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Macskaasztal
Csönd legyen ott, a macskaasztalnál! – szólt 
rám tréfás szigorúsággal nagyapám, hozzá 
még a nagyobb nyomaték kedvéért mutató- 
ujjával is felém intve egy-egy vasárnapi vagy 
ünnepi ebéd alkalmával, amikor a család, a 
barátok összejöttek. Ilyenkor nekünk, gyere-

keknek, már csak azért is, mert nem fértünk volna el valameny- 
nyien az ebédlőasztalnál, külön, egy kis asztalnál terítettek: 
kicsi asztal, kicsi szék, kicsi tányér, kicsi kanál stb. Mint a 
Hófehérke és a hét törpe című mesében. A szálló-igévé vált 
mondat pedig rendszerint akkor hangzott el, ha én, aki nem-
csak hallgatni szerettem a felnőttek beszédét, melyben csupa 
titokzatos, számomra homályos, ezért külön is izgalmas (balla-
dai homály) eseményekről, viszonyokról értesülhettem, hanem 
előszeretettel kotyogtam is bele a felnőttek csevegésébe. Csönd 
legyen ott, a macskaasztalnál! 

Nagyapám már réges-rég az örök vadászmezőkön cserkészik. 
Emlékszem, mekkora átéléssel és hozzáértéssel tudta kaland-
jait elmesélni, milyen szakértelemmel tudta szavakkal le-
festeni távoli kontinensek természetföldrajzát és élővilágát, 
miközben arról regélt, hogyan szállt szembe puszta kézzel a 
rá támadó oroszlánnal. Mindezt úgy, hogy közben hatvanegy-
néhány éves koráig soha a lábát ki sem tette az országból. A 
nagyvilágról, amit tudott, kedvenc kalandregényeiből tudta, 
amelyek közül valamelyik mindig ott hevert az éjjeliszekré-
nyén, és nem múlhatott el egyetlen este sem, hogy kezébe ne 
vette volna. Meséi, szavai, mint például ez is: Csönd legyen 
ott, a macskaasztalnál!, máig a fülemben csengenek. Mint 
ahogyan a rossz szokásomról, hogy tudniillik belebeszéljek a 
Nagyok dolgába, sem tudtam leszokni.

Kézenfekvő volt tehát, hogy most, amikor a honlapunkat 
átalakítottuk, s úgy döntöttünk, hogy egy blogot indítunk, 
amelyben rendszeresen beleütöm az orrom a nagyok dolgába, 
már amíg az én orromra nem koppintanak, hogy az új blog 
címe a Macskaasztal nevet viselje. Ha már oroszlánvadász, 
nagyapám után, nem lettem, legalább itt mutassam meg 
oroszlánkörmeimet. S különben is, a macska és az oroszlán 
a Brehm szerint rokonok. Igaz, hogy a macska jóval kisebb 
testű állat, de ugyanolyan szuverén, szabad lény, aki nem tűri, 

hogy mások mondják 
meg neki, hogy mit 
lehet és mit nem. S 
hogy kiknek szánom 
internetes napló-
mat? Hát azoknak, 
akik hozzám ha-
sonlóan ki nem áll-
hatják, ha mások 
dirigálnának nekik. 
No meg azoknak 
a nagyoknak, akik 
ott fönn, a nagy- 
asztal (meg a húsos-
fazék) körül ülnek, 
mihez tarás végett: 
nem árt, ha tudják, 
mit is gondolnak 
róluk itt lenn, a macs- 
kaasztalnál.

eXabó Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)Június, Szent Iván hava
Szent Iván havában megoltalmazd magad a sok álomtól, 
érvágástól és sok borsos étkektől, füstölt és sok ideig sóban 
állott hústól; egyél salátát és egyéb parékát. Este a lábai-
dat megmossad meleg vízben, reggel forrásból ihatol, ne 
bőjtölj sokáig, igyál forralt tejet, vacsora után almát egyél, 
ne igyál sem méhsört sem szaladsört; borodban legyen ruta, 
sarlófű és zsálya, arról igyál. Medárd napja felől némelyek 
azt tartják, ha aznap eső van, negyven napig tartó eső lesz. 
Keresztelő szent János napján pedig ha eső lesz, tehát sült 
hagymát egyél a mogyoró és répa helyett. Ha Úrnapja tisz-
ta, kétség nélkül jót jelent.
Gyümölcshozó szent Iván hava, igen ész nélkül szűkölködő, 
fejetlen, lábatlan balgatagokat, tompa, goromba és tunya 
elméjüeket, kába fejüeket, álmélkodókat, resteket, értelem 
nélkül szólókat, jóllehet víg kedvüeket, de csacsogókat, 
kérkedőket, szeleseket, nagyravágyókat, hirtelen hara-
guakat és nagy, jó borcsiszárokat szül e világra.
Saturnus
Saturnus első s felső planéta, természet szerint hideg és 
száraz, a mesteremberek védője, a fekete színt, a savanyúízűt 
kedveli; a szombat napnak és keddi éjnek planétája, 
időemésztőnek magyarázzák. Oly igen fenn jár az égen, hogy 
30 esztendőben, 5 napban és 6 órában járja meg az állat-
kört, azaz az égbeli 12 jelet; mindenik jelben mulat harmad-
fél esztendeig; magas volta miatt igen ritkán látszik meg; í 
Mérték az ő felmagasztalása, melyben nagy hatalma van. 
Bak és Vízöntő az ő házai, melyekben legnagyobb hatalma 
van, a Rákban és Kosban egy csepp szerencséje sincs.

CSÍZIÓ

Akinek humora van, mindent tud; akinek nincs, az mindenre képes.
(Peterdi Pál)
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Évtizedekig ő volt A média-
meteorológus. Még ahhoz a 

nemzedékéhez tartozott e szakma 
képviselőinek, akik nemcsak be-
olvasták az időjárás-előrejelzéseket, 
hanem azokat maguk is készítették, 
mivel hogy tudósai is voltak a me-
teorológiának. Aztán változott a 
világ, s ő még is úgy tudott lépést 
tartani vele, hogy maga nem vál-
tozott. Egy éve egy közönségsza-
vazáson a leghitelesebb televíziós 
meteorológus címet érdemelte ki.

Az a megtiszteltetés érte 
szerkesztőségünket, hogy né-
hány éve, épp nyugdíjba vonu-
lása előtt, több mint egy éven át ő 
volt a Budántúl magazin meteo-
rológusa is. 

Június elején jött a hír: H. Bóna 
Márta váratlanul elhunyt. 66 éves 
volt.

Egyesületi hír

Május 3-án tartották a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesü-
let taggyűlését, ahol elfogadták a 2010-es pénzügyi és szakmai 
beszámolót, valamint megvitatták az idei munkatervet.

Többek között döntöttek arról, hogy 2011-ben szakosztályonként 
is tartanának összejöveteleket, a „Stelázsi Program” mintájára.

Legközelebb a szállásadók, vendéglátóhelyek, művészek, 
borászok, lovasok találkozójára kerülhet sor
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Bemutatkozó látogatást tett Budakeszin 
az év elején kinevezett Pest megyei 

kormánymegbízott, Tarnai Richárd. Miu-
tán a városvezetés kalauzolása mellett 
megismerkedett a várossal, az önkor-
mányzattal, az intézményekkel és – a 
Budakeszit nyomasztó gondokkal, a helyi 
sajtó képviselőivel is találkozott.

Rövid tájékoztatójában ismertette a kor- 
mánymegbízotti intézmény feladatait, 
valamint a január elseje óta elindított 
kormányablak-program állását. A kon-
cepcionális vita szakaszában lévő köz-ig-
azgatási reform néhány részletét is meg-
osztotta hallgatóságával.

Elmondta azt is, eddig milyen, Bu-
dakeszit és a térséget érintő konkrét intéz-
kedéseket hozott ő, illetve hivatala, amiből 
hivatala munkájának sokrétűségére is 
következtethettünk.

Példának okáért megtudhattuk, a kor-
mánymegbízott, miután az ország egyik 
hipermarketjében egeret találtak, elren-

delte az áruházlánc Budakeszin lévő egy-
ségének a célirányos vizsgálatát. Jó hír a 
városlakóknak, egérnek nyomát sem talál-
ták.

Ennél is fontosabb kérdés, hogy a 
közútkezelőnél elérték, amire Budakeszi 
régóta aspirál, de illetékesség hiányában 
nem sok sikerrel, hogy a településen 3 
új zebra is legyen. Konkrétan: a Fő ut-
ca-Pátyi-Budaörsi úti csomópontban; a 
Dózsa Gy. téren az élelmiszer-áruház és 
a rendőrség-okmányiroda épülete között, 
valamint a Spar áruháznál. 

Nem várt fejlemény, hogy a korábban 
kimúlni látszó buszsáv projekt föltámadt 
poraiból, a kormányhivatal mindenesetre 
már ki is adta a beruházáshoz szükséges 
engedélyeket.

Sok budakeszit bosszantott, amikor 
májusban nagy dérrel-dúrral megjelentek 
az aszfaltmaró és -szőnyegező gépek, és 
egy rövid szakaszon felújították a főutca 
útburkolatát. Csak éppen a legkritikusabb 

szakaszon, a régi városhá-
za előtti szakaszon nem. 
A településvezetés ebben 
is a kormányhivatal segít-
ségét kérte, amely bírja 
a közútkezelő ígéretét, 
heteken belül visszatérnek 
Budakeszire, és folytatják 
a munkát.

Szóba került még, a 
formálódó közigazgatási 
reform egyik részeként, 
Pest megye tavalyi kivá-
lása a Közép-Magyaror-
szági Régióból. Hogy 

e téren még várhatók viták, bizonyítja, 
hogy bizonyos közigazgatási területeken 
(például adóhatóság) a különválás nem 
történt meg.

A sajtótájékoztató végére szánt szen-
záció: Csutoráné Győri Ottilia polgár-
mester bejelentette: a városi önkormányzat 
azért fog lobbizni, hogy az új közigazga-
tási rendszerben – amely, mint Tarnaitól 
hallhattuk, várhatóan 2013. január 1-vel 
lép életbe, s amelynek az alapegysége a 
helyreállított járás lesz – Budakeszi járási 
székhely lehessen.

Robot Szabi

Itt járt a Pest-prefektus

Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott, 
Pest Megyei Kor-mányhivatal
Tarnai Richárd 1972-ben született Bu-
dapesten. 
1997-ben az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Karán szerzett jogi diplomát.  
Ezt követően  fogalmazó volt a Fővárosi 
Főügyészségen. 2000-ben a Szociális 
és Családügyi Minisztérium miniszteri  
kabinetjében munkaerő-piaci szakrefe- 
rensként, majd két éven át kabinet- 
főnökként dolgozott.  2002-2006 között 
a Fidesz országgyűlési frakció Szociá-
lis és Családügyi Kabinetjének titkára, 
majd Harrach Péter, az Országgyűlés 
alelnökének kabinetfőnöke volt. 2006 
óta kispesti önkormányzati képviselő 
és a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. 
2010-től országgyűlési képviselő és az 
Országgyűlés jegyzője. 2007-től oktatja 
a szociális jog alapjait a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán. 
Nős, öt gyermek édesapja.

A lista mindig érdekes. Hát 
még, ha nevek szerepelnek ra-
jta. De az sem kevésbé izgató, 
hogy kik nem szerepelnek a 
névsorban. Arról már nem is 
beszélve, hogy kik azok, akiket 
egy listáról lehúztak.

Efféle listaböngésző bor-
zongásról a politikusok 
mindig gondoskodnak, le-
gutóbb például Tarlós István 
főpolgármester. Májusban az 
izgalom tárgyát a Budapest 
Díszpolgára cím odaítélése 
képezte.

Mi most nem foglalkozunk 
Elvisszel, a mi szemhatárunk 
odáig nem ér, csak azt fogja 
be, ami vidékünkkel kapcso-
latos.

Nos, az idei díszpolgári 
címet elnyert személyiségek 
között kettő is van olyan, aki 
látóterükbe bekerült: az egyik 
budakeszi, nevezetesen Balczó 
András öttusázó, a másik mak-
kosmáriai, Kásler Miklós az 
Országos Onkológiai Intézet 
főigazgatója.

Kihúzták viszont, bár az 
előterjesztésen még szerepelt, 
a töki illetőségű Tarr Béla 
filmrendező nevét.

Mi tagadás, ilyenkor azért 
elfog egy kis büszkeség.

Nem is olyan rég, két hó-
nappal korábban, egy ifjú 
tehetség, a természetfotós 
Gönye Csaba fényképét 
közöltük címlapunkon – tu-
domásom szerint ez volt az 
első ilyen sajtómegjelenése.

Nos, nem telt bele néhány 
hét, és a National Geo-
graphic vásárolt egy fotót 
Gönyétől. Igaz, a címlapra 
kerüléssel még várnia kell 
kicsit, de ami késik, nem 
múlik.

Eddigi pályafutásának alig-
hanem csúcsára ért Illisz 
László, a Budakeszin élő 
újságíró. Illisz személyében, 
aki a helyi önkormányzat 
lapját, a Budakeszi Hír-

mondó főszerkeszti, és az 
Inforádiónak volt eddigi 
főszerkesztő-helyet tese , 
a kiadó új főszerkesztőt 
nevezett ki a Figyelő Maga-
zin élére.

Díszpolgárok és nem

Foghíjas útpadka zebrával
Czeiler István fotója nyomán

Kiváló eredményt ért el a Bu-
dakeszi Labdarúgó Akadémia 
U) korcsoportos csapata. A 
Széchenyi I. általános Iskola 
tanulóiból álló csapat május 
elején megnyerte a Pest 
megyei döntőt, így bejutott az 
országos fináléba.

Ezúton hívjuk föl a bu-
dakesziek figyelmét, hogy 
az elkövetkező, nyári hó-
napokban a helyi rendelet 
értelmében a város terül-
etén tilos a kerti hulladék és 
az avar elégetése.
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Többek közt a volt kolléga, Molnár 
Gergely. A Budakeszin élő bűvészt épp 
két turné között sikerült megszólítanom.

– A Rodolfó tiszteletére és emlékére 
rendezett ünnepségeken pont itthon le-
hettem, így részt tudtam venni a ren-
dezvényeken. Több gálaműsort adtunk 
a nagy előd tiszteletére, és fölavattuk a 
portrészobrát is a Fővárosi Nagycirkusz 
előterében.

– Apropó cirkusz: pár napja, gyerek-
napon Budakeszin járt a vándorcirkusz, 
ott volt?

– Sajnos nem tudtam elmenni, más el-
foglaltságom miatt, pedig ma is ugyan-
olyan gyermeki kíváncsisággal tudok 
beülni a nézőtérre, mint annak idején, kis-
fiúként.

– Térjünk vissza Rodolfóhoz. Ismerte őt 
személyesen is?

– Hogyne, aligha van korombéli bűvész 
Magyarországon, aki ne ismerte volna. 

– Szakmailag mi hatott önre leginkább 
a művészetéből?

– Rodolfó utánozhatatlan előadó-művész 
volt. Fantasztikusan, utolérhe-tetlenül 
tudott bánni a közönséggel. És természe-
tesen nagyon jó bűvész is volt. Rendkívüli  
eleganciával adta elő produkcióit. Igazi 
úriember volt a szó nemes értelmében. 
Főúri megjelenése, modora volt egy olyan 
korban, amikor ezek a tulajdonságok nem 
jelentettek éppen előnyt.

– Ennek elválaszthatatlan része volt a 
kis angol bajusz. Én, megvallom, most, a visz- 

szaemlékezések kapcsán tudtam meg, hogy 
nem is volt igazi, csak fellépés előtt föstötte 
oda. Gondolom, azért, hogy civilben jobban 
el tudjon vegyülni, ne ismerjék föl.

– Dehogy! Mindenki tudta, hogy az 
a bajusz csak festett bajusz. Zárkózott 
ember volt, de a népszerűségben fürdött, 
egyáltalán nem zavarta, sőt: nagyon is tu-

datosan építette az imidzsét, ahogyan ma 
mondanánk. Szerintem a bajusz is csak 
azért volt ál, hogy beszéljenek róla.

– Mennyire került hozzá közel?
– Amilyen könnyeden közlekedett a 

színpadon, a magánéletében korántsem 
nyílt meg egykettőre. Én azon szeren-
csések közé sorolhatom magam, akivel 

– talán nem hat dicsekvésnek, ha ezt 
mondom – a kollegiális kapcsolaton túli 
jó viszony szövődött. Többször is ven-
dégeskedtünk egymásnál családostul, 
vagy három alkalommal kihoztam őt Bu-
dakeszire is.

– Hogy értsem azt, hogy kihozta?
– Autóval érte mentem, majd haza is 

vittem, ugyanis ő sosem vezetett, soha 
nem is volt gépkocsija.

– Mivel töltötték az időt?
– Ugyanazzal, amivel két család, ha 

vendégségbe megy a másikhoz. Persze 
egyikünk sem állta meg, hogy a vendég-
ség egy adott ponton ne vonuljunk félre 
egy kis szakmai tapasztalatcserére.

– És mi van Molnár Gergely bűvésszel, 
Mister Jupiterrel?

– Egy nyugat-európai turné első 
szakaszán vagyok túl, holnap kezdődik a 
második felvonás. És pár hét múlva indu-
lok a tengerentúlra, Texasba, ahol ugyan- 
csak egy fellépéssorozatot vállaltam. 
Szóval tele a naptár, tele a nyár.

Babits Zoró

Bűvészek egymás közt – egymásról

Rodolfó Budakeszin
Művésznevén Rodolfó! Van-e, ki e nevet nem ismeri? Még azok is, akik már nem 
is láthatták, hacsak nem felvételről, a nemzetközi hírű artistát. Nemzedékek 
számára ő volt A BŰVÉSZ. A napokban ünnepelte a negyedszázada elhunyt Gács 
Rezső századik születésnapját egy egész ország. 

Most csak az utóbbi hónapok 
útjait idézzük föl Lukács 
Lászlóval, a Kompánia első 
emberével és alapítójával.

– Idén eddig két országban 
jártunk, Thaiföldön töltöttünk 
el hosszabb időt év elején, 
aztán Törökországban tettünk 
eleget egy meghívásnak.

– Kezdjük akkor, már csak 

az időrend és a távolság okán 
is, az ázsiai országgal. Hogy 
kerül ilyen messzire egy ma-
gyar, alternatív színtársulat?

– Ráadásul nem is először 
– igazít ki Lukács László –, 
másodszor jártunk Dél-Kelet-
Ázsiában, és a meghívóinkkal 
harmadszorra találkoztunk.

– Kik ők?

– Név szerint Chan mester 
volt a vendéglátónk, aki 
alapítója és vezetője egy thai 
művészeti-színházi iskolának.

– Valami olyasmit kép-
zeljünk el, mint a Mezei Mária 
Művészeti Iskola?

– Igen, azzal a különbség-
gel, hogy ez egy bentlakásos, 
tehát kollégiumi rendszerű in-
tézmény.

– Még mindig nem tudom, 
hogy született meg a kapcsolat 
Chan mester és a Kompánia 
között.

– Három éve találkoztunk 
velük Szlovéniában…

– Ez egyre bonyolultabb: 
a thaiföldiekkel tehát Szlové-

niában ismerkedtek meg. Miért 
pont Szlovénia?

– Szlovéniában egy work sho-
pon vettünk részt, amit a színház-
antropológiának szenteltek, mi 
is, ők is ezen vettünk részt.

– Már látom, sose érünk 
a végére, mert akkor most 
azt kellene elmagyarázni az 
Olvasóknak, mi is az a szín-
ház-antropológia.

– A színház-antropológia a 
kulturális antropológia egyik 
ága. Fő tétele szerint a kortárs 
színháznak a hagyományos, 
etnocentrikus szemlélet he-
lyett színház-antropológiai 
tekintetre van szüksége.

(folytatás a 9. oldalon)

lukács lászló a színház nemzetköziségéről

Utazó Kompánia
A budakeszi Kompánia Színtársulatot egyre több külföldi 
vendégszereplésre hívják. És nem csupán a szomszédos 
országokba; turnéik során más kontinensekre, távoli, egzo-
tikus országokba is eljutottak már. 

Csak a bronz kezét figyeljék

Én is Rodolfó 
bűvészdobozával kezdtem
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Több telefonhívást kapott 
szerkesztőségünk május elején 
a Budakeszi Erdő utcából. A 
lakók azt panaszolták, hogy a 
kábeltévé-szolgáltatás napokon 
át, a délutáni órákban szünetelt. 
Természetesen bejelentették az 
esetet a szolgáltatónak is, ahol 
azt a felvilágosítást kapták, 
hogy a műszaki hiba elhárítása 
folyamatban van.

No de hát miféle műszaki 
hiba az, ami hétfőtől péntekig 
épp a délutáni órákban kelet-
kezik?

Mivel mi magunk is fur-
csálltuk, megkerestük a ká-
beltévé-szolgáltató társaság, 
a PR Telecom vezetőségét. 
Harsányi Gábor igazgatótól a 
következő választ kaptuk:

– A PR-Telecom Zrt. egy 
100 szátzalékban magyar tu-
lajdonú vállalat, amely mára 
százezret is meghaladó  számú 
háztartást szolgál ki televí-
ziós, internet- és telefonszol-
gáltatásokkal. E-mailes meg-
keresésük után konzultáltam a 
területi műszaki vezető kollé-
gánkkal, aki megerősítette, 
hogy a húsvét előtti napokban 
egy vihart követően valóban 
meghibásodást tapasztaltunk a 
Kert utcát is ellátó hálózatain-
kon, melynek során valamivel 
több mint 200 előfizetőnek 
akadozott az internet szolgál-
tatása.

– Bizonyára, de én nem 
internetről, hanem kábeltévé-
adásokról érdeklődtem.

– Az ön által név szerint is 
említett két előfizetőnk közül 
és az Erdő utca körzetéből 
csak az egyikük esetében 
regisztráltunk hibabejelentést, 
ezt a hibát még a bejelentés 
napján kijavítottuk.

– Önök nem olyan régen 
vették át a budakeszi, és több, 
környékbeli település hálóza-
tát. Nem érzik úgy, hogy túlsá-
gosan elavult?

– A budakeszi hálózatunk 
a kor műszaki elvárásainak 
minden tekintetben meg-
felel, bár igaz, hogy némi-
leg elhanyagolt állapotban 
vettük át, a folyamatos kar-
bantartásoknak és kisebb 

korszerűsítéseknek, eszköz-
cseréknek köszönhetően az    
üzembiztonság gyorsan javuló 
tendenciát mutat. 

– Milyen fejlesztéseket vé-
geztek eddig a hálózaton, és 
milyenek várhatók?

– A közelmúltban internet 
szolgáltatást támogató esz-
közöket cseréltünk: nőtt a 
kiajánlható sávszélesség, és 
megszűnt a korábbi időszakban 
folyamatosan észlelhető 
sávszélesség-probléma; vál-
tozott a hibaelhárítás rendje; 
hétvégi ügyeletet vezettünk 
be. A PR-Telecom televíz-
iós műsorkínálata pedig szá-
mos, korábban a településen 
nem terjesztett csatornát is 
tartalmaz. Az elmúlt néhány 
hét eredménye az úgyne-
vezett CAM modul beveze-
tése, amelynek segítségével 
az alkalmas televízió készü-
lékek tulajdonosai immár 
kiegészítő berendezés (úgy-
nevezett set-top-box) nélkül 
is élvezhetik gazdag digitális 
műsorkínálatunkat, jelentősen 
jobb képminőséggel, akár 
nagy felbontásban is.

– Ami az ügyfélszolgálatukat 
illeti: sok előfizető idegenkedik 
a telefonos ügyfélszolgálati 
rendszerektől…

– Nyitott kapukat dönget: 
örömmel tájékoztatom, 
hogy a közelmúltban nyitot-
tuk meg új, budakeszi ügy-
félszolgálati irodánkat, amivel 
elérhetőbbé tettük az itt lakók 
számára a személyes ügyin-
tézést. Mindamellett a napi 
24 órában hívható 1231-es 
ügyfélszolgálati telefon-
számunkon továbbra is várjuk 
azon ügyfeleink jelentkezé-
sét, akik a gyors és könnyeb-
ben elérhető kapcsolatot pre- 
ferálják. Végezetül arra szeret-
ném felhívni a figyelmüket, 
hogy a közelmúltban elindí-
tott tavaszi akciónk keretében 
(melynek részletei a www.
prtelecom.hu honlapon megta-
lálhatók), leendő előfizetőink 
minden eddiginél előnyösebb 
feltételekkel csatlakozhatnak 
szolgáltatásainkhoz.

Pintér Mária

Kábelen jön minden
A budakesziek elégedetten 
nyugtázták az ütemet, amely-
ben az új városháza építése 
és a régi felújítása folyt az év 
eleje óta. Többen a kivitelezés 
lelassulását érzékelték az 
elmúlt hetekben, így köteles-
ségünknek éreztük megkér-
dezni a beruházó Budakeszi 
Önkormányzat illetékesét, Till 
Gábort, a BVV (Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüze-
meltetési) Kft. ügyvezető 
igazgatóját, mi a helyzet a 
beruházás körül.

– A Városháza építkezése 
az előzetesen megállapított  
ütemterv szerint zajlik. Valóban 
úgy tűnhet, hogy az épület az 
utóbbi időben lassabban készül, 
ennek azonban egyszerű 
(prózai) oka van: a szerkezet-
építés befejeződött, az épü-
let elérte legmagasabb pontját. 
(Mire a Nyájas e sorokat ol-
vassa, már a bokrétaünnep is 
megvolt – a Szerk.) Mostantól  

a kevésbé látványos, ám nem 
kevésbé fontos munkák követ-
keznek.

– A városháza a település-
rehabilitációs projektnek csak 
egyik eleme. A másik a park 
és környezete. Nemrég konsta-
tálhatták a budakesziek, hogy 
itt is elkezdpődtek a munkák. 
Erről mit tudna mondani?

– A parképítés felújításával 
kapcsolatos munkák valóban 
megkezdődtek május végén, és 
a terv szerint szeptemberben be 
is fejeződnek. 

– Sokakat aggasztott és ag-
gaszt, hogy a város amúgy is 
zavaró átmenő forgalmában 
nem okoz-e pont ez az építkezés 
még nagyobb fennakadást?

– A kivitelező a munkála-
tok ütemezésénél fokozottan 
tekintettel volt erre a körülmé-
nyre, ígérete szerint a forgalom 
lehető legkisebb mértékű za-
varásával fogja végezni.

Borz Tóbiás

városháza és park

Bokrétaünnep előtt

Mire e sorokat olvassák, a 
Tempó Üzletház Budakeszi 
szívében már alighanem föl 
lesz állványozva.

– Mi történt? – kérdeztem 
Schäffer Árpádtól.

– Valóban felújítjuk az 
üzletházat – válaszolta meg-
keresésünkre a Budavidék 
Zrt., az üzletház tulajdonos 
cégének vezérigazgatója. – 
Az épületet kívülről szigetelni 
fogjuk, hogy a hőtechnikai 
tulajdonságait javítsuk. De az 
üzletportálok fölé is automata 
árnyékolókat szerelünk.
–	Az	 egyik	 bérlőjüktől	 azt	

hallottam,	 hogy	 a	 táblákat	 is	
kicserélik.

– Így van, szeretnénk, ha 
a műszaki felújítás mellett az 
üzletház külső megjelenése 
is korszerűsödnék.
–	És	az	önök	üzletterében,	

vagyis	 a	 Coop	 áruházban	
lesz-e	változás?

– A belső felújítás most 
nincs napirenden.
–	És	vajon	a	munkák	idején	

az	 élelmiszer-áruház,	 illetve	
az	üzletházban	lévő	többi	bolt	
nyitva	lesz-e?

– Szeretném megnyugtatni 
valamennyi kedves vásár-
lónkat, hogy a korszerűsítés 
ideje alatt üzleteink válto-
zatlan nyitva tartás mellett 
várják valamennyiüket. Biz- 
tosíthatom őket, amennyire 
csak lehetséges, a munkála-
tok nem fogják zavarni a 
vásárlásokat.
–	És	mennyi	ideig	tart	majd	

a	renoválás?
– Június elején kezdték a 

kivitelezők, és előre láthatóan 
néhány hét alatt be is fejezik.

(x)

Tempó: jó ütemben
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Ha rajtam állna, szobrot állíttatnék Vi-
tézy Dávidnak Budakeszin. Nem, nem 

őrültem meg, kedves Olvasó, és még csak 
nem is csatlakoztam a NENyi-hez (ami 
nem összetévesztendő a nyenyi-vel, ugyan- 
is míg az utóbbi egy nyugdíj-nyilvántar-
tási adatlap, addig az előbbi a Nemzeti 
Együttműködés Rendszeréről szóló Nyilat-
kozat), egyszerűen csak ami jár, az dukál.

Vitézy Dávid, még mint a VEKE (Váro-
si és Elővárosi Közlekedési Egyesület) el-
nökségi tagja, volt ugyanis az, aki egyesü-
letével együtt annak idején Budakeszi új 
közlekedési rendjét kidolgozta. Ez, ha jól 
számolom, immár hat éve történt. De meg 
kell állapítani, a munka maradandó, és lé-
nyegében az egyetlen említésre méltó intéz-
kedés volt a város rendszerváltás utáni tör-
ténetében, ami érzékelhető javulást hozott 
a települést megbénító átmenő forgalom 
csillapításában. És jószerével az egyetlen, 
ami fennmaradt az egyébként feledhető, 
2006-2010-es önkormányzati ciklusból. 
Nagy erénye volt, hogy nagyszabású, 
távlatos elképzelések helyett, amelyekről 
persze kiötlői sose tudták megmondani, 
honnan lesz rá pénz („majd lobbizunk” – 
hangzott a máig továbbélő válasz), néhány 
forgalomtechnikai megoldással, vagyis 
kevés pénzből is számottevő eredményt 
tudott elérni.

De hát senki sem lehet próféta saját 
hazájában. Vitézy Dávid, aki azóta a Bu-
dapesti Közlekedési Központ mindenható 
ura, nem igazán növelte népszerűségi in-
dexét szülővárosában, különösen nem 
azok körében, akik reggelente a Budaörsi 
utat használják. A május végén bevezetett 
új forgalmi rend (buszsávval a Budaörsi 

út befelé jövő oldalán, a Nagyszőlős utcai 
felüljárótól a BAH-csomópontig) ugya-
nis napok alatt megbukott. Maga Tarlós 
főpolgármester állította le azonnali hatály- 
lyal a projektet. Az intézkedéssel ugyanis 
reggelente tíz kilométeres dugók alakul-
tak ki a Budaörsi úton és az autópályák 
bevezető szakaszán. Budaörs is meg- 
sínylette, Wittinghoff polgármester ezért 
erős felindulásból nyílt levelet intézett 
Tarlóshoz.

Ebből idézünk:
„Ha már segíteni nem tudsz, legalább 
ártsál.” Ez a keserűen-gúnyos mondás 
jutott eszünkbe, amikor szembesültünk a 
Budapesti Közlekedési Központ legújabb 
intézkedésével. 

 Az intézkedés következményeként a 
Nyugat-Magyarországról és az agglo-
merációból érkező forgalmat az M1-M7-es 
közös szakaszán egyetlen sávba kényszerítik. 
Mindez olyan dugókat eredményez, hogy 
időnként a budaörsi Auchanig ér a sor. 

A dolog pikantériája, hogy ugyanebben 
a hatalmas dugóban álldogálnak a BKV 
buszok is, mindaddig, amíg el nem érik az 
alig 500 méteres buszsávot. 

A Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület (VEKE) elnöke szerint az új 
buszsáv kijelölését ők kezdeményezték még 
évekkel ezelőtt. Dorner Lajos úgy véli, 
Budapest nem azért építi az útjait, hogy 
azokon külsős autósok várakozzanak” – 
fogalmazott az elnök.

 Hasonlóan érvel a BKK hivatalos köz-
leménye is.

A nyilatkozatok szemmel láthatóan igye- 
keznek szembeállítani a budapestieket és 
az agglomerációban élőket. Mellesleg 
éppen Budaörs esetében ugyanannyian 
járnak ki ide dolgozni, mint ahányan in-
nen Budapestre. A budaörsi önkormány-
zat immár két évtizede küzd azért, hogy 
kötöttpályás köz-lekedési kapcsolat jöjjön 
létre a főváros és a nyugati agglomeráció 
között.

Mivel mindeddig nem valósult ez meg, 
méltánytalan, és irreális követelés, hogy az 
agglomerációban élők kizárólag tömegköz- 
lekedést használjanak. 

Azt is tudja mindenki, hogy nincsenek 
olyan elkerülő utak, amelyeket ésszerű 
lenne a jelenlegi közlekedési útvonalak 
helyett használni. 

Egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy 
életszerűtlen, a hétköznapokat megkeserítő 
megoldásokat vezessenek be, ahelyett, 
hogy az energiákat a valódi problémake-
zelésre – vasút-korszerűsítés, a négyes 
metró meghosszabbítása a Virágpiacig  – 
koncentrálnák.”

Sza-T-ír

Vitézkötés a Budaörsi útra
Ferrari Violetta, „az utolsó fél évszázad 

egyik legnagyobbja”, ahogy nemrég 
egyik méltatója írta róla, abba a korba ért, 
amikor már a nők, de még a színésznők is 
inkább dicsekednek a korukkal, mintsem 
eltitkolnák azt. A napokban töltötte be 81. 
születésnapját.

Ferrari Hódmezővásárhelyen szül-
etett, és már hatévesen színpadra lépett 
a Pesti Színházban mint gyerekszínész. 
A Madách Színház ösztöndíjasaként vé-
gezte el a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolát.  1950 és 1956 között a Nemze-
ti Színház tagja volt. 1956-ban külföldre 
ment Először Bécsben, utána az NSZK-
ban telepedett le, itt 1986-ig folytatta pá-
lyáját. A közelmúltban kolumnányi írás 
jelent meg M.G.P. tollából a Népszabad-
ságban. Cikke záróakkordjaként így ír az 
ismert színikritikus: „Pánikbetegségből 
nem tudja folytatni az előadást. Függönyt 
eresztenek. 1985-ben hazaköltözik. Előbb 
a Ferencvárosban vásárol lakást. Játszani 
nem akar többé. Rendezne inkább, vagy 
darabokat fordítana. Végül kiköltözik a 
városból. Házat vásárol Budakeszin. Élve 
eltemetkezik. Tehetségének lenyomatait 
csak sokszor ismételt filmszerepei őrzik. 
Valamint azok emlékezete, akiknek szer-
encseként megadatott színpadon látni a 
tündökletes nagyságot.”

Mivel Ferrari Violettához nekünk is 
van kicsike közünk, bátorkodunk ezú-
ton is, a legnagyobb tisztelet mellett, de 
helyreigazítani M.G.P.-t. Ferrari ugya-
nis nem Budakeszin, hanem Budaörsön 
telepedett le. Nekem abban a megtisz-
teltetésben volt részem, hogy a budaörsi 
házikóba való beköltözése után nem 
sokkal elsőként tudósíthattam a hazai 
közvéleményt letelepedéséről, és egy 
délutánon át élvez-hettem elbűvölő tár-
saságát.

BisZio Sarto

Angoltanítás, korrepetálás 
BUDAKESZIN
Akár gyermekének, akár Önnek van szük-
sége segítségre az angol nyelv tanulásában, 
hívjon bizalommal, segítek! Középfokú 
komplex angol nyelvvizsgával, kom-
munikációs főiskolai diplomával angol 
magánórákat vállalok Budakeszin. Nyelv-
vizsgára, érettségire felkészítés, korrepetá-
lás, kezdő szinttől is! 
Egri Mónika
moci86@citromail.hu
0630/8602318

TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Megbíz- 
ható, fiatal nő takarítást és vasalást vál-
lal. Referenciával rendelkezem. Tel.: 06 
(23) 453 520, 06 (30) 721 4846

VARRÓNŐT keresek alkalmi munkára, 
egyedi ruhák modellezésére, elkészí-
tésére. Tanuló is érdekel. Nagy Imola 
ruhatervező 06-20-223-4992

Nem oda Buda

Zenthe Ferenccel 
a 2x2 néha 5-ben
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Dísz
Polgárok
Májusi ünnepi képvi-

selő-testületi ülésen 
nyújtották át a Budaörs 
Díszpolgára címet Rost 
Andrea operaénekesnőnek, 
valamint Varga János plé-
bánosnak. 

Ugyanekkor adták át a 
budaörsi női asztaliteni- 
szezőknek a magyar baj-
noki címért járó serleget és  
érmeket. Rost Andrea meg-
köszönve a kitüntetést, 
felelevenítette az elmúlt 
negyed századot, amikor 
tanúja lehetett, hogyan lesz 
egy faluból Magyarország 
egyik legfejlettebb városa. 
„Én ugyanolyan büszke 
vagyok Budaörsre, mint Bu-
daörs énrám” – fogalmazott. 
Varga János, plébános, a 
másik díjazott éppen öt-
ven éve kezdte papi pá-
lyáját. Több mint tíz éve 
Budaörsön szolgál. Sokat 
tett azért, hogy a város egy-
házi épületei, emlékhelyei 
megújuljanak. Budaörsi te-
vékenysége során aktív sze-
repet vállalt a különböző 
egyházi rendezvényeken, 
valamint a Budaörsi Passió 
játékok szervezésében. 
Ugyancsak az ünnepi ülé-
sen adták át a Budaörsi 
Sport Club női asztalitenisz 
csapatának a magyar 
bajnokságért járó serleget és 
érmeket. Wittinghoff Tamás 
polgármester külön kiemelte, 
65 éve nem volt példa arra, 
hogy vidéki csapat nyerje meg 
az országos bajnokságot. A 
sportolókat a város is külön 
elismerésben részesítette. 

Boros Zita

A kerékpározás mindig is fon-
tos közlekedési eszköze volt, 
elsősorban a vidék-Magyaror-
szágnak, de az utóbbi években, 
a városokban is egyre trendibb. 
A kerekezést a világ legtöbb 
nagyvárosában támogatják, 
hiszen az úthálózatok egyre 
nehezebben birkóznak meg 
az autóforgalom növekvő 
terhelésével. Így aztán világ- 
szerte terjednek a kerékpárutak.

Az Európai Unió is támogat-
ja a kerékpárút-fejlesztéseket.

Vidékünkön a legújabb, 
kerékpáros hír Budaörsről 
érkezett. Május 20-án a város 
kerékpárút-hálózatának újabb, 
4 kilométeres szakaszát adták 
át ünnepélyes keretek között. 
Az új szakasz rendeltetése, 
hogy a főváros és az agglo-
merációs települések között 
közvetlen, kerékpárút-kap-
csolatot létesítsen, ami mos-
tantól Budaörsön át vezet.  A 
beruházás a Közép-magyaror-
szági Operatív Program 67,7 

millió forintos támogatásával 
valósult meg. Az út Budaörs 
főváros felőli közigazgatási 
határától a Baross utca–Árok 
utca keresztezéséig épült 
meg. A tervek szerint, a teljes 
kerékpárút-hálózat Budapest 
XI. kerületétől Budakesziig 
tart majd, összeköttetést bi-
ztosítva a Budaörsön lévő 
Budapesti út és Felsőhatár út 
kereszteződéséig, a Bazsa-
likom utcában  
és a Virág utcá- 
ban már meg-
épült kerék-
párút és Buda- 
keszi belterü- 
lete között. 

Ezzel a pro-
jekttel párhuza-
mosan fut Bu-
daörsön a BICY 
elnevezésű nem-
zetközi kerék-
párút tervezési 
pályázat, amely 
városi kerék-

párparkolók és a hozzájuk 
kapcsolódó lopás-gátló vé-
delmi rendszerek tervezését, 
megvalósítását is lehetővé teszi 
majd.

Az ünnepélyes avatást 
követően az eseményt az V. 
Budaörsi Kerékpáros Felvonu-
lás koronázta meg a Fillari 
Team Budaörs Mountainbike 
Sportegyesület  szervezésé-
ben.  Ugyancsak ezúttal adták 
át az iskolások számára kiírt 
„Bringázz, Budaörs” logóterv 
pályázat díjait is. 

tb

Több mint kétszeresére bővült 
a férőhelyek száma a budaör-
si Pitypang Bölcsődében. 
Ősztől az eddigi 60 helyett 
140 gye-reket tudnak benne 
fogadni. A város lendületes 
demográfiai növekedésével 
nehezen tudnak lépést tar-
tani: a Pitypang nem is ré-
gen, 2002-ben épült, míg a 
másik bölcsődét, a Lévai ut-
cai Százszorszépet épp három 
éve, 2008-ban bővítette 20 
férőhellyel 80 férőhelyesre a 
város. A mostani, majd fél-
milliárd forintos beruházás 
felét uniós pályázatból állják, 
a másik 250 millió forintot az 
önkormányzat tette hozzá.

A projekt nemcsak bővítést, 
hanem korszerűsítést is tartal-
mazott.

Fontos megemlíteni azt is, 
hogy mostantól a bölcsőde a 
különleges nevelési igényű 
gyermekek ellátására is alkal-
mas lesz. Ennek megfelelően 
külön hang- és fényterápiás 

szoba épült, de lesz vízi 
terápiás medence, sószoba, 
valamint egy hatalmas fedett 
játszó rész. A már meglévő 
mellé egy újabb tornaterem is 
épült a kicsiknek.

Korszerűsítették a kony-
hát is. Kapacitását 250 ada-
gosra bővítették, akárcsak 
a mosodáét, ahol a régi 

mosógépeket is új, ipa- 
ri teljesítményűekre cserélték.

A város évek óta tudatosan 
törekszik arra, hogy újonnan 
épülő közintézményei akadály-
mentesek legyenek, a régieket 
pedig akadálymentesítsék: a 
bölcsőde esetében is így történt.

A mostani fejlesztéstől azt 
várja a városvezetés, hogy a 
bölcsődei igényeket legalább 
középtávon ki tudják majd 
elégíteni.

eszt

Két keréken Budaörsön át

Bölcsőde: bölcs döntés
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(Folytatás az 5. oldalról)
– Ezt el tudná mondani kevésbé tu-

dományosan is?
– Lényegében arról van szó, hogy ha 

kizárólag saját kultúrkörünk, műveltségi 
meghatározottságunk, kulturális ér-
tékrendünk szempontjából tekintünk más 
kultúrákra, akkor nem fogjuk megérteni, 
mint ahogyan a kortárs művészetet, 
benne a színházművészetet sem. Némi 
leegyszerűsítéssel: ahhoz, hogy akár 
kor-társ művészetet csináljunk, akár 
csak befogadói, élvezői lehessünk an-
nak, túl kell lépnünk a sztereotípiákon, 
nyitottá kell válnunk más megközelítési 
módokra is. Csak ekkor jöhet létre valódi 
párbeszéd mű, előadó és befogadó között. 
Egy metaforával élve, ha nem turistaként 
nézünk más, egzotikus kultúrákra, hanem 
belehelyezkedve annak koordináta rend-
szerébe. 

– Ha Rómában vagy, élj úgy, mint a ró-
maiak – ezt már a régiek is tudták.

– Ugyanez vonatkozik régebbi korok 
műveltségére, más kultúrkörökre és a 
kortárs művészetekre egyaránt. Egy-
etlen szóval: nyitottá kell válnunk, le 
kell vetnünk az előítéleteinkből épített 
páncélt.

– Kezdem érteni. És a Kompániának 
mi dolga van konkrétan a színházi ant-
ropológiával?

– A mi társulatunk is részt vesz gyakor-
lati, színház-antropológiai kutatásokban, 
ennek részeként jutottunk el Szlovéniába. 
Itt különböző műhelygyakorlatok jöttek 
létre. Mi elsősorban drámapedagógiai 
foglalkozásokat tartottunk…

– Most akkor ígérem, nem fogom meg-
kérdezni, mi az a drámapedagógia, mert 
akkor sose érünk a végére…

– Tehát a szlovéniai összejövetelen 
nemcsak más kultúrák képviselőit ismer-
hettük meg, hanem például, itt találko-
zhattunk egy siketnéma színjátszó együt-
tessel is, ami szintén életre szóló élményt 
jelentett számomra: soha nem találkoztam 
még egy ennyire egymásért létező, szerető 
közösséggel. És hát itt megismertük, má-
sok mellett, Chan mestert is.

– Ki ő?
– Nagyon érdekes élettörténet az övé. 

Sikeres színészként kezdte a pályafutását, 
nem is akárhol: Hollywoodban, jelentős 
pályát futott be, és igazi, nagy sztár lett 
nemcsak Amerikában, de hazájában is. 
Thaiföldön a média kedvence volt, máig 
nagyon népszerű, mindenki által ismert 
ember. Élete jelentős fordulópontja volt, 
amikor édesanyja halálosan megbetege-
dett, és kiderült, az orvosok nem tudnak 
rajta segíteni. Channak nem maradt más, 
mint hogy segítse ezen az úton. Ekkor 
az ösztönei azt súgták, legjobb lesz, ha 
énekel a haldoklónak.

– Mint anya a gyermekének, hogy köny-
nyebben elaludjék.

– Jó helyen tapogatózik, ugyanis ősi, 
rituális thai énekek tolultak föl benne. Ez 
az élmény alapvetően felforgatta az éle-
tét, föladta a sztáréletet, minden vagyonát  
pénzzé tette, és megalakította a művészeti 
iskoláját, ami azóta is egyfajta kommu-
naként működik, ahová még gyerekkorba 
kerülnek be a növendékek. Módszerét 
hat alapelvbe sűrítette, ami nemcsak a 
művészetre, hanem az életre is vonat-
kozik. 

– Idézne például néhányat ezek közül?
– Például: „addig gyakorolj, amíg mes-

terré nem válsz”. Vagy a másik: „ne le-
gyen több tíz ruhadarabodnál egyszerre”.  
„Az vagy, amit megeszel”.

– Ez elég ismerősen hangzik.
– Persze, hiszen ha mélyebben 

megvizsgáljuk a különböző nagy val-
lásokat, életfilozófiákat, tanításokat, 
kiderül, hogy a külsőségek mélyén 
nagyon hasonló, egye-temes tudás 
rejlik. Amit még fontosnak tartok 
megemlíteni a hat életelv közül, mert 
ezt mind pedagógiai, mind közösség- 
építés szempontjából rendkívül ta-
nulságosnak tartok, az az, ami sz-
erint „mindenkinek van élettörténete, 
ami elmondható, a kérdés csak az,  
hogyan”. 

– Az általános bölcsességen túl, mit 
tanultak Thaiföldön, amit hasznosítani is 
tudnak saját munkájukban?

– Mi most a Kompániával a Szarvassá 
vált fiúk történetét dolgozzuk föl. (Mire 
e sorok napvilágot látnak, az első, nyil- 
vánosságnak szánt változatát a Szarvas-sá 
változott fiúnak már be is mutatták a Bu-
dakeszi Erkel Napok keretében – a Szerk.) 
Ehhez például, fölhasználjuk a Thaiföldön 
tanult egyik tradicionális táncot, ami a 
Ramayana mondakör egyik epizódját dol-
gozza föl. Ebben is van ember-állat meta-
morfózis, rokon tehát a szarvassá vált fiú 
problémakörével.

– Milyen a thai színház?
– Thaiföldön két, hagyományos szín-

játszás van, a klasszikus, hivatásos 
színház, amit maszkokban adnak elő, 
kötött szerepekkel, és a vallási mitoló-
gia történeteit dolgozza föl. A szerepek 
abban az értelemben is kötöttek, hogy 
a színészek gyerekkoruktól fogva egy-
etlen alak megszemélyesítésére készül-
nek, és egész pályafutásuk során azt 
játsszák. A klasszikus thai színház, hogy 
könnyebben el tudja képzelni az európai 
néző, leginkább a commedia dell’artéra 
hasonlít.

– Mintha ma még lehetne ilyet látni Eu-
rópában.

– Lehet, igaz, ez ma már nem a fősodor. 
A másik ága a thai színházművészetnek a 

népi színház, ez pedig, hogy megint euró-
pai példát hozzak az érthetőség kedvéért, 
a vásári komédiákra emlékeztet. Ebben 
profán történeteket adnak elő. Mindkét 
színház egyébként „opera” abban az 
értelemben, hogy énekelnek és táncolnak 
benne. Európai értelemben vett prózai, 
társalkodó színház nem létezik.

– A megismerkedésükről Chan mes-
terrel már beszélt, de hogy került végül 
a Kompánia Thaiföldre?

– Meghívtak bennünket, hogy töltsünk 
el néhány hetet a művészeti iskolájuk-
ban. Chan fontosnak tartja a kultúrák 
közötti cserét, ráadásul a korábbi pálya-
futása révén jól is ismeri az amerikai-
európai kultúrát, és bennünket szemelt 
ki erre a cserére. Persze nem mi vendé-
geskedtünk egyedül az iskolájában. Év 
eleji ott létünkkor például volt ott egy 
kambodzsai társulat is. 

– Akkor most vissza Európába, ponto-
sabban Eurázsiába. Törökország.

– Törökország európai részén jártunk, 
de az európai kultúrának egy egészen 
sajátos, rég letűnt korszakában járhat-
tunk. A trabzoni színházi fesztiválra 
hívták meg a társulatot.

– Megint az obligát kérdés: honnan 
tudtak Törökországban arról, hogy van 
egy Kompánia nevezetű színház Ma- 
gyarországon, pontosabban Bu-
dakeszin?

– Onnan tudtak rólunk, hogy mi 
igen tudatosan figyeljük azokat a nem-
zetközi fesztiválokat, amelyekről azt 
gondoljuk, beleillenek a profilunkba. 
Ha ilyet találunk, elküldjük a referen-
ciáinkat, a Kompánia történetét, video- 
felvételeket. Ez történt itt is. Így  
nyertük el a meghívást. A Lorca- 
darabunkat játszottuk, és a zenei együt-
tesünk, az Angara is több koncertet 
adott. S megtapasztalhattuk a törökök  
magyarok iránti rokonszenvét. Hogy 
Bartók Bélát például ma is szentként 
tisztelik, és a törökországi népzenei 
gyűjtései ma is a kiindulópontot, a  
„kályhát” jelentik minden török 
népzenekutató számára.

– Mire e sorok megjelennek, már 
vissza is mentek lengyel vendégeik.

– Több éves múltra tekint vis-
sza a Kompánia lengyel kapcsolata. 
Most mi viszonoztuk az ő vendéglá-
tásukat, a Merlin Színházban négy 
lengyel előadást láthattak a nézők, ran-
gos képzőművészeti kiállítással egy-
bekötve. 

– Jön a nyár. Itthoni híveik mikor és 
hol láthatják a társulatot?

– Hagyományainkhoz híven, a nyár 
nagy részét a Zsámbéki Színházi Bázi-
son töltjük.

Ozirisz Abbot
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BUDAöRS
Budaörsi Játékszín
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Nyári szünet!

BUDAKESZI
ErkEl FErEnc MűvElődési 
központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Június

2. szombat 15 óra 
30 év képekben
kiállításmegnyitó
15.30
Nyugdíjas Klubok találkozója

5. vasárnap 10-18-ig
XI. Erkel Ferenc Sakk Emlék-
verseny 
VIII. Erkel Ferenc Gó Emlék-
verseny

8. szerda 18 óra
„Háromszor harminc egyenlő 
kilencven”
(3 évtized – 30 év – 90 kiállító)

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS
az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont emeletén
 
10. péntek 
XXIII. ERKEL NAP
15.30 órától Koszorúzások
20 órakor Erkel Ferenc Em-
lékhangverseny
a Római Katolikus Plébánia Temp- 
lomban (Fő u. 192.)

15. szerda 17 óra
Az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ művészeti csoportjainak 
bemutatói

17. péntek 16-22-ig
Nosztalgia Party

24. péntek 17 óra 
IV. Rock Keszi Fesztivál
Deficit, Pardon, Azokon a Na-
pokon, Cervantes, Latrock, Kyru 
got a Hamble....
 
25. szombat 10 órától
Regionális Népzenei találkozó 
Vass Lajos Népzenei Szövetséggel

Június 26–július 1-ig
M. Sarlós Erzsébet jubileumi 
életmű kiállítása az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ I. emeletén
    

ERKEL GALÉRIA 
KIÁLLÍTÁSAI

30 éves az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ 1981-2011
Június 2-19-ig „30 év képekben“ 
dokumentum kiállítás 

Június 20 - július 3-ig Szeleczky 
Csilla kiállítása

További információ a www.efmk-
budakeszi.hu weblapon

ZSÁMBÉK
ZsáMbéki MűvElődési HáZ
Zsámbék, Etyek utca 2.

ZSÁMBÉKI SZÍNhÁZI BÁZIS

Június

23-24-25-26.
Botho Strauss
Meggyalázás
Rendezte Lucie Málková

Bővebb információ: +36 30 279 
2727

2011. pátyi pincenapok

Június 17. péntek

PINCEhEGY
19.30. RAW MELODY MAN
20.30. TURN OF MIND
21.30. AWS
23.00. ZANZA

MŰVELŐDÉSI hÁZ
19.30. Körtánc-kör bemutatója, 
majd körtánc-tanítás és közös 
tánc. 

Június 18. Szombat

KÖZÖSSÉGI HÁZ
9.00 Kirchheimi  tűzoltóautó 
átadása
10.00 Gobelin-kiállítás megnyitó 
a Pátyi Községi Kórussal és a Pá-
tyi Hagyományápoló Néptánccso-
porttal
Nyitva: 06.18-19. 10-18 óra 
között 

MŰVELŐDÉSI hÁZ

10.00 II. Pátyi sakkbajnokság 
19.00 Gospel koncert Sebők Vi-
vien javára.
20.00 Táncház a Jánosi együttessel

hAGYOMÁNYOK hÁZA – 
NAGYRÉT

9.00 Honfoglalás-kori hagyo-
mánybemutató (jurta, fegyverek, 
öltözékek, életmód)
11.00 Kemence-szentelés és ke-
nyérsütés
12.00 Főzőverseny. 

PINCEhEGY 

10.00 Kézműves foglalkozás 
egész nap
10.30 PinceFutás – 2 km és 10 
km-es távokon
14.00 Nótaszó – Ondrik Jánossal 
és Várnai Adrienn-nel
14.50 Sándor Noémi és Wlasits 
Gergő németül szaval
15.00 Aprók tánca
15.15 Mányi Német Hagyomány-
őrző Táncegyüttes fellépése   
15.40 Pátyi Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes fellépése   
15.45 Budajenő-Telki Székely 
Társulat „Kukoricafosztás” című 
csíki tánca és népdalcsokra 
16.45 Tintér Gabriella népdalé-
nekes műsora 
17.00 Magical Angels – Rock & 
Roll, Sportakrobatika, Showdance 
bemutató 
17.30  Spiriev Teo az X-faktor pá-
tyi elődöntőse
18.15  Sipos F. Tamás
19.15 Galambos Dorina és a Mrs. 
Columbo 
20.30 Rögtön jövök
23.00 Bicskei mulatós muzsika 

Június 19. vasárnap

SZENT IMRE KATOLIKUS 
TEMPLOM

9.00 Német-magyar nyelvű szent-
mise 
10.00 Giacomo Puccini: Messa 
di Gloria – a Magyar Állami Op-
eraház tagjainak és kórusának 
előadása

FELSŐ PINCESOR
GYEREKPINCE
Szentivánéji Tündérrét

9.00-12.00 Kézműves játszóház, 
lovaglás, arcfestés
15.00-19.00 kézműves foglalko-
zások 
10.00 Kiss Eszter mesél
11.00 ALMA együttes koncertje
16.00. Családi ügyességi vetél-
kedő

17.00 Lábita színház – Csernik 
Szende lábbábos előadása
17.45 Eredményhirdetés (totó, 
családi ügyességi játék)
18.00 NESZ műhely – imp-
rovizációs színjátszás mindenki-
nek

PINCEhEGY

14.00 Operett Galambos Lillával
14.40 Fürgelábú Romatáncos kis-
csillagok
14.50 Vecernica Szlovák Hagyo-
mányőrző Néptánccsoport Sós-
kútról  
15.00 Speten Rose Tánccsoport 
(Budakeszi)
15.15 Pátyi Hagyományőrző Nép-
tánccsoport
15.30 Telki sporttáncosok 
16.00 Aprók tánca és a tekerőlant 
16.40 Pincetorna mindenkinek!
17.10 Kiss Zenede jazz tánccso-
portja
17.40 Magical Angels – Rock & 
Roll, Sportakrobatika, Showdance 
bemutató 
18.00 Henna Hastánc csoport és 
vendégei
Dutka Diána Bastet
Bast Ort
Bastet Gyöngyei
Khalisha
Fülöp Csaba József flamenco  
táncos
19.00 Varga Vince szintetizál

További részletek:
www.patyipincenapok.hu

Csanádi László org. művész 
orgonaestje Budakeszin, 2011. 
július 2-án, este 8 órakor a plé-
bániatemplomban (Fő u. 192.) 

J. S. Bach: c-moll Prelúdium és 
Fúga (BWV 546) 
J. S. Bach: Wenn wir in höchsten 
Nöten sein (BWV 641) 
J. S. Bach: Esz-dúr Prelúdium és 
Fúga (BWV 552) 
B. Marcello: Adagio 
J. S. Bach: f-moll Prelúdium és 
Fúga (BWV 534) 
J. S. Bach: Wer nur den lieben 
Gott lasst walten (BWV 690) 
J. S. Bach: d-moll Toccata és 
Fúga (BWV 565)

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , JÚNIUS
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Az előzményekkel együtt több éve tartó be-
mutatókon olyan, ma már a zenészek több-
sége által sem, vagy igen kevéssé ismert 
hangszereket mutattak be és szólaltattak 
(!) meg, amelyek azóta már csak a múzeu-
mok, vagy a múzeumi raktárak polcain po-
rosodnak. Mandelé az érdem, hogy ezeket 
a figyelemreméltó szerszámokat leporolta. 
A hangszerbemutatók csak megkoronázá-
sai voltak egy komoly kutatómunkának, 
amelyet Európa számos, hangszer-történe-
ti gyűjteménnyel rendelkező múzeumában 
folytatott. A tudomány mellett aztán még 
szükség volt a zenész eredeti mesterségé-
nek – hangszerkészítőnek tanult – fogá-
saira, hogy a fennmaradt hangszereket 
megszólaltatható állapotba hozzák, vagy, 
ha eredeti példány már nem volt föllelhető, 
rekonstruálják. Végül, de nem utolsósor-
ban, olyan zenészeket is kellett találni, 
akik képesek és hajlandók ezek megszólal-
tatására.

A ma ismert akusztikus hangszercsalád 
lényegében a mára kanonizálódott szimfo-
nikus zenekar hangszereiből áll, amelyek a 
18-19. században nyerték el ma is ismert, 
végleges formájukat. De a hangszerek 
világa ennél mindig is sokkal gazdagabb 
volt, és most ne is szóljunk az európai civi-
lizáción kívüli zenéről.

Mandel a sorozat legutolsó koncertje 
kapcsán elmesélte például, hogy csak a 19. 
században kb. 1200 hangszer-találmányt 
jegyeztek be, amiről ma is van fennmaradt 
dokumentáció. Ilyen például az üveghar-
monika, aminek a feltalálója nem is akár-
ki, hanem maga Benjamin Franklin volt. 
Az üvegharmonika Mozartot is elbűvölte. 
Írt is egy darabot, Adagio és rondó üveg-
harmonikára címen. 

A hazai közönség minderről közvetlen 
tapasztalatokat is szerezhetett a koncerten, 
ugyanis az üvegharmonika ma élő kevés 
avatott és virtuóz megszólaltatóinak legje-

lesebbike lépett föl a MüPa-ban. Ugyan-
csak ezen a koncerten hallhatta a közönség 
Esterházy herceg kedvenc hangszerét, a 
baritont, ami egy cselló nagyságú, de más 
elven működő zeneszerszám.

Megjelenésében is különlegesnek 
számít a kígyóra emlékeztető rézfúvós, 
az offkleid. A trombula a doromb félék 
családjába tartozik (a magyar doromb sza-
vunk is innen ered), s több versenyművet 
is írtak rá a 19. században.

A tilolóra vagy kínzóeszközre 
emlékeztető szöghegedű is bemutatkozott. 
Ennek a hangszernek a testébe szögeket 
vertek, a hangmagasság ezek nagyságától 
függ. Megszólaltatása vonóval történik.

Pár napja megjelent Mandel Róbertnek 
egy könyve is a csodálatos hangszerekről.

Bot Zsibora

mandel csodálatos hangszerei

Trombula és szöghegedű
Egy, Európában biztosan, de lehet, hogy a világban is egyedülálló sorozat 
érkezett utolsó állomásához május utolsó szombatján a MűPa-ban (Művészetek 
Palotája). A hangszercsodák a középkortól a romantika koráig című előadás-
sorozat, amely egyszerre volt ismeretterjesztő előadás és koncert, kitalálója és 
spiritus rectora a térségünkhöz több szálon is kötődő zenész, Mandel Róbert.

Hallottál-e már a 
ragadvány-nevekről? 

Neeem?! Hát figyelj! Egy he-
lyen több, azonos nevű ember 
is élhet egyidejűleg. Hogy a  
keveredést elkerüljék, az em-
berek megfigyelik a társaikat, 
és a rájuk legjellemzőbb tulaj-
donságaikat az anyakönyvezett 
nevükhöz ragasztják.

Ilyen volt például Peregen 
Pipás Pista, a Fogatos Verba, 
a Kombájnos Garzó, vagy 
Parádés Farkas, Gőzekés 
Kókai, no és persze, hogy bo-
londból több is volt. Köztük is 
a legbolondabb az én Tatám. 
Az öreg természetében is volt 
valami bolondság, de a nevet 
nem ezért kapta.

A román határ szélén, Bat-
tonya és Mezőhegyes között 
félúton, van egy fura épít- 
mény. Nagyon magas, té-
glatest alakú, valami hét 
ajtaja van, egyik a tető alatt 
a csúcsnál, a másik a földön. 
Gabonatároló volt egykoron, 
ma silónak nevezik az ef-
félét. Mivel a mi időnkben – 
1947 óta – már használaton 

kívül állt, magára hagyták, 
és Bolondnak nevezték. Ez 
az öreg Bolond Torony még 
ma is áll. Állja a Viharsarok 
szeleit, a belvizek támadásait, 
a madárszárnyak verdesését, 
és csak áll, dacolva minden 
ártó bajjal, őrként vigyázva a 
nagy történelmi semmit, mert 
ami itt volt, az csak nekem 
szép, csak nekem becses, 
csak én tudom, hogy a szél 
meséket suttog a fülembe, a 
Nap gyöngyöket vetít a sze-
membe, mert ha belenézel, 
könnyezel, ha ráhunyorítasz, 
megjelenik a szivárvány, e 
csuda színgyűjtemény, mely 
meglátszik némely ember au-
ráján, hogy elárulja, ki előtted 
áll, milyen tulajdonságokat 
gyűjtögetett. A madársereg 
meg híreket hord a környező 
tájakon, az elárvult, ember 
nélküli tanyavilágról. Ahol ré-
gen zajlott az élet, kémények 
feszültek az égnek, ontván 
magukból hajnalok hajnalán a 
füstjeleket, jelentve: senki nem 
beteg, mert már meg is rakták 
a tüzet a reggeli főzéshez.

S amikor a gémeskút-távíróval 
is adtak egymásnak jelet, akkor 
indulhatott a gye-reksereg, mert 
már akkor a pusztán látni is le-
hetett. És mi indultunk egyfelé az 
ősi világból, itt maradt tölgyesek 
felé. Magunk előtt hajtva a ránk 
bízott teheneket, amelyektől 
nap közben is kaptunk tejet. 
Kecskét is vittünk, mert a vi- 
dám szakállasok egyike-másika 
játszótársnak sem volt rossz. 
Végiglegeltettük a tarka rétet, 
örömmel rohantunk versenyt a 
széllel. Terített asztalunk a falu 
kertje volt, mert pénztelensé-
günkben igen távoli messzesé-
gben volt a bolt. De jóllakatott 
a zsíros, fekete föld, adott répát, 
hagymát, paradicsomot, pa-
prikát, krumplit, zsenge, tejes 
kukoricát. Tüzet raktunk, min-
dent összesütöttünk, ettünk, 
kormosak lettünk, egymáson 
jót nevettünk. Elpilledtünk, le-
heveredtünk.

Az öreg tölgyfa alatt hanyatt 
feküdtünk. A Nap ezerrel szórta 
forró sugarait, mi meg csak 
bámultunk a levelek között, 
néztük, hogy a kékség fölénk 

költözött, és beindult az agyad, 
nagy utazónak képzelted magad, 
aki a szél hátán repül, te maga 
vagy a félelmetes sárkány és a 
csodaszép királylány, akit az 
előbbi elrabolt. De hídként ott 
a szivárvány, hogy átszaladjunk 
rajta a róna fölött. 

A vékonyan csörgedező pa-
takban sose volt halacska, 
annál több béka és pióca, a 
fiúk szerelmes rajongásuk 
jeléül – dobják a nyakadba. 
Te menekülsz, rohanva, de az 
egyik, aki titokban megfogad-
ta, egyszer még feleségül vesz 
majd, beér, a kezében nem is 
béka, hanem egér! A félelem és 
a düh egyetlen erőgombóccá 
sűrűsödik, s te puszta kézzel, 
ami belefér, irtózatos verésben 
részesíted a rémítgető legé-
nyt. Miután megszégyenül-
ten elkullog, kezéből kiesik 
az egér. És mi lett a vége? A 
fiú távoztában még visszak-
iált: „Látszik, hogy a Bolond 
Kovács unokája vagy, már 
nem is szeretlek, vetesd el 
mással magad.”

Dankovics Gréti
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Az aszaltmeggy-forgalmazásban Európa 
legnagyobb szereplőjének számít Ma-
gyarország. Egy kilogramm aszalvány-
hoz 8-9 kilogramm nyers gyümölcsre van 
szükség. Magyarországon évente 500-600 
tonna szárított meggyet és 2-3 ezer ton-
na almát állítanak elő. Nehézséget okoz 
azonban, hogy évről évre kiszámítható 
mennyiséget tudjanak feldolgozni az 
aszalványkészítők, annak ellenére, hogy 
Magyarországon évente több százezer 
tonna gyümölcs terem. Az elmúlt évtized-
ben egyre nőtt a belföldi frissgyümölcs-
fogyasztás és -export mellett a pálinka-
célú feldolgozás is.

A bővülő magyar szállítás összességé-
ben mégsem elegendő a Gilan igényeinek, 
szilvát és sárgabarackot például kény-
telen importálni a vállalat. A problémát 
leginkább az jelenti a tulajdonos-
ügyvezető szerint, hogy kevés az olyan, 
megfelelő alapanyagot előállító szilva- 
vagy kajsziültetvény, ahol megbízhatóan 
van felesleg. A termett gyümölcsöt ugya-
nis többnyire frissárupiacon, magasabb 
áron értékesítik a kertészek.

Az elmúlt évtizedben világszerte nőtt 
a kereslet a szárított gyümölcsök iránt, 
sőt a válság alatt is dinamikusan bővült, 
így hosszabb távon komoly bevételi 

lehetőséget jelenthetne a magyar ker-
tészetnek, ha nagyobb tételekkel is meg 
tudnának jelenni ezen a piacon. A Gilan 
árbevétele tavaly mintegy 35 százalék-
kal, 4,9-5 milliárd forintra nőtt a külpiaci 
értékesítésnek köszönhetően, 2011-re pe-
dig mintegy 10 százalékos növekedésben 
bízik a társaság - írja a lap.

NG

Az egyéni vállalkozónak 
nem minősülő és általános 
forgalmi adó (áfa) fizetésére 
sem kötelezett magánszemé-
lyeknek 2011. május 20-áig 
kellett benyújtaniuk a 2010. 
évre vonatkozó személyi jö-
vedelemadó bevallásukat és 
ezen időpontig kellett ren-
dezniük az esetleges keletkező 
adókötelezettségüket is. Fel-
merülhet a kérdés, hogy mit 
tehet az adózó akkor, ha nem, 
vagy csak részletekben tud 
eleget tenni fizetési kötelezett-
ségének?

Ebben az esetben a jog- 
szabályok több lehetőséget 
is biztosítanak az adózó 
számára:

1.) Az a magánszemély, aki-
nek az adófizetési kötelezett-
sége a 100 ezer forintot nem 
haladja meg és a 1053-as 
személyi jövedelemadó beval-
lásának C lapján nyilatkozott 
a kedvezményes részletfize-
tés igénybevételéről, adó- 
kötelezettségét legfeljebb 
négy hónap alatt, havi egyenlő 
részletekben, pótlékment-
esen fizetheti meg. Tekintettel 

arra, hogy ez a lehetőség (a 
feltételek fennállása esetén) 
a törvény erejénél fogva (au-
tomatikusan) jár, az adózónak 
külön kérelmet benyújtania, 
vagy eljárási illetéket fizet-
nie nem kell, és a részlet-
fizetés engedélyezéséről az 
adóhatóság nem hoz határoza-
tot. A kötelezettség első részle-
tének fizetési határideje: 2011. 
június 20.

2.) Amennyiben az adózó 
tartozása meghaladja a 100 
ezer forintot, vagy nem élt 
a fenti lehetőséggel és átme-
neti fizetési nehézsége miatt 
az adó azonnali egyösszegű 
megfizetése – családi, jöve-
delmi, vagyoni és szociális 
viszonyaira tekintettel – 
aránytalanul súlyos megter-
helést jelentene a számára, ak-
kor kérelmére az adóhatóság 
(méltányossági eljárás kere-
tében) mérlegeli a tartozás 
részletekben, vagy fizetési 
halasztással történő megfize-
tésének az engedélyezését. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a 
részletfizetés, illetve a fize-
tési halasztás főszabály sze- 

rint pótlékköteles, amelytől 
csak kivételes méltánylást 
érdemlő esetben tekinthető el.

3.) Ha az adózó fizetési ne-
hézsége nem átmeneti jellegű 
és a kötelezettség későbbi 
megfizetése a vagyoni, jöve-
delmi és szociális helyzetből 
sem valószínűsíthető, az 
adózó kérheti a tartozás 
méltányosságból történő 
mérséklését, vagy elenge-
dését. Ezt azonban a törvény 
csak akkor engedi, ha a tar-
tozás megfizetése súlyosan 
veszélyezteti a kérelmező 
és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését. 
Vállal-kozási tevékenysé-
get folytató magánszemély 
a gazdálkodási tevékenység 
ellehetetlenülése indokával 
kizárólag késedelmi pótlék- 
és bírságtartozás mérséklé-
sét, illetve elengedését kérel-
mezheti. 

Gyorsítja az elbírálást, ha a 
kérelemhez az adózó mellékeli 
az elbíráláshoz szükséges 
adatok bemutatására szol-
gáló kitöltött adatlapot. (A 
nyom-tatványok megtalál-

hatóak a www.apeh.hu honlap 
„Letöltések” / „Adatlapok, 
igazolások, meghatalmazás-
minták” / „Adatlapok 
fizetési könnyí-tésre és/
vagy mérséklésre irányuló 
kérelmek elbírálásához” 
menüpontjában). További, 
részletes információk a www.
apeh.hu honlap „Adózási in-
formációk” rovatának 30-as 
számú, „A Fizetési Kedvez-
mény alapvető szabályairól” 
szóló információs füzetben 
érhetők el. 

A kérelem előterjesztése il-
letékköteles, melynek mér-
téke: 2.200 forint. Az eljárási 
illetéket banki átutalással, 
készpénz-átutalási megbízás-
sal (csekk), valamint az erre 
kijelölt ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával történő fizetés-
sel az erre a célra rendszere-
sített beszedési számlára kell 
teljesíteni. Az illetékfizetési 
kötelezettség – függetlenül 
a kérelem elbírálásának 
eredményétől – az eljárás 
megindításához kötődik, és 
azt a kérelem benyújtásakor 
meg kell fizetni. A jogszabály 
indokolt esetben lehetőséget 
ad költségmentesség engedé-
lyezésére.
                                                                                                      
Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                 

Közép-magyarországi 
Regionális Adó 
Főigazgatósága

Hungaricumok Pátyról
A szárított almakocka és az aszalt meggy unikum a világpiacon, utóbbi bármi-
lyen drága is, mindig van piaca - mondta a Napi Gazdaságnak Omar Sarhan, 
a pátyi székhelyű, Kalifa termékeket gyártó és forgalmazó Gilan Trading Kft. 
tulajdonosa. 

Nem tud adót fizetni?
Vajon mit tehet a magánszemély, ha adófizetési nehézségei merülnek föl?
Én azt tanácsolnám, gyújtson néhány gyertyát Szent Antalnak. De vannak ennél jobb 
tanácsok is. Magától az adóhatóságtól.
Nézzük. 

Egy hagyományos aszalókemence
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A tavalyi országos rendőrnő-szépség-
verseny ezüstérmese, Valler Enikő 

elhagyja eddigi állomáshelyét. A Budaör-
si Rendőrkapitányság törzsőrmestere a 
szóvivői, sajtóreferensi feladatokat is el-
látta bűnügyi vizsgáló beosztása mellett. 
Értesüléseink szerint hamarosan az egyik 
budapesti kerületi kapitányságon folytatja 
pályafutását.

Ezúton is szeretnénk megköszönni segít-
ségét, amivel bűnügyi és baleseti rovatunk 
megjelenését hónapról hónapra segítette, 
és további sikereket kívánunk neki.

Olvasóinknak pedig ez alkalomból egy 
részletet idézünk az ezüstérem kapcsán 
Valler Enikővel készült és a tavaly májusi 
számunkban megjenlent interjúból.

A Szerk.

Másodközlés:

– Amióta az eszemet tudom, rendőr sze- 
rettem volna lenni – vág bele élettörténe-
tébe Enikő. 

– Mióta tudja?
– Mit?
– Az „eszét”.
– Legrégebbi emlékeim ezzel kapcso-

latban kisiskolás koromhoz fűződnek. Ha 
nem tévedek, már elsősként arról álmo-

doztam, hogy rendőr leszek.
– Ez hol történt? 
– Szülőfalumban, Beremenden.
– Szóval iskolásként menyasszonyi ruha 

helyett egyenruháról álmodozott. Nagyon 
fiús volt?

– Határozott voltam, de pályaválasztási 
elképzeléseim ellenére az iskolában főleg 
a humán tárgyak érdekeltek: legelsősorban 
is az irodalom. 

– És a szereplési vágy? Mert hogy az 
is kell, ha valaki szépségversenyekre jár, 
nem elég önmagában a szépség.

– Igen, az is megvolt, rendszeresen sza-
valtam, és az iskolai énekkarnak is tagja 
voltam.

– Ezek szerint muzikális is.
– Az általános iskola, ahova jártam, ze-

neiskola is volt egyben. Szóval szerettem 
szerepelni, egyszer még a Ki mit tud?-on 
is indultam, és nem vallottam szégyent. 
Ja, és szépkiejtés-versenyekre is jártam.

– Az aranyszájú Enikő. Szóval már ak-
kor értett a szavakhoz, nem csoda, hogy 
a szóvivőségig vitte a rendőrségnél. Hol 
folytatta a tanulmányait?

– Középiskolába már Mohácsra iratkoz-
tam, a Radnóti Miklós szakközépiskolába. 
Azért, mert ott rendvédelmi ismereteket 
tanulhattam fakultatíve. Ekkor kezdtem 

el intenzívebben sportolni, szavalóverse-
nyek helyett inkább cselgáncs verse-
nyekre jártam. Érettségi után Budapestre 
kerültem, a Rendészeti Szakközépisko-
lába. Két év múlva, tanulmányaim vé-
gén az iskola kiváló sportolója címet is 
elnyertem. Az önvédelmi sportok mellett 
atletizáltam, de a testépítés, fittnes is von-
zott, ezen a téren is eredményes voltam. 
Rendőrré avatásom után pedig a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra kerültem.

– Ilyen intenzív hivatás mellett jut-e 
ideje a magánéletre?

– Van egy másfél éves kislányom, ami 
szabadidőm marad, azt igyekszem mind 
neki szentelni.

Zoia Brots

Ismerős állít meg az utcán. 
Ezúttal a nemrég elfoga-

dott, új alkotmányról, pon-
tosabban: alaptörvényről 
értekezik. 

Őt történetesen legjobban 
az a passzus ragadta meg, 
amelyben állítólag kiterjesz-
tenék az önvédelemhez való 
jogot. Szabadkozom is, nem 
tudom, hogy ez hogy van 
benne az új alaptörvényben, 
nem olvastam az egészet, 
az alkotmány végül is nem 
egy regény. Emberem azt 
fejtegeti, hogy az új törvény 
szerint – szerinte – immár 
hazánk is felzárkózik olyan, 
a jogállamiság terén nagy 
múltú országokhoz, mint az 
Egyesült Államok vagy ép-
pen északi szomszédunk, 
Szlovákia. Ott ugyanis, sze- 
rinte, (nem tudom ponto-
san, így van-e) ha valaki 
illetéktelenül behatol egy 
magánterületre, legyen az 
kert vagy ház, vagy bármi, 

akkor azt az embert jog-
következmények nélkül le le-
het puffantani.

Vita helyett elsősorban 
is azt kérdezem meg tőle, 
hogy ő vajon élne-e ezzel a 
jogával, ha hasonló helyzet-
be kerülne. Kétségek nélkül 
válaszol, hogy igen. Kér-
dem azt is, vajon hozzávaló 
eszköze: puskája, revol-
vere, golyószórója van-e. 
Persze, hogy nincs. És va-
jon tervezi-e, hogy alkalom 
adtán beszerez valamilyen 
fegyvert? Ezen konkrétan 
még nem gondolkodott. Tá-
madták-e már meg őt vagy 
valamelyik közeli hozzátar-
tozóját, faggatom tovább, 
utcán, lakásban. Konkrétan 
nem, de sok mindenkit ismer, 
aki… És itt több rémtörté-
netet kell végighallgatnom. 
Amikor ismét szóhoz jutok, 
így szólok: ha lenne fegy-
vere, és egy éjszaka betörőt 
fülelne le a lakásban, lepuf-

fantaná-e. Gondolkodás né-
lkül – vágja rá gondolkodás 
nélkül. És arra nem gon-
dol, hogy a betörőnél lehet, 
nincs is fegyver? No és ha 
van, és az a betörő így nem 
is betörő, hanem rabló, mi 
van, ha jobban kezeli a fegy-
vert? Lehet, hogy ha ön nem 
támad rá, elő se venné.

Érzi a logikai csapdát, egy 
pillanatra elbizonytalan-
odik, s én azon tűnődöm, 
vajon mi váltja ki emberem-
ben ezt a lelkesedést, hogy 
akkor ő innentől fogva akár 
embert is ölhet (ami, azóta 
utánanéztem, így persze net-
tó hülyeség).

Aztán rávágja: tudja, lehet, 
hogy soha nem is váltanék ki 
fegyverviselési engedélyt, de 
a tudat, hogy megtehetném, 
egyfajta szabadságérzetet 
kelt bennem.

Erre valóban nem tudok mit 
mondani.

Tobi Zorbasz

valler a pandúrszépség 

Elmegy a sajtószóvivő

Emberölés 
Tökön
Tragikus haláleset történt 
május 9-én Tökön.
A nyomozás eddigi adatai  
szerint egy 6 hónapos kislány 
éjszaka megfulladt egy csalá-
di házban. Nyomozást írtunk, 
ugyanis az eset napvilágra 
kerülése után több olyan 
körülményre is fény derült, 
ami miatt az ilyenkor szoká-
sos közigazgatási eljárás he-
lyett rendőrségi ügy lett az 
esetből.
A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya Gondatlanságból 
elkövetett emberölés miatt 
kezdeményezett büntető-
eljárást.
Az eset gyanúsítottjai a gyer-
ek szülei. Értesülésink szerint 
az anya és az apa szabadlá-
bon védekeznek.

Budaörsön a szót vitte
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01. 05:00 Zsámbék, 1101-es főút 
Május elsején hajnalban egy személyautó vezetője, N. Lajosné 
eddig ismeretlen okból kicsúszott járművével az úttestről. Az 
eset a települést jelző tábla közelében, egy balra ívelő kanyarban 
történt. A gépkocsivezető könnyű sérüléseket szenvedett.

03. 10:40 Telki, Fő utca
Egy úrvezető, T. Ferenc Budajenő felől Budakeszi irányába 
haladt. Telki főutcáján egy előtte haladó segéd-motorkerékpár 
előzésébe fogott, amelyet G. Dénes Sándor vezetett. Még mielőtt 
a manővert befejezte volna, visszatért a sávjába, és elsodorta a 
kétkerekű járművet.  A helyszínelés adatai szerint az ütközés 
következtében G. Dénes Sándor előre láthatólag könnyű sérü-
lést szenvedett.

02. 15:00 Páty, Rákóczi utca 
R. Tiborné az általa vezetett személygépkocsival nem tartotta 
be a jobbra tartási kötelezettséget, melynek következtében egy 
számára balra ívelő útkanyarulatban áttért a menetiránya szerin- 
ti baloldalra, ahol összeütközött a vele szemben közlekedő, P.J. 
Norbert úrvezető által vezetett járművel. A balesetben mind-
ketten 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 

05. 18:10 Budakeszi, Fő utca-Erdő utca kereszteződése
Sz. Tamás motorkerékpárjával Páty felől haladt a főutcán Buda-
pest irányába.  Előtte kocsisor araszolt, amelyet megpróbált bal-
ról kikerülni. A manőver során összeütközött a szemből érkező, a 
főutcára balról kikanyarodó személyautóval, amelyet L. Viktória 
vezetett. A motoros az elsődleges adatok szerint előre láthatólag 
8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. 

06. 12:10 Budakeszi, Rózsa utca 
A forgalommal szemben közlekedett egy úrvezető, R. László a 
Rózsa utcában. Amikor a főutcához ért, megpróbált ráhajtani, de 

összeütközött egy busszal, amelyet P. Sándor vezetett.

18. 23:15  Páty, 81106-es főút
M. Tamás budakeszi motorkerékpárjával haladt Biatorbágy felől 
Páty irányába. A 3. kilométerszelvénynél egy vaddisznó ugrott 
elé az úttestre. A járművezető az ütközést elkerülni nem tudta, 
felborult. 

19. 15:45 Zsámbék, Petőfi S. utca  
Egy teherautó sofőrje, P. Barna a Jóvilág utcából tolatott ki éppen 
a Petőfi utcára. A manőver során nem adta meg az elsőbbséget a 
főútvonalon haladó autóbusznak, amelyet K. József vezetetett. Az 
ütközés során a busz egyik utasa 8 napon belül gyógyuló, könnyű 
sérülést szenvedett. A járművekben anyagi kár keletkezett.

21. 11:45 Telki-Budakeszi között, 1103-as főút, 7750 km.sz.
Egy 60 éves budapesti motoros egy jobbra ívelő kanyart eddig 
ismeretlen okból nem tudott bevenni, átsodródott a menetirány 
szerinti bal oldalra, ahol is frontálisan ütközött egy személyau-
tóval, emyet egy telki lakos (54-es születésű férfi) vezetett. A 
kétkerekű jármű vezetője a ütközés következtében a helyszínen 
szörnyethalt. Az úrvezető 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. 

25. 17:45 Zsámbék, Etyeki u. 2.
Egy budapesti hölgyvezető (1966-os születésű) az út menti 
parkolóba szeretett volna balra, nagy ívben bekanyarodni, s 
közben nem adta meg az elsőbbséget az Etyeki utcán szemből 
érkező, zsámbéki motorosnak. Utóbbi és utasa könnyű sérülé-
seket szenvedett.

eszt

Baleseti krónika
Évek óta nem volt ilyen rossz hónapjuk a budaörsi közleke-
dési rendőröknek: vagy 20 alkalommal kellett helyszínelniük 
különböző, az illetékességi területükön történt baleseteknél. 
Ráadásul a hosszú hónapok óta tartó „jég” is megtört, 
májusban ismét volt halálos közlekedési baleset. Egy motoros 
vesztette életét. A kétkerekű járművek vezetői a múlt havi 
baleseti krónikában is vezető helyen szerepelnek. Íme.

Május

BALSORS

14

Tigris Nagykovácsiban

Tigrist láttak a Budakeszivel és Telkivel 
szomszédos Nagykovácsiban az elmúlt 
hetekben.

Az [origo] tudósítása szerint egy helyi 
asszony már háromszor látni vélte a vadál-
latot. Gyanítja, hogy egy vándorcirkusz 
ketrecéből szabadulhatott ki a tigris.

Mi a magunk részéről mindenesetre érte-
sítettük a budakeszi Stadt Éttermet, mely-
nek étlapjáról, legnagyobb fájdalmunkra, 
miután rövid időre feltűnt, azóta lekerült 
a tigris (garnéla rákkal), így annak idején 
nem sikerült megkóstolnunk.

Jön még kutyára 
adó
Nagy számban tart a lakosság úgy házi-ál-
latot, hogy ahhoz se megfelelő tartási helye, 
se anyagi/erkölcsi bázisa nincsen. Vannak, 
akik divatból vesznek magukhoz házi ked-
venceket, miközben nem az állat egész éle-
tére gondolnak, hanem rövidebb időre. Az 
állatot a felelőtlen emberek megunva utcára 
kidobják, kiteszik. Az állatvédők költsé-
geinek fedezése mellett a felelős állattartásra 

való nevelés, az állatok megbecsülésének 
javítása is célja annak a jogszabály módo-
sítási tervnek, mely a kormany.hu-n jelent 
meg.

Önkormányzat által kivetendő ebadó bev-
ezetését, a kölyökkutyák kikötésének tiltását, 
az állatvédelmi bírság drasztikus emelését, a 
kutyák fülkorrekciós műtéteinek betiltását, 
valamint a veszélyesnek minősített ebek 
nem fajta, hanem viselkedés szerinti megha-
tározását tartalmazza egyebek mellett az 
állatvédelmi törvény, illetve az egyes állat-
védelmi tárgyú kormányrendeletek módosí-
tásának tervezete.

Borz
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