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 Első köztéri szoborként, az újpalotai város-
rész központjában, a Fő téren 1974. augusztus 

19-én avatták fel Varga Miklós Térplasztika című 
alkotását. A nagy ütemben épülő újpalotai lakótelep 
díszítésére a Fővárosi Tanács kérte fel az akkoriban 
már ismert, Miskolcon élő szobrászművészt, Varga 
Miklóst. A műalkotást Budapest Centenáriuma 
alkalmából állították fel. Egy helytörténeti interjú 
keretében Varga Miklós úgy emlékezett vissza, hogy 
nonfiguratív alkotást kértek tőle a megrendelők.  
A gyűrűkkel összefogott három függőleges egy-
ség valószínűleg Budapest 100 éve egyesülő három 
részére (Pest, Buda, Óbuda) utal.  A szobortól néhány 
méterre elhelyezett – ma már kissé betűhiányos  – 
tábla Miskolc város  nagyvonalú ajándékozásáról 
tájékoztat. Egyébként a tábla közelében helyezték 
földbe a városrész alapkőletételi dokumentumait.  
Az archív fotó még a felavatás előtt, részben zsalu-
zott állapotban mutatja a térplasztikát. A több mint 
40 évvel ezelőtt felállított köztéri szobor az idők 
során a városrész egyik jelképévé vált. Érdekesség, 
hogy a térplasztikát körülölelő emelt virágágyás ere-
detileg sötétvörös márványlapokkal volt körbevéve. 
A 80-as években váratlanul elbontották és szürke 
kőlapokra cserélték.
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Rátonyi József Ikrek című szobor kompozí-
cióját 1976-ban állították fel a Drégelyvár 

(akkoriban Frankovics Mihály) utcai szolgáltató 
központban. Az üzletekkel körbevett teresedés 
közepén álló alkotás jól látható a város felöl 
érkező nagy forgalmú bevezető útról. A lakók 
„szeretetéről, gondoskodásáról” tanúskodik, 
hogy számtalanszor befestették, kipingálták az 
Ikreket. Többször helyrehozták, felújították. A 
mellékelt fotó a legutóbbi felújítás után készült, 
amikor közösségi térként újult meg a szobor és 
környéke.

 1988-ban a Fővárosi Tanács három köz-
téri műalkotást adott Újpalotára. Közülük 

kettőt a Száraznád utcai pártház közelében 
a Pattogós parkban helyeztek el. Som János 
Díszkútjáról két képet közlünk. A baloldali 
még eredeti, teljes állapotában mutatja, a mel-
lette levő fotón pedig már a megcsonkított, 
össze-vissza  festett torzó látható. A felavatás 
után nem sokkal  a díszkút bronzból készült 

felső virágmotívumát tüntették el, később pedig 
a megmaradt alsó részét rongálták meg folya-
matosan: obszcén motívumokkal, LSD felirattal 
és egyebekkel „díszítették”.   Az egészben az az 
igazán lehangoló, hogy ez az állapot, ez a látvány 
fogadja  már húsz éve a járókelőket. Nem tudom, 
mit gondolnak a városüzemeltetésről, a jó gazda 
szerepéről és arról az igénytelenségről, mely eze-
ket az állapotokat évtizedek óta konzerválta.
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 A díszkúttól nem messze került kihe-
lyezésre ugyancsak 1988-ban Rékassy 

Levente Zenepavilonja . A három képen 
dokumentáltuk azt a folyamatot, amely lénye-
gében teljesen eltüntette a köztéri műalkotást. 
Néhány éve már megkezdték a Zenepavilon-
hoz vezető kis út kváderköveinek felszedését 
is. Összeállításunkkal nem csak a városrész 
köztéri szobrainak históriáját szeretnénk köz-
readni, hanem a magunk eszközeivel arra is 
utalunk, hogy ezeket a szörnyű állapotokat 
fel kell számolni! Nem kell ezzel jubileumi 
dátumot megvárni, de Újpalota közelgő fél 
évszázados fennállására mindenképp fel kellene 
újítani!

 A Fővárosi Tanács harmadik ajándék 
alkotását: Budahelyi Tibor Zengés című 

szobrát 1988 novemberében az akkoriban még 
munkásszállóként működő épület előtti park-
ban a Bánkút utca és Páskomliget utca sarkán 
állították fel. Az élénk, színes elemekből álló 
nonfiguratív szobor szerencsés helyre került. Az 
archív fotón még nem látható, de azóta dús fák 
és bokrok védelmezik a műalkotást és minden 
bizonnyal ez menthette meg a rongálástól. Teljesen 
ép állapotban áll már csaknem 30 éve. 
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 A Bánkút utca és a Páskomliget utca sar-
kán lévő Arany Alkony Idősek Otthona 

(azóta már Olajág Idősek Otthona) előtti köz-
parkban, a Zengés című alkotás közelében, 2011. 
november 11-én ünnepség keretében avatták 
fel Szabó Gábor Vízimadarak című sztéléjét. Az 
alkotóművész szoborterve eredetileg az újpalo-
tai Fő téren kialakítandó szökőkút meghívásos 
pályázatára készült 2008-ban. A pályázatot a 
Segítsd az Iskoládat! Egyesület (a Nyírpalota 
Társaság tagjaként) írta ki azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon Újpalota központjában az egyedi, 
művészeti arculatú szökőkút létrehozásához. A 
képviselő-testület elutasította a pályázati terve-
ket és a Ganz-Hydro által felkínált kollekcióból 
választott szökőkutat állította fel. Szabó Gábor 
tervéről az a döntés született, hogy az Obsi-
tos térre helyezik ki. A 2010-ben hivatalba 
lépő új testület a nagy költségek miatt nem az 
Obsitos térre, hanem az Arany Alkony előtti 
közparkba, egy kis mesterséges tóba helyezte a 
Vízimadarak című alkotást. Ezzel egyetértett a 
szobrászművész is, az otthon lakói pedig öröm-
mel fogadták.

 Dréher János festőművész Biciklista című 
alkotását 2014. június 4-én avatták fel a Száraz- 

nád utcában a Közéleti házból ifjúsági házzá alakí-
tott hajdani pártház közelében. Úgy vélem ezzel a 
lehetőséggel akarták kárpótolni Dréher Jánost, aki-
vel néhány évvel korábban 2008-ban méltánytalanul 
járt el a képviselő-testület. Ez egy külön történet 
lenne, ez nem ennek a dolgozatnak a témája. Min-
denesetre már 2008-ban döntést hoztak arról, hogy 
valahol helyet keresnek a közönség által legtöbb 
szavazatot kapott Dréher féle szökőkút tervnek. 
A Biciklista ötletét az adta, hogy a parkban, ahol 
elhelyezték több út ágazik el és tulajdonképpen ezt 
a helyet egy kis biciklis pihenő-, találkozó helynek 
szánta az alkotó. A kő alapból kiinduló vékony fém-
lábakkal magasra emelt biciklis figura kompozíciója 
egy kicsit Giacomettire is utal. 

Ezzel az újpalotai köztéri alkotások nem túl 
dicső históriájának végére érkeztünk. Van még 
két emlékkő (Tenke Tiborra emlékeztet a Fő 
téri, a Pestújhelyi temetőre a Hartyán közi), ezek 
nem műalkotások, ezért nem tárgyaltuk ebben az 
összeállításban. Jelenleg tehát teljes egészében öt 
köztéri szobor díszíti a városrészt, azaz átlagosan 
kb. tíz évente állítottak egy-egy szobrot. Nyilván 
ennek anyagi konzekvenciái is vannak, ám a lak-
ható városhoz, a szerethető környezethez szervesen 
hozzátartoznak a köztéri műalkotások. Ezért arra 
biztatjuk az illetékeseket, hogy újabb alkotásokkal 
gazdagítsák, tegyék komfortosabbá környezetünket!


