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Hírhozó

Ö N K O R M Á N Y Z AT

Testületi döntés az uszoda fejlesztéséért
Az Itthon Rákosmentén Egyesület új ingatlanadó elleni felhívásához négy kerületi párt frakciója csatlakozott
 TORKOS MATILD
iz Levente polgármester a napirend
elõtti felszólalók közül elsõként Kovács István (Itthon Rákosmentén Egyesület) képviselõnek adta
meg a szót, aki az október 23-i ünnepségen elhelyezett koszorúkkal
kapcsolatban azt kérte, a
jövõben azokat ne vegyék be november 4-e
elõtt. Ezután a képviselõ
az Országgyûlés által
megszavazott ingatlanadóval kapcsolatban elmondta, hogy a Tisztelt
Ház „a végrehajtást és
annak ódiumát ismét az
önkormányzatokra hárította”
– Tapasztalataim alapján állíthatom – húzta alá
a képviselõ, hogy a magyar lakosság döntõ
többségének teljes, morális és gazdasági lecsúszá-

R

sa nélkül nem tud, és
nem képes további terheket elviselni”.
A képviselõ arra kérte
a frakciókat, hogy egységesen lépjenek fel az ingatlanadó és minden további adó bevezetése ellen. – Évrõl évre tapasztalhatjuk a helyi önkormányzatok egyre nehezebb gazdasági helyzetét, ellehetetlenülését. A
közös kalapból egyre kevesebb jut az önkormányzatok feladataira és
mûködésére – húzta alá
Kovács István.
Ruthner György (MSZP)
a képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérõl beszélt, majd felhívta a figyelmet Virág
Mihály (Fidesz) képviselõ
vagyonnyilatkozatára,
amelybõl hiányzik az
Améta Bau Kft. feltüntetése. Ruthner megkérte a
polgármestert, hogy a

Az Itthon Rákosmentén Egyesület parlamenti frakciókhoz és független képviselõkhöz intézett felhívásához csatlakozott a Fidesz, a KDNP-MIÉP, valamint a Magyar Szociáldemokrata Párt frakciója, és Koszorúsné
Tóth Katalin független képviselõ is. Az MSZP
és az SZDSZ képviselõ nem csatlakoztak a
felhíváshoz. „Tisztelt parlamenti frakciók és
független országgyûlési képviselõk!
A mai napon a XVII. Kerületi Önkormányzat Itthon Rákosmentén Egyesület
frakciójának kezdeményezésére, azzal a
kéréssel fordulunk önökhöz, hogy az ingatlanadó bevezetésérõl hozott döntésüket revidiálják, illetve semmisítsék
meg, továbbá a jövõben tartózkodjanak

F

Hrutka Zsolt

képviselõ vagyonnyilatkozatának vizsgálatára
kérje fel az Ügyrendi és
Etikai Bizottságot. Virág
Mihály bejelentette: áll a
vizsgálat elé. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetekben közvetlenül a bizottsághoz is lehet fordulni.
Hrutka Zsolt (MSZP) a
Hírhozó újsággal kapcsolatban emelt szót, lapunkat személyi kul-

további adók bevezetésétõl, anélkül,
hogy a társadalom szélesebb köreivel –
civil szervezetek, társadalmi rétegeke,
csoportok - egyeztettek volna.
Indoklás: Álláspontunk szerint, illetve
tapasztalataink alapján a magyar lakosság túlnyomó többségének morális ill.
társadalmi lecsúszása, válsága nélkül
újabb terheket nem tud és nem képes
elviselni. A jelenlegi energiaár, a fogyasztási termékek (fõleg az élelmiszerek) áremelkedése is nagy próbára teszi
a családokat és az egyedül élõket. Számottevõ család, önámító módon hitelekbõl fedezi bevételeinek és kiadásinak
különbözetét, belekerülve az infláció és
a hitel csapdájába.”

O G A D Ó Ó R Á K

Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – november 27-én, kedden
17-19 óra között. Parlamenti látogatásra jelentkezés:
06-20-663-0019.

*
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tuszt gyártó politikai
propagandalapnak minõsítette. „A közpénzen
kiadott kerületi periodika minden oldalán Riz
Levente polgármester
legalább kétszer váltja
meg a világot”– fogalmazott a képviselõ, aki szerint „a lap szakmaisága
soha nem látott mélypontra süllyedt, és kerületünk polgárai nincsenek kielégítõen tájékoztatva”. A képviselõ elmondta: „A testületi
munkát bemutató korrekt és tartalmi beszámolók helyett tendenciózus
rövidítéseket, a politikai
ellenfeleket
lejárató
szösszeneteket kapunk”.
Állításait néhány tévedéssel igyekezett alátámasztani az októberi
számból: Derczbach Istvánné nem a Borsó utcai,
hanem az Újlak utcai járdát hiányolta, s nem Kiss
Lajos volt szó szerinti
jegyzõkönyvet kérõ (…),
hanem egy másik képviselõ, aki ezt a szakmai
észrevételek hiteles megõrzéséért kérte”. A képviselõ a sajtómûfajok ismertetése mellett elítélõen szólt arról is, hogy a
Hírhozó tudósításában
rendszeresen kommentárok is szerepelnek, ami
szerinte komoly szakmai
hiba. „A szakma törvényei a mi fõszerkesztõnket nem zavarják. Így
tudhattuk meg, hogy mit
gondol õ a kerület országgyûlési képviselõjé-
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: december 3. Bejelentkezés:
257-5054.

Polgármester

F

Kovács István

lyik párt népszavazási
kezdeményezése mellett.
Riz Levente polgármester elõször a Hírhozó
kapcsán az MSZP elnöksége által november 4-én
kiadott közleményre reagált. „Nem jó, hogy önök
a hazugság kultúráját
terjesztik az együttmûködés kultúrája helyett.
Különbözõ
közleményekben, megnyilatkozásokban rendszeresen
valótlanságokat állíta-
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– december 3. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek

Riz Levente – Fidesz – december 10. – bejelentkezés: 2533306. Kihelyezett polgármesteri fogadóóra Rákoskerten a
mûvelõdési házban november 26. 14–17 óra között.

*

rõl és a Fidesz népszavazási kérdéseirõl. Valószínû, hogy az errõl szóló 38
sor volt az, ami miatt
nem fért bele a tudósításba, hogy a testületi ülés
végén Fachet Gergõ képviselõtársam a végre
nem hajtott határozatok
között az egy éve lejárt és
el nem végzett polgármesteri teendõket hiányolta”. Hrutka Zsolt elmondta, hogy meglátása
szerint egy önkormányzati lap nem teheti meg,
hogy újságírója kampányt folytasson valame-

Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – november 26. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fejér
Gyula – Fidesz – december 17. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet * Fohsz Tivadar – Fidesz

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.
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nak. A polgármester tételesen cáfolta a szocialisták állításait, majd a „személyi kultuszról” megjegyezte; az elõzõ ciklusban elõfordult, hogy
Hoffmann Attila korábbi
polgármester egy lapszámon belül 11 különbözõ
fotón szerepelt.
– Ha problémájuk van
a lappal, kérem, hogy írjanak helyreigazítási kérelmet – biztatta a normális politikusi viselkedésre a polgármester a
szocialistákat. Eddig ezt
egy alkalommal sem tették – tette hozzá. Az önkormányzati lap kiegyensúlyozottságra törekvésének alátámasztására Riz Levente utalt
például a szocialista Kiss
Lajossal készített interjúra, ahol a képviselõ egy
teljes oldalon keresztül
ostorozta a városvezetést
a költségvetés kapcsán.
A polgármester felhívta a figyelmet arra is,
hogy az MSZP sajtóközleményeirõl, rendezvényeirõl, az országgyûlési
képviselõ tevékenységérõl rendszeresen beszámol a lap.
Dunai Mónika, a Fidesz
frakcióvezetõje
az
MSZP-közleményrõl elmondta, hogy az módfeletti tapintatlanságra és
cinizmusra vall már a kiadása dátuma miatt is.
„November 4-e vasárnapra esett, ha a Magyar
Szocialista Párt elnöksége ezen a napon ülésezett, ez minõsíti pártot,
ha pedig nem, és szándékosan dátumozták erre a
napra, és akkor ennek a
célja a félelemkeltés volt”

F
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–jelentette ki a frakcióvezetõ.
Ezután Dunai Mónika
a Fidesz és a KDNPMIÉP frakciója nevében
a „Ne Gyújts Rá” világnap alkalmából a dohányzás ártalmasságára
hívta fel a figyelmet és
egy mosolygós napocskával felmatricázott hamutartót ajándékozott
jelképesen a dohányzó
képviselõknek.
Hatvani Zoltán (Fidesz)
rákoskerti képviselõ a
Vida-dombi játszótéren
történt vandál pusztításról számolt be. A több
mint 20 millió forintból
létesített játszótérnek november 15-én lett volna
az átadása, ám november 10-én éjjel fiatal vandálok megrongálták a
játszóteret és környékét.
Padokat téptek ki a betonból, leszakítottak egy
hintát, tönkretették az
ivókútat, és felszedtek 50
négyzetméter gyepszõnyeget. Másnap éjjel terepjárók érkeztek és a vizes domboldali részt autójukkal felszántották.
Telefonhívásomra a polgármester a helyszínre
sietett, hogy tájékozódjon, és megoldást találjon
a rongálások ellen. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem a kerületi
rendõrkapitányságon –
számolt be a képviselõ.
Elmondta azt is, hogy
a rongálás hírére sokan
ajánlották fel segítségüket, közöttük Hoffmann
Attila is. Azóta a kivitelezõ cég gondoskodott a
rongálás nyomainak eltüntetésérõl. (Rendõrségi
beszámoló a 25. oldalon)
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden
hó 1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ
óvodában.
Dr. Benkõ Péter – megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utolsó csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes

*
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Ezután Lázár Attila (Fidesz) kapott szót, aki felkérte Orosz Józsefnek, a
Klub Rádió szerkesztõjének az informátorát, aki
szerinte ott ülhetett a teremben, hogy figyeljen
és jegyzeteljen. (A képviselõ itt arra utalt, hogy a
Klub Rádió szerkesztõje,
a közelmúltban, a Trianon-emlékmû kapcsán
Lázár Attilával készített
élõ rádióinterjújában a
képviselõt korábbi – katonai ruhák kereskedelmével foglalkozó - vállalkozásával kapcsolatos, bennfentesnek számító információk révén
igyekezett kellemetlen
helyzetbe hozni. – a
szerk..)
Lázár Attila képviselõ
ezután bejelentette, hogy
Rákoskeresztúr Országzászlójának felújítása november 10-én befejezõdött. Kerületünk lakói
régi pompájában láthatják az 1937-ben emelt
Trianon-emlékmûvet,
amely közadakozásból
eredeti állapotába lett
helyreállítva.
Tehát le lehet adni a

Hatvani Zoltán

kódolt üzenetet, amely
valahogy így szólhat. „
Zöldséges üzeni Ruszkinak, Samu befejezte a
munkát” – fejezte be beszámolóját Lázár Attila.
Hrutka Zsolt a felszólalásra reagálva elmondta: nem õ tájékoztatta
Orosz Józsefet, és nem
szégyelli, hogy zöldséges
volt, hogy lentrõl jött,
hogy elõször szakmunkásképzõt végzett, késõbb leérettségizett, majd
elvégezte a jogi egyetemet, és nem tartja szégyennek, ha valaki fizikai munkával kezdi az
életét, és ha azzal fejezi
be. És nem õ tájékoztatta

A játszótéren a kerti csapot is megrongálták
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telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

*

F

Orosz Józsefet – szögezte
Hrutka Zsolt. Mire Lázár
Attila „Akinek nem inge
ne vegye magára” szólásmondással lezárta az
ügyet.
Rózsahegyi Péter (Fidesz) az önkormányzat
õszi faültetési akciójáról
számolt be, amelynek keretében a több mint kétezer facsemetét ültettek
el kerületszerte.(További
részletek a 1-5. oldalon)
Riz Levente polgármester ezután ismertette
a Magyar Szociáldemokrata Párt frakcióalakításával kapcsolatban a
Közigazgatási Hivatal álláspontját, ennek lényege, hogy a szocialista
frakcióból kivált Benkõ
Péter és Papp Péter Pálné
törvényesen alakította
meg a szociáldemokrata
frakciót.
A polgármester beszámolt arról, hogy a Diadal
úti és a Szabadság sugárúti iskola és Mézeskalács
óvoda EU-s pályázatát
az elsõ fordulóban nem
támogatták. Megjegyezte, a budapesti pályázókat a Pest megyeiekkel
szemben hátrányosan
megkülönböztették, a
pontozás során automatikusan mínusz hat pontot jelentett, ha egy intézmény fõvárosi. A polgármester elmondta, a következõ pályázati fordulóban közel négyszer
annyi forrást osztanak el,
bíznak az eredményes
szereplésben.
A polgármester egy jó
hírt is bejelentett: sikeres
volt ugyanakkor a kerékpárút-fejlesztésre benyújtott pályázatunk, a gaz-
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Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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2007 fa, 2007-ben
November végéig tartanak a munkák kerületszerte

Az Újlak utcai panelrengeteg tavasszal zöldebb lesz

Folytatás az 1. oldalról >

November 26-ig elültetik mind a 2007 db fát.
A rákosmenti iskolák,
óvodák is részt vesznek
az akcióban, összesen
237 fát kértek, az ültetést és a gondozást õk
vállalják. Száznál több
csemetét pedig azok a
magánszemélyek kapnak és ültetnek majd el,
akik az ingatlanuk elõtti közterületet szépítenék ily módon.
Az önkormányzat a
fõútvonalak zöldsávjában a tovább már nem
halasztható felújítást
kezdi meg, a kerületi
fõutak mentén 1600 fát
telepítenek.
Rózsahegyi Péter, a
Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a fõvárosi ön-

kormányzattól nemigen
várható, hogy a kezelésében álló területeken
ültessen és gondozza a
fasorokat. Az elörege-

A facsemeték helyének kijelölése után munkagéppel ásták ki az ültetõgödröt

tó, a klímaváltozás káros hatásait enyhítõ,
oxigéntermelõ növényzet gyarapítása kiemelt
fontosságú feladat min-

A most csenevésznek tûnõ csemeték várostûrõ, alacsony
vízigényû fákká cseperednek

dett állomány pótlását
helyettük a kerület végzi el, hiszen az egészséges környezetet biztosí-

A Kegyeleti Emlékpark árnyas ligetté alakulhat

den városrészben. Idén
elsõsorban a rákoskeresztúri lakótelepeken
és a fõutak mentén pó-

tolják, cserélik a faállományt, valamint az új
vagy eddig nem fásított
játszótereken, (Strázsahegy, Tanár utca), továbbá a Helikopter lakóparkba telepítenek
várostûrõ, alacsony vízigényû fákat.
A fajták kiválasztásánál figyelembe vették a
légvezetékek védõtávolságát is, hiszen viszszatérõ probléma a magas fák rendszeres
gallyazása. Tárgyalást
kezdeményeztek
az
ELMÛ-vel, hogy a jövõ
évtõl a szükséges karbantartást lehetõleg a
kerületi városüzemeltetõ cég láthassa el.
Jó ütemben haladnak
az ültetések a rákoshegyi Zsuzsanna téren, a
Helikopter út mentén,

a Naplás úton, a Ferihegyi út mentén, a rákoskeresztúri Kegyeleti
Emlékparkban.
Riz Levente polgármester hangsúlyozta;
szeretnék elkerülni a
korábbi rossz gyakorlatot, hogy „az önkormányzat létrehoz valamit, aztán magára
hagyja”, ezért az utógondozást, öntözést is
nagyon fontosnak tartják, erre a 2008. évi
költségvetésben külön
forrást biztosítanak.
November 16-án Riz
Levente polgármester
és Rózsahegyi Péter, a
Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Kegyeleti Emlékparkban ültetett hársfákat, itt közel
70 csemete szegélyezi
már a park sétányait.

A Helikopter lakóparkot fasor választja el a forgalmas fõúttól
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Tündérek tánca a virágok közt
Anya és lánya mindketten szívvel és lélekkel alkotnak
 SZABÓ ANIKÓ
Rákoskerti Polgári
Kör és a Rákoskerti
Mûvelõdési Ház közös
szervezésében november 10-én nyílt meg
Zaláné Tarnói Veronika és
Forgács Renáta rajz- és
festménykiállítása.
Szelepcsényi Sándor, a
polgári kör elnöke köszöntõjében elmondta,
hogy az egyesület egyik
tisztje, hogy bemutassa a
rákoskerti mûvészeket
és munkásságukat. Most
hatodik alkalommal nyílik közös kiállítás a mûvelõdési intézménnyel
karöltve, és ezúttal bár
két különbözõ mûfajjal,
de anya és lánya mutatkozik be – tette hozzá
Szelepcsényi. Sivák Enikõ

A

képzõmûvész, aki egy
mûvészeti körben ismerkedett meg Veronikával
és Renátával, mondott
megnyitóbeszédet.
„Nem kell bemutatni a
képeket, mert aki megnézi a kiállítást, minden
rajz és festmény mögött
tiszta lelket, szeretetet,
csodát lát. Anya és lánya
mindketten szívvel-lélekkel, õszintén alkotnak” – jellemezte barátait és a tárlatot. Forgács
Renáta a Külkereskedelmi Fõiskolán végzett, de
az élet a számítástechnika, webdizájn felé sodorta. Kötõdik a tündérek és
angyalok mesés világához, a szemmel nem látható, de lélekkel érezhetõ természetfeletti jelenségekhez. Digitális fény-

képezõgéppel és a grafikai programok segítségével alakította ki saját
stílusát, amely által láthatóvá teszi a láthatatlan
világot. Édesanyja, Zaláné Tarnói Veronika kirakatrendezõnek tanult,
ekkor ismerkedett meg a

festészettel és grafikával,
de csak nyugdíjasként
kezdett akvarellt festeni.
Ihletet leggyakrabban
családi házuk színpompás kertjébõl merít: legszívesebben virágokat
fest.
A kiállításmegnyitón

közremûködött Polczer
Szonja, aki magyar költõk saját maga által megzenésített verseit adta
elõ. A megnyitót követõ
állófogadáson Hatvani
Zoltán önkormányzati
képviselõ mondott pohárköszöntõt.

Az örök jelmez – immár kõbõl
Felavatták Márk Tivadar síremlékét
 SZABÓ ANIKÓ
ovember 15-én Illés
Dávid lelkész fölavatta Márk Tivadar Kossuth-díjas jelmeztervezõ
és húga, Márk Edit síremlékét a Farkasréti temetõ
mûvészparcellájában.
A lelkész felidézte személyes találkozásaikat,
hiszen a XVII. kerület
2000-ben megválasztott
díszpolgára élete végén
a Budai Egyházközösség
presbitere volt. Illés Dávid a ruha üzenetérõl beszélt. „A ruha a színpad
fontos kelléke, egyben
álarc” – mondta. Márk
Tivadar csaknem hét évtizeden át üzeneteket
adott az emberek felöltöztetésével az Operaház
közönségének. A síremlékavatáson jelen voltak
az Operaház képviselõi,
a XVII. kerületet pedig
Csekovszky Edit, Csekov-

N

szky Árpád díszpolgár
özvegye és Ács József
szobrászmûvész, díszpolgár képviselte.
Márk Tivadar 1908ban született Budapesten. Elõbb tanulta meg
nagymamájától a keresztszemes öltést, mint
hogy írni-olvasni tudott
volna. Az Iparmûvészeti
Fõiskola textil szakán
szerzett diplomát, ahova
már szabósegédi oklevéllel érkezett. 1937-ben
az Operaház jelmeztervezõje lett, míg két évvel
fiatalabb húga az operai
varrodába került, késõbb a nõi jelmeztár vezetõje lett. Az 1952-tõl
Kossuth-díjas Márk Tivadar az összes fõvárosi,
vidéki színházaknak, a
nagy szabadtéri színpadoknak is tervezett jelmezt, közben filmekhez
is hívták, és külföldön is
sokat járt vendégterve-

zõként. Óraadóként tanított a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola opera tanszakán. Fontosnak
tartotta a folytonos tanulást és önképzést, munka
mellett elvégezte a Páz-

mány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán a mûvészettörténet szakot. Szinetár Miklós szerint bámulatos enciklopédikus
mûveltsége egyedülálló

volt, 1990-tõl az Operaház örökös tagjává választották. Bár igazi álmodozó alkat, legendás
fegyelemmel dolgozott.
Évtizedeken át Rákosligeten élt, mindig szeretettel emlékezett vissza
ezekre az évekre. Több
mûvész pályáját egyengette, többek között
Csekovszky Árpádot is
segítette. 2003-ban 95
évesen hunyt el, és mint
négyezer õrzött terve az
Országos
Széchényi
Könyvtár Színháztörténeti Tárában mutatja, elbûvölõ, monumentális
életmûvet hagyott maga
után. Ahogy húga, Márk
Edit egész életében mellette állt – három évvel
késõbb követte a halálba
is. Az újonnan felavatott,
Márk Tivadar egyik jelmezét ábrázoló síremlék
méltó emléket állít
mindkettõjüknek.
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Könyvbemutató Rákoskerten
A történetek akár napjainkban is megeshetnének
 MAGYARI HELGA
yõrffy Sarolta: „Találkozások Pityuval” címû kötetének
bemutatója a Rákoskerti Mûvelõdési Házban szép számú érdeklõdõt vonzott november 11-én. Dunai Mónika oktatási, kulturális
és civil kapcsolatok tanácsnoka köszöntõjében arról beszélt, hogy
a könyv kapcsolja a
múltat a jelenbe, hiszen
a múltból a jövõbe a jelenen át vezet az út.
A köszöntõ után
Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke
beszélgetett Gyõrffy
Saroltával, aki elmondta, hogy sok könyvet
kap, így ezt a kötetet is,
aminek különös vará-

G

zsát az adja, hogy tanár írta, gyerekkoráról,
ami Salgótarjánhoz kötõdik, illetve a késõbbi
már rákosmenti évekhez, amely a tanításról
szól. A tanár mélyebben él át eseményeket,
élethelyzeteket, mint
egy újságíró, aki felszínesebben látja a világot egy-egy riport, interjú alkalmából, ami a
mûfaj adottságaiból fakad.
Pityu, a címadó valós
figura volt Rákosmentén, akibe a szerzõ
az elmúlt 30-35 év tanítási élményeit ötvözte.
A tanár jobban emlékszik a rossztanuló,
problémás gyerekekre,
és a történetek akár
napjainkban is megeshetnének.

Gyõrffy
Sarolta,
ahogy múltak az évek
egyre inkább kiábrándult a mai iskolai állapotokból, mert túlságosan is laza a fegyelem és
sajnálatos módon, analfabéta értelmiséget ne-

velnek, mert nyelvtanárként kétségbeejtõnek tartja például a fordítások színvonalát. Régen olyan pedagógusok
tanítottak, akikre büszkék lehettek és ebben is
mélyponton van Ma-

gyarország, amibõl ki
kell kerülni, hisz fogy a
nemzet, amit meg kell
akadályozni.
A beszélgetés után
az Ascher Oszkár Színház adott elõ részleteket a könyvbõl.

Talán lezárult egy korszak…(?)
„Babusa János folytatja, ahol abbahagyta”
 KILI TAMÁS
alán lezárult egy
korszak…(?) címmel nyílt kiállítás Babusa János szobrászmûvész alkotásaiból november 13-án a Dózsa
Mûvelõdési Ház Ballonyi Galériáján. A tárlat anyagát és a mûvészt Salamon György
festõmûvész méltatta,
Berky Lili életútját Dunai Mónika kulturális
tanácsnok ismertette,
közremûködött Kántor
Judit színésznõ.
A november 29-ig
megtekinthetõ tárlaton
az utóbbi évek munkáit láthatjuk, középpontban Berky Lili színésznõ életnagyságú szobrának bemutatójával.
Dekorációként szolgálnak a kifüggesztett
festmények, portrék,

T

Salamon György, Babusa János, Dunai Mónika, Kántor Judit

amelyek egyrészt a
szobrok elõtanulmányait képezik, másrészt alkotótáborokban
születtek.
Salamon György a
kiállítás címére utalva

elmondta, hogy bár Babusa János a nehéz
munkával megvalósított monumentumok
elkészítése után meszszire hajította a kalapácsot, mégis biztos ab-

ban: Babusa János folytatja, ahol abbahagyta.
A tárlat címére utalva Babusa János a Hírhozónak
elmondta,
hogy ez nem bizonytalanságot, hanem maga-

biztosságot takar. Március óta nem mintázott
semmit, nem is rajzolt,
csak „iparos munkát”
végzett. Saját pápaszobrát másolta át egy
50 mázsás kõbe, s ez
nagyon hosszú ûr volt
számára, bár jól érezte
magát ebben a munkában.
Most inkább csak
visszatekinteni
tud,
mint elõre, de ez a
nyolc hónap elég idõt
hagyott arra is, hogy
megfogalmazódjon
benne valami a lehetséges új korszakáról. Emlékmûterveket dédelget, és vonzódást érez
az irodalom világa felé
is, de továbbra is a
szobrászattal szeretne
foglalkozni, mert ahhoz van a legerõsebb
vénája – tette hozzá Babusa János.
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Megrongálták a Vida-dombi játszóteret
A kerületrész képviselõje, Hatvani Zoltán feljelentést tett a rendõrségen
 MUNKATÁRSUNKTÓL
z önkormányzat
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
november 10 éjjel a Vidadombi újépítésû játszótéren garázda jellegû (motiválatlan)
rongálás
módszerével kisebb kárt
okozó rongálás vétségét
követte el.
A bûncselekménnyel
okozott lopási kár 1500, a
rongálással okozott kár
30.000 forint. A játszótérhez vezetõ út jobbszélén
1 nm nagyságban kiszedték a gyeptéglát,
amellyel 1500 forintos
kárt okoztak az ismeretlen elkövetõk.
A játszótér bal elején
és bal hátsó részében található fa szeméttartókat
a frissen betonozott
aljzatból kidöntötték. A

A

focipálya utcafronti részén a közlekedõ járda
mellett egy kerti csap található, amelynek öntött
vas tetejét leszedték,
amelyet a focipálya jobb
oldali részénél találtak
meg. A kerti csapról továbbá hiányzik a mû-

anyag tekerõ elzáró
gomb. A kerti csap mellett található vízóra tetején lévõ lakatot kinyitották az elkövetõk. A játszótér kisgyermekeknek
kialakított részén található három padból kettõt kidöntöttek a frissen

lebetonozott aljzatból. A
padokon rongálás nem
látható. A játszótéren található játékokat sértetlenül hagyták.
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ elmondta, hogy a rongálók a gyepkockát is felszedték, de azt már a lakók helyreállították. A
játszótéren más rongálás
nem látható. A képviselõ elmondta, hogy a kidöntögetett padok és
szemetesek helyreállítása közel 30.000 forintjába fog kerülni az önkormányzatnak.
Hogy a további rongálásokat megakadályozzák, a lakók a képviselõvel együtt esténként õrszolgálatot szerveztek, s
gyanús alakok feltûnésekor azonnal értesítik a
rendõröket.

Hamis iratokkal a bankban Otthon gyártották a vonalkódot
 MUNKATÁRSUNKTÓL
rendelkezésre álló
adatok alapján K.
S. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy D.
I. és V. L. felbujtására
november 14-én 11 óra
30 perc körüli idõben
megjelent
az
OTP
Ferihegyi út 93. szám
alatti bankfiókjában és
benyújtotta egy közjegy-

A

zõhelyettes által hitelesített meghatalmazást,
miszerint H. E. P. budapesti lakos OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett folyószámlájáról, jogosulatlanul 1.600.000. forint
készpénzt kívánt felvenni. A banki ügyintézés
során megállapították,
hogy a meghatalmazás
hamis, amelyrõl K. S.nek tudomása volt.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ovember 12-én 16
óra körüli idõben
a XVII. kerületi Pesti út
5-7. alatti Tescóban
több elkövetõ 3 db Fujitsu Monitort tulajdonítottak el oly módon,
hogy azok vonalkódját
eltávolították és olcsóbb termékek - Fujitsu hangfalszett - vonal-

N

kódját ragasztották rá.
A monitorok értéke
összesen 209.970 forint,
a hangfalak értéke öszszesen 26.970 forint
volt. A pénztárnál a kisebb értékû hangfalak
értékét fizették ki, így
az áruháznak 183.000
forintos lopási kárt
okoztak, amely az áru
visszavételével megtérült.

Lopás plusz dulakodás a központban
 MUNKATÁRSUNKTÓL
gy szolgálaton kívüli rendõr a Maroshévíz utca 1. szám alatti
Pluszba belépve látta,
hogy R. G. az üzlet eladóival dulakodik. Az
üzletben dolgozók és a
biztonsági õr próbálta
visszatartani férfit, akit

E
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lopáson érték. A rendõr
felszólította az elkövetõt, hogy hagyja abba
dulakodást, de ennek a
többszöri felszólításra
sem tett eleget.
A rendõr az elkövetõt az üzletben található biztonsági irodába kísérte, ahol a férfit
igazoltatta, majd átku-

tatta. Az elkövetõ ruhájának átvizsgálása
során az ellopott áru
nem került elõ, mivel
azt az üzlet területén –
a kasszasort elhagyva –
a dulakodás közben elszórta a férfi.
A bolt dolgozói értesítették a XVII. kerületi
rendõrkapitányság

ügyeletét. A helyszínre
kiérkezõ járõröknek a
szolgálaton kívüli rendõr átadta aq elkövetõt.
A kerületi járõrök a férfit bekísérték a BRFK
XVII. kerületi Rendõrkapitányságára.
Az elkövetõ ellen garázdaság miatt folyik a
nyomozás.

Balesetek
November 5-én egy 21
éves férfi gépkocsijával
a Zrínyi út irányából
Maglód felé tartott. A
Pesti út 390. szám elõtt
ismeretlen ok miatt elveszítette uralmát jármûve
felett, megcsúszott és az
út menti árokban oldalára borulva állt meg.
November 6-án este egy
19 éves férfi a 162-es
buszról a Pesti út 221.
szám elõtt lévõ megállóban szállt le, majd a busz
elõtt kívánt átkelni az úttesten. Az autóbusz takarásából hirtelen kilépve egy elhaladó személygépkocsi elsodorta.
A férfi 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
November 7-én 17 óra
körül egy 27 éves férfi a
Bakancsos utcánál jobbra kanyarodva nem vette
észre az ott lévõ gyalogátkelõhelyen a gépkocsi
holtterében lévõ, szabályosan átkelõ férfit, akit
elsodort, majd a gyalogost a Ferihegyi út 95.
szám alatt lévõ orvosi
rendelõbe vitte. A baleset következtében a
férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
November 8-án egy 43
éves férfi személygépkocsijával a Liget soron a
Ferihegyi út keresztezõdésénél nem adta meg
az elsõbbséget egy arra
közlekedõ motorkerékpárnak és összeütköztek. A baleset következtében a motorkerékpár
vezetõje 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
November 9-én egy 13
éves lányt a Pesti úton
elütöttek egy Suzuki személygépkocsival. A baleset következtében a
kislány 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedett.

