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Babusa János festményei Rákoskerten
� SZAKÁCS ZSUZSA

B abusa János szob-
rászmûvész kiállí-

tását Salamon György
festõmûvész azzal a
meglepõ kijelentéssel
nyitotta meg november
21-én a Rákoskerti Mû-
velõdési Házban, hogy
ezen a tárlaton ne egy
szobrász festményeit
keresse a látogató, ha-
nem a rajzolói, festõi
buzgalommal megál-
dott mûvész alkotásait
lássa. Babusa kiállított
képeit láthatóan a szí-
nek és a festés tobzódó
öröme alakította és
mozgatta jó irányban
érlelõdõ festõi mivoltát
– emelte ki ünnepi
megnyitójában Sala-
mon György.

A majd harminc éve
köztünk élõ és alkotó
kõszobrász - a Vigyázó
Ferenc Mûvészeti Tár-

saság tagja, a Csesz-
neki Alkotótábor ala-
pítója és a Természetis-
kola Állatok és Kör-
nyezetünk a Képzõ-
mûvészetben Alapít-
vány létrehozója -
Gyulán született 1964-
ben, és bár mezõgaz-
dász édesapja szívesen
terelte volna fiát saját
szakmája felé, kéz-
ügyessége, rajzkészsé-
ge a mûvészi pályára
vitte. Legutóbb, 2007-
ben volt egyéni kiállí-

tása a Ballonyi Galériá-
ban, de az elmúlt két
év sem alkotói szabad-
sággal telt, hisz aki
nyomon követte Babu-
sa János életútját, pon-
tosan tudja, hogy mû-
vészetének igen ki-
emelkedõ, jelentõs kor-
szakán van túl. Tavaly
márciusban avatták fel
II. János Pál egész ala-
kos, monumentális
köztéri szobrát a
rákoshegyi Szent Ist-
ván téren, az idén pe-

dig elkészült Mind-
szenty József hercegprí-
más szobra, amely má-
ra már zarándokhellyé
vált. 

Babusa János tárlat-
vezetése során megis-
merhettük a kiállított
szobrok, kerámiák,
festmények és grafikák
sajátos történeteit, a
kiállítóteremben tett
közös séta alkalmával
kiderült, most elõször
mozdította el a tavaly,
harmincnyolc évesen
elhunyt Selmeczi Roland
színmûvész szobrát
szeretett rákosligeti
színházából. Nagy si-
kert arattak melankóli-
át és humort magába
foglaló zsánerszobrai,
mint a Krupszkaja ki-
tolt a hóra (Uljanovszk-
ba nem megyek!) és a
Hat zsidó karakter. A
kiállításmegnyitóra el-
jött Nagyváradi Erzsébet,

a Gózon Gyula Kama-
raszínház színésznõje
is, akit „Böbe sír” cím-
mel örökített meg Ba-
busa János. Sok kiállí-
tott festményen felfe-
dezhettük kerületünk
ismert pontjait, mint a
Kucorgó tér - amelyet a
mûvész Hatvani Zoltán
képviselõnek ajánlott -,
Õszi hangulatok a Rá-
kos-patak mentén, Ke-
resztúr központja és a
Rákosligeti vasúti fe-
lüljáró.

� SZAKÁCS ZSUZSA

S okak örömére
Halász Judit,

akit a gyerekek
Magyarországon
elsõként választot-
tak meg a Mosoly-
Rend Lovagjának
ismét eljött Rákos-
mentére november
14-én, mint már
hosszú évek óta te-
szi, és a koncert
elõtt megint hetek-
kel elfogyott min-
den jegy a Vigyázó
Sándor Mûvelõdé-
si Házban, mint
máskor. 

Halász Judit dala-
in már nemzedékek
nõttek fel, így nem
csoda, hogy ezen a
délutánon is együtt
énekelték nagyszü-
lõk, anyukák, apu-
kák és a gyerekek
minden koncert el-

maradhatatlan ked-
venceit, a Bóbitát, a
Micimackót, a Bol-
dog születésnapot,
a Sehallselát Dömö-
tört és a Minden fel-
nõtt volt egyszer
gyerek nagysikerû
dalokat. 

Ha arra keressük
a választ, hogy
majd harminc év
óta mitõl ez a kü-
lönleges kapcsolat
közönségével, a

sok vidám gyerek-
kel, a nosztalgikus
felnõttekkel, akik
legalább a mûsor
alatt elfeledik a
hétköznapok meg-
oldásra váró prob-
lémáit, talán az,
hogy Halász Judit
szívbõl jövõ ked-
vessége, õszintesé-
ge, természetessé-
ge mit sem válto-
zott a hosszú évti-
zedek alatt.

Halász Judit a Vigyázóban
� HOLÉRY PETRA

A C s a b a h á z
újabb fotóki-

állításnak adott ott-
hont november 20-
án. Kerületünk két
elismert fotósa mu-
tatta be alkotásait,
Réti Dóra Érzéseim
fényévei címû kiál-
lítása és Kreutzer
Iván tárlata volt lá-
togatható novem-
ber végéig. A kiállí-
tás házigazdája
Csiki Gábor opera-
énekes, a képek és
az opera világa kö-
zött vont párhuza-
mot.

Dr. Lenkeiné Réti
Dóra fotóriporter a
Szemere Bertalan
Mûvészeti Szakkö-
zépiskolában kezd-
te mûvészeti tanul-
mányait, majd ta-
nárként és fotóri-

porterként dolgo-
zott. 2008 február-
jában a Magyar Fo-
tómûvészeti Alko-
tócsoportok Orszá-
gos Szövetség tag-
jaként, MAFOSZ -
Diplomás fotómû-
vésze címmel díjaz-
ták. A kiállításra
került képek mind-
egyike mély érzést
keltett a nézõben.
Az utazások sorá-
nak különös élmé-

nyét a publikum is
átélhette.

Kreutzer Iván jó
pár díjat nyert már
fotóival. A publi-
kum választékos
hangulatú Kreut-
zer-képsorozatot
szemlélhetett ezút-
tal is. A mûvész
meghitt pillanato-
kat vegyít az érzé-
seivel, amelyek az-
tán tovább hatnak
a befogadóra is.

Fotókiállítás Csabán
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Jól tornáztak a kerületiek 

� SZAKÁCS ZSUZSA

T izedik alkalommal ren-
dezte meg Rákosmente

Önkormányzata és a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Is-
kola december 5-én meghívá-
sos tornaversenyét, a Réthy
Sándor Emlékversenyt, ame-
lyen az ország számos általá-
nos iskolájának tanulói kor-
csoportonként, a diákolimpi-
ai által elõírt gyakorlatokat
mutatták be.  A vendéglátó
iskola tornatanára, Lászlóné
Horváth Eszter arról számolt
be a Hírhozónak, hogy szép
számú mezõny jött össze, az
elõre jelentkezett  kilencven-
öt csapatból,  kilencvenegy-
nek  sikerült megérkeznie, és
elindulnia a versenyen. Hat-
fõs csapatok indultak, a leg-
kisebbek talajon és ugrással
versenyeztek, a nagyobb lá-
nyok gerendán is bemutatták
gyakorlatukat, a fiúk pedig

gyûrûn. Dicséretre méltó he-
lyezést értek el kerületünk
diákjai, a kicsik és a nagyok
versenyében egyaránt  a Kos-
suth Lajos Általános Iskola
tornászai végeztek, az ezüst-
érmet pedig a házigazdák, a
Kõrösi ifjú tehetségei érde-
melték ki ezúttal.  A vidékiek
közül az ózdiak és a debrece-
ni  csapatok voltak a legsike-
resebbek.  

A szünetben két pontozó-
bíróval, Keleti Józsefné nyu-
galmazott pedagógussal és
Vondrákné Szebenyi Erzsébettel
beszélgettünk, akik elég le-
sújtó véleményt alkottak az
utóbbi évek általános iskolai
testnevelés képzésrõl. 

Elmondták, országszerte
még mindig nagyon sok he-
lyen nincs tornaterem,
Vondrákné Szebenyi Erzsé-
bet Kõröshegyrõl érkezett,
ahol most szûnt meg az isko-
la.

Mikulás Kupa
R ákosmente Önkormány-

zata és a Keresztúri Köz-
ponti Sportsuli Diáksport
Egyesület meghívásos kosár-
labdatornát rendez serdülõk

részére december 12-én 9 órá-
tól a Pál Apostol Katolikus Is-
kola és Gimnázium tornater-
mében. Díjazás: érem, okle-
vél.

Újabb zrínyis sportsiker
MUNKATÁRSUNKTÓL

N ovember 9-én rendezték
a kerületi fiú kosárlabda

bajnokságot a Gregor József
Általános Iskolában. A Zrínyi
második éve vesz részt a
viadalon, idén a fiúk szoros

és izgalmas mérkõzésen az
elsõ díjat hozták el.

A gyõztes csapat tagjai:
Kovács Balázs, Szabó Richárd,
Kovács Norbert, Horváth Be-
nedek, Baranyi Norbert, Wittin-
ger Soma, Séra Attila. Edzõjük:
Váradiné Szép Emese.

� KILI TAMÁS

I dén második alkalommal
mérte össze tudását Rá-

kosmente Önkormányzata és
a Rákoshegyi Polgári Kör te-
kecsapata a Rákoshegyi Vas-
utas Sportegyesület tekepá-
lyáján november 27-én, ahol

az önkormányzat csapatát
Riz Levente, a polgári körösö-
ket pedig Fejér Gyula vezette.
A nemes versengésben
275:211 arányban az önkor-
mányzat gárdája bizonyult
jobbnak, ezzel megtarthatta a
tavasszal megszerzett ván-
dorkupát. 

A rendkívül vidám
hangulatú, kétkörös
küzdelem során az ön-
kormányzat csapatá-
ból Horváth Tamás és
Bolberitz Henrik, a pol-
gári kör csapatából pe-
dig Pál Sándor volt a
legeredményesebb, õk
hárman tudtak csak ki-
lenc fát gurítani.

Adventi tekeverseny




