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Dr. Nemesszeghy György köszöntője: 

„Szeretettel üdvözlök mindenkit! Első szó a köszöneté. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budapest XVI. 

kerületi csoportja nevében mint annak elnöke – Nemesszeghy György – köszönöm minden jelenlévőnek, hogy 

eljött beszélgetni a szolidáris együttműködésről a szolidarizmusról, az igazság érvényesítéséről, a közjó 

növeléséről, országunk, népünk, honfitársaink és saját magunk felemelkedéséről. 

Köszönöm, hogy ebben segítségünkre lesz házigazdánk, Urbán Gábor plébános atya. Hamarosan hallani 

fogjuk a szolidarizmushoz kapcsolódó szentírási idézet értelmezését. Kovács Péter polgármester úr ma délelőtt 

e-mailben közölte, hogy megbetegedett, kéri kimentését. Ugyanakkor köszönöm a kerekasztaltagok 

közreműködését, akik olyan intézmények egyesületek küldöttei, amelyek eddig is sokat tettek kerületünkben a 

jótékony szolidaritásért. Nemsokára bemutatkoznak és felszólalnak. Palla László, a POFOSZ kerületi elnöke 

szintén bejelentette betegségét. A jelenlévők neveit ábécé-sorrendben olvasom fel: 

- Balázs Gyula (Árpádföldi Közösségi Egyesület [ÁKE]) 

- Dr. Környeiné Rátz Katalin (Centenáriumi Lakótelepért Egyesület) 

- Lonkay Attiláné (Bp. XVI. kerületi Ipartestület) 

- Mohácsiné Rózsa Jolán (Bp. XVI. kerületi Magyar Vöröskereszt) 

- Petrovics Sándor (Kovász Egyesület) 

- Szőke István tanár (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola) 

- Tengyer Minea (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 

A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoport tízoldalnyi mondanivalóját pedig sokszorosítva regisztrációkor szétosztottuk. 

Ebben leírtuk, hogy a szolidarizmus eszmerendszerének megvalósítása egyúttal társadalmi-gazdasági 

átrendeződést és szolidáris erkölcsi magatartást is jelent. 

Valljuk, hogy a mi szabadságunknak nemcsak a mások szabadsága, hanem mások szenvedése is határt szab. 

A szenvedés elhárítására, valamint a közjóért és az igazságos társadalomért tett közös erőfeszítés hatalmas 
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impulzus, mely képes társadalmunkat összetartani és emberivé formálni. Erre égetően nagy szükségünk is 

van, mert demokráciánk egyre jobban felmorzsolódik az önző egyéni és önző csoportérdekek 

ellentmondásaiban a szolidaritás, a keresztény értékrend hiánya miatt. 

Egy rosszul sikerült mai televíziós vita kritikája is lehetne Szent Pál Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 

4–5. sora: 

»Fölösleges kérdéseken és szavakon nyargaltok, amiből csak irigykedés veszekedés, káromlás, 

rosszhiszemű gyanúsítás és zavart eszű, igazság híján lévő emberek torzsalkodása származik.« 

Manapság egyre inkább halljuk és látjuk a médiában a rosszhiszemű gyanúsításokat és a zavart eszű, igazság 

híján lévő emberek torzsalkodását. Jézus Urunk ítéletét erről megtalálhatjuk Máté evangéliuma 5. fejezetének 

21–25. soraiban: 

»Hallottátok a régieknek szóló parancsot: ne ölj. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsátok 

törvényszék elé, aki haragot tart. Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé. Aki pedig 

istentelennek mondja, méltó a Gehenna tüzére…« 

A Gehenna héber szó, a Jeruzsálem mellett húzódó Hinnom-völgyet jelöli, amit szemétégető helynek 

használtak. Az isteni értékítélet elégetendő, értéktelen szemétnek tartja azokat, akik a társadalom békéjét 

felebarátaik hazug becsmérlésével mérgezik. 

Mi azonban így köszöntjük egymást: BÉKE VELETEK! 

Jakab apostol levele 3. fejezetének 17–18. soraiból idézünk: 

»A bölcsesség azonban, amely fölülről származik először is ártatlan, azután békeszerető, szerény, 

engedékeny, irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó. 

Az igaz élet magját békében vetik el a békeszeretők.« 

Azért vagyunk itt, hogy vessük az igaz élet magját, amely kihajtva szolidarizmust is terem. 

Most kezdjük ezt Urbán Gábor plébá-

nos atya felszólalásával, amit majd 

kerekasztal-beszélgetés követ a jelen-

lévők bevonásával!” 

 

Urbán Gábor plébános atya, proto-

notárius kanonok mint házigazda 

szentírási idézetet értelmezett (Luk 

4, 16-24): 

„Amikor Jézus eljutott Názáretbe is, 

ahol nevelkedett, szokás szerint be-

ment szombaton a zsinagógába és ol-

vasásra jelentkezett. Izaiás könyvét 

adták neki. Kinyitotta a könyvet, és 

arra a helyre talált, ahol ez van írva: 

»Az Úr lelke rajtam: Ő kent fel engem, 

hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. 

Ő küldött engem, hogy meggyógyít-

sam a megtört szívűeket, szabadulást 

hirdessek a raboknak és a vakoknak 

megvilágosodást, és szabadulást vi-

gyek az elnyomottaknak. Hirdessem 

az Úr kegyelmének esztendejét és 

bosszújának napját.«”   

Urbán Gábor plébános atya, protonotárius kanonok mint házigazda 
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Kerekasztal-beszélgetés 

 
Lonkay Attiláné (Bp. XVI. kerületi Ipartestület) 

Lonkay Attiláné (Bp. XVI. kerületi Ipartestület): 

„Még egyszer köszönöm megtisztelő meghívását. Úgy érzem hasznos volt mindannyiunk számára: nem találjuk 

meg egymást, ha nincs lehetőség arra, hogy találkozzunk! 

Az Ipartestület több mint 100 éve létezik a kerületben. Kezdetben Ipartestület néven, a rendszerváltás előtt 

KIOSZ alapszervezet néven, majd a rendszerváltás után újra Ipartestület néven működünk. 1983 óta a 

sashalmi Margit utca 18. sz. alatti székházunkban foglalkozunk tagjaink ügyes-bajos dolgaival. Sajnos a 

kötelező tagság megszűnése óta taglétszámunk jelentősen csökkent, pedig szükség lenne arra, hogy minél több 

megbízható iparost tudjunk ajánlani a kerület lakóinak. Egyik legfőbb feladatunk ugyanis, hogy mind a 

lakosságot, mind a vállalkozókat összehozzuk egymással. Azok az iparosok, akik hozzánk tartoznak, 

megbízható, tisztességes vállalkozók, ellenük panasz nemigen akad. A lakosság többnyire akkor keres meg 

bennünket, amikor pl. hirdetés útján megbízott vállalkozó becsapta vagy rossz, kontármunkát végzett. Mi csak 

akkor tudunk segíteni, ha olyan vállalkozó végezte a munkát, aki tagjaink közé tartozik. A kerületi Fórum 

Újság minden számában benne vannak tagjaink elérhetőséggel együtt. 

Ugyanakkor nyitvatartási időben akár személyesen, akár telefonon is elérhetőek vagyunk (hétfőtől 

csütörtökig de. 9–15 óráig vagyunk nyitva, telefonszámunk: 403-0205) 

Szívesen fogadnánk kerületi vállalkozók jelentkezését (tagdíjunk minimális), és várjuk a lakosság 

érdeklődését is.” 
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Mohácsiné Rózsa Jolán (Bp. XVI. kerületi Magyar Vöröskereszt) 

Mohácsiné Rózsa Jolán (Bp. XVI. kerületi Magyar Vöröskereszt): 

„Örömmel vettem részt a kerekasztal-beszélgetésen, és szívesen mutattam be szervezetünket, a Magyar 

Vöröskereszt Budapest Fővárosi XVI. kerületi Szervezetét. 

Címünk: 1163 Budapest, Veres Péter út 27. 

E-mail: 16.ker@voroskeresztbp.hu, vagy a mohacsinejolan@voroskeresztbp.hu 

Telefon: (06-1) 403-5562, mobil: +36-70 933-8705. 

Főbb tevékenységek: 

- véradásszervezés 

- egészségnevelés 

- szociális segítségnyújtás 

- katasztrófavédelem 

- közútielsősegély-felkészítő tanfolyam és vizsgázási lehetőség a jogosítványhoz 

- lakossági adományok fogadása 

Hétköznap 8 és 14 óra között. 

 

Köszönöm a lehetőséget.” 

  

mailto:16.ker@voroskeresztbp.hu
mailto:mohacsinejolan@voroskeresztbp.hu
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Csatlakoztak hozzánk: 

 
Dr. Környeiné Rátz Katalin (Centenáriumi Lakótelepért Egyesület) 

 
Tengyer Minea (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 



Megtaláltuk egymást 
2016. november 19-én, szombaton, a Rákosszentmihályi Plébánia Közösségi Házában 

 

 

 

6/8 

 
Balázs Gyula (Árpádföldi Közösségi Egyesület [ÁKE]) 

 
Petrovics Sándor (Kovász Egyesület) 
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Szőke István (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola) 

A hallgatóság szintén részt vett a beszélgetésben: 
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* * * 

Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Bp. XVI. kerületi csoportja 
 

 
 

Teljes képgalériánk itt tekinthető meg 
 

Honlapunk: www.kesz16.hu 
 

E-mail címünk: vitaforum@kesz16.hu 

http://www.kesz16.hu/pages/PhotoView.php?Album=161119_Rend/&Num=1
http://www.kesz16.hu/
mailto:vitaforum@kesz16.hu

