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Kedves Olvasó!
Esküszöm, nem hallgatóztam, de ha az ember 
sorban áll a pénztárnál, és két barátnő közül 
az egyik – lehet, hogy ez csak feltételezés –, 
egy kicsit számít is arra, hogy mások is hallják, 
amit mond, nem csak az, akihez beszél, néha 
nagyon szórakoztató mondatokat lehet halla-
ni. Elmesélem, hátha Önök is elmosolyodnak 
rajta. 

A hölgyek a vírusfertőzés elkerülésének ak-
tuális problémáit boncolgatták. Egyikük azt 
mondta, hogy ő bizony nem csak maszkot 
visel az üzletekben, hanem kesztyűt is húz a 
kezére, mert ez az Omikron olyan brutálisan 
fertőző. Erre a másik azt mondta, hogy ő szin-
tén visel maszkot, hiszen az kötelező, de ő 
kesztyűt már nem hajlandó húzni, inkább a 
bejáratnál lévő fertőtlenítőszerrel megmossa a 
kezét, majd egy második adaggal a bevásárló-
kocsi markolatát is lefertőtleníti, mert ki tud-
ja, ki markolászta előtte, lehet, hogy egy vagy 
több vírushordozó. Erre a barátnő elkezdett vi-
hogni. Természetesen érkezett a kérdés, hogy 
mi olyan nevetséges. – Hát csak az, hogy mi 
most olyasmiről beszélünk, mint a viccben a 
két szőke nő. Újabb kérdés: – Ők miről beszél-
tek? – Arról, hogy az egyik bosszúsan mesélte 
a másiknak, mennyire becsapták. Azt mondták 
neki a barátai, igaz, hogy az Omikron gyorsan 
terjed, de ha meg is kapja az ember, már nem 
olyan életveszélyes, mint a korábbiak. Ezért 
az üzletekben a jelenlegi vírushelyzet mellett 
már elég, ha csak egy maszk van az emberen, 
aki pedig nagyon fél a fertőzéstől, legfeljebb 
a maszk mellett viselhet kesztyűt is. – És mi 
ebben a becsapás? – kérdezte az egyik sző-
ke. – Hát csak az, hogy mégsem engedtek be 
az üzletbe. – Hát az meg hogy létezik? – így a 
barátnő. – Hát csak úgy – érkezett a válasz –, 
hogy a többieken ruha is volt.       

MÉSZÁROS TIBOR

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdetes@bp16.hu

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Már szilárd burkolatú úton közle-
kedhetnek az Ostoros utca lakói is
Az útépítés egyelőre még lepellel 
borított táblája mellett Kovács 
Péter polgármester ismertette 
az egybegyűltekkel az újabb út-
építés történetét. 

Elmondta, hogy a Budapesti Útépítési Prog-
ramnak, és Szatmáry Kristófnak, a program 
kormánybiztosának köszönhetően kaphatott 
aszfaltburkolatot az Ostoros utca északi és 
déli szervizútja – hivatalos nevén lakóút – 
amely 871 méter hosszban, 178,1 millió fo-
rint vissza nem térítendő költségvetési támo-
gatásból valósulhatott meg.
A munkálatok kezdése közel 1 évet késett, 
mert a fakivágási tervet a Fővárosi Önkor-
mányzat több alkalommal módosította, majd még plusz fák kivágását is előírta. Így a 
helyi lakosságnak szüksége volt némi türelemre, hogy végre elkezdődjön a tervbe vett 
útépítés, de az út végre elkészült, és átadása január 25-én kisebb ünnepség keretében 
meg is történt.
  Szatmáry Kristóf arról tájékoztatta a megjelent helyi lakókat, hogy azért lehetett állami 
támogatásból megépíteni az Ostoros út szervizútjait, mert sikerült úgy módosítani a ki-
írást, hogy a nem önkormányzati tulajdonban lévő útfelületek felújításával nem kell várni 
a Főváros jóindulatára, erre már az önkormányzatok is igényelhetnek anyagi forrást. 
  A Budapesti Útépítési Program 2019-ben indult és 2022-ben is folytatódik. Várhatóan a 
program keretében megújuló kerületi utcák száma idén eléri a 100-at.
  Ezután következett a tábla leleplezése, amelyen az útépítés adatait lehetett elolvasni.
  A hivatalos aktus befejezését követően a helyiek kihasználták az alkalmat, és megbeszél-
tek néhány helyi problémát a polgármesterrel és az országgyűlési képviselővel.

M.T.
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A legjobban várt döntés a tavaszi virágülteté-
si akcióról szóló rendelet volt. A képviselők 
elfogadták, hogy már idén tavasztól lehessen 
igényelni évelő növényeket a lakótelepi laká-
sok balkonjára vagy a családi házak kerítése 
előtt levő zöldfelületekre. Az összesen 6 vi-
rágból álló kollekciót ingyen adja az önkor-
mányzat. Jelentkezni február közepétől lehet 
az önkormányzatnál. 

Az önkormányzat idén is pályázik a Szat-
máry Kristóf országgyűlési képviselőnk által 
felügyelt Budapesti Útépítési Programra. 
2022-ben 2,1 milliárd összeg kormányzati 
támogatást remélnek a képviselők a kor-
mánytól, melyből 20 utca aszfaltozására, 
vagy útfelújítására lesz elegendő forrás. 

Szatmáry László önkormányzati képviselő 
javaslatára arról is döntöttek a képviselők, 
hogy létrehozzák a Rákosszentmihályi 

Bölcsőde alapot, mely egy elkülönített pénz-
ügyi alap, amiből csak Rákosszentmihályon 
létesítendő bölcsődére lehet költeni. Arról is 
döntöttek, hogy a volt Világ mozi épületének 
eladásából származó 58,6 millió forintot az 
alapba helyezik. A XVI. kerületben számos 
helyen van bölcsődeépület, de a legnagyobb 
területű városrészben, Rákosszentmihályon 
nincsen. Szatmáry László arra is ígéretet tett, 
hogy keres bölcsődének alkalmas eladó épü-
letet Szentmihályon, hiszen az önkormány-
zatnak ilyen telke, vagy épülete nincsen. 

Egyhangúlag támogatta a Képviselő-testü-
let a Budapesti Zsidó Hitközség kérelmét, 
hogy a volt rákosszentmihályi zsidó temető 
körbekerítéséhez a költségek felével járuljon 
hozzá az önkormányzat, annak okán, mivel 
két oldala közös a zsidó és a keresztény te-
metőnek. 

A testületi ülésről jelentjük
Január 26-án megtartotta idei első ülését a Képviselő-testület.

Szintén támogatást kapott a kézilabda-mun-
kacsarnok építéséhez szükséges telek ingye-
nes átadása az állam javára, aki vállalta, hogy 
5 éven belül felépít egy kézilabdacsarnokot 
a telekre. Ha ez mégsem sikerülne, akkor 
visszaadja a telket az önkormányzatnak. A 
Sarjú és a Margit utcák sarkán levő telekre 
egyébként már elkészült a kézilabda-munka-
csarnok kivitelezési terve, hamarosan a köz-
beszerzési kiírás is megjelenik. 

A munkavégzés helye:
Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidős (heti 40 óra), 
határozatlan idejű köztisztviselői 
jogviszony, 6 hónap próbaidővel 

Ellátandó feladatok:
Útépítési, útfelújítási, közlekedés-
biztonsági építési beruházások, 
ellenőrzése
– Az Önkormányzat költségveté-
sében lévő saját erőből, uniós vagy 
hazai támogatásból megvalósuló 
útépítési és általános építési te-
vékenységeknél műszaki ellenőri 
feladatok ellátása
– Közreműködés önkormányzati 
támogatással, koordinációval meg-
valósuló beruházásokban, felújítá-
sokban.
– A beruházások időarányos ké-
szültségének és a szerződések tel-
jesítésének figyelemmel kísérése, 
projektkövető nyilvántartás vezeté-
se, tájékoztatás a költségvetésben 
jóváhagyott költségek alakulásáról.
– Felmérési napló ellenőrzése és 
igazolása, számlák kollaudálása.
– Intézkedés a garanciális hibák 
határidőn belül történő kijavításá-
ra.

– A beruházási adatlapok folyama-
tos vezetése.
– Használatbavételi engedély meg-
kérése, az eljárásban való részvé-
tel.
– A beruházások aktiválása, illetve 
jelentés készítése a befejezetlen 
beruházásokról.
– Idegen beruházások önkor-
mányzati képviselete.

A munkakör betöltésének feltéte-
leiről,  a szakmai követelmények-
ről, a jogállásról, az illetményről, 
a juttatásokról és a jelentkezéshez 
benyújtandó iratokról minden 
részletre kiterjedő tájékoztatás 
olvasható az Önkormányzat hon-
lapján, a www.bp16.hu oldalon az 
Állások alcímre kattintva.

A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Budapest, Havas-
halom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria 
humánpolitikai referens részére a 
joka@bp16.hu e-mail címen a be-
nyújtandó iratokkal együtt

Feladattal, munkakörrel kapcso-
latban érdeklődni: Furdan Mária 
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodavezetőnél a 06-20/991-5350-
es telefonszámon lehet.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL JEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET

MŰSZAKI ELLENŐR (ÚTÉPÍTÉSI)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

BUDAPEST XVI. KERÜLETI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

KÖRNYEZET- ÉS KLÍMAVÉDELMI 
IRODA ÁLLÁST HIRDET

ZÖLDFELÜLET-VÉDELMI 
REFERENS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap 
próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörről a jog-
állásról, az illetményről és juttatásokról, a munkakör 
betöltésének feltételeiről valamint a jelentkezéshez be-
nyújtandó iratokról, igazolásokról minden részletre kiter-
jedő tájéloztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, 
a www.bp16.hu oldalon az Állások fejezetcímre kattintva.

A jelentkezés benyújtásának módja:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Ha-
vashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: Zöldfelület-védelmi referens
• Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 
103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens 
részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a benyúj-
tandó iratokkal együtt

A munkakörrel kapcsolatos további információt Jármay 
Katalin Környezet- és Klímavédelmi Irodavezető nyújt, a 
06-1/4011-599-es telefonszámon.
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Ebben a munkában közülük is kiemelkedő 
szerep jutott Bácsalmási István és Sas Tamás 
rendőr őrnagyoknak, Nagy László rendőr 
századosnak, és dr. Varga László rendőr fő-
hadnagynak. Szakszerű munkájuk eredmé-
nyeképpen kevesebb, mint 2 nap alatt kézre 
kerítették a tettest, majd a kihallgatás során az 
akkor még csak alapos gyanú alatt álló, felté-
telezett elkövető rövid időn belül megtört, és 
részletes beismerő vallomást tett. Ezt a nem 
mindennapi teljesítményt Kovács Péter pol-

gármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő a XVI. kerület lakossága nevében 
pénzjutalommal köszönte meg a nyomozók-
nak. Köszönetet mondtak továbbá Horváth 
Szabolcs alezredesnek, a kerületi kapitány-
ság vezetőjének és a nyomozásban részt vett 
minden helyi kollégájának is, akik szintén 
hozzájárultak a nyomozás gyors sikeréhez. Az 
eseményen jelen volt dr. Terdik Tamás rendőr 
vezérőrnagy, kerületünk egykori rendőrkapi-
tánya, Budapest jelenlegi rendőrfőkapitánya.

Elismerés a rendőröknek 
Amint arról beszámoltunk, január 16-án gyilkosság történt a Futórózsa 
utca 70. számú ház előtt. A BRFK Életvédelmi Osztályán azonnal meg-
alakult egy 20 fős nyomozócsoport, amely a helyi kollégákkal karöltve 
valóságos hajtóvadászatot indított a tettes elfogására. 

A tett helyszínén napokig láthatók voltak a 
megemlékezés virágai, az együttérzés mé-
csesei, a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
pedig felhívással fordult a lakossághoz:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető-Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 

SZÁMVITELI FŐELŐADÓ 
munkakörének betöltésére gazdasági vezetői megbízással az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre 
szól, 2022. május 18. - 2027. május 17-ig.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom utca 43., valamint szükség esetén az intézmény által gaz-
dasági, pénzügyi, számviteli tevékenység végzésére szerződött ön-
kormányzati fenntartású intézmények székhelyén és telephelyein.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az államháztartás-
ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 11. §-a, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti gazdasági 
vezetői feladatok végzése, mely feladatait a költségvetési szerv veze-
tőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. 
Feladatai különösen: 
• Részt vesz az intézmény gazdasági, pénzügyi, számviteli tevé-
kenysége (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodás-
sal, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi felada-
tok) végzésében a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
által fenntartott (jelenleg) tizennégy intézmény vonatkozásában, 
külön „együttműködési megállapodás a munkamegosztás és fele-
lősségvállalás rendjéről” alapján.
• A munkaköri leírásában felsorolt feladatok elvégzése.
• A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének 
megszervezése.

• A költségvetési szervek gazdasági tevékenységét meghatározó 
szabályzatok aktualizálása.
• A folyamatos és helyes, jogszabályoknak megfelelő gazdálkodás-
sal összefüggő adatszolgáltatás biztosítása valamennyi, azt jogosan 
igénylő szerv részére.
• Rendelkezésre áll és felelős a külső szervek ellenőrzési, adatbeké-
rési, adatszolgáltatási eljárásaiban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16. 12 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 27.

A pályázatot Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szoci-
ális és Szociális Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt boríték-
ban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat 
a GAMESZ gazdasági vezetői megbízására.”
A pályázati feltételekről, a pályázat részeként benyújtandó iratok-
ról igazolásokról, a vezetői megbízással összefüggő, igazolandó 
követelményekről, az illetményről és juttatásokról minden részlet-
re kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, a  
www.bp16.hu oldalon a Pályázati felhívások alcímre kattintva.
Információt nyújt: 
Müller Kinga Szociális és Szociális Intézményi irodavezető 
(mullerkinga@bp16.hu, tel: +36-1/4011-733), vagy 
Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ igazgató 
(sinkovics.zsuzsanna@gamesz16.hu, tel: +36-1/4011-458)
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A koronavírus Omikron utáni legújabb mutációjáról, a BA2-ről olyan 
hírek érkeztek, hogy hihetetlenül gyorsan terjed, ebben megelőzi a 
kanyaróvírust, amelyik eddigi ismereteink szerint a leggyorsabb ter-
jedésre volt képes.  A BA2 a korábbi változatoknál jóval enyhébb tü-
neteket okoz. Ez valóban igaz azokra, akik be vannak oltva. Az oltat-
lanok azonban továbbra sincsenek biztonságban. Kiderült az is, hogy 
a híresztelésekkel ellentétben az Omikron sem kerüli ki az oltás által 
biztosított védelmet, csak kevésbé hatékonyak a vakcinák ellene, de a 
súlyos szövődményeket oltással így is el lehet kerülni.

– AZ ENYHÉBB LEFOLYÁS AZT IS JELENTI, HOGY A POSZTKOVID 
TÜNETEK IS ENYHÉBBEK?
–  Erről még nincs tapasztalatunk, hiszen csak most érkezett hoz-
zánk, akiket megfertőzött még el sem juthattak a posztkovid állapo-
tig. Gyors terjedésének oka, hogy a torokban tud nagy mennyiségben 
elszaporodni, ezért lélegzéskor, beszéd közben a fertőzöttek sokkal 
nagyobb mennyiségben szórják szét.
– LEHET, HOGY EZ AZ A SZUPERVARIÁNS, AMI ELLEN NINCS IS 
VÉDELEM?
– Olyan, ami ellen nincs védelem, nem létezik. Immunrendszerünk 
mindig fejleszt ellenanyagot, de ez a reakció nem mindenkiben egy-
formán erős.
– AKI ÁTESETT A VÍRUSON, AZ MÁR HÁTRADŐLHET?
– Sajnos nem. Tudjuk, hogy sokan többször is elkapták a betegséget. 
A szervezet immunrendszere által biztosított védelem azonban nem 
örökre szól, és nem tart tovább az oltások által kiváltott védelemnél, 
tehát 4-5 hónap után már gyengül a hatása.
– NEMRÉG ÉRTESÜLTÜNK ARRÓL, HOGY AZ ELTE LÁGYMÁNYO-
SI KAMPUSZÁN ÁTADTAK EGY MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIU-
MOT. ENNEK MI A FELADATA?
– Ez egy nagyon korszerű, hatékony munkahely, amelynek most el-
sődleges célja az egyetem polgárainak szűrése, de később komoly 
szerepe lesz a vírusok elleni küzdelemben.
– AZ OLTÁS UTÁNI MELLÉKHATÁSOK KUTATÁSA NAGY ERŐKKEL 
FOLYIK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. ERRŐL MIT LEHET TUDNI?
– Szét kell választani az oltási reakciót, amely az oltás után okozhat 
helyi fájdalmat, fáradtságot, és napok alatt elmúlik. És vannak olyan 
mellékhatások, amelyek már a szövődmények kategóriájába tartoz-
na. Ilyen volt például néhány esetben a szívbelhártya gyulladás. Ezek 
kicsit hosszabb ideig tartanak, és kezelést igényelnek. Az azonban 
ma már egyértelműen bizonyítható, hogy maga a vírus sokkal gyak-
rabban okoz ilyen szövődményeket, mint a vakcinák. 
– A NAPOKBAN ENGEDÉLYEZTÉK A PFIZER KORONAVÍRUS ELLE-
NI TABLETTÁJÁT. EZ KIKNEK SEGÍTHET?
– Ez a fertőzés korai szakaszában jelenthet segítséget, és elsősorban 
azoknak, akik idősek, krónikus, vagy immunbetegségben szenved-
nek. Ez nagy eséllyel megvéd a súlyos szövődményektől.
– A SZENNYVÍZADATOK AZT MUTATJÁK, HOGY ELÉRTÜK, VAGY 
LEGALÁBBIS MEGKÖZELÍTETTÜK AZ 5. HULLÁM FELTÉTELEZETT 
TETŐPONTJÁT. MIT REJTHET SZÁMUNKRA A KÖZELJÖVŐ, MI-
KOR LÉLEGEZHETÜNK FEL?
– Ezt nem lehet egységesen megítélni, mert országonként nagyon 
különbözőek az oltottsági statisztikák, és az oltás iránti igény is. Ha 
mégis jósolnom kellene, most úgy gondolom, hogy február végére 
lecsenghet a  járvány, és a tavasz végére talán visszatérhetünk az ere-
deti kerékvágásba.

– TÁMAD AZ INFLUENZA IS. HOGYAN LEHET MEGKÜLÖNBÖZ-
TETNI A KETTŐT A TÜNETEK ALAPJÁN?
– A tünetek annyira hasonlóak, hogy azok alapján ezt nem tudjuk 
megítélni. Erre valók a gyorstesztek. Sajnos annyiféle felsőlégúti be-
tegség létezik, hogy az első napokban ezt nem tudjuk eldönteni. 

***
Megérkezett egy újabb szállítmány a Pfizer-Biontech gyerekeknek 
szánt oltóanyagából. A vakcina 21 nap eltolódással két adagos oltá-
si rendben alkalmazható. Eddig 81 ezer 5-11 éves gyermeket oltattak 
be szüleik, és a 12-17 éves korosztálynak csaknem a fele fölvette az 
oltást.

***
Változott az oltási igazolványokkal kapcsolatos magyar álláspont. A 
kormány az egységes uniós rendelethez igazodva már két oltás után 
is érvényesnek tekinti az oltási igazolványt. A rendelet május 1-jéig 
érvényes. A tagállamok csak az egységes igazolvánnyal nem rendel-
kezők számára írhatnak elő tesztkötelezettséget.

***
Február hónapban minden csütörtökön és pénteken délután, szom-
baton pedig egész nap regisztráció nélkül lehet kérni az oltást az 
Erzsébetligeti Oltóponton (Tüdőgondozó) is.

Koronás hírek
Úgy tűnik, egy ideig még a koronavírus írja a törvényeket. Szorítása kicsit 
lazul ugyan, de még nem dőlhetünk hátra. A vírussal kapcsolatos legfris-
sebb tudnivalókat ezúttal dr. Kacskovics Imrétől, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Természettudományi Kara dékánjától a Kossuth Rádióban 
elhangzott interjúja alapján tesszük közzé kissé rövidített formában.

Omikron 
variáns
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Kerületünkben több, az egykor itt élt zsidósághoz kapcsolódó emlék 
maradt meg. Ilyen például a József utca 55. szám alatti egykori zsidó 
imaház, vagy a Havashalom és Romhány utca sarkán álló egykori 
zsinagóga, Cinkotán pedig a régi zsidótemető – mondta Müller Ildi-
kó, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ vezetője, miu-
tán köszöntötte a megjelenteket.
  Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő arra emlékeztette a je-
lenlévőket, hogy kerületünkben mindeddig nem volt egy olyan hely, 
ahol a zsidóüldözés áldo-
zatairól méltóképpen meg 
lehetett volna emlékezni. A 
cinkotai emlékmű felavatá-
sával azonban kerületünk 
is felkerült az emlékezés 
térképére. Az emlékezéssel 
kapcsolatban vannak adós-
ságaink, de a kerület veze-
tésében meg van a szándék 
arra, hogy az emlékhelyeket 
megújítsák, az emlékeket 
megerősítsék, és nem hagy-
ják a feledés homályába veszni. Tudatában vannak annak a ténynek, 
hogy a magyarság és a zsidó vallású vagy származású emberek a Kár-
pát-medencében évszázadok óta sorsközösségben élnek.
  Ezután Müller Ildikó ismertetett néhány adatot a zsidóság cinkotai 
jelenlétének történetéből.

Elmondta, hogy 1855-ben létszámuk még alig haladta meg a 10 főt. 
Az első temetések 1868-ban, az utolsók pedig az 1940-es években 
történtek. A Cinkotai Zsidó Hitközösséget 1949-ben szüntették meg 
az akkori vallás-és közoktatási 
miniszter határozatával. 1950-
ben pedig, amikor a ma kerüle-
tünket alkotó öt települést a fővá-
roshoz csatolták, megszüntették 
a községi temetőket.
  Köves Slomó egyebek mellett 
elmondta azt is, hogy az utókor-
nak azért is kötelessége a cinko-
tai temetőben örök nyugalomra 
helyezett zsidó honfitársainkra 
emlékezni, mert nekik nem ada-
tott meg, hogy ezt utódaik tegyék 
meg, hiszen megsemmisültek a 
történelem viharaiban. Szomorú 
kötődésként megemlítette azt 
is, hogy az egyetlen magyar iro-
dalmi Nobel-díjasnak, Kertész 
Imrének, a Sorstalanság című 
regény írójának anyai nagy-

szüleit is a későbbi XVI. 
kerületből deportálták 
1944. június 30-án a többi 
2200 környékbeli zsidóval 
együtt. Amikor Jakab Mórt 
és Krets Szerénát, Kertész 
Imre nagyszüleit sors-
társaikkal együtt marha-
vagonokba terelték, írtak 
egy kis levelezőlapot. Ez 
állt rajta: „Vonatra raktak 
minket, visznek valahova, nem tudjuk, hova.” Ezt a levelezőlapot vala-
ki megtalálta, és eljuttatta Kertész Imréhez. Rájuk is emlékezzünk 
ezen a helyen, és emlékezzünk arra a 2200 elhurcoltra is, akik szin-

tén elszenvedői voltak a vészkor-
szaknak. Köves Slomó ígéretet 
tett arra, hogy a Magyarországi 
Izraelita Hitközség segítséget 
fog nyújtani abban a Kertvárosi 
hittársainak és a velük szolidáris 
kerületlakóknak, hogy a megem-
lékezések ne csak formaságok 
legyenek, hanem valódi cselekvő 
visszatekintések.
  Ezután R. Kárpáti Péter szín-
művész mondta el Radnóti Mik-
lós Erőltetett menet című versét.
 Végül a jelenlévők tisztelgő fő-
hajtással és a zsidó hagyomá-
nyok szerint egy kis kő elhelyezé-
sével emlékeztek az elhunytakra.

MÉSZÁROS TIBOR

Emlékmű az egykori cinkotai 
zsidótemető helyén
Január 27-én emlékművet avattak a holokauszt áldozatainak nemzet-
közi emléknapján, a Georgina és Gazdaság út sarkán, ahol egykor a 
cinkotai zsidók temetkezési helye volt. Az emlékművet Goldberger  
Tamás, a zsidóság történetének elkötelezett kutatója álmodta meg, és 
ő finanszírozta az elkészítését is. Az avatáson azonban mégsem tudott 
jelen lenni, mert háziorvosként kollégáját kellett helyettesítenie. Az 
avatáson részt vett Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség vezetője. 
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Január 25-én, a Borostyán Idősek Klubjában a ma-
gyar kultúra napjáról emlékeztek meg az odaláto-
gató nyugdíjasok. 

Zánkai Gabriella klubgondozó vendége ezúttal Baski Virág volt, aki 
népdalokkal örvendeztette meg közönségét. Virág jelenleg a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen folytatja tanulmányait. Bár informati-
kusnak készül, a zene és az éneklés mindig fontos szerepet játszott 
életében. Előadása után kedélyesen beszélgetett közönségével, akik 
örömmel fogadták a fiatal tehetséget.

GUETH ÁDÁM

Néró
Nálunk a családban mindig nagy hagyománya 
volt a madarak téli etetésének. Az örökséget ma-
gam is ápolom, és próbálom jóltartani a kert ma-
darait. Jelenleg nagyszámú cinege, néhány veréb, 
néhány feketerigó és egy balkáni gerlepár képezi a 
szárnyasok társadalmát. 

Utóbbiak az eresz egy elszabadult deszkájának köszönhetően egy 
eléggé védett helyen raktak fészket. A fészek persze enyhe túlzás, 
mert két cérnavékony gally keresztbe, egy hosszába, és galambék-
nál ez már öröklakásnak számít. De annyi biztos, hogy már a cu-
dar februári időjárás ellenére is két kis fehér tojás látható benne. 
Szerintem februárban ez egyenlő a fagyhalállal, de lehet, hogy 
tudnak valami titkot a túlélésről.  
  Az állandó lakókon kívül ilyenkor megjelenik egy-két vörösbegy – 
ők mindig párban járnak – és az utóbbi években néhány fenyőrigó 
is, de ők nem vegyülnek a pórnéppel, a fák magasabb régióiban 
élik az életüket. Nem áll bele a magokért folytatott küzdelembe az 
a harkálypár sem, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel végigko-
pogtatják a környék fáit. Persze ők nem vegánok, mint a magevők 
társadalma. Egyikük különös vonzalmat érez egy hagyományos fa 
villanyoszlop iránt, amelyet olyan dühödten tud kopogtatni, hogy 
talán még a szomszéd utcában is hallani. Van kifüggesztve két cin-
keodú is, mindkettőnek megpróbálta kibővíteni a bejáratát, hogy 
harkálylakot faragjon belőlük, de szerencsére a keményfa néhány 
jelentéktelen csorbulást elszenvedve ellenállt a harkálycsőrnek.  
  Ahogy figyelem a madarakat, emberi tulajdonságokat kezdek 
fölfedezni bennük. Itt van mindjárt Néró, a széncinege. Én ad-

tam neki ezt a nevet, 
mert jelenleg nála na-
gyobb despota nem 
tartózkodik a kertben. 
Na p r a f o r g ó m a g o n 
kigömbölyödött teste 
alkalmassá teszi arra, 
hogy folyamatos terror 
alatt tartsa nem csak 
fajtársait, de a nála na-
gyobb testű madarakat 
is. Ha emberi megfele-
lőjét próbálnám meg-
keresni, egy kigyúrt, 

bikanyakú, tetovált karú, bicepszbajnok jut eszembe elsőnek, 
akinek egyetlen tulajdonsága a testi ereje. Néró a fekete sapkáját 
a szemébe húzva viseli, és ha bármilyen más madár közelít az 
etetőhöz, úgy tud ránézni, hogy az menten irányt változtat. Mos-
tanában azonban „emberére” talált egy meggyvágó személyében, 
aki nem repül el minden egyes 
maggal egy közeli ágra, hogy ott 
törje fel a szerzeményét, hanem 
betelepszik az etető nyílásába, 
mások számára hozzáférhetet-
lenné teszi azt, és folyamatosan 
eszik. Néró azonban dühödt tá-
madásokkal zaklatja, de nincse-
nek egy súlycsoportban.
  Hát valahogy így zajlanak a 
téli napok a bokrok világában, 
és olyan jó nézni ezeket a kis je-
leneteket, hiszen ez a Kertváros 
egyik vonzereje. Szegényebbek 
lennénk nélkülük.

M.T.



Az Önkormányzat  lapja      9

– Batthyányról eddig Szombathelyen látható egy portrészobor, 
valamint Ikerváron, ahol több mint 100 éve áll egy hatalmas, 
8 méter magas emlékműve. A sort folytatva most egy félalakos 
szobrot készítek róla. A díszmagyart viselő politikus ökölbe szo-
rított keze, amely egy pulpituson nyugszik, erőt sugároz. Keze 
alatt neve, és politikusi funkciói – miniszterelnök, Sárvár or-
szággyűlési képviselője – továbbá a törekvéseit jellemző három 
szó: JOG, ERKÖLCS, TÖRVÉNY olvasható. Tekintete elgon-
dolkodó, ugyanakkor némi fájdalom is felfedezhető benne. Egy 
büszke miniszterelnököt szerettem volna megmutatni, akiben 
van erő és tisztesség. A szobor felavatása március 14-én délelőtt 
lesz Sárváron, ahol a szobor megrendelője, dr. Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisztere avatja fel az új alkotást – mond-
ta készülő szobráról Törley Mária.

A Szent Kereszt Ökumenikus Magazinban és 
a Keresztény Életben sok-sok cikkét, tudósítá-
sát olvashattuk az elmúlt 15 évben, ám amit 
a kerületünkben talán sokan nem is tudnak 
róla, szülőfalujában, a Nógrád megyei Dej-
táron évtizedek óta értékmentő kulturális 
tevékenységet folytat. Az Ő érdeme, hogy 
Dejtár legendás kántortanítója, igazgatója 
és kórusvezetője, Luspay Kálmán emléke 
tovább élhet a jövő nemzedékében is. Ösz-
tönzésére és személyes hozzájárulásával 
emléktáblát helyeztek el Dejtár katolikus 
templomának a falán. Kezdeményezője 
és egy évtizede fáradhatatlan szervezője a 
Luspay Kálmán Népdaléneklő Versenynek, 
amelyen évente 50–60 diák mutathatja be 
tehetségét.  Mindezzel a falut, a régió és az 
Ipolyságon túli felvidéki települések közötti közösséget is nagy odaa-
dással építi. A Luspay-Gallay családdal közösen emlékszobát rendez-
tek be és avattak fel a falu tájházában.

Az elmúlt évtizedekben a kulturális élet nagy személyiségeit hívta 
meg falujába is. 

Nemcsak néz, hanem lát is. Kezdeményezésére újult meg több 
fővárosi művész elhagyatott-elhanyagolt sírja, melyeket minden al-
kalommal Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes szentelt fel. 2021 
októberében szülőfalujában a templom oltárképének és szobrainak 
nemes adományozója sírját újíttatta és szenteltette fel.

Hitvallása: „Mentsük, ami menthető, és adjuk meg a tiszteletet azok-

nak, akik sokat tettek egy adott telepü-
lés kultúrájáért. Az életnek értéket csak 
a szolgálat adhat, amellyel környeze-
tünk ügyei felé fordulunk.”

Arra a kérdésemre, hogy milyen 
érzésekkel vette át a Stefánia Palotá-
ban a díjat, a következőket válaszol-
ta:
– Édesanyám, akit két éve veszítettem 
el, most nagyon örülne, hogy a Ma-
gyar Kultúra Lovag jává választották 
a fiát. Következetes asszony volt, aki 

rengeteget dolgozott, ápolta a hagyományokat, egész életében népviselet-
ben járt. Azt hiszem nem is nekem járt volna ez a díj, hanem neki. A 
tájház Luspay-szobájában megtalálható az iskolai bizonyítványa, amire 
én mindig büszke leszek. Tőle tanultam a történelmet, soha nem volt tabu 
sem a világháború, sem Trianon, de az 1956-os forradalom sem. Ha az 
ember példaképet nevez meg, nekem a szüleim voltak, de elsősorban a 
bölcs és okos édesanyám.

Gratulálok a kitüntetéshez, köszönjük eddigi önzetlen munkáját és 
bízunk benne, hogy Gréczi Lászlóval lesz még alkalmunk találkozni 
XVI. kerületi rendezvényeken.

SIPOS KATA

Gréczi László értékmentő újságíró, a Magyar Püspöki Konferencia nyugdíjas munka-
társa januárban a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést vehette át. Munkássága hosszú 
évek óta szorosan kötődik a XVI. kerülethez is. Nevéhez fűződik a Szentmihályi Esték 
(Kovász Egyesület, Rákosszentmihályi Plébánia, elnök: Petrovics Sándor) keretében 
számos művésszel készített beszélgetés. Néhány név a meghívottak közül: Császár 
Angela színművész, Bőzsöny Ferenc főbemondó, R. Törley Mária szobrászművész, 
Budai Ilona népdalénekes, Lőrincz Sarolta Aranka népművelő, Kiss László népzenész, 
Bakos Kis Gábor színművész.

Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést kapott Gréczi László

A Törley-műteremben 
ismét készül valami
R. Törley Mária szobrászművész a Málenkij robot emlékmű 
első elemének felavatása után már gróf Batthyány Lajos, első 
miniszterelnökünk szobrán dolgozik.
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

www.kulturliget.hu                   facebook.com/kulturliget                        instagram/erzsebetligetiszinhaz

Február 18. péntek 20:00 
MADARAK FARSANGI PARTY
A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONTBAN
Jegyár elővételben: 2000 Ft, 
a helyszínen: 2500 Ft

Február 20. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ A FÁRAÓK 
BIRODALMÁBAN – családi felfede-
zőnap az ókori Egyiptomban
Családi játszóház 6-12 éves gyerekeknek
Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 
2000 Ft

Február 20. vasárnap 16:00 
OZ, A CSODÁK CSODÁJA  
ÚJ IDŐPONT!

zenés családi mesejáték két részben,
a Veres 1 Színház előadása. 
4 éves kor felett ajánljuk!
Jegyárak: 2500 Ft, 2800 Ft, 3500 Ft

Február 24. csütörtök 18:00 
DUMASZÍNHÁZ: Történjen bármi - 
KŐHALMI ZOLTÁN önálló estje
Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

Február 24. csütörtök 18:00 
VILÁGUTAZÓK:
RAKONCZAY GÁBOR extrém spor-
tolóval Kosaras Renáta beszélget. 
MEGHÖKKENTŐ nemzetközi rekordok, 
valós tapasztalások.
Belépő: 1000 Ft

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink 
oltási igazolvány birtokában látogathatók, 
az Erzsébetligeti Színház és a Szentmihályi 
Kulturális Központ közösségi tereiben kö-
telező a maszk viselése!

Február 25. péntek 19:30 
JAZZLIGET PLUSZ - ZONGORISTA 
TALÁLKOZÓ
A már színpadké-
pében is egyedül-
állónak számító 
p r o d u k c i ó b a n 
három zongoris-
ta boogie-woogie 
párbaját hallhat-
ja a közönség, 
a New Orleans 
blues műfaj nyomdokain haladva, experi-
mentális dob kísérettel. 
Jegyár elővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 
2000 Ft

Február 25. péntek 19:00 
KAMASZ TÁNCHÁZ 
A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONTBAN
A belépés INGYENES! A program létrejöttét 
a Csoóri Sándor Alap támogatta

Február 27. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS FARSANG
Belépő: 1000 Ft, családi (2 gyerek + 2 fel-
nőtt): 3400 Ft 

Február 27. vasárnap 17:00 
NEM BAJ, MAJD MEGÉRTEM
Orlai Produkció
Bodor Johanna nagy sikerű önéletrajzi regé-
nye alapján.
16 éven felülieknek ajánljuk!

A nyolcvanas évek diktatúráját megidéző 
történet egy abszurd és kegyetlen korszak 
lenyomata. Egy korszaké, amelyben felnőni 
pusztító és amit túlélni felemelő.
Jegyárak: 3300 Ft, 3600 Ft, 3900 Ft

JÖN-JÖN-JÖN

Március 3. csütörtök 18:00
Családban az erő sorozat
20 ÖNISMERETI KÉRDÉS ÉS VÁ-
LASZ A KAPCSOLATOKRÓL
A 20 önismereti kérdés és válasz című 
könyv népszerű szerzőpárosa Herendi Kata 
pszichológus és Szabó Eszter Judit újságíró 
beszélgetnek a kapcsolatok témájával foglal-
kozó, legújabb kötetük nyomán.

Március 5. szombat 10:00 
ÁGACSKA 

az Aranyszamár Bábszínház előadása 
4 éven felüli gyerekeknek
A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONTBAN

Március 6. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS HUSZÁR! - családi fel-
fedezőnap az 1848-49-es szabadság-
harc korában
Játszóház 6-12 éves gyerekeknek

Március 6. vasárnap 17:00
MR. ÉS MRS.
Pár-bajok öt színben
Egy házaspár, két színész, öt rendező, öt je-
lenet és öt divattervező egy fergeteges angol 
öt jelenetes komédiában!
Főszerepben: Verebes Linda és Pindroch 
Csaba
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– SISI LEGTÖBB RAJONGÓJÁNAK A ROMY 
SCHNEIDER-FÉLE TRILÓGIA VOLT A NAGY 
INSPIRÁCIÓ. TUDOMÁSOM SZERINT VE-
LED EZ MÁSHOGYAN TÖRTÉNT.
– 1997 augusztusában láttam meg egy cik-
ket azzal a kezdéssel, hogy „jövőre lesz száz 
esztendeje annak, hogy Erzsébet királynét 
Genfben meggyilkolták.” Az újságban levő 
portré a királynéról teljesen magával raga-
dott.

– KORÁBBAN IS ÉRDEKELT MÁR A TÖRTÉ-
NELEM?
– Igen, pont előtte olvastam egy könyvet 
Mária Terézia leányai címmel, hiszen akko-
riban is nagyon foglalkoztatott a hercegnők 
élete. Engem elsősorban a történelem női 
oldala, a női szereplői érdekelnek, főként az 
arisztokrácia világa.

– MEGFIGYELTEM, HOGY A TÖRTÉNE-
LEMRAJONGÓ HÖLGYEKET NAGY ESÉLY-
LYEL SISI IS ÉRDEKLI, KLEOPÁTRA, VIK-
TÓRIA KIRÁLYNŐ ÉS DIANA HERCEGNÉ 
MELLETT. MEG TUDOD EZT ERŐSÍTENI?
– Igen, sokan kedvelik Kleopátrát, de Diana 
hercegnét még többen. Érdekes egybeesés, 
hogy a már említett újságcikket pont aznap 
láttam meg, amikor a rádióban bejelentették 
Diana walesi hercegné tragikus halálát. Még-
sem az ő sorsa kezdett el foglalkoztatni, ha-
nem Erzsébet királynéé. Sokan hasonlítják 

össze az életüket, és bár akadnak hasonló-
ságok, én nem vonnék túl nagy párhuzamot 
kettejük között. 

– MEGKERÜLHETETLEN, HOGY NE KÉR-
DEZZEK RÁ A ROMY SCHNEIDER-FÉLE 
TRILÓGIÁRA. MENNYIRE TARTOD HITE- 
LESNEK?
– A sorozat nem igazán azért készült, hogy 
hiteles legyen, viszont akadnak benne valós 
elemek. Kiemelném azt, hogy Ernst Ma-
rischka jól ismerhette Corti gróf Erzsébetről 

szóló hiteles életrajzát, hiszen 
az 1934-es könyvből szószerinti 
átvételek is vannak, bár helyen-
ként más szájába adták a való-
ságban is elhangzott monda-
tokat. Én úgy gondolom, hogy 
minden hibája ellenére nagyon 
jó a trilógia. Ennek és Romy 
Schneidernek is köszönhető, 
hogy máig ekkora kultusza van a 
királynénak hazánkban. Ami kö-
zös volt kettejükben az az, hogy 
mindketten rendkívül bájosak 
voltak.

Erzsébet királyné és 
a magyarok 
– Barátság vagy szerelem?
Sisi királyné élete generációkon keresztül képes megmoz-
gatni a történelem iránt érdeklődőket. A közelmúltban jelent 
meg Káli-Rozmis Barbara könyve, Erzsébet királyné és a ma-
gyarok - Barátság vagy szerelem? címmel. A kutatóval a kö-
tet kapcsán beszélgettünk a magyarok legkedvesebb király-
néjáról, filmbéli megszemélyesítőjéről, Romy Schneiderről és  
sok más érdekességről.

– VAN KAPCSOLÓDÁSA ESETLEG SISINEK 
A XVI. KERÜLETHEZ?
– A királyné a Monarchia egyik legjobb női 
lovasa volt. Gyakran lovagolt keresztül a ke-
rületen. A könyvemben Cinkotával kapcso-
latban is olvashatók érdekességek.

– GYAKRAN TARTASZ ELŐADÁSOKAT ITT, 
A KERÜLETBEN IS. EMELLETT RUHARE-
KONSTRUKCIÓK BEMUTATÁSÁBAN IS 
RÉSZT VESZEL. 
– Kerületiként mindig nagyon örülök, ami-
kor itt adhatok elő. Együtt dolgozom Czédly 
Mónika divattervezővel, aki a királyné ruhái-
nak hiteles, világhírű rekonstrukcióit készíti.

– A KÖZELMÚLTBAN KÖNYVET ÍRTÁL A 
KIRÁLYNÉRÓL. MIBEN MÁS VAGY MIBEN 
TÖBB EZ, MINT A KORÁBBAN KÉSZÜLT, 
IGENCSAK BŐSÉGES SZÁMÚ SISI ÉLET-
RAJZ?
– Igyekeztem olyan forrásokhoz nyúlni és 
olyan képanyagot felhasználni, ami a nagy-
közönségnek eddig nem volt hozzáférhető. 
Sok olvasótól azt a visszajelzést kaptam, hogy 
könyvem méltó magyar párja Brigitte Ha-
mann biográfiájának, amely osztrák szem-
pontból mutatja be a királynét. A munkám 
vele való összehasonlítása nagyon jól esett, 
ugyanis a történésznő nagy példaképem. Mi-
hály főherceg, Erzsébet királyné ükunokája 
pedig megtisztelt azzal, hogy ajánlót írt a 
könyvembe.

– KIKNEK AJÁNLOD?
– 14 éves kortól gyakorlatilag mindenkinek, 
de már több, 9 éves olvasómnak is dedikál-
tam a kötetet. Elsősorban hölgyeknek aján-
lom, azonban sok férfi olvasóm is van. Na-
gyon sok pozitív visszajelzést kaptam már, 
sokan mondják, hogy letehetetlen a könyv.

GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Cinkota hányatott utóéletű földesura, Beniczky Gábor
Hogyan telepedik rá hosszú évtizedek során anyagi érintettség, illetve torz politikai korszak árnyéka egy egyéniség 
megítélésére? Beniczky Gáborra halála után egy évtizeddel már csak a pletykák szintjén emlékeztek. A létezett 
szocializmusban kiváló alap volt lumpenségének erősítése a munkásosztály mennybemeneteléhez. Hosszú fo-
lyamat ez, itt a rovat oldalán kibogozhatatlan. Ha teljességében ez nem is fér ide, kötelességünk kérdést feltenni 
múltunk egy fontos személyiségéről, aki a helyi köztudatban, mint kártyás, nőcsábász dzsentri szerepel: valóban 
az volt? A gyűjtemény tervei közt tartjuk számon letisztázott, árnyalt képet adni a kerület XIX. századának egyik 
meghatározó alakjáról, Beniczky Gáborról. 
Lelkes segítőnk, Tóth Virág kutatásaiból válogattam ki a Beniczky halála körüli év bulvármentes híreit. Megpró-

báljuk tiszta alapokról kutatni Cinkota földesura, Beniczky Gábor életének eseményeit.  Tóth Virág kérte, hogy pon-
tosítsam az idézetben szereplő dátumokat, hiszen kutatásai szerint, noha maga a megemlékező Dessewfy gróf is 
a szervezőbizottságokban volt, rosszul jegyeztettek fel, az alább leírt kiállítások egy-egy évvel korábban történtek 
meg. Az idézetben a téves dátumok olvashatók.                                                                                 SZÉMAN RICHÁRD

„Dessewffy Aurél egyesületi elnök megnyit-
ja az ülést, melynek első tárgya Beniczky 
Gábor lemondott elnök helyébe új elnök 
választása. Paikert Alajos előadó titkár 
felolvassa Beniczky Gábornak a lótenyész-
tési szakosztály megválasztott elnökének 
az egyesület elnökségéhez intézett levelét, 
melyben a szakosztályi elnökségről lemond 
(…)

Miután Beniczky Gábor, daczára annak, 
hogy az elnökség részről lemondásának 
visszavonására felkéretett, az elnöki tisztet 
továbbra betölteni nem hajlandó, a mi igen 
sajnálatos, mert Beniczky Gábor e szak-
osztály élén évek hosszú során át kifejtett 
hathatós működésével érdemeket szerzett, 
nem marad más hátra, mint hogy a szak-
osztály új elnököt válasszon. (…)

Förster Géza igazgató indítványozza, hogy Beniczky Gábor volt el-
nöknek hosszú évi, nagy szakértelemmel vitt működéséért a szakosz-
tály jegyzőkönyvileg fejezze ki elismerését. 

Hasonló értelemben szólalt fel még megyeri Krausz Lajos is. Gr. And-
rássy Aladár javasolja, hogy a szakosztály elnökévé az O. M. G. E. 
elnöke, gr. Dessewffy Aurél választassék meg. 

A szakosztály tudomásul véve az egyesületi elnökség részéről tett azon 
intézkedést, hogy Beniczky Gábor volt szakosztályi elnök ismételten föl-
kéretett lemondásának visszavonására és az O. M. G. E. lótenyésztési 
szakosztálya ügyeinek tovább vitelére s miután ő az elnökség ismételt, 
felkérése folytán sem hajlandó a szakosztály elnöki tisztet elvállalni, a 
szakosztály az elnöki állás betöltését elhatározza s elnökül egyhangú-
lag gr. Dessewffy Aurélt választja meg. 

Beniczky Gábor volt elnöknek pedig a lótenyésztési ügyek előbbre vite-
le körül évek hosszú során kifejtett ügybuzgó működéséért a szakosztály 
a maga részéről jegyzőkönyvileg fejezi ki elismerését.

Meg jelent: Köztelek – 1894. 9. szám, 1894. január 31.
Beniczky halála után az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

(OMGE) közlönye gyászjelentésében így emlékezett meg róla:
Károlyi Sándor gróffal egyik kezdeményezője volt a Pestvármegyei 

hitelszövetkezeteknek — melyek kisebb birtokok védelmére és támo-

gatására létesítettek. Beniczky Gábor, az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület ke-
belében mint a lótenyésztési szakosztály el-
nöke, évek hosszú során át nagy és hathatós 
tevékenységet fejtett ki a hazai lótenyésztés 
emelésére, sőt ezen lótenyésztésünk emelé-
sét, kivált az utóbbi időben oly hathatósan 
elősegítő szakosztály egyenesen Beniczky 
Gábor kezdeményezésére alkottatott meg 
az egyesület kebelében. A szakosztály az ő 
elnöklete alatt leg jelentékenyebb működését 
akkor érte el, a midőn az 1891-ik évi bécsi 
nemzetközi gazdasági kiállítás alkalmából 
a magyar lótenyésztés kiállítását oly fé-
nyesen és tanulságosan rendezte, továbbá 
az ezt követő 1892-ik évben Budapesten a 
városligetben rendezett nagyobb szabású 
lókiállítást és luxus lóvásárt. Ezenkívül 

az egyesület szakosztályában életre való eszméi és indítványaival ezen 
szakosztályok működését mindenkor éberen tartotta. A lótenyésztési 
szakosztály elnökségéről azonban folyó év elején magánügyei miatt le-
köszönt, de azért Beniczky Gábor szakértelmével széles látókörével és 
nagy tapasztalataival nem szűnt meg a lótenyésztés ügyét a közpályán 
továbbra is szolgálni, a mennyiben ő egyúttal elnöke volt a Magyar 
Tattersall egyesületnek is, ezen minőségében tág tere nyílt tehetségeit s 
tevékenységét érvényesíteni. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
egyik legbuzgóbb és legtevékenyebb vezérlő férfiát veszítette el benne. 
Hűlt tetemét külön vonaton haza hozzák Czinkotára s szombaton he-
lyezik örök nyugalomra a családi sírboltba, két év előtt elhunyt egyetlen 
leánya mellé. A ravatalra az Országos Magyar Gazdasági Egyesület: 
Igazgató-választmányi tag jának felírással koszorút helyezett. 

Meg jelent: Köztelek – 1894. 54. szám, 1894. július 7.
A választmány e tag jainak elhunyta felett részvétét fejezi ki s külö-

nösen Beniczky Gábor alapító tag elhunyta felett részvétének jegyző-
könyvében is kifejezést adni határoz. Galgóczy Károly indítványára 
elhatározza a választmány, hogy Beniczky Gábornak az egyesület s 
egyáltalában mezőgazdasági fejlődésünk körül szerzett érdemei a jövő 
évi Évkönyvben megörökíttessenek.

Meg jelent: Köztelek – 1894. 78. szám 1894-09-29 / 78. szám” 
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Már az ókori egyiptomiaknál jelentős szerepet töltött be, 
díszítőművészetükben a domborműveken és a sírfala-
kat díszítő festményeken is megjelent; a gyógyítók pe-
dig a meghűlést és gyomorbajt kezelték vele, illetve 
a mumifikálás eljárása során a mellkasba és a me-
dencébe téve használták. Az ókori görög orvos, Hip-
pokratész is javasolta a hagyma fogyasztását, mint 
tüdőgyulladást kezelő orvosságot, illetve sebgyógyí-
tásra is ajánlotta a növényt. 

Magyarországon az Árpád-korban már termesztet-
ték a vöröshagymát. Az 1664-ben megjelenő Posoni 
kert című átfogó kertészeti munkájában Lippay János a 
növényről és népszerűségéről a következőképp nyilatkozik: 
Az vörös-hagymának a feje nem gerezdekbül áll, hanem rétes szeletekbül: 
a levele kerekdéd, üreges, kinek állattyárúl, mivel minden ember ösméri, 
nem szükség sokat szóllanom. A kertész szerint a növény …igen jó zsí-
ros, meg-kapált, tiszta, porhanyós, jól meg-trágyázott földet kéván a ki az 
Napra fordíttatott, és valamennyijre meleg.

A vöröshagymának Lippay is igen széleskörű gyógyhatást tulajdo-
nít. Többek között: Hajat nevel, ha a kopaszok, és az kíknek a kosztul 
el-ment a hajok; evvel gyakran kenik fejeket. Persze az író figyelmez-
tet is a növény káros hatásaira: …rettegő álmokat indít, és mély álmot, 
fő-képpen, ha estve sokat eszik valaki benne…

A népi gyógyászatban baktériumölő hatása miatt héjából készített 
teáját meghűlés idején, vizelethajtásra, bélférgek ellen, köhögés eny-
hítésére alkalmazták.

A mai magyar konyhában az egyik legfontosabb alapanyagunk. 

A régebbi korok 
ételeiben is rend-

szeresen előfordult a hagyma, álljon itt a felhasználá-
sára példaként két recept:

A csáktornyai Zrínyi-udvar 17. századi 
kéziratos szakácskönyve

Kappant törött lével
Petrezselyemgyükeret, vereshagymát, kenyérbélt főzz 

meg kappan-lébe, verd által a szitán, az kappant abárold 
meg, ereszd föl a törött lével, borsot, sáfránt, gyömbért, 

szerecsendió-virágot bele, ha vagyon, és igen jó leszen.

Wesselényi Kata: Gazdasszonynak szükséges könyv, 1772.

Pozsárt főzni
Vagdald a pozsárt darabakra, tisztítsd meg, mosd meg. Azután rakd 
a lábosba. Hintsd reá zsemlyemorzsalékot, sót, borsot, gyömbért, 
szerecsendió-virágot, rozmaringot. Egyszersmind tégy hozzá egyné-
hány darabocska írós vajat is. Végy egy kis fő vereshagymát. Rakj 
belé tíz vagy tizenkét szekfüvet, tedd azt is a lábosba. Önts reá bort s 
egy kevés ecetet, de csak igen keveset. Tégy reá koprat is, citromhajat. 
Főzd meg jól.

Szómagyarázat: abárol: a főzővíz felforrását követően kiveszik belő-
le a húst, a levet leszűrik, visszateszik a húst, és lassú tűzön főzik; 
kappan: ivartalanított kakas; koprat: kaprot; pozsár: ponty; szekfü: 
szegfűszeg; verd által a szitán: szűrd le.

A vöröshagyma a leginkább elterjedt hagymafajta. Az egyik legrégebbi zöldségfé-
lénk, körülbelül ötezer éve vonta az ember termesztésbe, valahol Közép-Ázsiában. 

A vöröshagyma GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́



XVI.  Kerület i  Újság14

El Camino 
– Húsz év múlva
Különleges beszélgetésnek lehettek részesei azok, 
akik január 27-én az Erzsébetligeti Színház Harmó-
nia termébe látogattak. Kandász Andrea műsorveze-
tő Tolvaly Ferenc író, filmrendezővel beszélgetett, aki 
az El Camino – Húsz év múlva, Szent Ignác útja című 
regény és az abból készült film kapcsán osztotta meg 
élményeit, gondolatait. 

Tolvaly évtizedekig 
dolgozott a médiá-
ban, sokszor igen-
csak megfeszített 
munkatempóban. 
A feszült életmód-
dal járó testi-lelki 
tünetek miatt a spi-
ritualitáshoz for-
dult. Szenvedélye-
sen kutatta a nagy 
világvallások tanítá-
sait és az átfedése-
ket, de továbbra is a 
kereszténység mel-
lett kötelezte el magát. Különösen foglalkoztatta a zarándoklat lélek-
tana, filozófiája. Mint mondja: „A zarándok olyan, mint a hegymászó. 
Küzd a természet erőivel testben, és lélekben saját természetével…”. Szá-
mos zarándokutat járt végig maga is, többek között az El Caminot. 

Regényében fikciós elemek keverednek valós élményeivel, tapasz-
talataival. Új filmjét, a Szent Ignác útja – Camino Ignacianot a pandé-
mia alatt forgatta, olyan fiatalok közreműködésével, akik lelki kime-
rültséget éreztek saját életükben. Az alkotásból egy rövid részletet a 
közönség is megtekinthetett. Bár a világjárvány kihívások elé állította 
a stábot, egyben különleges lehetőséget rejtett magában, hiszen jó-
val kevesebben indultak el a zarándokúton. A különböző területekről 
érkezett utazók teljesen elmerültek saját gondolataikban, telefonju-
kat is félrerakták. A végeredmény egy sokkal intimebb történet lett, 
melyben a belső utazás kapja a legfontosabb szerepet. Loyolai Szent 
Ignác igazi példakép Tolvaly Ferenc számára. A jezsuita rend egykori 
alapítójának nyomában a szent életének fejezetei tárultak fel előtte. 

A beszélgetés után a művész szívesen válaszolt a felmerült kérdé-
sekre. A közönségnek emellett lehetősége nyílt a kötetek és filmek 
megvásárlására, dedikálására. 

Véleménye szerint a zarándoklatot életkortól függetlenül bármikor 
végigjárhatjuk, ha helyesen osztjuk be az időnket, az erőnket, és ha 
testileg és lelkileg is felkészültünk az útra.

GUETH ÁDÁM

Hajrá, hajrá KSE! 
I. osztályban a kerületi röplabdások
Az új év legtöbbünk számára új reményekkel is jár, 
és ezzel nincsenek máshogy a sportolók sem. A Kert-
városi Sport Egylet (KSE) röplabda szakosztálya már 
rögtön egy örömteli hírrel indíthatja az esztendőt, hi-
szen az U17-es korosztályos lánycsapatuk immáron 
az I. osztályban folytathatja tevékenységét. 

Az Orvosegyetemi Sport Club (OSC) röplabda szakosztálya kilenc 
évvel ezelőtt kapcsolódott be a közös munkába a KSE-vel. A röplab-
da meghonosítása a kerületben egy baráti beszélgetésen vetődött fel 
először László Éva és Hóbor Béla között egy mérkőzésre történő uta-
zás során, hiszen akkoriban mindketten játékvezetők voltak. Hóbor 
Béla, aki 4 olimpiát megjárt röplabda játékvezető és XVI. kerületi 
lakos, valamint a röplabdázás elhivatottja, sajnálta, hogy ahol ő szü-
letett és azóta is él, nem volt kerületi röplabda csapat. Kovács Péter 
polgármester helyet biztosított a röplabdások számára az akkoriban 
épülő Sashalmi Közösségi Teremben. A sportcsarnok mára a KSE 
röplabdásainak otthonává vált.  A klub fő utánpótlás bázisát a Sashal-
mi Tanoda Általános Iskola biztosítja, sportcsarnoka mára az után-
pótlás-nevelés egyik fő színtere lett. 

A kezdeti 20-30 fő mára közel 200 főre duzzadt, ahol 8 éves gyere-
kektől 19 éves korú fiatalokig folyik a röplabda oktatása, a játékosok 
képzése a hét minden napján. A KSE röplabdaszakosztálya most már 
hatalmas népszerűségnek örvend a kerületben a lányok körében.

Az U17-es csapat edzői feladatait Györke-Szabó Anita látja el, im-
máron öt éve. A tavalyi évben a harmadosztályból indulva az idén 
felkerült a másodosztályba, ahol szintén veretlenül teljesítették az 
első félévet és az osztályozó meccseket is megnyerve jutottak az első 
osztályba, így biztosították a helyüket az ország legjobb tizenkét csa-
pata között.

A többi korosztályos csapatuk szintén sikerrel teljesít a bajnoksá-
gokban, így a következő években is várhatóak hasonló sikerek a röp-
labda szakosztály életében. 

Ez természetesen nap mint nap újabb kihívások elé állította a sport-
szervezetet, ám a sikerek igazolják a klub edzőinek kiváló munkáját. 

A megnövekedett gyereklétszám ellenére a KSE továbbra is fontos-
nak tartja azokat az alapelveket, amelyeket az alapításkor megfogal-
maztak: a sport szeretete és a tanulás fontossága mellett családias 
légkörben, tiszteletre és együttműködésre nevelni a kerületünk ifjú-
ságát.

László Éva szakmai igazgató beszámolója alapján összeállította
GUETH ÁDÁM
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A nemzetség 9-10. generációjának korában még nem esett messze a 
törzsszövetség, a honfoglalás, a kalandozások időszaka a gyökeres vál-
tozásoknak kitett magyarság tudatában. Amikor a vezérek, a főemberek 
és a nemzetség közösségének tagjai, ha rangban nem is, de a korabeli 
szokások szerint szinte atyafiságos viszonyt élveztek. Rátermettsége, vi-
tézsége folytán a közemberből lépcsőfokok nélkül egy csapásra lehetett 
főember, vezér, akit a többség később is „közülünk valónak” ismert. Ár-
pád, Zsolt, Fajsz, Taksony még csak elsők voltak az „egyenlők között”. 
Társadalmunk rétegződésének kialakulása és első törése Géza fejede-
lemségével és István királyságával kezdődött. A kereszténység erősza-
kos terjesztése, a földművelés meghonosítása, a fejlett nyugati feudális 
módszerek átvétele, ezzel a hivatalnokok, papok, lovagok befogadása, 
az alig több mint egy emberöltő alatt bekövetkező hatások, a követel-
ményrendszer, a hagyományok, a régi szabadság és a jó szokások kárára 
sokkolta az ország lakosságának zömét.

De amit tudunk, népünkben volt annyi életerő és alkalmazkodó ké-
pesség, hogy tehetséges királyainak vezetésével eleget tett a kívánal-
maknak. A XI. század végére befejeződött az ország stabil integrációja, 
gazdasága bíztató, és hadereje nem csak védelemre, hanem sikeres tá-
madásokra, hódításokra is alkalmas. Mindezek mellett László, a közép-
kori magyar király, aki már ugyan a gyorsan kialakult hűbéri hierarchia 
csúcsán áll, de elöl harcol a csatában, még mindig színe elé lehet járul-
ni, aki még az ősi hagyományokat tartó vezér, aki még mindig patriar-
kális viszonyban él népével.

Bátyjának, Gézának fiai közül a hozzá hasonló lovagi, daliás Álmost 
kedvelte, élete végén mégis az előnytelenebb külsejű, de okos, művelt 
Kálmánt tartotta alkalmasabbnak, és utódának jelölte.

Kálmánt 1195. július 29-én megkoronázták, aki Álmost meghagyta 
horvát királyi és egyéb befolyásos tisztségekben. Viszont Álmos Kál-
mán uralkodásának végéig különböző keleti-nyugati hadakkal próbálta 
bátyját legyőzni, és a trónt megszerezni. 20 éven át kegyelmet, bocsá-

natot kapott, de végül a király elfogatta, és ötéves kisfiával együtt, (aki-
nek még kasztrálására is parancsot adott, de amit emberségből nem 
hajtottak végre) dédapjuk, Vazul sorsára juttatta, megvakíttatta, saját fia 
utódának, II. Istvánnak érdekében. 

„Csúf, szőrös, dadogós, sánta és púpos, de eszes és tanulékony” írta Kál-
mánról az elfogult krónika Vak Béla korában, nem minden indulat és 
befolyás nélkül. Annyi bizonyos, hogy megjelenése nem volt előnyös. 
Műveltségéről is kedvezőbb képet kaphatunk tárgyilagos külföldi for-
rásból, II. Orbán pápa leveléből „...hogy világiaknál szokatlan jártasság-
gal tűnsz ki az egyházi írások tudományában, és ami még inkább illik a 
bírói hatalomhoz, a szent kánonok ismeretében.”  Képzettsége, okossága 
megnyilvánul józan, racionális törvényeiben olyan mértékben, amely 
abban a mitikus, babonákkal terhelt középkorban külföldön is ritkán 
tapasztalható. Továbbfejlesztette, korszerűsítette István és László tör-
vényeit, a szigorúbb büntetéseket enyhítette. A mai köztudatban is fel-
lelhető híres mondata saját törvénykönyvében: „Boszorkányokról, mivel 
nincsenek, említés se tétessék.”

Könyves Kálmán, mert így nevezzük, politikusi és diplomáciai tevé-
kenységének eredményeivel az akkori Európa legkiválóbb fejedelmei 
közé való. Mint hadvezér is maradandót alkotott. Tudta azt, amit már 
László is tudott, hogy katonailag erős Magyarország kell az állandó né-
met fenyegetéssel szemben.

Ezért, hogy ne legyen német hűbéres, Magyarországnak kell hűbérbir-
tokokat, országokat szerezni. Meghódította Horvátországot, Dalmáciát, 
amelyek ezután magyar társországok lettek. Elhódította a Velence vagy 
Bizánc érdekkörébe tartozó dalmát városokat, békés, ésszerű megoldás-
sal. Önrendelkezésüket, kiváltságaikat meghagyta, nem erőltetett rájuk 
magyar tisztviselőket, így önként váltak a magyar király adófizetőivé. Itt-
hon szinte honvédő háborúra kényszerült az országon átgázolni akaró, 
néhány Szentföldre irányuló gyülevész keresztes sereggel, amelyekre 
súlyos vereséget mért. A későbbiek, (Bouillon Gottfried által vezetettek) 
hamar megtanulták, hogy magyar földre csak engedéllyel és ellenőrzött 
körülmények mellett lehet belépni. 

Cosmas, a cseh krónikás írja: „A magyar nemzet erős, gazdag, fegyver-
ben kitűnő és a Föld bármelyik királyával képes szembeszállni.”  Cseleke-
detei nyomán egyre szélesebb körben ismerték meg nevét az európai 
uralkodók. A pápa kedves fiának tekintette. Széleskörű ismertségének, 
kapcsolatainak volt köszönhető a házassága, a szicíliai és dél itáliai fe-
jedelem I. Roger gróf lányával Buzillával, akitől fia, egyben utóda, II. 
István született. Buzilla királyné tíz év múlva meghalt. Ekkor Kálmán 
az orosz uralkodó Eufémia nevű lányát vette feleségül, akit nemsokára 
házasságtörésen ért, és várandósan visszaküldte hazájába. Ott hozta vi-
lágra Boriszt, akit Kálmán nem ismert el saját fiának, de aki magát Bo-
risz Kalamanosznak nevezte, Kálmánt tartotta vér szerinti apjának, és 
ezen az alapon évtizedekig trónkövetelőként lépett fel. 1116 február 3-án 
halt meg Kálmán, akit fia II. István követett. Aki, bár kifogástalan nevel-
tetésben részesült, nem örökölte apja kivételes tehetségét. Szeszélyes, 
indulatos természete, haragja, meggondolatlan háborúkba sodorták és 
ellenségeket szerzett. Nem volt felesége, rendetlen, kicsapongó élet-
módot folytatott. Nővérének Zsófiának Saul nevű fiát (akinek apja Saul 
bihari ispán volt) tartotta örökösének, mert egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy nem lesznek utódai. Közel harmincéves, amikor súlyos betegként 
közölték vele a titok tudói, hogy a megvakított Béla herceg, az unokaöcs-
cse él a pécsváradi kolostorban. A hírt ujjongó örömmel fogadta, Bélát 
rögtön magához hívatta, királyi hercegként utódává tette. Gyorsan fele-
séget szerzett neki, Uros, a szerb nagyzsupán lányát, Ilonát. Még azt is 
megérte, hogy a frigyből a kihalás küszöbén álló Árpád-ház utolsó tagjá-
nak kisfia született, akit közös nagyapjuk emlékére Gézának neveztek.

II. István saját magával és a világgal megbékélve, bűnbánóan, pompa 
nélkül, szerzetesi csuhában várta a halált, amely 1131. március 1-jén érte. 
Testét, kívánságára nem apja mellé, hanem Váradra, Szent László mellé 
temették, talán azért, hogy miután apja bosszúját jóvátette, az irgalmas 
király mellé kívánkozott.

Az 1108 körül született és a magyar trónra két évtizeden át esélyte-
len, hányatott életű, menekülésre, bujdosásra kényszerült, megvakított 
herceg, Álmos fia Béla lett a sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán a 
magyar királyi család, az utána következő összes Árpádok ősapja.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

Magyar szépmesék
Árpádok nyomában V. - A Turul nemzetség harmadik virágzása
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Zepter víztisztító és LUX porszí-
vó eladó 80-100E Ft. 405-0083

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

VEGYES
Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20-419-8393

Eladó nagy teljesítményű sa-
rokcsiszoló, fúrógép állvány és 
műszer satuk 30-40% kedvez-
mény az eredeti árból. 30-282-
2202

A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések fel-
mondása jogszerűségének megítélésről a KÚRIA 
kiadott egy 4/2021. számú Polgári jogegységi ha-
tározatot, melynek a lényege, hogy a deviza alapú 
fogyasztói kölcsönszerződések részleges semmis-
sége miatt szükséges elszámolási kötelezettséget 
előíró 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolás 
nem zárja ki azt, hogy a bíróság a polgári jog sza-
bályai szerint utólag vizsgálja, hogy alapos volt-e a 
pénzintézet részéről a szerződésnek az adós fizeté-
si késedelmére alapított felmondása.

A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseknél 
korábban megállapítást nyert a bankok által alkalma-
zott egyes egyoldalú – a fogyasztóra jelentős hátrány-
nyal járó – Általános Szerződési Feltételek részleges 
semmisége. Ebből az következik, hogy a felek közötti 
szerződéseknél azon tisztességtelen Általános Szer-
ződési Feltételt nem lehetett figyelembe venni, mely a 
fogyasztóra telepítette az árfolyamkockázatból eredő 
többletfizetési kötelezettséget. Ez azt jelentette, hogy 
a felek között a banki kölcsönszerződés felmondása 
kapcsán elszámolási kötelezettség keletkezett, de 
ezzel egyidejűleg felmerült, hogy a nemfizetés vagy 
késedelem miatti szerződés felmondás jogos volt-e 
ilyen esetekben.  A törvény ugyanis utólag semmis-
nek, érvénytelennek nyilvánította az árfolyamrés és 
az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazására vo-
natkozó banki szerződési kikötéseket.

A KÚRIA jogi álláspontja értelmében ezt a vizs-
gálatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) szabályai 

szerint kell – az érvénytelen kikötésekkel előírt fi-
zetési kötelezettség figyelmen kívül hagyásával, a 
felmondást megelőzően a kölcsöntartozás törlesz-
téseként befizetett összegeknek az adós javára tör-
ténő elszámolásával – elvégezni, ami adott esetben 
a törlesztési hátralék, a fizetési késedelem, tehát a 
szerződésszegés hiányának és emiatt a felmondás 
jogellenességének megállapítását eredményezheti. 
Ez pozitív fordulatot hoz majd a bírósági gyakorlat-
ban és a bírói döntésekben.

Összességében a deviza alapú kölcsönszerződé-
sek részbeni érvénytelenségét kimondó és a sem-
misség miatt szükséges elszámolási kötelezettsé-
get előíró törvények csak az általuk szabályozott 
körben hatnak ki a szerződéses jogok és kötele-
zettségek alakulására, a szerződésekkel összefüggő 
polgári jogviszonyok egészét nem érintik. Követ-
kezésképpen az elszámolási törvények nem zárják 
ki a fizetési késedelemre alapított felmondás jog-
szerűtlenségének utólagos, a polgári jog szabályai 
szerinti vizsgálatát.

Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó tudja bi-
zonyítékokkal alátámasztani, hogy a deviza alapú 
fogyasztói kölcsönszerződés felmondása körében 
a bank szerződésszegést követett el, akkor sikerrel 
indíthat peres eljárást. 

Arra hívom fel a fogyasztók figyelmét, hogy jogi 
képviselő támogatása mellett sikerrel érvényesít-
hetnek ilyen esetekben kártérítési igényt a bank-
kal szemben! 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Fogyasztói devizahitelek
Sikeres változás történt a fogyasztók nagy részét érintő deviza alapú fo-
gyasztói kölcsönszerződések felmondásának megítélésében.

VEGYES
Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

Eladó 2db 30l és 50l-es boros 
ballon. 30-169-2138

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

6 db jó állapotú nád táblalemez 
(drótfonatos) 200x100 cm eladó. 
Ár megegyezés szerint. 30-914-
7744

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 20-
595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú ERI-
KA táskaírógép plusz szalaggal 
jelképes összegért. 30-528-2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

Eladó 90x190cm-es egyszemé-
lyes ágyneműtartós heverő. 30-
689-2892

Eladó: Koloniál szekrénysor do-
hányzóasztallal, bőr ülőgarnitú-
ra fotellal. 20-562-1649

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa lé-
cek ingyen. 403-1090

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Fém láda bármi tárolására ki-
váló, zománcozott, szigetelt. 
130x75x65cm eladó. 403-1335

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891
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INGATLAN
Eladnám vagy cserélném 62 
nm-es panorámás, amerikai 
konyhás Jókai lakótelepi laká-
somat kisebbre, csak a telepen. 
407-4927, 30-779-1522

Ómátyásföldön különálló egy 
szoba, összkomfortos kis ház 
kiadó egy nem dohányzó hölgy 
részére. 20-925-5910

Árpádföldön a HÉV állomáshoz 
közel 60nm-es, önálló ház nagy 
kerttel 1 vagy 2 fő részére kiadó. 
30-607-2776

Sashalmon 1 szobás ház-
rész kiadó 80E Ft + rezsi.  
30-259-2655

Kiadó a Centin első emeleti 
lakás. 130 E Ft+ rezsi. 20 345-
4882

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

Kiadó Üllői úton, Ludoviká-
nál utcai, 38 nm-es, galéri-
ás, melegkonyhás helyiség.  
70/338-1614

VEGYES
Hűtős, fagyasztós, kifogástalan 
R-Master 2.5 tdi, 2007, 3,5t el-
adó. 2.4millió Ft. 70/414-6363

Két magyar tarka hasas tehén 
eladó Lajosmizsén. Megegyezés-
sel. 70/338-7786

Eladó: írógép, diavetítő, magnós 
rádió, magnetofon, fényképe-
zőgép, hanglemezek. 20-318-8284 

Eladó egy 80l-es villanybojler. 
405-0719

Eladó egy mini olajsütő és egy pá-
roló készülék. Újak. 20-807-7891

Ikeás emeletes ágy és egy süly-
lyesztett Zinger varrógép eladó. 
403-7932

Naumann asztali varrógép 13E 
Ft, új légtisztító 8E Ft, kárpittal 
bevont szivacsmatrac 5E Ft, kerti 
szerszámok 600 Ft/db, csákány 
nyéllel 1,5E Ft eladók. 409-2240

Modern, szürke üvegpolcos TV 
állvány 8E Ft-ért eladó. 20-921-
6328

Fehér női bőr korcsolya + cipő 
37-38-as 2E Ft-ért eladó. 20-590-
5918

Bontott Hajdú automata mosó-
gép alkatrésznek eladó. 30-782-
9918

Közepes méretű bontott cse-
répkályha ingyen elvihető. 409-
0220

Eladó Beko 205 l-es hűtő-fa-
gyasztó újszerű állapotban. 
Irány ár: 60EFt. 407-3341

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő nő 
vagyok. Ezek ellenére könnye-
dén mozgok, de néha segítségre 
lenne szükségem. Rendezetten, 
egyedül élek. Várom segítő part-
nerem jelentkezését, aki esetleg 
mozgássérült, de jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

Eladó 2 db gázpalack 11 kg 2E 
Ft/ db, eszpresszó kávéfőző 1E 
Ft. 20-532-7905

Nagyméretű vegyes férfiruházat, 
cipő új és használt állapotú el-
adó. 30-271-7806

Eladók: férfi ingek, pizsamák 
44-46-os, téliesített dzsekik, au-
tós kabátok L-es, cipők 42-43-as, 
öltönyök, nyakkendők új állapot-
ban. 403-1022

Zokni felhúzó, WC magasító, Cos-
modisc derék védő, izom stimulá-
tor, Samsung TV, Hot-Plan elekt-
romos sütőtál eladók. 409-0366

Nagyon szép, ágyneműtartós vi-
lágos kanapé-ágy eladó kedvező 
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E 
Ft. 20-256-6592
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XVI. kerületi állateledel bolt-
ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen.

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090 

IDŐSGONDOZÁS a délelőtti 
órákban heti 1-2-3 alkalommal 
is. Kisebb házon belüli- és kí-
vüli munkát vállalok. 20-407-
8178

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Sövénynyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

Kerítések, teraszok, mellék-
épületek, széldeszka festését 
vállaljuk. 30-550-7761

Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Papp István - XVI. kerületi 
szakember. Számítógép és 
laptop javítás, karbantar-
tás helyszíni kiszállással.  
20-418-1813

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
nicsere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

Tetődoktor Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhá-
rítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb ja-
vítások, SOS munkák. 30-622-
5805, 20-492-4619

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. Szabó 
András 30-287-4348

GÁBOR ESZMERALDA be-
csüs, műgyűjtőnő, legmaga-
sabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, ezüst 
tárgyakat, bútorokat, órákat, 
Herendiket stb. Teljes hagya-
tékot. Kiszállás díjtalan: 30-
400-3645

VEGYES
Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés mo-
sogató eladók. 409-0366






