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Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában 

 

Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak az I. 

világháború utáni időből végképp nincs mit ünnepelni, legfeljebb lengyel barátaink ünnepe okozhat némi örömöt. Az 

első világháború befejezésének napján, 123 év idegen megszállás után született újjá Lengyelország, ismét önálló és 

független államaként. Ahogyan október 23-i nemzeti ünnepünk előestéjén már évek óta lengyel művészek alkotásaiból 

nyílik kiállítás a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Ballonyi Galériáján, úgy idén a két testvértelepülés szervezésében a 

Krosno járásbeli Dukla történeti múzeumában mutatkozhattak be kerületi művészeink. A kiállítást az alábbi módon 

ismerteti a múzeum honlapja: 

„Válogatott műalkotások Budapest XVII. kerülete múzeumának,  

az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremnek a gyűjteményéből 

A kiállításmegnyitó a lengyel függetlenség 93. évfordulójára szervezett ünnepségeknek a része volt, a krosnoi kerüle-

ti iroda kezdeményezésére. Az ünnepségre Magyarországról, Budapest XVII. kerületéből és Ukrajnából érkeztek ven-

dégek régiónkba. 

A kiállítás a XX-XXI. században alkotó, kortárs művészek alkotásaiból mutat be egy válogatást a budapesti Erdős 

Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem gyűjteményéből. A galéria egy 1895-ben épült villában helyezkedik 

el és Erdős Renée írónőről nevezték el, aki 1927-től 1944-ig élt itt. 

A duklai kiállításba egy Budapest XVII. kerületét bemutató tűzzománc kép vezet be. Egy lengyel motívum is található 

itt, a lengyel menekültekkel kapcsolatban, akiket 1939 szeptemberében internáltak, majd Rákoscsabán helyeztek el. (A 

település Budapest XVII. kerületének része.) 

A különálló teremben tematikusan válogatott alkotások láthatóak, festmények, grafikák, gobelinek, szobrok. A festői 

munka alkotja a legszámosabb csoportot, az olajfestmények akvarellek, pasztellek, guache képek. Szintén érdekesek a 

vegyes technikával készült munkák. A grafika különálló helyet kapott. A bronzszobrok, kerámiák és a porcelánból ké-

szült alkotások is csodálatot keltenek. Egy tárlóban a különböző plakettek láthatók. 

Ádám Ferenc, az intézmény vezetője a megnyitón hangsúlyozta, hogy az alkotók művészi tevékenységüket a XVII. 

kerületben végezték. 

A megnyitót követően Kazimierz Piotrowski prelátus vezetésével egy kórus hazafias dalokból álló műsorát láthatta a 

közönség. A kiállítás december 20-ig látogatható.” 

(http://www.muzeumdukla.pl) 

A kiállítást Waldemar Półchłopek, a múzeum igazgatója fogadta és Aleksandra Żółkoś, a múzeum munkatársa ren-

dezte. 

A kiállító művészek: 

Czimra Gyula, Bényi László, Nagy Já-

nos, M. Novák András, Ballonyi László, 

Szakáll Ágnes, Szinte Gábor, Tömpe 

Emőke, Bukta Norbert, Károlyi Ernő, 

Ballonyi Pál Margit, Mecseki Hargita, 

Doór Ferenc, Horváth Éva Mónika, 

Lipták György, Parrag Emil, Novák 

Fanni, Tarjáni Sinkovics Jenő, Ferenczi 

Zsuzsa, Barkóczi József, Köszegi Anna 

Mária, Lakatos Edit, Csekovszky Árpád, 

Orosz Károly, Kiss György, Bánkuti 

István, Ács József, Csorba Katalin vol-

tak. 

A küldöttséget Horváth Tamás alpolgár-

mester vezette, tagjai voltak: dr. Rúzsa 

Ágnes jegyző, dr. Dombóvári Csaba 

aljegyző, Bolberitz Henrik főépítész, 

Kelemen Sándor a Művelődési Iroda 

vezetője és Ádám Ferenc muzeológus. 

Olejnik Ilona a Diadal utcai Általános 

Iskola igazgatója és férje, Olejnik 

Marek aki a fordításban és a szervezés-

ben nyújtott elévülhetetlen érdemeket. 

Az Erdős Renée Ház hírei 

A duklai kiállítás megnyitója 
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Az Erdős Renée Ház programjai a közeljövőben: 

Az Erdős Renée Házban január 15-ig Nánásy Ilona építész és Babusa János szobrászművész kiállítása 

tekinthető meg. 

Január 22-én, vasárnap, 18 órakor nyílik a XVII. kerületi képző- és iparművészek Magyar Kultúra 

Napja tiszteletére rendezett kiállítása. A tárlatot megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író, közreműkö-

dik Herencsár Viktória cimbalomművész. 

Felhívás 

Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem 

Ünnepeink munkacímmel helytörténeti kiállítás-sorozatot tervez, amelyen Rákosmente ünnepeit mutatja 
be. Ünnepet minden emberi kultúra ismer. A megszokott életritmus ilyenkor megváltozik, a napi munka 
helyett az ünnepi rítusok, cselekmények kerülnek előtérbe, amelyek a közösség összetartozásának tudatát is 
kifejezik. 

A kiállítás három részből áll. Az első alkalom azt dolgozza fel, hogyan ünnepelték a múltban 
Rákosmentén a nemzeti és a különböző társadalmi ünnepeket. (Ilyen ünnepnapok: március 15., augusztus 
20., október 23., május 1., stb., de ide tartoznak helyi közösségeink ünnepei is, pl. a zászlóavatások, dalos 
ünnepek, emlékműavatások, évfordulós ünnepségek, stb.) A kiállítás az első meglévő információk bemuta-
tásától egészen a legutóbbi időkig kívánja ismertetni ünnepeinket. (A közelmúlt eseményeit inkább csak 
utalásszerűen.) 

A sorozat második alkalma az egyházi ünnepeket (húsvét, karácsony, búcsúk, stb.), míg a harmadik az 
emberi élet ünnepeit (születés, lakodalom, stb.) és az úgynevezett gazdasági ünnepeket (aratás, szüret, disz-
nóölés) mutatja be. 

Az Erdős Renée Ház munkatársai kérik azokat, akiknek bármilyen Rákosmentén tartott ünnepséggel 
kapcsolatban, tárgy, fotó, dokumentum, egyéb információ van a birtokukban, osszák meg azokat velük! 
Nem szükséges őket átadni, sok esetben elegendő az, ha minőségi másolat készülhet róluk. 

Telefonszámok: +36 (1)258 4623, +36 (20)264 9158; e-mail: erh@enternet.hu 

Megjelent a nagy sikert aratott 

Rákosmente szakácskönyve 

második kiadása! 

Megrendelhető a 06 (20) 264 9158, 

és a 06 (30) 394 7330-as 

telefonszámokon! 
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A Rákosmenti Múzeumi Esték 

2011. évi augusztusi számában meg-

jelent  „Köztéri  műalkotások 

Rákosmentén” című írásban ígértük 

a kerületi  alkotások bemutatásának 

folytatását. Az augusztusban megje-

lent első cikkben részletesen foglal-

koztunk a köztéri szobrászat általá-

nos történetével, fejlődésének irá-

nyaival, azon belül pedig természete-

sen a XVII. kerülettel és Rákoske-

resztúrral. 

Kedves Olvasó!  

Ha teheti, elevenítse fel az előző 

lapszám segítségével ismereteit és 

folytassuk sétánkat Rákosligeten. 

Végigjárva  Rákosliget köztereit 

és feltérképezve az elhelyezett kép-

zőművészeti alkotásokat, feltűnik, 

hogy számukat tekintve jóval keve-

sebb készült és került felállításra, 

mint  Rákosmente más kerületrészei-

ben. Valamennyi alkotás szép, tiszta, 

rendezett környezetben, és  megfele-

lő állapotban található, ami nagyon 

jó hír. Az alkotások bemutatását is-

mét a már elhunyt szerzők munkái-

val kezdjük. 

A rákosligeti hősi emlékmű dom-

borművét készítette Körmendy 

Frim Jenő szobrászművész (1886-

1959), aki a budapesti Iparművészeti 

Iskolában, majd Párizsban végezte 

szobrászati tanulmányait. Készített 

portrékat (Korányi Frigyes), plaket-

teket (Hubay Jenő), köztéri szobro-

kat (hősi emlékművek, Török-

magyar harcosok Jászberényben). 

Hosszabb időt töltött Hollandiában, 

majd 1939-ben az Egyesült Álla-

mokban telepedett le és a chicagói 

Notre-Dame Egyetem tanára lett. 

Az emlékmű elkészültének körül-

ményeiről olvashatunk Dombóvári 

Antal „Rákosliget története 1907-

1950” című munkájában2: 

„1924 januárjában született dön-

tés arról, hogy az első világháború-

ban hősi halált halt rákosligetiek 

emlékére emlékművet állítanak. A 

Hősök Emlékét Megörökítő Országos 

Bizottságon keresztül megrendelték a 

243. számú tervet, melynek ára 2500 

kg búza volt. 

Az emlékmű készítője - Friedrich 

Loránd építész (1891-1946) – már 

május elsejére ígérte a mű leszállítá-

sát. A helyi közigazgatás azonban 

csak egy év múlva döntött a szobor 

felállítási helyéről. Ekkor Wandra 

Lajos irányításával megtörtént a 

szobor fölállítása, s a teret akkor 

nevezték el Hősök terének (addig 

Fackh tér volt). 1925. május 31-én 

József főherceg mondott avató beszé-

det. Sajnos pénzhiány miatt csak 50 

név került fel az emlékműre.” Az 

1925-ben felavatott emlékművet 

Rákosliget közönsége közadakozás-

ból készítette. Ebben az időszakban 

számos hősi emlékmű készült or-

szágszerte - ahogy a fenti idézet utal 

rá – számozott, zsűri által elfogadott 

típustervek alapján. A Friedrich Lo-

ránd építész irányítása alatt létreho-

zott emlékmű műkőből készült. Az 

1925 körül készült képeslap tanúsága 

szerint3 a szimbolikus műkő kerítés 

által határolt apró, füvesített terület 

közepén, sarkain stilizált háromne-

gyedes oszlopokkal határolt, szarko-

fágra emlékeztető négyzethasáb áll, 

amely gúla alakú felépítményben 

végződik, tetején egy szárnyait kiter-

jesztő turul madárral. Az emlékmű 

főnézetének oldalához öt lépcső ve-

zet. A lépcsők mellett elhelyezett 

műkő virágvázák az ünnepélyességet 

Hódos Mária 
Köztéri műalkotások Rákosmentén II. 

Rákosliget 

„Ha valaki megismeri szobrainkat, előbb-utóbb úgy érzi, szemé-

lyes ismerőseivé váltak.” 

Ráday Mihály1 

1 Prohászka László: Szoborsorsok, Kornétás Kiadó, Bp., 1994., p.6. 
2 Dombóvári Antal: Rákosliget története 1907-1950, Budapest, 2007., Rákosmenti Helytörténeti Füzetek V. évf. 1. sz. p. 97. 
3 A rákosligeti hősök emléke. Kiadta: Herbst műintézet Budapest – postatiszta – 1925 körül 

Eredeti: Erdős Renée Ház, ltsz.: F.511.78 

A hősi emlékmű 1925 körül 

A hősi emlékmű napjainkban 
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fokozzák. A gúla főnézeti lapján egy 

kardra helyezett koszorú lapos relief-

jét láthatjuk. A négyzethasáb főné-

zetét díszíti a dombormű, amely 

Körmendy Frim Jenő munkája. Szu-

ronyát  támadó állásban tartó, roha-

nó, zubbonyos katonát ábrázol, hát-

térben ágyúval. Ez a díszítőelem 

valószínűleg külön megállapodás 

tárgya volt, amit nem tartalmazott a 

típusterv. Az emlékmű mai állapota 

jelentősen különbözik az 1925-ös 

ábrázolástól. A műkő helyére fehér 

klinkertégla került. Csupán a gúla és 

a négyzethasáb emléktáblaként funk-

cionáló oldallapjainak felülete sima. 

A dombormű, mint egyetlen olyan 

elem, amely némi egyediséget köl-

csönzött az emlékműnek, eltűnt. 

A következő köztéri alkotás jóval 

későbbi keltezésű. 

Csekovszky Árpád keramikus-

művész (1931-1997) Rákosligeten 

élt és alkotott.  Halála után, családja 

áldozatos munkájának köszönhetően 

házának egy részét múzeummá ala-

kították át. Itt látható a mester élet-

művét bemutató állandó kiállítás, de 

helyet kaphatnak itt keramikusművé-

szek időszaki kiállításai is, sőt a te-

matikus gyermekfoglalkozások is 

rendszeresek a ház falai között. 

Rákosligeten a művész egy munkája 

került elhelyezésre. 

Az 1985-ben készült „Csobogó”, 

mint beltéri műalkotás, évtizedekig 

díszítette Rákosmente polgármesteri 

hivatalának földszinti fogadóterét. A 

2010. évi átépítések következménye-

ként az alkotás átkerült a rákosligeti 

Gregor József Általános Iskolába. 

Felállítása folyamatban van. A nyíló 

virágot, bimbót ábrázoló, körüljárha-

tó díszkút csöppnyi medencéjét élő, 

zöld növények övezik. A kékes-

barnás színekben pompázó fényes 

máz meg-megcsillan a csordogáló 

vízen és visszatükrözi mozdulatain-

kat. Csekovszky Árpád változatos, 

sosem ismétlődő alkotásai sorában 

érdekes színfoltként tűnik fel ez a 

mű is. Új helyén egészen más lesz a 

közönsége az alkotásnak. Húsz évig 

a hivatalba járó felnőttek vehették 

szemügyre, most pedig kíváncsi, 

szépségre vágyó gyerekek, gyakran 

oly sivár, környezetét színesíti majd. 

Az 1970-es évek időszakában a 

díszítő szobrászat fénykorát élte Ma-

gyarországon. Számos művészt jutta-

tott megrendeléshez az a kívánalom, 

hogy környezetünket tegyük lakha-

tóbbá, kellemesebbé, szebbé. Ennek 

jegyében, ebben az évtizedben, kerü-

letünkben is több óvoda, iskola és 

más közintézmény gazdagodott mű-

alkotásokkal. Avattak ekkor színvo-

nalas, környezetébe illő, sőt azt to-

vább élénkítő műveket, de előfordult 

ennek az ellenkezője is. Természete-

sen ez ma sincs másként, hiszen a 

művészet szubjektív műfaj. 

Bánkuti István szobrászművész 

(1946-) alkotása, a „Kakas” 1977-

ben készült Régiakadémiatelepre, a 

Heltay téri Bóbita Óvoda udvarába. 

A mára borostyánnal benőtt dom-

bocskán álló, büszke bronz kakas „A 

kiskakas gyémánt félkrajcárja” című 

magyar népmesét juttatja eszünkbe. 

(Reméljük az óvodába járó gyerekek 

is megismerik ezt a mesét, és össze 

is tudják kötni a szoborral.) A dom-

borított, hegesztett lemezekből ké-

szült alkotás a mai napig friss, érde-

kes. A lemezek illesztésénél látható 

durva, nem visszacsiszolt hegesztési 

nyomok tollpihék benyomását keltik, 

megbontva a sima felületek monotó-

niáját. 

Ács József szobrászművész (1931

-) „Meseoszlop” című, 1975-ben 

felállított alkotása a rákosligeti VI. 

utcai óvoda udvarán látható. A mese-

figurákkal díszített mű a művész 

remek térlátásának bizonyítéka. 

Babusa János szobrász (1964-)  

Gózon Gyulát ábrázoló szobrát 2005

-ben avatták. Állíttatója a Gózon 

Gyula Kamaraszínház Alapítvány 

volt. A színház épületének (Rákos-

liget, XV. utca 23.) emeleti magassá-

gában erre a célra kialakított erkély-

ről néz le ránk Gózon Gyula színész, 

aki 1935-től egészen haláláig, 1972-

ig a Nemzeti Színház tagja volt, és 

mintegy 90 filmben játszott. Az 

egészalakos, bronzból készült, pati-

názott alkotást, Babusa János szelle-

mesen egy színházi függöny elé he-

lyezte (amely sajnos egy kissé kopot-

tas). 

Az erkélyrács is funkciót kap az-

által, hogy a színész ráteszi kezét, 

miközben kutató tekintettel fürkészi 

közönségét. A szobrász, jellemábrá-

zolásában fontosnak tartotta kihang-

súlyozni Gózon Gyula eleganciáját, a 

részletekre való odafigyelés fontos-

ságát. 

A rákosligeti köztéri alkotások 

ismertetését két nagyszerű kvalitású 

emléktáblával zárjuk. Mindkét alko-

tást Ács József szobrászművész 

(1931- ) készítette. 

 

Bánkúti István: Kakas 

Babusa János: Gózon Gyula 

Csekovszky Árpád: Csobogó 
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A településnek 1901-ben már 

1650 lakosa volt, akik zömmel a 

katolikus vallást követték. Egyházi-

lag Rákoscsabához tartoztak, ide 

fizették a párbért, aminek mértékét 

az anyaegyházban és a filiákon az 

1892-ben tartott egyházlátogatáson 

határozta meg a püspök. A rákoscsa-

bai plébános ekkor Gallovits Győző 

volt, aki 1888-tól töltötte be ezt a 

tisztet. E plébániához tartozott 

filiaként Rákoskeresztúr és Pécel. 

Utóbbi településen a híveket a Rá-

koscsabán élő, külön káplán látta el, 

Rákoskeresztúron pedig a plébános 

minden harmadik vasárnap és hét 

közben két alkalommal tartott misét. 

Ezzel a megoldással a keresztúri 

hívek nem voltak elégedettek, vi-

szont a rákosligetiek úgy érezték, 

hogy ők a befizetett párbér ellenében 

még ennyit  sem kaptak. Gyermekeik 

állami iskolába járnak, ahol az egyik 

tanító néni tartja a hittan órákat. Az 

általuk látogatott rákoskeresztúri 

templomban az ottani lakosság igé-

nyeinek megfelelően szlovák a pré-

dikáció, amit viszont ők nem érte-

nek. Azt kérték a püspöktől, legyen 

náluk önálló káplánság, vagy leg-

alább kapjanak a pécelihez hasonló-

an saját káplánt. A kérésről Matejka 

Vilmos kerületi esperes mondott 

véleményt, aki korábban maga is 

rákoscsabai plébános volt, így ismer-

te az itteni helyzetet. Azt javasolta, 

ne csökkentsék a párbért, de tegyék 

lehetővé, hogy azt a rákosligetiek 

maguk szedjék be, és a péceli káplán 

időnként ezen a településen is miséz- 

1998-ban került elhelyezésre a 

Hősök tere 9. sz. alatt Csekovszky 

Árpád emléktáblája. A felpolírozott 

mészkő felületen nagyszerű érzékkel 

(betűméretek, sortávolságok, sor-

hossz) elhelyezett szöveg meglepően 

sok információt tartal-

maz, de nem veszi el a 

helyet a portrédombor-

műtől sem, sőt tökéletes 

összhangban vannak 

egymással. Csekovszky 

Árpád portréjának érzé-

kenyen mintázott plaszti-

kája arról tanúskodik, 

hogy a két mester jól 

ismerte egymást. A port-

ré, mintha egy összefüg-

gő mozdulatsorból kira-

gadott pillanatot kapott 

volna el. Az arc mimiká-

ja, a pillantásban rejlő 

feszültség megfogja a néző tekinte-

tét. 

2008-ban a mester, Gregor József 

(1940-2006) kiváló operaénekes 

emlékére készített emléktáblát az ő 

nevét viselő, Gregor József Általános 

Iskola belső terének egyik falára. 

Gregor József Rákosligeten született, 

itt is végezte elemi iskolai tanulmá-

nyait. Szerette Rákosligetet és gya-

kori vendég volt a későbbiekben is.  

Az emléktábla Ács 

József szobrászmű-

vész kitűnő arányér-

zetéről tanúskodik. A 

bronz portrédombor-

mű mesterien szer-

kesztett, érzékenyen 

mintázott alkotás. A 

konkáv és konvex 

felületek játékával 

teljességgel kiaknáz-

za a fény-árnyék adta 

lehetőségeket. A fi-

no man c ize l lá l t 

bronzfelületen siklik 

a fény. Az alkotónak 

sikerült visszaadnia Gregor József 

személyiségéből azt a melegséget, 

nyitottságot, amit azok is éreznek e 

műben, akik nem ismerték személye-

sen, de látták a vele készített interjúk 

során mosolyát, mimikáját, gesztusa-

it. 

Tavasszal, ha már kellemes lesz a 

séta, keressék fel az alkotásokat! 

Bizonyosan örömüket lelik majd 

benne. 

Ács József: Meseoszlop 

Dóka Klára 
Rákosliget, Magyarok Nagyasszonya plébánia 

1897-ben Fach Károly miniszteri tanácsos kezdeményezésére 

a Munkásbiztosító Pénztár vezetősége Rákoskeresztúrnak a 

Budapest-Hatvan vasútvonalon túli részén területet vásárolt, és 

itt – kísérleti jelleggel – Munkásotthon Szövetkezetet illetve Tele-

pet hozott létre. A szabályosan kialakított, számozott utcákban 

házak épületek, az eredeti szándék szerint munkások számára. A 

kísérlet azonban nem sikerült, mert az alacsony jövedelmű, vagy 

munkanélkülivé vált eredeti lakosok eladták házaikat, és a telep 

jellege megváltozott. Az 1900-ban alakult Munkásotthon Telep 

nevét a Belügyminisztérium 1903-ban Rákosligetre változtatta, 

amely 1907-ben önálló nagyközség lett.1 

1 ZSEMLEY Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék. Buda-

pest 1938. 318-319. p., VÁCI PÜSPÖKI LEVÉLTÁR 

(VPL) Acta par. Rákoscsaba 1274/1903., 1743/1907. 

Ács József: 

Csekovszky Árpád 
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zen. Utóbbi javaslatot ugyan nem 

tudták megvalósítani, azonban az 

egyházadó külön beszedéséről, a 

magyar prédikációról tárgyalások 

kezdődtek, és kezdetben e célból a 

hitközség ideiglenesen megszerve-

ződött. egyházadó külön beszedésé-

ről, a magyar prédikációról tárgyalá-

sok kezdődtek, és kezdetben e célból 

a hitközség ideiglenesen megszerve-

ződött. Gallovits megígérte, hogy 

hetenként fél napig hittant fog tartani 

az állami iskolában.2 Következő 

lépésként 1903-ban Templomépítő 

Bizottság is alakult, amelynek elnö-

kéül Wlassich Gyula vallás- és köz-

oktatásügyi minisztert sikerült meg-

nyerni. 

A rákosligeti katolikusoknak nem 

tetszett, hogy hetenként csak fél na-

pig van hittan az állami iskolában. 

Kérték, legyen önálló hitoktató 

Rákosligeten, akinek lakhatási lehe-

tőséget biztosítanak. A kérést a püs-

pök is támogatta, de a javadalmazás 

kérdését nem tartotta megoldottnak. 

Időközben, 1903-ban a Temp-

lomépítő Bizottság az állami iskolá-

ban szükségkápolnát rendezett be, 

amelyet Gallovits Győző plébános 

áldott meg. A hívek lelki gondozását 

illetően az volt a plébános vélemé-

nye, hogy ide külön káplán kellene, 

azonban a rákosligetieket túl 

„rátartinak” ítélte ahhoz, hogy el 

tudnák őt tartani A tárgyalások során 

úgy döntöttek, hogy a Templomépítő 

Bizottság nem szedi a párbért, az 

továbbra is a plébános feladata lesz, 

azonban Gallovits megígérte, hogy a 

beszedett pénzből bizonyos összeget 

visszaad a templom építésére. Haj-

landó lett volna Rákosligeten is mi-

séket tartani, de a püspök szerint 

annyira le volt terhelve, hogy ezt 

nem lehetett megoldani. Azt javasol-

ta a rákosligetieknek, maguk gon-

doskodjanak lelkészről. 

1904-ben az ideiglenesen műkö-

dő hitközség összeállította alapsza-

bályait. Továbbra is az volt a fő tö-

rekvésük, hogy önálló káplánság 

jöjjön létre Rákosligeten, amivel 

megoldódna a hitoktatás és a 

pasztoráció kérdése is. Egyéb lehető-

ség híján a fővárosból hívtak hitok-

tatót, aki átvette az iskolában az ok-

tatást, és miséket is mondott. Nem 

lakott a településen, de fizetését és 

útiköltségét biztosították.3 Még 1905

-ben és 1906-ban tartott üléseket a 

szervezet, amelyeken főként a párbér 

megváltásának ügyét tárgyalták, 

majd választottak egy kilenctagú 

bizottságot az operatív ügyek intézé-

sére. A külön hitközségi szervezke-

dés azonban fokozatosan megszűnt.4 

Mivel időközben a Templomépítő 

Bizottság is működött, sőt gyűjtést is 

szervezett a templom építésére, ők 

képviselték a katolikus közösség 

érdekeit. 

1909-re Rákosligeten már 402 

ház épült fel, és még újabb 55 építé-

sét tervezték. Mivel a fővárosban a 

lakbérek egyre emelkedtek, népsze-

rűek voltak ezek a parcellázások. A 

Templomépítő Bizottság úgy vélte, 

legalább 1000-ig fog emelkedni a 

házak száma. Bár, mint jeleztük, a 

munkásoknak hozták létre a telepet,  

a lakosok 40 %-a volt már ekkor 

tisztviselő és magánzó, közel 60 % 

az iparosok közé tartozott. A katoli-

kusok száma a bizottság becslése 

szerint ekkor már elérte a 2500 főt.5 

Önálló hitoktató lelkész kiküldését 

kérték, akinek jövedelme lett volna a 

hitoktatói fizetés, öt korona egy-egy 

miséért, egy korona a szentbeszéde-

kért, és egy részét meg akarták tarta-

ni a plébániát illető párbérnek is. A 

templom építéséhez segítséget kér-

tek a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-

nisztériumtól közalapítványi pénzek 

igénybe vételére, mert akkor szerin-

tük a lakosság adakozási kedve is 

fokozódik. 1909-ben a bizottság 

elszámolt az eddig befolyt összeg-

gel, aminek egy részét az ideiglenes 

kápolna berendezésére fordították.6 

1910-től a templomra való gyűj-

tés új lendületet vett. A Munkásott-

hon Szövetkezet és a nagyközség 

vezetősége helyet jelölt ki és adott át 

az építkezés számára. Ennek közelé-

ben az iskola mellett megvettek egy 

házat, ahová a plébániát tervezték. 

Az 1910. szeptember 25-én tartott 

gyűlésen a katolikus lakosok elhatá-

rozták, hogy a templom és a közös-

ség védőszentjéül Boromei Szent 

Károlyt választják. Ezzel emlékezni 

akartak a Munkásotthon Telep alapí-

tójára, Fach Károlyra is.7 

Az iskola épületében a miserend-

del alkalmazkodni kellett a tanítás 

menetéhez. 1912-ben például külön 

problémát jelentett a nyári szünetre 

eső úrnapi körmenet megtartása. 

Ehhez a püspök külön engedélyére 

volt szükség, és annak igazolására, 

hogy az Oltáriszentség tiszteletét 

megfelelően biztosítani tudják.8 Egy-

re sürgetőbbé vált a templom építé-

sének megkezdése. Bár a telek ren-

delkezésre állt, a pénz nagyon nehe-

zen gyűlt össze. 1910-ben a reformá-

tusok, 1912-ben a zsidók emeltek 

imaházakat, de a katolikusoknak erre 

az időre mindössze 7000 koronát 

sikerült összegyűjteni. 

Archív képeslap az 1905-10 közötti időszakból. Az iskola előtti 

harangláb jelzi, hogy az épületben kápolna működik. (Erdős Re-

née Ház digitális adattára, eredeti: dr. Dombóvári Antal)  

2 VPL Acta par. Rákoscsaba 1994/1902. 
3 VPL Acta par. Rákoscsaba  3016/1904. 
4 VPL Acta par. Rákosliget 4648/1917. 

(benne 5983/1907). 
5 VPL Acta par. Rákoscsaba 2809/1909. 
6 VPL Acta par. Rákoscsaba 1072/1909. 
7 VPL Acta par. Rákosliget 5246, 5426/1910. 
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A kerületi esperes szerint a Val-

lás- és Közoktatásügyi Minisztéri-

umtól 20-30 ezer korona közalapít-

ványi segélyre volt szükség, vala-

mint arra, hogy a rákoscsabai plébá-

nos adja át a párbér megígért részét. 

Véleménye szerint egy helyben lakó 

hitoktató kellett volna, aki előmozdí-

taná az építkezés ügyét, ezt azonban 

nem lehetett megvalósítani. A mi-

nisztérium csak akkor tudott volna 

önálló hitoktatót fizetni, ha valam-

ennyi iskola állami kézben lett volna. 

Mivel a gyerekek egy része egyházi 

iskolákba járt, a meglévő létszámra 

nem lehetett állami állást szervezni. 

A rákosligetiek most sem tudtak 

eltartani egy helyi káplánt. Ekkor a 

rákoscsabai plébánián két káplán 

volt, az egyik – mint jeleztük – a 

péceli híveket látta el, de hasonló 

okokból ekkor még nem költözött ki 

a településre. Ha ezt a megoldást 

alkalmazzák Rákosliget esetében, az 

a másik csabai káplán státusát veszé-

lyeztette volna.9 

1913-ban elfogadták Sztanek Pál 

építész templomterveit, amelyeket 

Skolnek Pál ellenőrzött. Ekkor már 

rendelkezésre állt a szükséges pénz 

is. A lakossági hozzájáruláson  kívül 

a minisztérium 16 ezer korona se-

gélyt, a püspök 5000 korona támoga-

tást adott, az egyik hívő, Hank Gá-

borné alapítványt tett, ami kölcsön 

felvételét tette lehetővé. 1914. május 

1-jén letették a templom alapkövét, 

1915-ben elkészült lucfenyőből a 

neogótikus oltár, Strizs István isasze-

gi asztalos munkájaként, amelyhez 

az oltárképet Széchy Gyula helyi 

festőművész festette.10 A templomot 

1915. augusztus 15-én Varázséji 

Béla prépost, újpesti plébános szen-

telte fel Boromei Szent Károly tiszte-

letére.11 

Az építési költség összesen 

40.000 korona volt. Ebben nem sze-

repel a belső berendezés ára, mert azt 

a Római Katolikus Nővédő Egyesü-

let tagjai és más hívek adták. Harang 

szintén nem volt még a templomban, 

hanem a téren felállított, valamennyi 

felekezet által használt haranglábat 

vették igénybe.12 

1913. december 17-én Lakatos 

Kálmán, az akkori rákoscsabai plé-

bános kezdeményezte, hogy a hitélet 

előmozdítása érdekében legyen 

Rákosligeten önálló káplánság. Az-

zal érvelt, hogy van lelkészlak, a 

vallásalapi segély megérkezése után 

megépül a templom, és a viszonyo-

kat jól ismerő egyik káplánja menne 

át – a település költségére – Rákos-

ligetre.13 A püspök a kérés teljesíté-

sére elvi engedélyt adott. 1914. janu-

ár 4-én a Templomépítő Bizottság 

foglalkozott a kérdés anyagi vonat-

kozásaival. Korábbi ígéretüknek 

megfelelően 400 koronát ajánlottak 

fel, amihez jött a 600 korona hitokta-

tói fizetés, a párbér és 1.200 korona 

kiegészítést kértek a Kongrua Ta-

nácstól. Ebből csak 800 koronát kap-

tak, de Hillenbrand Móric így is elfo-

gadta a megbízást. Átköltözött a 

rákosligeti plébánia házba, és a 

templom felszentelésének évében 

megkezdte működését az önálló káp-

lánság.14 

Mint jeleztük, az 1904-ben ideig-

lenesen megalakított hitközség ér-

demben nem működött, azonban a 

templom felszentelése után egyre 

nagyobb szükség lett volna tevé-

kenységükre. Az 1910-ben megvásá-

rolt lelkészlak épületén átalakításo-

kat kellett végrehajtani, de ezekkel 

nem mindenki értett egyet. 1918-ban 

az egyik hívő jelezte a püspöknek, 

hogy a plébános nagyon rossz körül-

mények között lakik, a két helység-

ből álló házban mindössze egy folyo-

sót építettek, ahhoz se kamra, se fé-

szer nem tartozik, így a tűzifát is a 

szobában kénytelenek tárolni. Laka-

tos Kálmán úgy vélekedett, hogy a 

templom építése miatt nem kerülhe-

tett sor a plébánia korszerűsítésére. 

Ugyanakkor az építkezés után igen 

sok anyag maradt, amit ilyen célokra 

lehetett volna felhasználni.15 

Az autonóm egyházközség meg-

alakulását a nagyközség vezetősége, 

a rákoscsabai plébános és a 

rákosligeti egyházgondnok egyaránt 

sürgette. A plébánia ház ügyén kívül 

intézkedniük kellett volna a templom 

műszaki felülvizsgálatában, az építé-

si költségek ellenőrzésében, temetői 

kápolna építését illetően is. A Temp-

lomépítő Bizottság érdemi működése 

az építkezés befejezése után meg-

szűnt, de ennek tagjai különben sem 

lettek volna illetékesek intézkedni 

valamennyi ügyben. 1917-ben össze-

állították az egyházközség új szerve-

zeti szabályzatát, de ezt a káptalan 

még hibásnak találta. A szervezés 

így újabb két évig húzódott. 1919. 

május 25-én a Polgári Kör nagyter-

mében tartott gyűlésen véglegesítet-

ték a kijavított dokumentumot, amire 

már megkapták a jóváhagyást.16 

1919-ben e szervezet kezdemé-

nyezte, hogy a rákosligeti káplánsá-

got plébánia rangjára emeljék. Laka-

tos Kálmán támogatta a kérést. Ek-

kor már ötödik éve élt lelkész a tele-

pülésen, kántori, harangozói álláso-

kat szerveztek. Templomi, plébániai 

Képeslap, 1915-25.  (Erdős Renée Ház digitális adattára, 

 eredeti: Országos Széchenyi Könyvtár Kisnyomtatványtár)  

8 VPL Acta par. Rákosliget 51/1912. 
9 VPL Acta par. Rákosliget 1123/1913. 
10 Budapest templomai. Rákosmente. XVII. kerület. 

Budapesti Városvédő Egyesület. templomtörténeti 

sorozat V. 16. p. 
11 VPL Acta par. Rákosliget 3165/1915. 
12 VPL Acta par. Rákosliget 5009/1916. 
13 Pótlásáról később történt intézkedés Rákoscsabán. 
14 VPL Acta par. Rákosliget 5945/1920. 
15 VPL Acta par. Rákosliget 1237/1916. 
16 VPL Acta par. Rákosliget 2543/1919. 
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földeket nem tudtak venni, de letétbe 

helyeztek 3.000 koronát, aminek 

kamata rendszeres bevételt biztosí-

tott. A plébános fizetését évi 1.200 

koronában állapították meg. A püs-

pök a templomot építő káplánt, 

Hillenbrand Móricot nevezte ki első 

plébánosnak.17 

A 20. század folyamán a telepü-

lés lakossága folyamatosan nőtt. 

1910-ben 2624 fő lakta, akik közül 

1739 (66,3 %) volt katolikus.18 1920-

ban 2758, 1930-ban 3112, 1941-ben 

3168 személyt  írtak össze. A gyara-

podás annak volt köszönhető, hogy 

1926-ban újabb parcellázás kezdő-

dött, és ekkor 120 telket mértek ki. 

1930-ban a lakosság 68,7 %-a volt 

katolikus (2139 fő), 19,3 % protes-

táns, 8,6 % pedig a zsidó vallást kö-

vette.19 

1919-től a képviselőtestület és az 

egyháztanács tagjait hat évre válasz-

tották meg. Ez a működésben gyak-

ran zavart okozott, mert a lakosság 

jelentős része ebben az időben állami 

tisztviselő volt, akiket a korabeli 

gyakorlat szerint gyakran küldtek 

más-más állomáshelyekre, a kiesőket 

pedig nem lehetett pótolni. Így áttér-

tek a háromévenkénti választásra, 

amit az egyházközség 1932-ben ki-

dolgozott alapszabálya is rögzített.20 

1922-ben a hívek két harangot 

ajándékoztak a templomnak. 1924-

ben vallásalapi segélyt kértek a plé-

bánia kibővítésére, amit el is nyertek. 

1928-ban új plébánia építése kezdő-

dött, amihez kölcsönt vettek fel.21 

1932-ben a templom belső festésére 

került sor, 1934-ben toronysisak 

épült, majd a következő évben bőví-

tést határoztak el. Kiss Barnabás 

tervei szerint két kereszthajót emel-

tek, két kápolnával.22 

A megnövekedett feladatok miatt 

Lokaicsek Károly rákoscsabai plébá-

nos kérte, hogy a rákosligeti és a 

rákoscsabai állami iskolában – a 

minisztérium költségére – szervezze-

nek önálló hitoktatói állást. Ez a 

rákosligeti plébánost, Hillenbrand 

Móricot is mentesítette az ilyen köte-

lezettségek alól.23 A lakosság telje-

sebb lelki gondozása érdekében 1936

-ban Rákosligeten kápláni állást 

szerveztek. Már ebben az évben szó-

ba került a plébánia határainak mó-

dosítása, illetve kiterjesztése. Rákos-

csaba Ófalutól északra, az 1921-től 

kezdődő parcellázások nyomán ki-

alakuló mai Rákoscsaba-Újtelep 

Rákosligethez közelebb élő lakói 

szerettek volna egyházilag ide tartoz-

ni, és ezt 1936-ban kérték a püspök-

től. Ekkor már folyamatban volt, 

hogy ezt a területrészt közigazgatási-

lag is átcsatolják. A püspök válaszá-

ban kérte, várják meg ezt a döntést. 

Az átcsatolás a rákoscsabai plébániá-

tól 1947-ben végül megtörtént.24 

Még 1936-ban hasonló kéréssel 

jelentkeztek az Akadémiatelepiek 

(ma: Régiakaémiatelep) is, akik Rá-

koskeresztúrtól akartak egyházilag 

elszakadni. A telep lakosai szintén új 

beköltözők voltak. Az utód nélkül 

meghalt Vigyázó Ferenc birtokát a 

Magyar Tudományos Akadémiára 

hagyta, ahol szintén parcellázásra 

került sor. 1939. november 20-án e 

telepen Kápolna Egyesület alakult, 

amely gyűjtést szervezett egy 

misézőhely létesítésére.25 1947-ben 

újra felvetették a Rákosligethez való 

csatlakozás kérdését, mivel a közel-

ségen kívül az ottani egyházközség 

élete is vonzóerőt gyakorolt rájuk. 

Végül 1955-től ezzel a teleppel is 

növekedett a rákosligeti plébánia 

területe.26 

Rákosligeten 1922-től alakultak 

katolikus egyesületek, amelyek kö-

zül a legjelentősebb a Szentolvasó 

Társulat és a Emericana volt. Ezek 

zavartalan működéséhez 1937-ben az 

egyházközség kultúrházat vett.27 

Ebben az évben a templom újabb 

festésére is sor került. 

Rákosligeten a második világhá-

ború alatt az egyházi épületekben 

nem esett különösebb kár. 1944 ok-

tóberében az iskolát német katonaság 

szállta meg, az oktatás magánházak-

nál, a hittan a kultúrházban folyt. 

1944. november 5-től kitelepítették a 

községet, az elhagyott házakat a ro-

mánok és a németek fosztogatták. Az 

akkori káplán, Babócsa Endre is ide-

iglenesen Kerepesre költözött, majd 

visszatért híveihez. 1945 január vé-

gére újra népes volt a község, meg-

nyílt az iskola, de nem lehetett hasz-

nálni, mert hadikórház is működött 

benne. Ez év húsvétján az egyházi 

élet zavartalanul folyt, a híveket sem 

az oroszok, sem a kommunisták nem 

háborgatták. Az iskolában is órarend 

szerint folyt már a tanítás. A legna-

gyobb gondot az élelem beszerzése 

jelentette. Sem a falunak, sem az 

egyháznak nem volt földje, mindent 

vásárolni kellett.28 1945-ben a 30 éve 

itt tevékenykedő Hillenbrand Móric-

tól a plébániát Babócsa Endre vette 

Bényi László festőművész 

fiatalkori, 1920-as években 

készült rajza Hillenbrand 

Móric esperesről. (ERH) 

17 VPL Acta par. Rákosliget 3803/1920. 
18 CHOBOT Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtá-

ra. Vác 1915. I. köt. 228. p. 
19 ZSEMLEY, 1938. 319.p., Az 1941. évi népszámlálás 

500.p. 
20 VPL Acta par. Rákosliget 2689/1927., 2333/1933. 
21 VARGA Lajos - Sándor Frigyes A váci egyházmegye 

történeti földrajza Vác 1997. 208. p.,  VPL Acta par. 

Rákosliget 2294/1924., 2828/1928. 
22 VPL Acta par. Rákosliget 4110/1935. 
23 VPL Acta par. Rákosliget 2565/1930. 
24 VPL Acta par. Rákosliget 5080/1936. 
25 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 312/1940., 3628/1942. 
26 VPL Acta par. Rákoskeresztúr 698/1947., Rákoscsaba 

3310/1955., Rákosliget 119/1956. 
27 VPL Acta par. Rákosliget 3718/1937. 
28 VPL Acta par. Rákosliget 338/1945. 

Tábori oltár, amelyet az 

iskolaépület kápolnájában  

használtak 
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át, de Hillenbrand továbbra is a plé-

bánia házban lakott nővérével.29 

Az 1947/48. évi hitéleti jelenté-
sek jól működő egyházközségről, 
aktív hitéletről számolnak be. A gye-
rekek különösen vallásosak voltak: 
vasárnaponként 80 %-uk áldozott, de 
hátköznaponként is elérte ez a 30 %-
ot. Megújult az 
egyesületi élet. A 
korábbi szerveze-
tek mellett létre-
jött a Mária Kong-
regáció, a Keresz-
tény Iparosok 
Egyesülete, a Cre-
do. Különösen az 
utóbbi volt jelen-
tős a településen. 
Megszervezték a 
Kari tászt ,  24 
konyhán főztek 
ingyen ebédet 300 
rászorulónak. Két 
egyházközségi tu-
dósító volt: 1946-
b a n  a 
„ F é n y s z ó r ó ” , 
1947-ben a „Ve-
lünk az Úr” című.30 
Az egyházi iskolában 23 osztályban 
folyt hitoktatás, hetenként két alka-
lommal, összesen 46 óra. A plébános 
1948-ban a püspöktől hitoktató szer-
zetest kért segítségül. A szerzetes-
rendek megszüntetése után teljesült 

is ez a kérés.31 

Feloszlatás lett a sorsa a lazarista 
rendnek is, amely Ménesi úti kápol-
nájában egy értékes, Szent István 
tiszteletére készült oltárral rendelke-
zett. Ezt 1952-ben Rákosligetre szál-
lították, és az új oltárnak megfelelő-
en megváltozott a templom titulusa 
is. A templom régi oltárát Kesztölc 
községnek ajándékozták el.32 Az 
egyesületek feloszlatása, az iskolák 
államosítása, a hitoktatás korlátozása 
és más állami intézkedések miatt 
egyre kevesebben mertek feladatokat 
vállalni a képviselő testületben. So-
kan kiléptek vagy elköltöztek. Az 
operatív teendőket 1953-ban kétsze-
mélyes gondnokság (gondnok és 

templomatya) látta el.33 

1950-ben Rákosliget Nagy-
Budapest, ezen belül a XVII. kerület 
része lett. 1951-ben Babócsa Endré-
től Záhorszky Gyula vette át a plébá-
niát, aki azt 1956 végéig vezette. 
1955-ben, majd 1974-ben újra festet-
ték a templomot, 1958-ban, 1962-
ben tatarozták, ugyanebben az évben 

került sor a plébánia bővítésére is.34 
1956-ban a püspök által biztosított 
kisegítő lelkész meghalt. Utódja nem 
kapott letelepedési engedélyt Nagy-
Budapesten. Záhorszky Gyula és 
káplánja nehezen tudta ellátni a la-
kosságot, arról panaszkodtak, hogy 
ünnepnapokon hat misét is tarta-

nak.35 

1956 végén a plébános eltűnt, 
valószínűleg elhagyta az országot. 
Néhány hónapig Horváth II. József 
látta el a plébániai teendőket, majd 
1957 áprilisában azokat Pathényi 
Sándor vette át.36 1981-től több, mint 
két évtizedig Kis József volt a plébá-
nos, majd  2004-től két évig Snell 
György, 2006 óta pedig Tampu- 
-Ababei József tevékenykedik plébá-
niai kormányzóként, majd 2008-tól 

plébánosként. 

1982-1984 között a szentély mö-
gött sekrestye és hittanterem épült. 
1992-ben újjáalakult a lazarista rend, 
és a 40 évvel korábban átadott oltárt 
visszakérték. A templom ekkor új 
főoltárt kapott, és védőszentje Ma-
gyarok Nagyasszonya lett. Az 1993. 
évi egyházmegyei határrendezés 
során a plébánia átkerült a Váci Egy-
házmegyéből az Esztergomi Főegy-
házmegyébe. Jelenlegi határai: Szilas 
patak – Naplás tó – Simongát utca – 

Cinkotai út – Rákosligeti határút – 
Határhalom utca – Rákos patak  - 
Budapest - Hatvan vasútvonal – Tura 

utca – Diadal utca – Naplás út. 

A templom szabadon álló, neogót 
épület, kb. 30 méter magas homlok-
zati toronnyal. Az egyenes záródású 
szentéjt diadalív választja el a hajó-

tól, amin rabic 
á l m e n n y e z e t 
található. A dia-
dalívre Szent 
István, Szent 
László, Szent 
Imre, a kereszt-
hajó fölött két-
két evangélista 
képét festették 
fel. Valamennyi 
secco Nagy Já-
nos és Kutas 
Artúr helyi festő-
művész alkotása. 
Az 1992-ben 
felállított neogó-
tikus főoltáron a 
három védőszent 
Boromei Károly, 

Szent István és 
Magyarok Nagy-

asszonya szobra áll, valamennyit 
Máriahegyi János készítette. A szem-
bemiséző oltár a lazaristáktól ideke-
rült menza, előlapján négy oszloppal, 
az oszlopok között mozaikdíszítés, a 

középsőn a kitárt karú Kisjézus.  

A mellékhajókban elhelyezett két 
oltár közül a bal oldali Jézus Szíve, a 
jobb oldali Szűz Mária tiszteletére 
épült. A szószék mellvédjén középen 
Jézus, a Jó Pásztor, kétoldalt két-két 
evangélista látható. Az üvegablakok 
Palka József munkái. Az előcsarnok 
kápolnájában a Fatimai Szűz Mária 
szobra van, a falon Szent Rita képe. 
Itt áll a lazarista Szent Francesco 
Régis Clét szobra is. A bejárattól 
jobbra, a fal mellett Szűz Mária és az 
alvó Kisjézus szép szobra látható.37 

A 2011. évi templombúcsúra, azaz 
október 8-ára készült el „Vajk meg-
keresztelkedése” című nagyalakú 
festmény restaurálása, amit Szabó 
László restaurátor felajánlásból vég-
zett. A kép a Jézus szíve mellékoltár 

falán lett elhelyezve. 

29 VPL Acta par. Rákosliget 1199/1945. 
30 VPL Acta par. Rákosliget 1195/1946., 699/1947. 
31 VPL Acta par. Rákosliget 4958/1948., 2639/1951. 
32 VPL Acta par. Rákosliget 2286/1952. 
33 VPL Acta par. Rákosliget 2355/1953. 
34 VPL Acta par. Rákosliget 2055/1955., 3635/1958., 

797/1962.  
35 VPL Acta par. Rákosliget 1998/1956. 
36 VPL Acta par. Rákosliget 1749/1957. 
37 Budapest templomai, XVII. ker. 16-17. p. 

A főoltár szobrai 
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Az egyházközség lelkipásztori 

tisztébe 1940. május 19-én beikta-

tott1 Ivanyos Lajos2 vetette fel szol-

gálata kezdetén, hogy jó lenne fel-

építeni egy új templomot lelkészla-

kással, gyülekezeti teremmel és egy-

házfi lakással. 

A presbitérium jóváhagyásával a 

terveket Padányi Gulyás Jenő3 épí-

tészmérnök készítette el. A munkák 

első részét el is kezdték az imaház 

melletti területen. Elsőként felépült 

egy irodának használt helyiség és 

egy félkomfortos, egyszobás egyház-

fi lakás, azzal a céllal, hogy a későb-

biekben ezt már beépítik a tervbe 

vett épületbe. A beruházás fedezeté-

nek csak egy része, 15.000.- pengő 

állt rendelkezésre. A fennmaradó 

költségeket a gyülekezet tagjainak 

évente 2.000.- pengő céladományá-

ból, illetve banki kölcsönből kíván-

ták fedezni. A tervezett építkezést 

segítették a „TEMLOMÉPÍTŐ 

KÖNYVECSKÉNEK” nevezett 

adománygyűjtő kisnyomtatványok4 

is. Az Ivanyos Lajos által szerkesz-

tett „gyűjtőívek” négy oldalból áll-

tak, amelynek nyitóoldalán a megter-

vezett templom főhomlokzatának 

rajzát helyezték el. A templomterv 

alatt kézzel írva került kitöltésre az 

ív sorszáma és a gyűjtést vállaló ne-

ve, mint „rákosligeti református 

templomépítőé”. A belső két oldal a 

„TEMPLOMKÖVEK”-nek nevezett 

adománygyűjtő bélyegek beragasztá-

sára szolgált, amelyeken szintén a 

felépítendő templom főhomlokzatát 

ábrázolták. 

Millisits Máté 
A rákosligeti református templom építését támogató „TEMPLOMKÖVEK” 

az 1940-es évek elejéről 

A rákosligeti imaházon az 1910. november 6.-kai felszentelé-

sét követő 30 évben, csak minimális javításokat végeztek, ezért az 

épület nagyon rossz műszaki állapotba került.  

1 Ivanyos Lajos beiktatása igazi közéleti eseménynek számított, az új lelkészt köszöntötte többek között dr. Major László a Külmisszió és az Evangéliumi Diákszövetség nevében; 

azután dr. Gráf Elemér a Betánia Szövetség részéről Kósa Pál evangélikus lelkész; Hillenbrand Móricz római katolikus esperes-plébános, a ligeti  egyházközsége nevében; valamint a 

gödöllői főrabbi. A közösségi elöljárók nevében Faragó Zoltán a Rákosligeti Református Egyházközség későbbi presbitere és jegyzőkönyvvezetője. Felszólaltak még az iskolák, a 

hadirokkantak, a tűzoltók, a postások, a Vöröskereszt, a Polgári Kör képviselői is. 
2 Ivanyos Lajos (Ómoravica, 1901. július 2- Budapest, 1973.február 13.) 
3 Padányi Gulyás Jenő (Técső, 1900. május 21. – Billings, 1982. november 8.) építészmérnök, politikus, néprajzi gyűjtő, plakáttervező. A magyarországi építészek 1930-as évekbeli 

népi mozgalmának vezető alakja. 1945-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt és alkotott. Ő tervezte az 1927-1933 között felépült angyalföldi református templomot is. 
4 A kisnyomtatványt a Zuglóban 1928-1948 között működő Sylvester Nyomda Rt. készítette. 

A kép őrzési helye: DMREK Ráday Levéltár  
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A holland és magyar reformátu-

sok baráti kapcsolata több évszázad-

ra nyúlik vissza. A XX. század ele-

jén a holland protestánsok kiemelten 

fontos segítséget nyújtottak a magyar 

hittestvéreiknek. Amint Kuyper 

Henriette megfogalmazta: ”Hollan-

dia szíve most, könyörülettel telve, 

Magyarország felé van fordulva, és 

készséggel segíti ezt az országot 

nagy szükségében.” 

A segítségnyújtásnak két fontos 

formája volt, a szegény magyar gyer-

mekek Hollandiában történő üdülte-

tése, Magyarországon pedig a gyer-

mekek étkeztetése. 

Hágában Kuyper Katalin kezde-

ményezésére 1920 közepén Refor-

mátus Gyermekétkeztetési Akció 

alakult C. van der Voort von Zijp, 

holland országgyűlési képviselő el-

nökletével, C. de Neef és Kuyper 

Katalin vezetésével. Voort von Zijp 

1920 őszén járt Budapesten, hogy 

személyesen intézkedjen az akkor 

már 60 000 korona felhasználásáról, 

amelyet Kuyper Katalin Amerikában 

élő hollandoktól gyűjtött. A bizottság 

vállalta napi 1 000 gyerek ellátását. 

Egyetlen kikötése csak az volt, hogy 

a gyermekeket valláserkölcsi neve-

lésben is részesíteni kell. Így 1920 

telén Budapesten 15 helyen elindul-

hatott a rászoruló gyermekek ebéd-

del, uzsonnával való ellátása, az ét-

kezések között pedig fűtött napközi 

otthonban vasárnapi iskola módjára 

elindult a vallásos nevelés.1 

A 16 körzetben,2 név szerint a 

fasori- és a kőbányai református pa-

rókián, az angyalföldi új missziós 

területen (ún. „Tripolisz” fővárosi 

telepen), a külső-ferencvárosi új 

missziói körben (a Lorántffy-Egylet 

Család utcai helyiségében) és 

Erzsébetfalván 100-100; a Zuglói 

református parókián, a külső lipótvá-

rosi új missziói körben, a Bethesda 

kórház egyik helyiségében, Újpesten, 

Óbudán, Rákosligeten, Kispesten 

(Wekerle-telep) és Rákosszentmihá-

lyon 50-50; Pestújhelyen 75, a budai 

egyházrészben, Kelenföldön 25 

gyermek étkeztetését tudták biztosí-

tani.3 

Az élelmiszereket a Holland 

Comité gyűjtötte össze és Magyaror-

szágon a Bethesda Kórház osztotta 

szét. Így havonként vagy kéthavon-

A hátsó oldalon a lelkipásztor 
által megfogalmazott felhívást olvas-
hattuk: 

„TEMPLOMKŐVEK” 

Összegyűjtésére adjuk egyházunk 
tagjainak a kezébe ezt a „TEMLOM-
ÉPÍTŐ KÖNYVECSKÉT”. 

Ezekből épül fel a mi áldozat-
készségünk nyomán a rákosligeti 
templom. Minden bélyeg egy-egy 
kisebb vagy nagyobb követ jelent a 
templom falában, minden megtelt 
könyvecske egy-egy kisebb vagy na-
gyobb épületrészt. 

6 (hat) színben 10, 20, 50 filléres 
és 1.-,2.-, és 5. pengős bélyegeink 
vannak. Húsz (20) bélyeg ragaszható 
a könyvecske belső lapjaira. Temp-
lomépítő könyvecskét minden 
„megajánlónak” és bélyegvásárló-
nak adunk. Névre szól mindegyik és 
számozva van. 

Amikor a könyvecskébe már 20 
bélyeg bevan ragasztva, be kell szol-
gáltatni és a nyilvántartott „temp-
lomépítő”-nek a bélyegek vásárlásá-
val adott adománya akkor jegyeztetik 
be. 

MEGAJÁNLÁSSAL jelentkező 
„templomépítő”-khöz a megajánlott 
havi összegnek megfelelő bélyeggel, 
ha az legalább havi 50 fillérnek meg-
felel, minden hónapban elmennek a 
„templomkőhordó gyülekezeti mun-
kásaink”. De bélyeget bármilyen 
értékben lehet vásárolni mindig min-
den gyülekezeti munkásunknál isten-
tiszteletek, összejövetelek alkalmával 
és a lelkészi hivatalban is hivatalos 
órákon. 

„Jertek! - Építsük meg!” (Neh.2: 17.)5 

Sajnos, a tervezett templom fel-

épülését több, előre nem kiszámítha-

tó körülmény is lehetetlené tette. 

Magyarország 1941-ben aktív harco-

ló félként belépett a II. világháború-

ba, amely döntés sok rákosmenti 

ember életébe került. Ilyen nehéz 

helyzetben nem volt kivitelezhető az 

új templom felépítése. Ebben az idő-

szakban, 1943-ban az új „lelki haj-

lék” létrejöttét megálmodó Ivanyos 

Lajos súlyosan megbetegedett,6 a 

lelkipásztori szolgálatot is helyettes 

lelkészre kellett bíznia. 

Ha a lelkipásztor álma, egy nagy-

méretű, magas toronnyal ellátott 

rákosligeti református templom, nem 

is valósulhatott meg, de az elmúlt 60 

évben végzett átépítések7 folyamán 

„templommá vált” az imaház. Belső 

kialakítása 2010-re a Rákosmente 

egyik figyelemre méltó szakrális 

terévé lett. 

5 Nehemiás könyvének 2 része 17. verse: Ellenben  ezt mondtam nekik:Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: 

Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égnek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhasanak többé bennünket! 
6 A lelkész tüdő- és mellhártya-gyulladást kapott. A Bethesda Kórházban két bordáját is ki kellett venni. 
7 1958-ban készült el az imaházzal egybeépült, 16 m magas harangtorony. Szintén ebben az időben történt meg a homlok-

zat átalakítása, ami háromszögű lezárást kapott, és e két átalakítással templomformát nyert az épület. 

Deme Krisztina 
Adalékok a rákosligeti holland gyermekétkeztetéshez 

1 Kálvinista Szemle 1923.júni.9. IV. évf. 24. szám 221. 
2 Más forrásokban 14 vagy 15 helyen 
3 Kálvinista Szemle 1921.jan.16. II. évf. 3. szám 21. 
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A harang a keresztény hitélet min-

dennapjait közel másfél évezrede 

meghatározó tárgy. A legfontosabb 

funkciója az istentiszteletre (misére) 

történő hívás. 

Rákosliget harangjai jelentős egy-

ház- és öntészettörténeti értéket kép-

viselnek, bár a legrégebben készített 

öntvény sincs 130 éves. Egyedisé-

gük a Rákosmente harangállományá-

hoz viszonyítva mutatkozik meg. 

A Magyarok Nagyasszonya plé-

bániatemplom tornyában található a 

városrész legrégebbi harangja a 

Szent László-harang. 

A bronzból készült, 100 kg-os, 58 

cm alsó átmérőjű harang korábban 

valószínűleg más templomban szol-

gált, mivel Rákosliget benépesedése 

előtt öntötte1 id. Walser Ferenc 1882

-ben. 

Szent Lászlót ábrázoló dombor-

művön kívül latin felirat díszíti a 

harangot: „IN HONOREM SZ. 

LADISLOI E PIUS FIDELIUM 

OBLATIS PROCURATA DIE 27 

JUNII 1882. ÖNTÖTTE WALSER 

FERENC BUDAPESTEN 1313. 

SZ.” 

A Szent László harang mellett a 

templom tornyának különlegességei 

az acélharangok. Ezek mind a Diós-

győri Acélgyárban készültek 1922-

ben. 

Az acélból öntött harangok a XIX. 

század második felében terjedtek el 

hazánkban. Ebben az időben a német 

Bochumi Acélgyár szállította termé-

keit a magyar templomok tornyába. 

Az acélharangok előnye, hogy jóval 

olcsóbbak a bronzharangoknál, hát-

rányuk, hogy kevésbé szép a hang-

juk és korrodálódnak. 

Mivel az első világháború alatt a 

bronzból öntött harangok felét hadi 

célokra elvitték, az 1920-as években 

nagy szeretettel rendeltek harango-

kat a Diósgyőri Acélgyárból, amely 

1917-ben kezdett a harangkészítés-

be.2 

A rákosligeti katolikus templom 

tornyában három acélharang találha-

tó. 

A Szent György nagyharang 

440 kg-os, 96 cm alsó átmérőjű. 

Felirata: „SZENT GYÖRGY 

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 

STREMENT GYÖRGY ADO-

MÁNYA. DIÓSGYŐR 1922.” 

A Szent Teréz harang 145 kg-

os, 66 cm alsó átmérőjű. Felirata: 

„SZENT TERÉZ KÖNYÖRÖGJ 

ÉRETTÜNK! STREMENT 

GYÖRGY ADOMÁNYA. DI-

ÓSGYŐR 1922.” 

A Szent József lélekharang 45 

kg-os, 43 cm alsó átmérőjű. Fel-

irata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

SZENT JÓZSEF TISZTELETÉ-

RE DR. RÉVAI FERENC ADO-

MÁNYA. DIÓSGYŐR 1922.” 

ként más gyermekcsoport kapott testi 

és lelki táplálékot. Továbbá a Népjó-

léti Minisztérium lehetővé tette, 

hogy az akció céljaira szükséges 

élelmiszeranyagokat a Kórházélel-

mezési Üzem útján hozzák be az 

országba, így mentesítve a szállít-

mányt a közvetítő kereskedelem 

nagy vámjaitól. Emellett a Szén- és 

Faközpontoktól is jutányos áron ve-

hettek tüzelőanyagot, a Népjóléti- és 

Munkaügyi Minisztérium és a Val- 

lás- és Közoktatási Minisztérium 

pedig további anyagi és erkölcsi tá-

mogatást is nyújtott. 

Budapesten Magyar Intéző Bi-

zottság alakult, mely az egyházkerü-

letek vezetőiből állt, élén az ügyve-

zető igazgató Bodolay István lelki-

pásztor, állami gyerekmenhely gond-

nokával. A szétosztás a bizottság 

irányításával történt, a körzetek ve-

zetői részben lelkészek voltak, de 

több presbiter és feleségeik is közre-

működtek. A főzést egyházi épüle-

tekben, hívő asszonyok és diakonisz-

szák végezték, mint önkéntesek. Ez 

alól kivételt képeztek a főzőasszo-

nyok és a konyhák takarító személy-

zete, akik kaptak fizetést Így három 

év alatt összesen 6 674 gyermeket 

láttak el. Ebből 5 941 református, 

494 evangélikus, 218 római katoli-

kus, 10 baptista, 6 unitárius, 5 izrae-

lita. A szülök száma 5 550. Ebből 

2 435 munkás, 1 600 iparos, 1 362 

tisztviselő és 158 kereskedő.4 

Összességében 20 millió korona 

adományt fordítottak az élelmezésre, 

továbbá 2 600 kg kakaót és 4 000 kg 

cukrot osztottak szét a rászoruló csa-

ládok között. Kuyper Katalin több 

száz kilogramm gyapjúfonalat is 

szétosztott, valamint magyar gyere-

kek által készített papírkosárkákat 

értékesített Hollandiában, a magya-

rok javára. 

A gyermekétkeztetés ünnepélyes 

befejezésére 1923. május 15-én ked-

den került sor a Budapesti Reformá-

tus Teológia Ráday épületében, C. 

van der Voort van Zijp hollandiai 

elnök és Kuyper Katalin hollandiai 

titkár részvételével. A holland ven-

dégeket Ravasz László püspök üdvö-

zölte és köszönetet mondott három-

évi áldozatos segítségükért. Továbbá 

szó esett az újonnan alakult Refor-

mátus Gyermekvédelmi Központról, 

amely az eddigi étkeztetés helyébe 

lépve kívánta folytatni ezt a munkát.5 

4 Emlékkönyv Sebestyén Jenő születésének 100. évfordu-

lójára. (Szerk. Ladányi Sándor) Budapest, 1986. 120. 

old. 
5 Kálvinista Szemle 1923.máj.19. 4. évf. 21. szám 186. 

„Holland-amerikai ref. 

gyermekétkező” 

Bajkó Ferenc - Millisits Máté 
Rákosliget harangjai 

A katolikus templom harangjai 

1 Lehetséges, hogy ezt a harangot használták a Fach 

Károly téri iskola előtt felállított haranglábon.  
2 Mészáros István: Acélöntésű harangok gyártása a diós-

győri acélöntödében 1917-től napjainkig. Bányászati és 

Kohászati Lapok Öntöde című folyóirata XVIII. évfolyam 

7. szám 1967. július 158- 165.old.  
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Előzmények 

Rákosligeten már a Polgári Kör 

(ma Csekovszky Árpád Művelődési 

Ház) építésekor, 1899-ben ügyeltek 

arra, hogy könyvtárszobája is legyen 

az intézménynek, 1910-ben pedig a 

Múzeumok és Könyvtárak Országos 

Tanácsa alapított könyvtárat a Polgá-

ri Iskolában, mely Békássy Lajos 

vezetése alatt működött a XI. utca 3. 

szám alatt. A könyvtáros Bartók 

János volt. Rákoscsabán 1913-tól, az 

akkor felavatott Kaszinó épületében 

működött könyvtár. 

Rákoskeresztúrról olyan levéltári 

forrása van az Erdős Renée Ház 

gyűjteményének, hogy 1934-ben a 

„községi könyvtárat” a Polgári Isko-

lában (Akácvirág utca) helyezték el. 

Rákoshegyen a visszaemlékezők 

számoltak be arról, hogy a vasútállo-

más melletti papír-, és írószer keres-

kedésben lehetett könyveket kölcsö-

nözni. 

1950-es évek 

A könyvtári hálózat fejlesztése 

1948, azaz a fordulat éve után indult 

meg igazán a fővárosban, 1949-ben 

három, 1950 első félévében pedig 

hét új fiókkönyvtár nyílt meg. 

Nagy Budapest létrejöttét követő-

en a már Budapesthez tartozó nagy-

községek és városok korszerű 

A református templom Egry-
harangja rákosligeti megrendelésre 
készült 1908-ban. 

A 219 kg-os harang beszerzéséről 
az 1908. május 17-i presbiteri gyűlés 
jegyzőkönyvének 6. pontja tudósít.3 
A dokumentum szerint a harangön-
téshez szükséges összeg félévi gyűj-
tés és a bogáti Hajdú család adomá-
nyának eredménye. A harangot Egry 
Ferenc öntötte Kisgejőcön, Ung vár-
megyében (ma Malí Hejivci, Ukraj-
na).4 

A harangszentelési istentiszteletre 
1908. május 31-én Mády Lajosnak, a 
Pesti Református Egyházmegye es-
peresének szolgálatával került sor. 

A fa harangláb által tartott ha-
rangra a következő felirat került: 
„MÁDY LAJOS ESPERES, 
SZINOK ZOLTÁN LELKÉSZ, KO-
VÁCS ELEK FŐGONDNOK, 
BIRÓ FERENC GONDNOK ÉS  
JANTSÓ JÁNOS PÉNZTÁRNOK 
MŰKÖDÉSE IDEJÉN. ÖNTÖTTE 
EGRY FERENC KISGEJŐCÖN 
1908. A RÁKOSLIGETI REFORM 
EGYHÁZNAK ISTEN 
DICSŐSITÉSÉRE. BOGÁTI HAJ-
DÚ IMRÉNÉ VÉDNÖKASSZONY 
ÉS FÉRJE B. HAJDÚ IMRE ÚR 
GYŰJTÉSÉBŐL.” 

A harangszentelés után a Sport-
Club telephelyén a templomépítést 
támogató sportversennyel összekö-
tött majálist rendeztek, a presbitéri-
um döntése alapján. A Sport-Club 
egykori épülete ma a Gózon Gyula 
Színháznak ad otthont.5 

Az evangélikus templom ha-
rangjai Szlezák László harangöntö-
déjében készültek. A nagyharang 
245 kg-os, 78 cm alsó átmérőjű, C 
hangú harang, 980 pengő volt az ára. 
Egyik oldalán kehely látható, alatta: 
„JÖVEL SZENTLÉLEK!”. Fölötte 
félkörívben: „HALLJÁTOK MEG 

EGEK, VEDD FÜLEIDBE FÖLD, 
MERT AZ ÚR SZÓL!” . Másik ol-
dalán: „KÉSZÜLT ISTEN DICSŐ-
SÉGÉRE A RÁKOSLIGETI 
EVANGÉLIKUS HÍVEK ÁLDO-
ZATOS ADOMÁNYAIBÓL AZ 
ÚRNAK 1936. ESZTENDEJÉ-
BEN.” A pártázaton: „ÖNTÖTTE 
SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYAR-
ORSZÁG ARANYKOSZORÚS 
MESTERE BUDAPESTEN” 

A templom kisharangja 130 kg-
os, 62 cm alsó átmérőjű, E hangú 
bronzöntvény, 520 pengőbe került. 
Felirat a palást egyik oldalán félkör-
ben: „JÖJJETEK ÉNHOZZÁM 
MINDNYÁJAN, AKIK FÁRAD-
TAK ÉS TERHELTEK VAGYTOK 
ÉS ÉN MEGNYUGOSZTALLAK 
TITEKET”. A felirat alatt díszít-
ményként látható a kereszt, horgony 
és a szív (hit – remény – szeretet), 
alatta a következő felirat: „ERŐS 
VÁR A MI ISTENÜNK”. Másik 
oldalán a felírás megegyezik a nagy-
harangéval. 

A két harangnak a felszereléssel 
együtt 1923,5 pengő volt a költsége, 
melyből nagy részt a evangélikus 
nőegylet vállalt. A megrendelő levél 
szerint 1936. június 20-ára szállítot-
ták le a harangot és helyezték fel a 
toronyba. Ez év novemberében azzal 
a panasszal fordult Bánhegyi György 
az egyházközség főfelügyelője 
Szlezák mesterhez, hogy a nagyha-
rang szorul és nem lehet vele haran-
gozni. Szlezák László a helyszíni 
vizsgálatot követően megalapozat-
lannak tartotta a reklamációt. A 
problémára azt válaszolja levelében, 
hogy a harangokat nem az utasítás-
nak megfelelően kezelték, a csap-
ágyakat homok helyett olajjal kenték 

meg. Ugyanebben a levelében fel-
hívja a figyelmet a harangok alatti 
födém megépítésének fontosságára, 
mivel annak segítségével visszave-
rődve a harang hangja jobban kihal-
latszik a toronyból. 

A templomtornyokban lakó ha-
rangok még a gyülekezeti tagok szá-
mára is sok esetben elrejtve marad-
nak. A távolra elszálló hangjuk alap-
ján bár sokan felismerik őket, de 
nehezen megközelíthető elhelyezé-
sük miatt csak kevés szempár tekin-
tetével találkoznak. 

A nagyközönség általi megismer-
tetése érdekében a Budapest-
Rákosligeti Református Egyházköz-
ség harangjának centenáriumára 
2008-ban egy bronztáblát készítte-
tett, amely a harangöntő nevét, a 
készítés évét és a felszentelést végző 
esperes nevét ismerteti. Az emlék-
tábla a gyülekezeti terem előterében 
látható. 

Egry Ferenc számlalevele 

3 Jegyzőkönyv a rákosligeti ev. ref. missio Egyh. gyűléseiről, 1907.I/27.- (1917-ig ) 98.old. 
4 Egry Ferenc 1864-ben született Kisgejőcön, ahol 1890-től 1939-ig foglalkozott harangöntéssel. Emlékezetét szülőhelyén 

a falu főutcája őrzi, amely ma az ő nevét viseli. 
5 A harang  az 1958-ban készült 16 m magas harangtoronyban került végleges elhelyezésre. 

Reitinger Ildikó 
Könyvtársors a Rákosmentén 
60 éve a fővárosé Rákoskeresztúr könyvtára 
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könyvtárral való ellátása volt a fő 

feladat. Az újonnan létrehozott kerü-

letekben működő helyi könyvtárakat 

(Újpest, Pesterzsébet, Pestlőrinc, 

Kispest, Rákoskeresztúr) a Szabó 

Ervin Könyvtár átvette saját kezelés-

be. Sajnos azonban sem könyvanyag, 

sem berendezés, sem pedig személy-

zet tekintetében ezek a könyvtárak 

meg sem közelítették a régebbi kerü-

letek könyvtárainak színvonalát, 

ezért teljes újjászervezésre volt szük-

ség. 1951-ben összesen hét fiók nyílt 

meg, köztük a Rákoskeresztúri 

könyvtár a Pesti út 78. szám alatt. A 

36-os számot kapta, mert 36. volt a 

kerületi könyvtárak sorában. 

Az olvasóforgalom hamarosan 

bebizonyította, hogy volt igény a 

kerületi közművelődési hálózatra. 

Míg 1949-ben a fővárosban 27 954 

beiratkozott olvasó volt a kölcsön-

zött kötetek száma pedig 1 211 212, 

addig 1954-ben 106 923-ra nőtt az 

olvasók száma és 3 108 977 a köl-

csönzött köteteké! 

Az 1952-ben megnyílt rákoscsabai 

könyvtár mellett 1954-re a kerület-

ben 19 könyvállomás működött kü-

lönböző szervezetek irodáiban, orvo-

si rendelőkben, mezőgazdasági- és 

kisipari termelőszövetkezetekben, 

üzemekben és néha még lakóházak-

ban is kisebb-nagyobb sikerrel, hosz-

szabb-rövidebb ideig. 

A tanácsok kulturális nevelő fel-

adatának ellátásában a kerületi 

könyvtárak nagy szerepet töltöttek 

be. A kerületi végrehajtó bizottságok 

többsége ezt elsősorban gazdasági 

eszközök biztosításával támogatta. A 

XVII. kerület vezetése 1955-ben 

40 000 forintot juttatott a könyvtá-

raknak a rendes 

költségvetésen kí-

vül. 

1955-ös adatok a 

36. számú könyv-

tárból: 12 326 kötet; 

2 291 beiratkozott 

olvasó (360 mun-

kás, 37 dolgozó 

paraszt, 112 értelmi-

ségi, 1 258 tanuló, 

524 egyéb). 

Ebben az évben 

„Kiváló Könyvtár” 

zászlót kapott a  

r á k o s k e r e s z t ú r i 

könyvtár. 

Érdekesség az ötvenes évekből egy 

felmérés a rákoskeresztúri könyvtár 

63-as szakjelzetű mezőgazdasági 

szakkönyvanyagának olvasottságá-

ról. A 630-639 jelű szakanyag összes 

állománya 629 kötet. A duplumosí-

tás, azaz a másodpéldányok leválo-

gatása során mindössze 25 kötet ke-

rült törlésre. Tehát a mezőgazdasági 

szakirodalmi művek teljes mennyisé-

ge 604 féle könyvet jelentett! 1958. 

május 22-én a kerületi könyvtár rak-

tárában 387 kötet volt, a többi az 

olvasóknál. A bent lévő 387 kötet 

könyvkártyái alapján a következő 

olvasottsági statisztikát kaptuk. Ösz-

szesen: 387, senki se olvasta: 127, 1-

2 olvasó olvasta: 161, 5 olvasó ol-

vasta: 55, 10-nél többen olvasták: 44. 

Az ötvenes évek második felében, 

a kerületi könyvtárakban már min-

denütt volt valamilyen olvasóterem, 

ill. egyéb helyi olvasási lehetőség 

(kölcsönző teremben elhelyezett 

olvasóasztal). 

1959-ben vizs-

gálták, hogy az 

általános iskolá-

sok száma, ho-

gyan viszonyul a 

könyvtárba be-

iratkozott gyer-

mekolvasók szá-

mához. A 36-os 

számú könyvtár 

a körzetéhez 

tartozó tanulók 

30%-át vonzotta 

a könyvtárba, 

ami a többi könyv-

tárhoz képest szép 

teljesítménynek 

számított. 

1960-as évek 

Megindult a kerületi könyvtárak 
társadalmi köreinek, olvasói bázisai-
nak szervezett felépítése, valamint a 
könyvtári tanácsok, baráti körök 
létrehozása a Pesti úti könyvtárban 
is. 

Néhány megmaradt kölcsönző 
állomásból fiókkönyvtár lett, és a két 
nagy könyvtárhoz kapcsolódtak szer-
vezetileg. A 36-os rákoskeresztúri 
könyvtár fiókja Rákoshegyen a Szé-
chenyi utca 17. szám alatt, és 
Rákosligeten a Hősök tere 2. szám 
alatt volt. A 40-es számú rákoscsabai 
könyvtárhoz (Zrínyi u. 13.) pedig 
Rákoskerten a Sugár út 66. szám 
alatti fiók tartozott. 

A központi könyvtárban működő 
kerületi könyvtárak osztálya szoros 
kapcsolatot tartott fent a könyvtárak 
mellett a kerületi tanácsokkal is, 
amelyek területén a könyvtárak mű-
ködtek. Gyakran foglalkoztak a 
könyvtári munka tartalmi kérdéseivel 
és sokszor anyagi problémákkal is. 
Részt vettek az osztály dolgozói a 
XVII. kerületi tanács azon értekezle-
tein, melyeken a könyvtárak ügyeit 
tárgyalták. 

 

1970-es évek 

A könyvtárakban gyermekek ré-
szére folyamatosan tartottak könyv-
kiállításokat, rajzpályázatokat, cso-
portos foglalkozásokat. Megnőtt az 
igény a könyvtárismereti foglalkozá-
sok iránt (kézikönyvtár, folyóiratok, 
katalógus, bibliográfiák és egyéb 
eszközökkel való megismertetés), 
ezért önálló gyermekrészleget alakí-
tottak ki a könyvtárban. 

1973. február 6-án indult útjára a 
főváros első, 1976. március 31-én a 
második autóbusz-könyvtára a pe-
remkerületek könyvtári ellátása érde-

Könyvkölcsönzés 50 évvel ezelőtt 

A Pesti út 78. szám alatti könyvtár épülete  
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kében. Mozgókönyvtárak működtek 
már korábban is a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár kötelékében. Köz-
vetlenül a felszabadulás után kezdték 
el tevékenységüket a villamos-
könyvtárak, és a 60-as évek végéig 
működtek. Idővel e kölcsönzési for-
ma elavult, alkalmazhatósága a vágá-
nyokhoz való kötöttség miatt a legel-
látatlanabb területeken korlátozott 
volt. A hazai könyvtárügyben több-
ször merült fel a bibliobuszok alkal-
mazásának szükségessége, de a jár-
műgyártó üzemek nem mutattak haj-
landóságot speciális autóbuszok ké-
szítésére. Beszerzésre került végül 
egy Ikarus 250-es típusú autóbusz, 
ülések és egyéb belső berendezések 
nélkül, hogy annak belső tere moz-
gókönyvtári célra kiképezhető le-
gyen. Az első bibliobusz kivitelezője 
a mezőfalvi termelőszövetkezet volt, 
és Budapest kilenc kerületében tizen-
három helyen kölcsönzött. A XVII. 
kerületben a Kasztel András térnél 
vol t  megállója .  A második 
bibliobuszt az Ikarus Jármű és Ka-
rosszéria Gyár Székesfehérvári Üze-
mének kísérleti üzeme, a belső be-
rendezéseket pedig a Székesfehérvári 
Bútoripari Vállalat készítette el. Bő-
vítették a megállókat, így kölcsön-
zött az 525. téren, a Micsurin úton az 
iskola közelében, a Pesti úton a Ta-
nácsházzal szemben, és a Hősök 
terénél. 

1976-ban a Pesti út 78. szám alatti 
épület állaga oly mértékben meg-
romlott, hogy a mennyezetet alá kel-
lett dúcolni. A könyvtárépület sorsa 
megpecsételődött, műszaki állapota 
miatt a kiköltöztetése elkerülhetet-
lenné vált. 

Az év kellemesebb híre, hogy Ki-
rály Éva - jelenlegi könyvtárvezető – 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
ifjú kiváló dolgozója lett. 

Az 1977-78-as könyvtári évkönyv 
szerint könyvtárvezető Rákoskeresz-
túron Szekeres Lászlóné, és csoport-

vezető Lévay Lajosné. 
A rákoshegyi fiók-
könyvtár a Wesselényi 
utca 1. szám alá költö-
zött. 

1977-ben a kerület 
központi könyvtárának 
épületét szanálták, és 
az állomány nagy ré-
szét ládákba zárták. A 
következő évben csök-
kentett dokumentum-
mennyiséggel ugyan, 
de kinyitott ideiglenes 
helyein, a Lemberg 
utca 38-ban, a szabad-
időközpont épületében, 

és a Pesti úton a Dózsa 
Művelődési Házban. 

Éppen abban az évben történt 
mindez, amikor a Fővárosi Tanács 
életbe léptette azt a fejlesztési kon-
cepciót, mely alapján a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár kerületi 
könyvtárhálózatát újjászervezték. Ez 
az új struktúra a főkönyvtári rendszer 
kialakítása lett. Minden kerületben 
egy főkönyvtár került kijelölésre, 
melyekre kettős feladat hárult: 
- mint hálózati alközpont igazgatási, 

szervezési teendők, 
- mint kerületi báziskönyvtár a szol-

gáltatási rendszerben a lépcsőzetes 
ellátás felső szintjét képviselték, köré 
szerveződtek a kerület többi könyv-
tárai. 

Az évkönyv szerint 1978-tól ez a 
főkönyvtári rendszer vált érvényesít-
hetővé a XVII. kerületben is, bár 
csak szervezeti vonatkozásban, mint 
eddig is fiókhálózattal. 

 

1980-as évek 

Az 1981-ben megjelent szervezeti 
és működési szabályzatban, és az 
1982-ben a kerületi könyvtárakra 
vonatkozó új ügyrendben már az új 
főkönyvtári rendszer felépítését és 
kialakítását vázolták. Főkönyvtár a 
Lemberg utcai könyvtár lett, fiók-
könyvtárai pedig a következők: 
1. számú Rákoshegyen a Wesselé-

nyi utca 1. szám alatt, 
2. számú Rákoscsabán a Zrínyi út 

13-ban, 
3. számú Rákoskerten a Sugár út 66. 

szám alatt lévő Művelődési Ház épü-
letében. 

Megnyílt Rákoskeresztúron a Pesti 
út 80. szám alatti általános iskolában 
a kettősfunkciójú közművelődési 
könyvtár, mely gyermek- és iskolai 
könyvtárként is működött. A kerületi 
rangsorban a 4-es számot kapta a 
fiókok között. A Hősök terén meg-
szűntetett könyvtár helyett a téren a 
bibliobusz kapott megállót. 

A nyugdíjba menő Szekeres Lász-

lóné helyére új könyvtárvezető, Tol-
dy Csaba érkezett 1982-ben. 

1984 őszén a könyvtár dolgozója-
ként részt vettem a készülő új könyv-
tár munkálataiban. Előkerültek a 
szanáláskor ládába zárt könyvek, 
hogy tisztítás és selejtezés után az 
újabb szerzeményekkel vegyítve 
méltóbb környezetben várják haszná-
lóikat. Az új főkönyvtár 1984. dec-
ember 17-én nyílt meg az újonnan 
átadott Újlak utcai iskolában 370 
négyzetméteren 50 ezer kötettel. A 
megnyitón Toldy Csaba főkönyvtár-
vezető említette, hogy a könyvtár 
végleges helye reményei szerint pár 
év múlva a városközpontban lesz, 
nagyobb alapterülettel és többféle 
szolgáltatással. 

A 80-as években a könyvtár dolgo-
zói különböző elismerésekben része-
sültek: 

1981-  Szocialista Kultúráért kitün-
tetés Szekeres Lászlóné, 

1983 - FSZEK Kiváló Dolgozó Bori 
Istvánné, 

1984 - Kiváló Munkáért kitüntetés 
Drexler Béláné, 

1986 - Miniszteri Dicséret Lévay 
Lajosné, és Kiváló Munkáért Farkas 
Jánosné, 

1988 - Szocialista Kultúráért kitün-
tetés Drexler Béláné. 

1990-es évek 

A 90-es évek költségvetési nehéz-
ségekkel köszöntöttek be. A könyvek 
és folyóiratok árainak ugrásszerű 
növekedése mellett csökkent a be-
szerzési keret. A bevételek növelése 
és a kiadások mérséklése volt a cél, 
ezért került sor a bibliobusz felszá-
molására is. 

A bibliobusz szórólapja 

Emléklap az 1970-es évekből 
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1950-ben Rákoskeresztúr két 

általános iskolával csatlakozott a 

fővároshoz. A Pesti út és a Cinkotai 

út sarkán lévő egykori evangélikus 

elemi iskola és polgári iskola alkotta 

az egyik komplexumot; a volt katoli-

kus iskola az Akácvirág utcában 

jelentette a másik iskolát. Természe-

tesen a lakosság növekedése ezen a 

településrészen is megmutatkozott, 

ezért 1959 őszén elkezdődött egy új, 

nagy és korszerű iskola építése a 

Ferihegyi úton. 

Iskolánkat abban az időben szlo-

vák falu ölelte körül, az épület helyét 

a keresztúri szlovákok „Doliná”-nak 

nevezték. Ezen a településrészen volt 

hajdan a keresztúri temető is. Miután 

a temetőt megszüntették, a Dolina 

részben beépült. 

Az itt élő családok tisztelték az 

iskolát, becsülték a pedagógusokat, 

szívügyük volt az iskolaépítés, ame-

lyért komoly áldozatokat hoztak 

(téglajegy, szakmunka, segédmun-

ka). A környék lakói a pedagógusok 

közreműködésével létrehoztak egy 

1994-ben megszűnt a Pesti úti is-
kolában működő fiókkönyvtár, és 
eltűnt a kerület könyvtárainak sorá-
ból a Wesselényi utcai fiók is. A 
Báthory utca 31. szám alatt lévő Er-
dős Renée villa hátsó, ma raktár és 
irodaépületében kapott helyet egy 
fiókkönyvtár, így Rákoshegy nem 
maradt könyvtár nélkül. Rákoskerten 
kölcsönzött még a fiókkönyvtár, és 
várta olvasóit a rákoscsabai könyvtár 
is. 

1995 elején a főkönyvtári rend-
szert régiórendszer váltotta fel, mely-
ben egy igazgatóhoz több kerület 
könyvtárai tartoztak. A könyvtár a 
Kelet-pesti régió részeként (X-XIV-
XVI-XVII.), Szecsei Lászlóné régió-
vezető irányítása alatt működött to-
vább, a régió igazgatósága pedig a 
X. kerületben, a Szent László téren 
kapott helyet. A főkönyvtár igazgató 
címek megszűntek, viselői könyvtár-
vezetők lettek. 

A 90-es évek díjazottjai: 
1990 - Főigazgatói Dicséret Mészá-

rosné Tátrai Zsuzsanna, 
1995 - Főigazgatói Dicséret Lévay 

Lajosné, 
1996 - Főigazgatói Dicséret Bíró 

Ilona, 
1999 - Kimagaslóan végzett munká-

ja elismeréseként Tanácsosi címet 
kapott Czigányik Anikó. 

Az 1999-ben nyugdíjba menő Tol-
dy Csaba után 2000-ben Király Éva 
lett a könyvtár vezetője. 

 

2000-es évek 

Szecsei Lászlóné sikeres pályázat-
tal maradt a VIII. kerülettel kibővült 

régió (VIII.-X.-XIV.-XVI.-XVII.) 
vezetője. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Évkönyvében a 2003-as évnél már 
nincs adat a Báthory utcai és a 
rákoskerti művelődési házban műkö-
dő könyvtárakról. 

2003-ban Főigazgatói Dicséretet 
kapott Király Éva, majd a következő 
évben Czigányik Anikó. 

2004-ben átadták az új Rákoscsa-
bai Könyvtárat a Péceli úton, és 
ugyanebben az évben ünnepelte kü-
lönböző rendezvényekkel az Újlak 

utcai iskolában eltöltött 20. évfordu-
lóját a rákoskeresztúri könyvtár. 

2006-ban a kerületi önkormányzat 
és a könyvtár összehangolt tevékeny-
ségének eredményeként június elején 
megnyílt az új, hivatalos nevében is 
Rákoskeresztúri Könyvtár 300 négy-
zetméteren 22.000 dokumentummal 
(könyv, hangos könyv, folyóirat, 
videó, CD, DVD, CD-ROM) a vá-
rosközpontban, a Fuchs-kastélyként 
ismert épület földszintjén. 

 

Eltelt 60 év a könyvtár és a kerület 
közös életében. Hívták 36-os könyv-
tárnak, XVII. kerületi főkönyvtár-
nak, XVII/1-es könyvtárnak, most 
pedig Rákoskeresztúri Könyvtárnak 
nevezik. Bővültek a dokumentumtí-
pusok, a katalóguscédula, az őrjegy, 
a beiratkozási karton már a múlté. 
Korszerű számítógépeken zajlik a 
feldolgozás, lekeresés, kölcsönzés, 
hosszabbítás, tartalomfeltárás. A 
könyvtáros feladata és hivatása azon-
ban ugyanaz maradt. Kapcsolattartás 
az olvasókkal, irodalomismeret és 
ajánlás, programok szervezése - 
helytörténeti és egyéb előadások, 
gyermekfoglalkozások, író-olvasó 
találkozók - és ebben itt Rákoske-
resztúron nincs hiány. Király Éva 
könyvtárvezető 2011. október 12-én 
a Könyvtárosok Napja alkalmából 
kiemelkedő szakmai tevékenysége, 
és az intézmény érdekében végzett 
magas színvonalú munkája elismeré-
seként az egyik legrangosabb kitün-
tetést, Szabó Ervin Emléklapot ka-

pott. 

A könyvtár vendége Berecz 

András író és előadóművész 

Király Éva könyvtárvezetővel 

Hollósi-Bonta Mária 
50 éves a Laborcz Ferenc Általános Iskola 
(Korábban Ferihegyi úti Általános Iskola) 

A XVII. kerületi Laborcz Ferenc Általános Iskola idén ünnepelte 

fennállásának 50. évfordulóját. E jeles születésnap alkalmából 

készítettük el iskolánk történetének rövid összefoglalóját. 

Intézményünk a kerület központjában, Rákoskeresztúron 

található. 
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falumúzeumot is az iskolával szem-

ben, azonban ezt az épületet a lakóte-

lep építése során lebontották. 

1960 szeptemberére elkészült az 

iskola, ám akkor a Podmaniczky- 

-Vigyázó kastélyban működő Fürst 

Sándor Gimnáziumnak már annyi 

kihelyezett osztálya volt, hogy a ke-

rületi vezetés döntése értelmében az 

új épületbe egy évre a gimnázium 

költözött be. Az általános iskola 

1961 őszén nyitotta meg kapuit. Rá-

koskeresztúron ez volt az első iskola, 

amelyet a háború után építettek. 

Az első igazgató Sík Sándorné 

volt; Hámori László az igazgatóhe-

lyettes. 

Az első nevelőtestület tagjai: 

Aradi Ilona, Bérczes Jánosné, 

Chuboda Ernőné, Darabont Éva, 

Drahos Zoltánné, Fazekas Jánosné, 

Fekete József, Gáspár Gáspárné, 

Guadig Lászlóné, Hekszi Jánosné, 

Királyfalvi Imréné, Kovács Károly-

né, Kolozsvári Gyula, Kőhalmi Imre, 

Lőcsei Ferencné, Dr. B. Major Pál, 

Malik Istvánné, Michalik Lászlóné, 

Ócsvári Géza, Radvánszky Emília, 

Stróbl Mihályné, Szántó Lászlóné, 

Szentgyörgyi Gusztávné és Zacskó 

Jánosné voltak. 

12 tanteremmel és 1 napközis 

teremmel indult a tanítás. Az oktatást 

tornaterem (öltözőkkel), valamint 

egy közös politechnikai műhely is 

segítette. A politechnikai műhelyben 

dolgoztak a fiúk Szombathy Tivadar-

né vezetésével, míg a leányokat 

Hekszi Jánosné tanította a háztartási 

munkák fortélyaira. A 

később létesített tan-

uszoda helyén a poli-

technikai műhelyhez 

tartozó tankert műkö-

dött. A kertben kül-

sősként Marschalkó 

Gyula mezőgazdász, 

növénynemesítő okta-

tott. 

Idővel a belső ud-

vart beépítve további 

oktatási termeket 

nyert az iskola. A 

földszinti, ún. „üveg-

termek” építése a 60- 

-as évek második felé-

ben, társadalmi össze-

fogással történt. A 

környék lakosai, szü-

lők, pedagógusok és 

gyermekek dolgoztak 

Szekeres János kőmű-

ves vezetésével. Ők végezték a szak-

ipari munkát, segédmunkát egyaránt. 

Gyakorlatilag minden önerőből ké-

szült, ugyanis az akkori kerületi ta-

nács az építkezéshez semmilyen 

anyagi támogatást nem nyújtott. 

Az épület belső udvari téglafalát 

hosszú ideig a CANTATA PROFA-

NA című dombormű díszítette, ame-

lyet Laborcz Ferenc szobrászmű-

vész, intézményünk későbbi névadó-

ja készített az iskola számára. A 

domborművet 1981-ben a Bartók- 

-centenárium alkalmából áthelyezték 

mai helyére, Rákoskeresztúr Város-

központba, az „Elágazásra”. 

1972-ben épült az iskola mellett a 

tanuszoda, mely kezdetben az intéz-

ményhez tartozott, így az úszómeste-

rek is tantestületi tagok voltak. Az 

uszoda a 80-as évek közepe óta isko-

lánktól függetlenül működik. 

Az első tíz év krónikájához tarto-

zik, hogy nyolc éven át intézeti gye-

rekek is tanultak iskolánkban. A ne-

velőotthonban lakó gyerekek a Pod-

maniczky–Vigyázó kastélyban lak-

tak, miután a gimnázium kiköltözött 

onnan. 

Iskolánk életében meghatározó 

szerepet töltöttek be a mindenkori 

igazgatók: 

1961 - 1963 Sík Sándorné 

1963 - 1965 Hámori László mb. 

1965 - 1978 Nagy Gáborné 

1978 - 1980 Réthy Sándorné 

1980 - 1983 Szabó Árpádné 

1983 - 1993 Puky Istvánné 

1993 - 1995 Erdészné Nagy Éva 

1995 - 1997 Baran Jánosné mb. 

1997 - jelenleg is Erdészné Nagy Éva 

Az első igazgató halálát követően 

1965-től Nagy Gáborné volt az intéz-

mény irányítója. Vezetésére a precíz, 

pontos munka; a tudás és a fegyelem 

volt jellemző. Fontos volt a kapcso-

lattartás, egymás munkájának meg-

becsülése is. 

A dolgozók esti iskolája is hosz-

szú éveken át a mi iskolánkban mű-

ködött, Gottfried Gyuláné lelkesen 

nevelte, oktatta az estis diákokat. 

Az 1970-től meginduló nagy lakó-

telep-építési hullám Rákoskeresztúrt 

   Az iskola gyakorlati oktató-terme 

Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 115., az iskola távlati képe 
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sem kerülte el. A településközpont 

átépítésére 1971-től az 1980-as évek 

végéig került sor. A Pesti út környé-

kén és a városközpontban a régi csa-

ládi házak helyén, három ütemben 

több mint 1000 régi házat szanáltak, 

helyükre több mint 8000 lakás; szá-

mos szolgáltató-és közintézmény 

épült. 

A lakótelep gyors fejlődése ren-

geteg gyermeket hozott Rákoske-

resztúrra. Intézményünk alig tudta 

fogadni, elhelyezni az újabb és 

újabb diákokat. Az 1977-78. tanév-

ben 43-as (!) osztálylétszámok is 

voltak. Kezdetben két műszakban 

folyt a tanítás, az 1–2. évfolyam 

váltotta tanítási idejét a 3-4. évfo-

lyammal, később a felső tagozat az 

alsóval és a tanítás este 6 óráig tar-

tott. Az 1977-78-as tanévben 17 új 

pedagógus kezdte meg munkáját a 

Ferihegyi úton. 

1983-tól tíz évig Puky Istvánné 

vezette a Ferihegyi úti iskolát, nem 

kevés küzdelem, harc, nehézség és 

megpróbáltatás árán. Munkáját igazi 

szolgálatnak, küldetésnek tekintette; 

kísérletező vezetőpedagógus volt. 

Újításai voltak a nyári egyetemek, a 

témahetek. Zsuzsa néni 1993 nyarán 

vonult nyugállományba. 

Az iskola vezetését 1993-ban 

Erdészné Nagy Éva vette át. A neve-

lőtestülettel együtt sokat tett és tesz 

az iskola korszerűsítéséért, az új 

pedagógiai szemléletek és módsze-

rek bevezetéséért. Ma is törekszik a 

partnerközpontú intézmény megva-

lósítására, a kor kihívásaira válaszo-

ló modern iskola megteremtésére. 

(ÖKO iskola, Tehetségpont) 

Iskolánk komoly szerepet vállalt 

a hagyományok ápolásában is. 

Rákoskeresztúr nemcsak hagyo-

mányos népviseletét őrizte, hanem 

az itt élők egyéb szokásaikat, nem-

zetiségi kultúrájukat is ápolták. A 

Rákoskeresztúr- 

-tudat mélyen 

gyökerezett az itt 

élők hétköznapjai-

ban, így a Ferihe-

gyi úti iskolára is 

erősen hatott, pl.: 

zene, tánc formá-

jában. Hagyomá-

nyosan szoros volt 

a szülők és az 

iskola kapcsolata. 

A kapcsolattartás 

remek terepei 

voltak a rendsze-

resen megtartott 

teadélutánok. Ter-

mészetesen volt 

farsang, iskolabál, 

tánciskola, sport-

rendezvény és 

számos más ösz-

szejövetel; ünne-

pek, megemléke-

zések. Rendhagyó 

irodalomórák, író-

olvasótalálkozók, 

különféle ve-

télkedők gazdagí-

tották, színesítet-

ték az iskola életét. 

Iskolánkban ko-

moly zenei élet folyt. Nagyon sok 

diák tanult, játszott különböző hang-

szereken. Az énekkar virágzott, s 

ebben Sík Sándornak meghatározó 

szerepe volt. Iskolánk tanulója volt 

Zubor Ágnes színművész, Bokor 

Jutta operaénekes; de számos ze-

nész, zenepedagógus vallja, hogy 

mennyire hatott rá iskolánk akkori 

zenei élete, amelyet később Dely 

Csaba, Zólyomi Mária, Kovács Atti-

la és Niedermayer Kálmán vezetett. 

Énekkarunk 1987-ben jelentős ered-

ményt ért el: a Magyar Rádióban is 

felléphetett. A 80-as években a kó-

rus tagjaival rendszeresen jártunk 

hangversenyekre és operaelőadások-

ra. 

Kiemelkedő volt az orosz és a 
matematika tagozat is. Az orosz 
tagozat a 80-as évek végéig, a rend-
szerváltásig működött. Iskolánk a 
Magyar - Orosz Baráti Társasággal 
rendszeres kapcsolatot épített ki: 
folyamatosan szerveztünk progra-
mokat a Szovjet Kultúra Házába; 
tanulmányi utakat a Szovjetunióba; 
pedagógusok, szülők, gyermekek 
csereüdültetését Jalta, Leningrád, 

Moszkva és Szocsi úti célokkal. 

Névadási ünnepély 1997-ben,a mikrofonnál Laborcz Ferencné 

Laborcz Flórának az édesapjáról készített 

emléktáblája az Iskola falát díszíti 



Az iskola életére mindig is jellem-
ző volt a különböző versenyeken 
való magas részvételi arány, s tanuló-
ink nagyszerű eredményeket értek el 
úgyszólván minden tantárgyból. Kü-
lön meg kell említenünk a sportot és 
egyúttal Kozma Nándor testnevelőt, 
akinek sportszeretete, lelkes tevé-
kenysége legendává vált. 

Gyümölcsöző, szép kapcsolatot 
tartott fent az iskola a Hungarocami-
onnal és az Egyesült Vegyiművekkel. 
Rendszeres ünnepi műsorokkal kö-
szönte meg a két vállalat támogatá-
sát. 

Nagyfokú nyitottság jellemezte az 
iskolát: ezt szolgálták szabadidős 
programjaink is, melynek keretében 
ablakot nyitottunk más népek kultú-
rájára is (Finn-napok, Csehszlovák-
hét, Osztrák-hét). Bevezettük a tanév 
végi TÉMA-hetet. A gyerekek részé-
re, velük együttműködve megjelent 
az „Induló” című iskolaújság. Itt je-
lentette meg első irodalmi próbálko-
zásait iskolánk mai tanára, Hegyi 
Norbert (aki 1992-ben írásaival a 
Sárvárott megrendezett Diákírók és 
Diákköltők Országos Találkozójának 
arany díját nyerte el), valamint Orbán 
Tamás dalszövegíró, több nagysikerű 
sláger szerzője. 

Művészeti tagozatunkat 1991–ben 
indította útjára az iskola vezetése 
Lukács Zsuzsanna rajztanárnő kezde-
ményezésére, Török Ildikó, Sallainé 
Árvai Ágnes, Eszesné Németh Erika 
és Lackó Gábor kollégák részvételé-
vel. 

Tagozatunk eredményei túlnőttek a 
kerületen és a fővároson is, hiszen 
számos országos és nemzetközi si-
kerről számolnak be a folyamatosan 
érkező oklevelek, díjak, meghívások. 
A mai napig tartó sikeres sorozat 
Lukács Zsuzsanna, Rabie Judit, Pata-
ki Mariann, Csánk Cecília, Rezsabek 
Ágnes és Vitárius Nikoletta rajztaná-
raink odaadó munkájának köszönhe-
tő. 

A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság 1994-ben meghirdetett pályáza-
tán Rabie Judit fődíjat kapott a Vizu-
ális környezetkultúra–esztétikai ne-
velés című tantervére. E tanterv alap-
ján kezdtük meg 1994 szeptemberé-
ben az alsó tagozaton is a művészeti 
oktatást. 

A kerületben elsőként mi vezettük 
be a drámaoktatást, kétféle változat-
ban. A tehetséggondozást Katona 
András és Lackó Gábor irányította; 
míg Pintér Margit a drámajáték konf-
liktus-megoldó, személyiségfejlesztő 
dimenzióit helyezte előtérbe munká-
jával. 

1994 őszén egy WHO program 
kísérlete keretében Egészséges élet 

címmel egy új kezdeményezést indí-
tottunk el Bárdossyné Benkő Edit, 
Terék Istvánné, Tóth Gizella és 
Turós Lajosné tanárnők vezetésével, 
Erdészné Nagy Éva igazgató pályá-
zati eredményeként. 

1997-ben jelentős esemény történt 
iskolánk életében: az eddigi Ferihe-
gyi Úti Általános Iskola felvette 
Laborcz Ferenc, a kerületünkben élt 
és alkotott szobrászművész nevét. Az 
ünnepélyes névadóra április 25-én a 
Dózsa György (ma Vigyázó Sándor) 
Művelődési Házban került sor. 

Az iskola szimbólumává a három-
szögben vonuló darvakat választot-
tuk, tisztelegve ezzel is Laborcz Fe-
renc emlékének, aki pedagógusként 
azt vallotta - az iskola nem más, mint 
nemzedékek vonulása. 

E jeles esemény emlékére azóta is 
minden év áprilisában megrendezzük 
a Laborcz napok rendezvénysoroza-
tot. A program keretében kiállítást 
tartunk iskolánk tagozatos tanulóinak 
képzőművészeti alkotásaiból a Vi-
gyázó Sándor Művelődési Házban; 
majd az osztályok színdarabokkal; 
énekes, zenés, valamint táncos pro-
dukciókkal mutatják be tehetségüket 
a szülőknek és egymásnak. 

Jubileumi tanévünkben számos 
programmal ünnepeltük iskolánk 50 
éves fennállását. Ezek közül a legje-
lentősebb B. Laborcz Flóra édesapjá-
ról készített emléktáblájának avató-
ünnepsége 2011 áprilisában. A ren-
dezvénysorozatot 2011. szeptember 1
-jén rendhagyó tanévnyitó ünnepség-
gel zártuk. Ennek keretében egy idő-
kapszulát helyeztünk el az iskola 
udvarán, mely iskolai emlékeket rejt 
a jövő nemzedékeinek. Öregdiákja-
ink képző- és iparművészeti alkotása-
iból nagysikerű kiállítást rendeztünk. 
Megható és egyben vidám találkozót 
tartottunk régi kollégáink és tanítvá-
nyaink számára, melynek keretében 
kis retrogyűjteményünket is kiállítot-
tuk régi iskolai tárgyainkból. 

„A tudás otthona a Tiéd 

Vedd birtokodba és védd!” 

(Szentgyörgyi Albert) 

Források és felhasznált irodalom: 

1.) Szanyi Dezső – dr. Dombóvári Antal – 

Ádám Ferenc: Tanulmányok a rákosmenti 
iskolák történetéből (Rákosmenti Helytörténeti 

Füzetek II. évfolyam 2. szám), Budapest, 

2004., Dr. Dombóvári Antal: Rákoskeresztúr 
iskolái. 130-133. oldal. 

2.) Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzatának honlapjáról a 

kerületünk történetét bemutató oldal. 

3.) Laborcz Ferenc Általános Iskola iskola-

történeti forrásanyaga, valamint az iskola 
pedagógusainak emlékei alapján készült össze-

állítás. 

4.) A fényképek az első forrás könyvéből, 
ezen kívül az iskola fényképgyűjteményéből 

származnak. 
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A címlapon lévő képek: 
Rákosliget. Református imaház. 

Hátoldalon: A rákosligeti megna-

gyobbított református imaház 

(A templomépítkezés első része). 

Kiadta: Monostory utóda 

Kalántay, Budapest IX., Lónyay 

u.17. Postatiszta.1940-es évek 

eleje. ERH digitális adattára. 

Eredeti: Voloncs Gábor 

Rákosligeti rom. kath. templom. 

Kiadta: Rácz Mihály, Rákosliget. 

1925. körül; Postai bélyegzés: 

1929. nov. 12. ERH digitális adat-

tára. Eredeti: Voloncs Gábor 

Koszorúk a Hősök emlékművénél. 

Eredeti: ERH 

Meghívó az 1908. május 31-i 

harangszentelési istentiszteletre 

eredeti:Budapest-Rákosligeti Re-

formátus Egyházközség irattára - 

ERH digitális adattára  


