retorziók következ-
tek, vezetőket távolítottak el a tanácsházáról, az 
alapítók némelyikének a munkahelyén kellemet-
lenkedtek. A szervezésben résztvevő USZIK-os 
kollegákat Szabó István tanácselnök-helyettes 
levélben oktatta ki, hogy mi a tényleges fel-
adatuk, ne egyesületet, hanem programokat 
szervezzenek. Egy év múlva, 1984. május 10-én 
végre megalakulhatott az egyesület a Zsóka-
vár utca 15-ben. 1983 októberében indítottuk 

a Társalgó sorozatot.  Az összejövetelek célja 
különféle témák megvitatása volt, neves előadók 
részvételével, „kávéházi” keretek között, ami 
kockás abrosszal terített asztalokat, illatos teát 
és zsíroskenyeret jelentett. Az első rendezvény 
vendége az Írószövetség főtitkára Jovánovics 
Miklós volt. 1984 őszétől az Újpalotaiak Baráti 
Körével közösen szerveztük az esteket, amelyek 
péntekenként késő estig tartottak és nem egy 
alkalommal, záróra után a pártház előtt még 
tovább folytatódtak. A Társalgó estek a rend-
szerváltásig a szabad eszmecserék, az eltérő 
vélemények ütköztetésének kizárólagos fórumát 
jelentették, nemcsak Újpalotán, hanem az egész 
XV. kerületben is. Kialakult egy törzsközön-
ség, akik kéthetente találkoztak és közösséggé 
formálódtak a Zsókavár utca 15-ben. A nagy 
érdeklődésnek velejárója volt,  hogy rendszeresen 
megjelentek a párt-és tanácsi „megfi gyelők” is. 
Néhány példa a Zsókavár utca 15-ben fogadott 
vendégek sorából: Kósa Ferenc és Jancsó Miklós 
fi lmrendezők, Balczó András öttusázó, Ráday 
Mihály városvédő, Hegedűs András korábbi 
miniszterelnök, Pozsgay Imre HNF főtitkár, 
Makovecz Imre építész, Lengyel László, Liska 
Tibor közgazdászok, Ferge Zsuzsa, Papp Zsolt 
szociológusok, Bihari Mihály alkotmányjogász. 
1990 után már elvesztette unikális jelentőségét 
a Társalgó, hiszen mindenki szabadon bárhol 
elmondhatta, amit akart. A rendszerváltás körüli 
időszak jelentette az ÚBK működésének csúcsát. 
Toronyhír címen sikeres, népszerű, helyi lapot 
indított. Ebben az USZIK társkiadóként műkö-
dött közre. 1990-ben, az első önkormányzati 
választáson - Tóth Tihamér személyében – az 
ÚBK egyéni képviselőt juttatott a Városházára. 
Ezekben az években több mint 150 tagja volt az 
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egyesületnek, tánccsoportot működtetett,  Merk 
Péter vezetésével környezetvédő csoport végzett 
hasznos tevékenységet. 

1995 tavaszán Gereben Ferenc szocioló-
gus-olvasáskutató Polgári Társas Kör néven új, 
a polgári értékek mentén működő közösséget 
szervezett és éveken át vezetett is. A Szabadidő 
Központ a PTK-nak is segítséget nyújtott első-
sorban a programok helyszínének biztosításával. 
A rendszerváltás utáni első évtized egyik kiemelt 
projektje volt a megüresedett szovjet laktanya 
lakóházainak átalakítása és pályázat útján tör-
ténő értékesítése. A Szilas parkban a 90-es évek 
második felében megindult honfoglalás rengeteg 
konfl iktussal járt. Elsősorban a lakók érdekkép-
viseletére szerveződött a Szilas parki Családok 

Egyesülete (SZICSE). Az egyesület alakuló ülését 
a Szabadidő Központ Információs Irodájában 
tartották 1996. október 21-én. A Segítsd az 

Iskoládat! Közhasznú Egyesület 1998. november 
10-én alakult. A civil szervezettel a mai napig 
szoros kapcsolata van intézményünknek. Az 
évenként megrendezett iskolai vetélkedők nem-
csak szórakoztatják a diákokat, hanem a nemes 
versengéssel a közösségért való tevékenységre is 
nevelik őket. 

A Nyírpalota Társaság évei

2002 őszétől bontakozott ki az a közösségfej-
lesztői program, melyben szakmai partnerként 
segítségünkre volt a Magyar Művelődési Inté-
zet részéről Péterfi  Ferenc és Király-Nagy Éva, 
aki ebben az időben az MMI közösségfejlesztési 
osztályán dolgozott. Több hónapig tartó közös 

gondolkodás, konzultáció, tervezés, személyek, 
csoportok bevonása után 2002 decemberében 
megalakult a Nyírpalota Társaság. Az önszer-
veződéssel létrejött városrészi közösségi tanács 
célja: egy komplex lakóhelyi, társadalmi-közös-
ségi programfolyamat kialakítása, támogatása és 
követése. Státuszát tekintve a társaság szándéko-
san nem kívánt önálló jogi személyiséggé válni. 
Intézmények, helyi civil és szakmai szervezetek 
és független érdeklődők alkották a csapatot. 
2003-ban és 2004-ben a civil szervezet több 
sikeres fórumot szervezett a szelektív hulladék-
gyűjtésről, a városfejlesztésről és a helyi könyvtár 
bővítéséről. A helyi társadalom aktivizálásával 
kiadott egy könyvecskét, amiben az újpalotai gye-
rekek írják le a szüleiktől és nagyszüleiktől hallott 
történeteiket (Az újpalotai gyerekek mesélnek, 
2004). Feldolgozták és értékelték a városrészre 
vonatkozó népszámlálási adatokat. A főbb ten-
denciákkal, kihívásokkal kapcsolatban megoldási 
javaslatokat tettek a helyi vezetés számára. 2004 

1996. október 21-én az Újpalotai Szabadidő 
Központ információs irodájában alakult meg 

a Szilas parki Családok Egyesülete
FOTÓ: KELEMEN ÁRPÁD
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októberében egy felhívás közzétételével mozgal-
mat, közösségi akciót kezdeményeznek, melynek 
címe „Álmodjunk várost - tervezzük meg önma-

gunknak Újpalotát!”  A civil szervezet, minden 
korosztályt megszólítva, azt szorgalmazta, hogy 
kinyílvánítsa, megfogalmazza azt, hogy az itt élők 
mit szeretnének, mi szükséges ahhoz, hogy egész-
ségesen, komfortosan, biztonságban élhessenek. 
Legyenek közösségi tereik, amelyek a találkozá-
sokat, az együttlétet, az összefogást, az egymás 
iránti szolidaritást serkentik. A társaság min-
den kezdeményezésében arra törekedett, hogy a 
városrészben lakók ne legyenek közömbösek a 
közvetlen környezetükkel kapcsolatban, vegyenek 
részt a közügyekben, a kerületi vezetőktől pedig 
azt kérték, hogy vegyék fi gyelembe a lakossági 
javaslatokat, véleményeket. Érdekes, hogy a Nyír-
palota Társaság színrelépését és kezdeményezéseit 
is ugyanolyan bizalmatlansággal fogadta a helyi 
vezetés, mint ahogy 20 évvel korábban viszonyult 
az ÚBK színrelépéséhez. 

A Nyírpalota Társaság által lendületet 
kapott közösségfejlesztés természetesen hozta 

elő a feledhetetlen lokál-
patrióta, Tuli Gyula bácsi 
ötletét is, a mindenki kará-
csonyfájának felállítását a 
városközpontban, a Fő téren.  
2004 kora őszén kezdtünk a 
szervezésbe. Személyes kap-
csolat révén, Csurgó város 
polgármestere ajándékozott 
megfelelő méretű fenyőfát 
az Újpalota városrésznek. A 
Répszolg vállalta a fenyőfa 
felállítását és egyúttal egy 

olyan persely földbe helyezését, ahova minden 
évben el lehet helyezni a fenyőfát. Több mint 20 
intézmény és civil szervezet vett részt a közösségi 
akcióban. Volt aki díszeket készített, mások kon-
cert programmal, szaloncukorral, almával, forralt 
borral járultak hozzá a közösségi rendezvények-
hez. Az elképzelés szerint a Fő téri fenyőfa körül 
adventi időszakban rendeztünk ünnepi alkal-
makat, és ilyenkor a programon résztvevőket 
édességekkel, teával, almával fogadtuk. A kez-
deti sikerek odáig mentek, hogy 2006-ban még 
egy betlehemi jászolt is kihelyeztünk a fenyőfa 
mellé (Szabó Adél keze-munkáját dicsérte). 
Nagy sikere volt, a kisgyerekek sorra látogatták 
szüleikkel, semmi bántódása nem volt a köztéren 
elhelyezett installációnak. Később viszont kissé 
elfáradt a közösségi részvétel, ami az önkéntesek 
aktivitásán meglátszott.  A kezdeti lelkesedés 
után a kétségtelenül jó elképzelés azért nem 
tudta igazán kifutni magát, mert a Szabadidő 
Központ és a Nyírpalota Társaság erejét megha-
ladó projektről volt szó. Igyekezetünk ellenére 
sem a lakosság, sem a Városháza nem érezte iga-
zán magáénak a kezdeményezést.

A Zsókavár utcai könyv-
tárban ülésezik az InSpirál 
Közösségfejlesztő Csoport
2013. április 18-án
FOTÓ: VARGA GÁBOR VARGOSZ
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2007 végén, az Információs Irodában Valló 
Péter vezetésével megalakult az Együtt Újpalotá-

ért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület. 
A civil szervezet számos tagja már korábban is 
aktívan részt vett a kerületi közéletben. Többen 
tagjai voltak különféle egyesületeknek. Kezdetben 
szorgalmazták a városrészi önkormányzat létre-
hozását és a civil szervezetek részére tanácskozási 
jogot kértek a testületi üléseken. 2009-ben az 
egyesület emlékfát ültetett a Fő téren a városrész 
jubileuma alkalmából. 

2005 és 2008 között a Nyírpalota Társaság 
folyamatos kezdeményezései, programjai az újpa-
lotai Fő tér megújítását és egy találkozási helyet 
jelentő szökőkút létrehozását szorgalmazták. 
2008 nyarán, konfl iktusok kíséretében, felavat-
ták a szökőkutat. A program során csaknem 200 
embert aktivizált a Nyírpalota Társaság, a három 
esztendő alatt felhalmozott jelentős társadalmi 
tőkét azonban nem sikerült hasznosítania az 
önkormányzatnak. A Társaság kilenc évig tartó 
aktív tevékenysége kiemelkedő civil produkciója 
volt a rendszerváltás utáni Újpalotának. Végig 
megőrizte politikamentességét, tudatosan dön-
töttek úgy a tagok, hogy nem jegyeztetik be a 
Nyírpalota Társaságot. Emiatt egyetlen fi llért sem 
igényeltek az önkormányzattól, viszont jelentős 
értékeket hoztak létre a közjó érdekében, mert 
például a társaság tagjaként a Segítsd az Iskolá-
dat! Egyesület több esetben sikerrel pályázott és 
mozgósított forrásokat kiadványok, programok, és 
a szökőkút projekt esetében is. 

2010-ben új önkormányzat került a Város-
házára, amelynek értékrendje lényeges eltért az 
előző városvezetés felfogásától. Kiemelt szerepet 

szántak a közösségépítésnek és ebben számítottak 
a közművelődési szakemberekre is. Rengeteg köz-
tér megújult, emellett közösségi kertek jöttek létre 
és gyakorlatilag egy új – kialakításában diszkrét, 
csendesebb – köztér jött létre a Spirál ház meg-
újításával. Ennek kihasználására már szerveztünk 
programokat, de még nem sikerült igazán belakni. 
2013-tól három éven át részt vettünk az InSpi-
rál közösségfejlesztő csoport munkájában, mely a 
Zsókavár Projekt III. ütemének humán program-
ját jelentette. 

Már épp e dolgozat befejezésével voltam 
elfoglalva, amikor váratlan hír érkezett: 2017. 
február 17-én a Zsókavár utca 15. szám alatti 
Közösségi Házban megbeszélést tartott az ÚBK. 
A megjelent 15-20 fő egyhangúlag hozta meg 
döntését, amely szerint megszünteti az Újpalota-
iak Baráti Köre Közművelődési és Érdekvédelmi 
Egyesületet. Információink szerint az utóbbi 
időszakban már csak tizenöten jártak el az össze-
jövetelekre. Baráti körként továbbra is együtt 
maradnak, de már az egyesületi szervezeti hát-
tér nélkül. Érdekes összecsengés, hogy február 
17-én ugyanabban a helyiségben (a Zsókavár 
utca 15-ben) döntöttek az egyesület megszűné-
séről, mint ahol 33 évvel ezelőtt kimondták az 
ÚBK megalakulását. Az egyesület megszűnésé-
vel Újpalota városrész civil életében egy jelentős 
időszak lezárul. Sokoldalú közösségi tevékenysé-
gével az ÚBK a közjót szolgálta, és hozzájárult 
a lakható város kialakításához. Az egyesület 
megszűnéséhez minden bizonnyal hozzájárult: a 
tagok előrehaladott életkora, és a legendás elnök, 
Báthory Béla 2017. január 7-én bekövetkezett 
váratlan halála. 


