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Megalakulás

1984–ben kis szórólapot találtam a levél-
szekrényemben, amely egy helyi egyesület 
megalakulására invitált. Akkor már hat éve 
laktunk Újpalotán, de nem nagyon találtuk a 
helyünket. Valami izgalmasat éreztem ki abból 
a kis szórólapból, és elmentem a meghirdetett 
eseményre. Akkor még nem gondoltam, hogy ez 
a döntés mennyire meghatározza majd életem 
elkövetkező 33 évét. Miután megalakult az Újpa-
lotaiak Barát Köre Közművelődési Egyesület, 
annak tagja (majd egy ideig választmányi tagja) 
lettem, és maradtam megszűnésééig.

Az egyesület ötlete legjobb tudomásom sze-
rint két újpalotai fi atalember: Varsányi Gyula, a 
Népszabadság akkori újságírója és Péterfi  Ferenc 
népművelő, az USZIK akkori vezetőjének agyá-
ban fogant meg. Elképzelésük megvalósításához 
több lelkes csatlakozót is találtak, így 1983. június 
2-ára meghirdették a lakóhelypártoló egyesület 
alakuló ülését. Jóllehet a civil szervezet de facto 
megalakult, a párt- és tanácsi vezetőktől azonban 
nem kapott zöld fényt, s csak egy évvel későbbi 
(1984. május 10.) alakuló ülésen – melyen magam 
is részt vettem – sikerült de jure is megalakulnia. 
Hogy hogyan lett az ÚBK elnöke, erről így írt 

Báthory Béla, az az ÚBK fennállásának 20. évfor-
dulójára megjelent Toronyhír különkiadványában: 
„A helyi hatalomnak még egy le nem írt, ámde infor-

málisan közölt feltétele volt: a „forrófejű f iatalok” 

helyett egy lehetőleg kerületi őslakos, párton kívüli 

legyen az egyesület vezetője. Úgy tűnik, hogy ennek 

a kritériumnak mind a szervezők, mind a jelenlevő 

tagság, valamint a helyi hatalom szemében én felel-

tem meg legjobban, s ily módon a mai napig elnöke 

vagyok az Újpalotaiak Baráti Körének. Nélküle már 

el sem tudnám képzelni az életem”.

Valóban, ő volt az egyesület első, és egyetlen 
elnöke. A titkári posztot Varsányi Gyula töltötte 
be. Lényeges megjegyezni, hogy a Péterfi  Ferenc, 
majd Kelemen Árpád vezetésével működő 
Újpalotai Szabadidő Központ kezdettől fogva 
támogatója és együttműködő partnere volt az 
ÚBK-nak.

A hőskorszak

A megalakulást követő mintegy 10-11 év valósá-
gos hőskorszak volt. Az egyesület az újjászülető, 
de még inkább a kialakuló civil élet egyik úttö-
rője lett. A szabadság íze sokakat bevonzott, 
bár a lakótelep méreteihez képest az egyesület 
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kis létszámú maradt. De tény, hogy nagyratörő 
célkitűzéseit sikerült a gyakorlatban is megva-
lósítania. Az időnkénti „ellenszél” talán még 
lelkesebbé és küzdőképesebbé tette a csapatot. 
Olyan rendezvényeket szerveztek, melyekre a 
főváros más részeiből is jöttek a látogatók, és az 
országos sajtó is hírt adott róluk. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az ÚBK egy rendszerváltást előké-
szítő egyesület volt.

A programok közül kiemelkednek a Társalgó 
estek, melyek közéleti fórumot biztosítottak a 
rendszerváltást megelőző korszak olyan kiemel-
kedő alakjainak, mint Liska Tibor, Kopátsy 
Sándor, Popper Péter, Ferge Zsuzsa, Kosáry 
Domokos, Jancsó Miklós, Sándor Pál, Pozsgai 
Imre, Hegedűs András, Makovecz Imre, ifj. 
Schirilla György, Schlett István, Mezei György, 
Vitray Tamás –  a teljesség igénye nélkül.

A profin megszervezett Önkormányzati sza-

badegyetem a helyi választások előkészítésére neves 
előadókkal és szakértőkkel igazi hiánypótló ren-
dezvény volt helyi szinten. Az érdeklődő lakosok 
informálásán túl, felkészített és igényt teremtett 
arra, hogy az egyesület saját tagjaiból kilencen 

megmérettessék magukat az 
1990-es első önkormányzati 
választáson. Közülük Tóth 
Tihamér egyetlen civilszer-
vezeti jelöltként jutott be 
képviselőnek a XV. kerületi 
önkormányzatba. (Kicsit 
előre ugorva az ÚBK tör-
ténelmében itt jegyezzük 
meg, hogy az egyesület egyik 
szellemi potenciálja, Báthory 

Erzsi, 2010 és 2014 között a Fidesz képviseleté-
ben viselt önkormányzati tisztséget).

Később létrejöttek az egyesület olyan önálló és 
remekül működő csoportjai, mint a Merk Péter 
vezette Tóvédők, a Szilas patak menti Nevesincs-tó 
rehabilitációjára; az Egyesületi Támogatás Alap 
a tagok kölcsönök formájában történő szociális 
támogatására; és a Semsei Vera által vezetett Ifj ú-

sági Tánccsoport, mely többek között sok csellengő 
gyereket vont szárnyai alá, és teremtett számukra 
hasznos elfoglaltságot.

Létrejön a Toronyhír

Sajtótörténeti jelentőségű esemény volt, hogy 
az egyesület 1989-ben saját újságot létesített 
Varsányi Gyula újságalapító ötlete alapján. A 
Toronyhír című havilap két újságíró és meg-
annyi lelkes amatőr közreműködésével elsők 
között hozott létre Magyarországon független 
civil lapot, mely a helyi nyilvánosság része volt 
nyomtatott formában 2001-ig, majd online 
változatban még néhány évig. A Toronyhír kez-
detben havi 4-6 ezer, majd az évek múlásával 

Dvorszkyék telkén
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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havi 1000-1500 példányban jelent meg. Az újság 
működtetőinek még arra is volt energiája, hogy 
két újságíró tanfolyamot indítsanak a munkatár-
sak (később már külső érdeklődők) pallérozására. 
A felelős szerkesztők egymást követően Varsányi 
Gyula, Péterfi  Ferenc, Pusztai Éva, az 1991-ben 
megalakult Toronyhír alapítvány elnöke Báthory 
Erzsi voltak. 1995-ben Pusztai Éva lemondásá-
val a felelős szerkesztői poszt betöltetlen maradt, 
a felelős kiadói tisztséget Báthory Erzsi töltötte 
be, a szerkesztési feladatokat Hámori Zia látta el.

Az utak szétválnak

A rendszerváltást követő viharos első évtized 
az egyesület és az újság életében is repedéseket 
idézett elő. 1995-ben az egyesületből igen sokan 
kiváltak. Az eresztékek recsegtek-ropogtak, de 
maga az alkotmány nem omlott össze. A meg-
maradtak és az újonnan csatlakozottak új utakon 
indultak tovább. 

Mintegy 10 év távlatából, már tör-
ténelmi tapasztalatok birtokában, az 
alapítók így vélekedtek arról, miért vál-
tak szét útjaik:

Részlet Péterfi  Ferenc, az ÚBK fenn-
állásának 20. évfordulójára megjelent 
Toronyhír különkiadványába írt cik-
kéből (2004):
„…a sokféleség – a mi emberi, érték-
rendbeli és egyéb sokféleségünk, 
amely addig e közösség  gazdagságát 
jelentette –, az új rendszerben sok-
féle eszmeáramlat, politikai törekvés, 

szellemi szekértábor irányába vonzott és taszí-
tott sokunkat. Ezt nem kell feltétlen kudarcnak 
tekinteni: egy jelentős közéleti-közösségi fejlesz-
tési folyamatot jártunk be, s egy szakaszhatárhoz 
jutottunk. Innen más utak következtek – tisztelet 
azoknak is.”

Ugyanebben a különszámban Báthory Erzsi így 
értékelte az egyesület útját:
„Az egyesületet olyan erőforrásnak képzeltük 
és alakítottuk közösen, szívvel lélekkel, amiből 
további erőforrások fakadnak, fakadhatnak a 
helybeliek életének tartalmasabbá tételéhez, jobbí-
tásához. …hiszen kivételes történelmi pillanatban 
voltak/voltunk szabadok, s tettünk közösen nagy 
dolgokat, ma már tudjuk.

Az Újpalotaiak Baráti Köre beépített fékek-
kel, fénytelen történelmi pillanatban, a hegyről 
a völgybe érkezvén – ahol tudjuk „a szabadság 
futószalagon kiporciózott adagokban érhető 

Az ÚBK megalakulásáról szóló hír a 
Népszabadság 1984-ben megjelent 
számában. Ugyan a hír egy program-
ajánlóval egybegyúrva jelenhetett
csak meg, de egész merészen utalt 
a civil erő megnyilvánulása kapcsán 
kialakult konfl iktusra. 
(FORRÁS: NÉPSZABADSÁG 1984. MÁJUS 15. 6. O)



AZ ÚJPALOTAIAK BARÁTI KÖRE KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET TÖRTÉNETE 23

el, fülledt a levegő, kevesebb az oxigén” (idézet 
Varsányi Gyula írásából) – még mindig igyek-
szik megfelelni alapító atyái elképzelésének. …
Az Újpalotaiak Baráti Köre még csak húszéves! 
Éljen hát sokáig!”

Részlet Varsányi Gyula, az ÚBK 30 éves évfor-
dulóján rendezett ünnepségen, 2014-ben 
elhangzott beszédéből:
„A kilencvenes években a magyar társadalomban 
mindjobban kibontakozó politikai polarizáció 
azonban nem hagyta érintetlenül az egyesületi 
működést sem. Kiderült, a pártállammal szemben 
a demokrácia és a szólásszabadság kivívásáért lét-
rejött korábbi egyesületi „koalíció” nem tartható 
fenn tovább az addigi formában és keretek között, 
mert a résztvevők különböző politikai irányzatok, 
eszmekörök, pártok elkötelezettjeivé váltak.”

Az első mintegy 10 év az 
egyesület hőskora volt. Az ezt 
követő évek kevésbé voltak lát-
ványosak, az egyesület közéleti 
jellege visszaszorult, a kulturá-
lis és az érdekvédelmi munka 
került előtérbe, családi, baráti 
összejövetelek, vacsoraestek, szí-
nesítették az ÚBK életét.

Új utakon 
az egyesület
Bár az egyesületből kivált a „szel-
lemi vezérek”, az alapítók, egy jó 
része, a kilencvenes és a kétezres 
évek eleje azért még bővelkedett 

nagyobb tömegeket megmozgató eseményekben. 
A megmaradt és az újonnan csatlakozott tagok 
az életszagú, kedélyes, szabadidős programokat 
részesítették előnyben.

Nagyon sikeresnek bizonyultak az évente kétszer, 
tavasszal és ősszel megtartott bálok. Ezek a ren-
dezvények nemcsak a táncolni szerető lakosokat 
tudták megnyerni, de az egyesület körébe vonzott 
sok kerületi vállalkozót is. A bálokat színvonalas 
kulturális program és gasztronómia egészítette ki. 
A szervezésben Báthory Béla elnök, a műsorve-
zetésben Hámori István jeleskedtek.

Népszerűek voltak és egyesületen kívüli érdek-
lődőket is vonzottak olyan társalgó estek, 
illetve lakossági fórumok, ahol kerületi orvos-
sal, gyógyszerésszel, rendőrkapitánnyal, a 

A 20 éves jubileum alkalmából készített fotó 2004-ben 
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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Hulladékhasznosító vezetőjével, és egyéb, a 
kerület életében fontos szerepet játszó sze-
mélyiségekkel lehetett találkozni és velük 
beszélgetni fontos közügyekről. Különösen fon-
tosak és közérdeklődésre számot tartók voltak 
azok a lakossági fórumok, amelyeket a lakások 
privatizációjának témájában tartott az egyesület. 
Később a társasházak működésének gondjairól 
szervezett összejövetelek vonzottak sokakat. 
Baráth Gábor egyesületi titkár volt ez utóbbiak 
szervezője és gyakori előadója.

Kulturális téren különleges csemegének számí-
tott a Báthory Erzsi által szervezett fi lmklub, 
amelynek estjein az érdeklődők újonnan bemu-
tatott fi lmeket láthattak, és utána a rendezővel 
beszélhették meg fi lmélményeiket. Hasonlóan 
izgalmas volt a „Barangolás hitek, vallások 
világában” elnevezésű sorozat Hámori Zia szer-
vezésében. Az ilyen esteken egy-egy vallás, vagy 
szekta képviselőivel lehetett a Zöld Klubban 
közelebbről megismerkedni. Így látogattak el az 
egyesületbe többek között a Mormon egyház, 
a Krishna tudatú hívők, az Iszlám közösség, a 
Bahai közösség, tagjai.

Nagy hagyománya volt az egyesületi kirándulá-
soknak. Az első évtizedekben a gyalogos túráknak, 

egy-két napos belföldi kirán-
dulásoknak volt nagyobb 
sikerük. Visszatérő kirándu-
lások helyszíne volt a kerületi 
önkormányzat tulajdonában 
lévő Bernecebaráti. Később 
már busszal vagy személy-
gépkocsival lebonyolított 
utazások kerültek előtérbe. 

A kirándulások megszervezésében Brogyanecz 
Ferenc egyesületi titkár jeleskedett. Így jutott el 
az egyesület többször Erdély különböző vidékeire, 
a Vajdaságba és igen sokszor Szlovákiába, telente 
mindig Bistrickára. Különösen közeli és gyü-
mölcsöző kapcsolat alakult az évek során Kassa 
városának helyi magyar szervezeteivel. Az utolsó 
egyesületi kirándulás éppen ide vezetett 2016 
augusztusában, amikor a Szent István Napok 
keretében látogatott el az ÚBK Kassára, Hajdu 
László polgármester önkormányzati programjai-
hoz is kapcsolódva. Hajdu László – kihagyásokkal 
– a kilencvenes évek legelejétől volt az egyesület 
aktív tagja, és támogatója.

A nagy főzésekkel kísért, vagy piknik alapon 
szerveződő, családias jellegű évadnyitó és évad-
záró vacsoraesetek, Mikulás ünnepségek, és egyéb 
társasági összejövetelek évtizedeken át kísérték az 
egyesület életét. Sok éven át működött sikeresen 
a könyvklub, mindig újabb könyvek elolvasására 
ösztönözve a tagokat.

Az egyesület mindvégig tartotta a kapcsolatot az 
egykori alapítókkal és tagjaival, és ápolta hagyo-
mányait. 2004-ben a megalakulás 20., 2009-ben 
a 25., majd 2014-ben a 30. évfordulót tartották 
meg ünnepélyes keretek között, kiállításon vonul-

A 25 éves jubileumi 
ünnepség 2009-ben 
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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tatva fel a múlt dokumentumait, és alkalmat adva 
a régi tagoknak a találkozásra, beszédek formájá-
ban való megnyilvánulásra.

Elsorvadás

Az évtizedek során igen sokan elköltöztek a kerü-
letből, többen meghaltak, a megmaradó tagok 
megöregedtek, vagy betegség miatt maradtak 
el. Báthory Béla energiájával, tenni akarásá-
val, lokálpatrióta elkötelezettségével, több mint 
három évtizeden át tartotta fenn – az utóbbi 
években már csak pislákoló – egyesületi életet. 

2016 júniusában azért még (egyszer, utoljára) 
összegyűltünk a korábban minden nyáron 
megrendezett Báthory juniálison, Báthoryék 
lovasberényi telkén. Az ÚBK elnökének 2017 
januárjában bekövetkezett halála végleg megpe-
csételte az egyesület sorsát. 

Az egyesület, történelmének 33 évében, úttörő sze-
repet játszott a civil szféra alakításában, más civil 
szervezetek számára példaértékű kezdeményezése-
ket hajtva végre, és mérföldkő volt a rendszerváltás 
után újjáéledő civil társadalom kialakításában. 
Tevékenysége nemcsak helyi közéleti, de országos 
méretekben is említésre méltó.

30 éves jubileumi ünnepség 2014-ben a közösségi ház épülete előtt (A SZERZŐ FOTÓJA)


