Cikkünk nyomán: Válasz egy megfontolt
ügyetlenségre
Orosz Károly, a Rákoskerti Polgári Kör prominens képviselője válaszolt a szerdán, július 4-én
a Tizenhetedik Online-on megjelent Butácska tévedés
című írásunkra.
Kérte válasza közzétételét. Természetesen eleget teszünk Orosz Károly kérésének.
Íme!
Válasz egy megfontolt ügyetlenségre
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Hozzám csak most (szombaton) jutott el a skandallum híre, hogy nem értesültél a kereszt
kiemelésének időpontjáról. Úgy látszik nem fénysebességgel, hanem ólomlábakon haladnak a
tények. Az álhírek és poénok bezzeg repülnek.
Készült TV-felvétel, és fotók is, egy később bemutatandó filmhez, ami a kereszt húszéves
történetét mutatja majd be. Az alkotók kora délutántól itt voltak, más felvételeket is készítettek.
Célunk a munkákkal kapcsolatban az volt, hogy amit lehet önerőből - régi szép szóval társadalmi munkában végezzük el. Ide tartozott az új kereszt ideszállítása egy önrakodós
kamionnal és a régi kiemelése egy kisebb daruval. (Köszönet érte Gyarmati Lászlónak.)
Számunkra természetes volt, hogy a gépek szabad kapacitásához alkalmazkodjunk. Kedden
délelőtt vált biztossá az időpont, hogy délután fél ötkor daruzunk. Nem valószínű, hogy a helyi
sajtó képviselői örömmel fogadták volna a meghívást a kánikulában, amit igazság szerint nem
is tartottam különösebben fontosnak. A felállítás inkább izgalmasabb, bár az is nehezen
tervezhető. Jelenleg egy kertben készül az asztalosmunka és utána a konzerválás, festés,
összeszerelés. Reményeink szerint augusztus huszadikán, Szent István Napján avatnánk.
Megígérem szólni fogok, az eseményekről.
Az elszállításról sokan tudtak, csak a pontos idő volt bizonytalan. Vállalom a „butácska
tévedést”, de nem értem a „megfontolt ügyetlenséget”. Írásodból kiderül, hogy olvastad
a Kerti Levél Online másnap délben megjelent cikkét, ezért nem értem a felháborodásodat.
A jelzett cikkben szereplő fényképekkel, a fotós hozzájárulásával, rendelkezzél belátásod
szerint.
Üdvözlettel: Orosz Károly
Kedves Károly!
Mindenekelőtt köszönöm, hogy elmondtad álláspontodat, amit örömmel tettünk közzé.
Két apró megjegyzés.
1. Nem az a fontos, hogy én vagy a Tizenhetedik Online értesül-e a kereszt kiemeléséről,
hanem az, hogy a kereszt hűlt helyén jelzi-e valamilyen táblácska, hogy jószándékú
emberek rehabilitációs céllal vitték el, nem pedig illetéktelenek jártak ott pusztítási céllal.
Magyarán a Ti, helybeni tájékoztatásotokkal meg tudjuk-e előzni a rossz hírek, a rémhírek
elterjedését vagy nem. A válasz, sajna, az utóbbi. A Tizenhetedik Online cikke július 4-én,
szerdán 11 óra körül jelent meg, miután már voltak jelei a torz hír terjedésének. Lásd
Koszorúsné Tóth Katalin bejegyzését a Facebook aznap reggeli időszakában. A Kerti Levél
Online csak egy órával később, 12 óra 8 perckor tette föl a képeket.
2. Felháborodásról szó sincs. Szakmai ügyetlenség viszont van. Az érdekesebb
megfogalmazás kedvéért írt „megfontolt ügyetlenség” megjelölés éppen erre utal. Kedves

Károly, írod, hogy szerinted „a felállítás inkább izgalmas”. Megfontoltad tehát a dolgot és
úgy számítottál, hogy az elkorhadt kereszt kiemelése nem olyan érdekes. Nem én, az
emberek, a rákoskertiek gondolták másképpen. Húsz éve állt ott a kereszt, senki nem nyúlt
hozzá, kedden délután meg egycsapásra eltűnt. Mondhatom nyugodtan, jegyzetemben én
csupán „lejegyeztem” az emberek gondolatait, akik a nagyszámú visszajelzésből ítélve ezt
örömmel fogadták.
És egy befejező megjegyzés.
Őszintén örülök a levélváltásunknak. Segítségével talán még többekhez jut el annak a híre,
hogy a Rákoskerti Polgári Kör számára fontosak a városrész értékei, óvja, védi azokat.
Levélváltásunk nyomán bizonyosan többen lesznek kíváncsiak az új kereszt avatására is,
mint e gondolatcsere nélkül. Ha szóltok előre, természetesen közreadjuk az avatás
időpontját.
Üdvözlettel: Horváth K. József

Forrás: Tizenhetedik Online

