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„Itt van a város, vagyunk lakói” 
Bereményi Géza szövegíró, Cseh Tamás és Másik János előadó zeneszerzők ikoni-
kus dalának soraival köszöntjük idén Biatorbágyot a várossá válás tizedik jubileu-
mi évfordulóján. Azért választottuk ezt a kissé keserédes, ám tényszerű balladát 
– amely eredetileg 1976-ban a Levél nővéremnek című albumban jelent meg –, mert 
a „tócsák tükrében” pontosan érzékelteti, hogy a hely, ahol élünk, meghatározza 
közérzetünket, viszonyunkat egymáshoz és a világhoz, szokásainkat, mindennapi 
cselekedeteinket. Benne van múltunkban, jelenünkben és lehetőségeinkben. 

Dr. Sólyom László köztársasági elnöki határozata értelmében 2007. július 1-jétől 
Biatorbágy városi rangra emelkedett. A  dr. Palovics Lajos polgármester által veze-
tett akkori önkormányzat kezdeményezte a városi cím elnyerését a település fej-

lettségére, térségi szerepére hivatkozva. A rang odaítélésének szempontjai között 
nagy horderejűnek számított a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a közműhálózat 
közel teljes kiépítettsége a belterületeken, az alacsony munkanélküliségi ráta, a 
fejlett intézményrendszer, a magas színvonalon működő kulturális és sportélet, az 
életerős civil társadalom, valamint a településfejlesztési tervekben kirajzolódó vá-
rosi megjelenés igénye is.

Az azóta eltelt tíz év új korszakot nyitott a település életében. Utak, hidak épül-
tek – az emberek között is –, két, határon túli magyarlakta községgel teljesedett 
ki a testvértelepülési kapcsolatrendszerünk, amelyek közül az Alistállal kötött hi-
vatalos szerződés idén éppen ötéves. Biatorbágy kiérdemelte a családbarát önkor-
mányzat, valamint a humanitárius település elismerést. 

Folyamatosan enyhülnek – ha még nem tűntek is el teljesen – azok az ellenté-
tek, amelyek évtizedeken keresztül gátolták, hogy Bia és Torbágy, a katolikusok és 
reformátusok, a székelyek és a német nemzetiségiek, az őslakosok és a betelepü-
lők, vagyis mindannyian a városiasodó Biatorbágy polgárainak tartsuk magunkat.

Ma már tudunk közösen ünnepelni, összefogva segíteni a bajbajutottakon, 
együtt örülni sikereinknek, és egyre többen érezzük: jó itt élni, jó itt lenni!

„Itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk itten, maradunk itt, maradunk.” 
Kívánom, hogy városunkat így ismerje meg minden idelátogató, hogy szíve-

sen emlékezzen a velünk töltött pillanatokra, arra, ami Biatorbágyon szép és jó, 
hogy emberi kapcsolatainkat továbbra is a megértés, az elfogadás és a szeretet 
vezérelje.

Tarjáni István polgármester

tarjáni István polgármester, csenger-zalán zsolt országgyűlési képviselő  
és dr. Palovics Lajos korábbi polgármester



4 Biatorbágyi Körkép | 2017. augusztus Híd 5

Biatorbágyért tettek
A Városünnep hivatalos megnyitását követően azok a polgárok léptek a színpadra, akiknek munkája, tevékenysége a város 
szellemi, kulturális fejlődését, Biatorbágy épülését szolgálta. Elismerésüket dokumentáló oklevelüket Tarjáni István polgármes-
tertől vették át. Puskás Nóra a pedagógusnapon vette át a díjat – a szerk.

Biatorbágy Városért életműdíjat kapott: 
Bolyki eszter
1975-ben Vácon kezdte zene-
pedagógusi munkáját zon-
goratanárként, majd 1992-
től Biatorbágyon folytatta 
hivatását. Ebben az évben 
megalapította és nyugdíjba 
vonulásáig igazgatta Biator-
bágyon a helyi zeneiskolát. 
Odaadó munkájának ered-
ményeként két évtized alatt 
több száz tehetséges növen-
dék vált nemcsak zenesze-
rető, hanem a muzsikát értő 
és művelő emberré. 1992-ben 
életre hívta és huszonhárom 
esztendőn keresztül vezette a 
Pászti Miklós Vegyes Kórust. 
Hosszú éveken át töltötte be 
a városunk zenei és művésze-
ti életének fejlődését és mecenatúráját szolgáló Pászti Miklós 
Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztét. Nemcsak kiváló zene-
pedagógusi talentuma, hanem kivételes szociális érzékenysége 
is páratlan és példamutató. Ötletgazdája és éltető motorja a 
városunkban évről évre megrendezett Zene Világnapja Másként el-
nevezésű kistérségi találkozónak, amelyen fogyatékkal élő fiata-
lok mutathatják be produkcióikat – Kodály Zoltán szavaival élve: 
„Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” Bolyki 
Eszter neve a mögöttünk álló három évtizedben egybeforrt Bia-
torbágy zenei és művészeti életével. A  már-már példátlan sze-
rénységgel és alázattal végzett zenepedagógusi munkájával és 
kivételes emberi tulajdonságaival nem csupán kollégáinak, ta-
nítványainak, kórustagjainak, hanem a város egészének tiszte-
letét és megbecsülését kivívta.

Dr. Palovics Lajos
Biatorbágy lakossága a rend-
szerváltástól 2010-ig hatszor 
választotta a város polgár-
mesterévé. Az általa vezetett 
képviselő-testületek jól éltek 
a történelem adta lehetősé-
gekkel: a kilencvenes évek-
ben kiépült a közvilágítás, a 
víz- és csatorna-, valamint a 
gázhálózat. A település külte-
rületein kialakított gazdasá-
gi, kereskedelmi és szolgálta-
tó övezetekben megtelepedő 
vállalkozások megteremtet-
ték a hosszú távú fejlődés 
pénzügyi alapjait. A korábban 
jellemző elvándorlás megtor-
pant, és helyette sok száz család választotta új lakóhelyéül Bia-
torbágyot. Biatorbágy élhető, fejlődő településsé alakult át, így 

2007-ben kiérdemelte a városi rangot. A  teljesség igénye nélkül 
néhány kiemelkedő beruházás: a művelődési háznak és a művé-
szeti iskolának helyet adó épületegyüttes, a Faluház és nagyter-
mének kialakítása; az Egészségház, a biai Nagy utca és a Szenthá-
romság téri körforgalom, a Boldog Gizella és a Híd utca felújítása; 
Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése európai uniós projekt 
2008-as pályázatának előkészítése. Az önkormányzat támoga-
tásával az ezredfordulóra már közel negyven civilszervezet vett 
részt tevékenyen a közéletben. Dr. Palovics Lajos több szervezet 
alapítója, illetve máig meghatározó tagja. Értékrendjében ki-
emelt szerepet játszik a hitéleti tevékenység. Biatorbágy egykori 
polgármestere történelem–földrajz szakos középiskolai tanár, 
bölcsészdoktor. Helytörténeti kutatásai nagyban hozzájárulnak 
Biatorbágy és Buda környéke értékeinek megőrzéséhez, a hagyo-
mányok ápolásához.

Bitorbágyért kitüntetést kapott:
Pintér tiborné született szőke emília
A tanítónő a Győri Tanítóképző Főiskola könyvtár, rajz szakkollé-
giummal kiegészített szakán 1978-ban fejezte be tanulmányait. 
Egy évvel később, 1979 augusztusától végzi pedagógusi munkáját 
a biatorbágyi I. Számú Általános Iskolában, illetve ennek jogutód 
intézményeiben, a Biatorbágyi Általános Iskolában, majd a Rits-

mann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában, ahonnan az 
idei tanév végén negyvenéves szolgálati időt megszerezve nyug-
állományba vonult. A Biatorbágyon töltött harminckilenc év alatt 
több száz gyermeket tanított meg a betűvetésre, osztályfőnök-
ként formálta a közösségeket, támogatta a tanulási, beilleszke-
dési nehézségekkel küzdő gyerekeket, segítette a tehetségeket. 
Következetes munkája, felkészültsége révén a szülők körében is 
nagy tisztelet övezi. Szakmai munkáján túl aktív tagja a Turwaller 
Stammtisch Német Nemzetiségi Egyesületnek, a Glockenklang 
kórusnak, valamint 2002 óta nagy odaadással és alapossággal 
látja el a Tiefe Wurzeln Mély Gyökerek Alapítvány elnöki teendőit. 
Igényes munkájával, mindenre kiterjedő figyelmével, magabiztos 
szakmai tudásával több éven keresztül szervezte, majd 2012 óta a 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában igazgató-
helyettesként irányította a tantestület munkáját.

Téeszből iskola
Itt az újabb bizonyíték, hogy Biatorbágy 
komolyan veszi épített értékeinek meg-
őrzését. A Szily-kastély csaknem teljes fel-
újítása, megújítása után megkezdődött 
a Sándor–Metternich-kastély rehabilitá-
ciója is. A  biatorbágyi BYL építésziroda 
(vezető tervező Huszárik Krisztián) jóvol-
tából  elkészültek a tervek a kastély teljes 
épületegyüttesének oktatási célú hasz-
nosítására. A  helyreállítás – ahogy ez a 
Szily-kastély esetében is történt-történik 
– több ütemben valósul meg. Az A/1 ütem 
az egykori téeszszárny átalakítását, az A/2 
ütem az étterem bővítését, fél tornaterem 
építését, a B ütem tornacsarnok építését, 
a C ütem a jelenleg üzemelő iskola-épület-
rész felújítását tűzte ki célul.

Idén szeptemberben az A/1 ütemben 
elkészült, az eddig legelhanyagoltabb és 

legveszélyeztetettebb egykori téeszszár-
nyat vehetik birtokukba a tanulók, amely-
nek iskola céljára való felújítása kiemelt 
állami beruházásként és hozzájárulással 
valósulhatott meg. A  felújítási munkála-
tok kivitelezésére 2015 őszén kiírt közbe-
szerzési pályázatot a Laterex Zrt. nyerte. 
A  bontás, majd az építés 2016 tavaszán 
kezdődött meg. A  szigorú műemlékvé-
delmi előírásoknak megfelelés mellett a 
kivitelezést számos egyéb, előre nem lát-
ható akadály nehezítette, amit még egy 
villámcsapás is tetézett. Többletmunkát és 
pluszköltséget jelentett egy rejtett pince 
feltárása, valamint az eredetileg megtar-
tandóként előírt födémszerkezet leszaka-
dása. Mindezek ellenére 2017 nyarára már 
„csak” a most megújított három épületrész 
által körbezárt belső udvar rendbetétele 
maradt hátra, amelyre idei költségvetésé-
ben külön keretet biztosított Biatorbágy 
képviselő-testülete. A  tervek szerint kora 

őszre a kastély Szentháromság téri front-
jának kerítésrekonstrukciója is elkészül-
het. A  jelenleg befejezéshez közeledő be-
ruházási ütem összköltsége megközelíti 
az egymilliárd forintot, amelyből az állami 
hozzájárulás 500 millió forint. Az építés a 
kastélykertben folytatódik. A  következő 
szakaszban (B ütem) – a látványcsapat-
sport-fejlesztési program keretében – vár-
hatóan még idén ősszel megkezdődik a 
sportcsarnok kivitelezése is.

Mester László

Török Henrik pedagógusdíjban részesült:
Puskás nóra
A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola tanító szakán 1996-
ban németnyelv-oktató, -tanító képesítést szerzett. Ekkor kezd-
te meg munkáját a biatorbágyi II. Számú Általános Iskolában, 
amelynek jogutód intézményében, a Ritsmann Pál Német Nem-

zetiségi Általános Isko-
lában a mai napig dol-
gozik. Alapos, mindenre 
kiterjedő figyelmével, 
szerény természetével, 
magabiztos tudásával 
gyorsan beilleszkedett 
a tantestületbe. Etikus 
magatartásával, ember-
szeretetével követendő 
példaként áll tanítványai 
előtt. A  nyelvi munka-
közösség vezetőjeként 
szervezi a nevelőtestület 
tagjainak munkáját. Ak-
tívan közreműködik ver-

senyek, projektek, rendezvények szervezésében, lebonyolításá-
ban. Egyházi, hitéleti programokban is szerepet vállal; tagja a 
Pászti Miklós Vegyes Kórusnak.

Szép Porta Biatorbágyért oklevelet kapott:
osgyányi-ház – Szent István u. 19.

A felújított parasztház a tulajdonosok munkáját dicséri. Az épület 
gyönyörű és kiváló példája annak, hogyan lehet a kulturális örök-
ségünket megvédeni, a 21. századba átmenteni. A  felújítás nem 
csupán rendbehozatalt, de jelentős hozzáadott értéket is képvi-
sel. Tervező: Huszárik Krisztián okleveles építészmérnök.
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Biatorbágyi Általános Iskola

Határtalanul – ismét Erdélyben
A  gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolával tizenhárom 
éve ápoljuk a testvériskolai kapcsolatot. Korábban honismere-
ti táborokat szerveztünk évenkénti váltásban Erdélyben, illetve 
Magyarországon 15-20 hazai, illetve gyergyóremetei gyermek 
részvételével. Az utóbbi években a Határtalanul! elnevezésű pá-
lyázat segítségével már több mint negyven tanulónk juthatott el 
Erdélybe. Így teljesülhet célunk: minél több biatorbágyi gyermek 
ismerje meg Erdély történelmi és kulturális nevezetességeit, ter-
mészeti szépségeit, személyes tapasztalatokat szerezzenek a ha-
táron túli magyarság életéről, szokásairól, mindennapjairól.

2016-ban is sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő által meghirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 
című pályázatra, így ismét útra keltünk, mégpedig június 8. és 11. 
között. Csodálatos helyeken jártunk, rengeteg izgalmas élmény-
ben volt részünk. Nagyváradon a szépséges püspöki székesegy-
ház, a Király-hágó gyönyörű panorámája, Kolozsváron a Szent Mi-
hály-templom, előtte a monumentális Mátyás-szoborral, Mátyás 
király szülőháza és a Farkas utcai református templom, a gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastély, a Gyilkos-tó és mesés környéke, a Bé-
kás-szoros lenyűgöző sziklafalai a Magyarok hídjával, a gyergyó-
szentmiklósi Tarisznyás Mihály Múzeum, a ditrói Jézus Szent Szíve 
római katolikus templom, a parajdi sóbánya és az Áprily Lajos-em-
lékház, a szovátai Medve-tó a sóhegyekkel, a korondi fazekasság 
nyűgözött le mindenkit. Tamási Áron sírja Farkaslakán, Szejkén az 
Orbán Balázs sírjához vezető székely kapuk hosszú sora, Székely-
udvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium és a közelében lévő kato-
likus templom, Márton Áron püspök és Orbán Balázs szobra, va-
lamint az Emlékezés Parkja, Zetelakán a víztározó és környéke, a 
Tordai-hasadék meseszép természetvédelmi területe, a körösfői 
kazettás templom, Vasvári Pál kopjafája. Még hosszan sorolhat-
nánk azt a sok egyéb érdekességet és szépséget, amelyeket „csak” 
a buszban ülve csodálhattunk meg menet közben: a sebes pata-
kok, az érdekesen rakott szénaboglyák, egylovas szekerek, a ren-
geteg gólyafészek, Bánffyhunyad mosolyra fakasztó „palotái”.

A  kirándulásokon csatlakoztak hozzánk Laczkó Szentmiklósi 
Endre és Balázs-Kercsó Attila gyergyóremetei tanár urak. Lexikális 
tudásukkal és izgalmas legendákkal, érdekes helyi történetek-
kel színesítették utunkat. Mindemellett Gyergyóremete életével, 
lakóival és testvériskolánk tanulóival, hétköznapjaival is meg-
ismerkedhettünk. A  remeteiek nagy-nagy vendégszeretettel fo-
gadtak bennünket. Szépséges szálláshelyekkel, mennyei helyi 
étkekkel vártak bennünket. Diákjaink örültek a viszontlátásnak, 

hisz két héttel korábban Biatorbágyon már megismerkedhettek 
a vidám remetei gyerekekkel. Közös programokat szerveztünk 
tanulóink részére: ismerkedési est közös énekléssel, tánccal, foci-
meccs (ezen a téren még erősítenünk kell), játékos vetélkedő az 
Erdélyben látottakból-hallottakból. Séták során megismerhettük 
a remetei nevezetességeket. A szép nagy iskola és a hozzá tartozó 
sportcsarnok mindnyájunkat lenyűgözött.Együttlétünk legszo-
morúbb pillanata a könnyes búcsúzkodás volt.

Felejthetetlen élményekkel, csodás emlékekkel tértünk haza, 
a visszatérés reményében.

Handlné Pető Ágnes

Intézményvezetői megbízások
A 2016/2017-es tanévben a három biator-
bágyi állami oktatási intézmény vezetőjé-
nek lejárt a megbízása. 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola igazgatójának, Rack Fe-
rencnének újabb öt évre szóló megbízását 
a nevelőtestület, valamint az önkormány-
zat és a német nemzetiségi önkormányzat 
is támogatta. Az emberi erőforrások mi-
nisztere (átruházott hatáskörben az okta-
tásért felelős államtitkár) pályázat kiírása 

nélkül megbízta Rack Ferencnét 2022. 
augusz tus 15-ig az intézményvezetői fel-
adatok ellátásával.

A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Biatorbágyi Általá-
nos Iskola intézményvezetői álláshelyére 
pályázatot írtak ki. A Pászti AMI igazgatói 
álláshelyére egy pályázat érkezett: Bolykiné 
Kálló Eszter Anna, az intézmény pedagógu-
sa százszázalékos támogatottságot élvez, 
így az államtitkár 2022. augusztus 15-ig 

Bolykiné Kálló Eszter Annát bízta meg az 
intézményvezetői feladatok ellátásával.

A Biatorbágyi Általános Iskola igazga-
tói álláshelyére két pályázat érkezett. Az 
államtitkár Marx Árpádot, a jelenlegi igaz-
gatót bízta meg 2022. augusztus 15-ig az 
intézményvezetői feladatok ellátásával.

2017. augusztus 1-jétől a Biai Reformá-
tus Általános Iskolában Ábrahám Ferencné 
nyugdíjba vonulása miatt Horgos Vilmos az 
igazgató. BiKö

Biai Református Iskola

Időutazás a nyári táborban
Különleges időutazáson vehettünk részt gyülekezetünk és isko-
lánk idei bejárós gyermektáborában. Pontosan ötszáz évet repül-
tünk vissza az időben, hogy részesei lehessünk az 1517-es esemé-
nyeknek, a reformáció kezdeti időszakának.  

A  templom előtt Luther Mártonnal „találkozhattunk”, aki a 
wittenbergi székesegyház mellett idén a biai templom kapujá-
ra is kifüggesztette 95 pontját. A  tábor végére ismerősként kö-
szönthették őt kicsik és nagyok. A  közös éneklések, az ifjúság 
izgalmas előadásai, a megelevenedő bibliai történetek és cso-
portos beszélgetések mind-mind segítettek jobban megérteni a 
reformáció alapgondolatait: egyedül a Szentírásból ismerhetjük 
meg Istent, és egyedül Krisztus személyén keresztül vezet az út 
őhozzá. Az örök életet egyedül kegyelemből, Isten ajándékaként 
kaphatjuk meg, és egyedül hit által, „hogy senki se dicsekedjék” (Pál 
levele az Efezusiakhoz, 2. fejezet, 9. vers). A bűnből való megváltá-
sunkért pedig egyedül Istené a dicsőség. 

A tábor lelki tartalma mellett az akadályversenyek, sportfog-
lalkozások, kézművesdélutánok bőven adtak alkalmat a játékra, 
mozgásra, önfeledt kikapcsolódásra. Volt pólófestés, focibajnok-
ság, és az üdítő vizes játékok során a nagyobbakat egy rögtön-
zött vízi csúszda is hűsítette a forró kánikulában. Külön öröm 
volt, hogy, mint minden évben, idén is különleges résztvevői 

voltak táborunknak iskolánk leendő első osztályosai. Az öt nap 
alatt megismerhették egymást és tanítóikat, otthonossá válha-
tott számukra új közösségük, környezetük. Az első közös élmény 
bizonyára megkönnyíti majd szeptemberben az iskolakezdést. 

A tábor minden öröméért, áldásáért is természetesen egye-
dül Istené a dicsőség. Soli Deo gloria.

Székelyné Czirják Katalin

Benedek Elek Óvoda

Meglepetés Gyergyóremetének
Az elmúlt években ismét egyre nagyobb 
szerep jut a város intézményeinek életé-
ben a testvértelepülési kapcsolatok elmé-
lyítésének, a közösségi együttműködés 
tartalommal való megtöltésének. E törek-
vés nyomán fogalmazódott meg az óvo-
da vezetőségében az a gondolat, hogy 
tevékenyen bekapcsolódjanak a 18. gyer-
gyóremetei falunapok programsoroza-
tába, ezzel is meghálálva azt a figyelmes 
vendéglátást, törődést, amelyben évről 
évre részük lehet a községbe ellátogató 
kollégáknak.

Az óvoda hatfős munkatársi közössége 
vállalkozott arra, hogy a falunap kereté-
ben a remetei pedagógusokkal együttmű-
ködve kézműves-foglalkozást szervezzen, 
vezessen a helyi gyermekeknek. Az alap-
anyagok, eszközök beszerzését a közne-
velési pályázat keretéből Biatorbágy Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
támogatta.

A tevékenység keretében vászontarisz-
nyát, terítőt díszíthettek hagyományos 
motívumokkal, ékszeresládikákat deku-
pázsolhattak, festhettek, és a körmön fo-
nás technikáját is megtanulhatta a népes 
gyermeksereg. Akinek kedve támadt egy 
kis töprengésre, az a saját szerkesztésű 
színező-foglalkoztató füzet feladványaival 
is birokra kelhetett, s még azt is megkeres-

hette, melyik úton jut el Gyergyóremetéről 
Biatorbágyra.

Szívderítő élmény volt a gyermekek 
örömét, lelkesedését látni, a türelmüket, 
figyelmüket megtapasztalni ezen a moz-
galmas délelőttön. Külön öröm volt, hogy 
remetei kollégáink is kipróbálták az álta-
lunk kínált technikák alkalmazását, amit 
nyugodt szívvel sorolhatunk a tudásmeg-

osztási alkalmak közé. A technikai fogások 
elsajátításán túl igazi sikerként könyvel-
hetjük el, hogy elindultunk azon az úton, 
amely közvetlenebbé, elmélyültebbé és 
élőbbé teszi a két település óvodáinak, 
óvodapedagógusainak kapcsolatát, mind 
a pedagógiai együttműködés, mind az 
emberi kötődések viszonylatában.

Hingyiné Molnár Ildikó

Debelés  
a Békás-szorosban

Motívumok a tarisznyákon
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Elöl járó Katalin, avagy lakossági fórum
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete június 
29-én tárgyalta meg Szakadáti Lászlónak, az 1-es számú választó-
kerület képviselőjének, Biatorbágy alpolgármesterének a beépí-
tésre nem szánt, hétvégi házas üdülőterületek (külterületek) fej-
lesztésére tett ütemtervének javaslatát. A városatya elképzelését 
továbbgondolásra érdemesnek találva a grémium a következő 
határozatot hozta: „Biatorbágy Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 153/2017. (VI. 29.) határozata:
1.  A »külterületeket« és hétvégi házas üdülőterületeket a város 

értékes területének tartja, és ezért a terület jövőbeni fejlesz-
tését értékteremtési lehetőségként kezeli.

2.  A  Képviselő-testület a Katalin-hegyen már megkezdett vízi-
közmű-beruházás folytatása érdekében egyeztetést kezde-
ményez az érintett telektulajdonosokkal, és ütemtervet dol-
goz ki a megvalósítás érdekében.”

Ez a döntés nyitott lehetőséget arra, hogy Szakadáti László al-
polgármester és Kecskés László, a településfejlesztési bizottság el-
nöke július 22-ére lakossági fórum keretében hívja egyeztetésre a 
Katalin-hegyi telektulajdonosokat és a területen élőket a Karinthy 
utcai iskolaépületbe. A  szervezőkkel és az érdeklődőkkel együtt 
közel kétszázan gyűltek össze az eseményen, ideértve az ingat-
lantulajdonosok érdekképviseletére vállalkozó Katalin-hegyi Ter-
mészet- és Környezetvédők Egyesületének képviselőit is.

Az említett előterjesztés szerint: egy több mint nyolcszáz éves 
települési mag körül a történelem során szükségszerűen létrejöt-
tek olyan megművelt területek, amelyek a megélhetést kiegészítő 
élettérként biztosították. Ilyen településrészek Biatorbágyon a 
Katalin-hegy és a Peca-tó környéke, a Szarvas-hegy, Kutya-hegy, 
Öreg-hegy, Ürgehegy néven nevezett területek és még egyéb 
szántóföldek. Ezek több száz éve léteznek erdőként, gyümölcsös-
ként, szőlőművelő és más mezőgazdasági termelőterületként Bia 
és Torbágy határában, de közülük a Katalin-hegy, illetve a Peca-tó 
mai területi besorolását, ingatlanhasználati és természeti környe-

zetét az elmúlt mintegy hatvan év társadalmi változásai alakítot-
ták ki. Jellemző e területekre, hogy több egykori telektulajdonos 
felhagyott a mezőgazdasági műveléssel. Napjainkra szinte egész 
utcák néptelenedtek el. Jelen van és növekszik az illegális lakás-
használók és az illegális hulladéklerakások száma. Ugyanakkor 
egyre többen költöznek ki állandó jelleggel ezekre a területekre, 
az olcsóbb telek- és ingatlanárakat, a „mostohább” megélhetési 
körülményeket választva. Egyszerre van tehát jelen a régi életfel-
tételeket elhagyó, rendezetlenséget eredményező hatás, illetve 
az új lehetőségeket keresők akarata és szándéka. Az előterjesztő 
szerint a feladat nem kevesebb, mint hogy az eddigi, a rendezet-
lenség irányába ható évtizedes feltételrendszert egy reményteljes 
jövőkép felé fordítsuk át közös erővel.

Alapvetés, hogy a lakosságszámnak arányosnak kell lennie a 
település eltartóképességével. A  megújítás folyamatának közép-
pontjában az ember áll, aki eddigi ragaszkodásával bizonyította 
hűségét a tájhoz, a környezethez, a természethez, a településhez. 
Ugyanakkor az önkormányzat – észszerű gazdasági okokból – a jö-
vőben sem lesz képes feltétlenül nagyobb állandó lakosságszámot 
kezelni és kiszolgálni, éppen ezért a fejlesztési igények és a rendet-
lenséget okozó folyamatok miatt mihamarabb jól szabályozható 
környezetet kell kialakítani. A szabályozás hatásosságáról, a sza-
bályok betartásáról hatékony ellenőrzéssel kell gondoskodni.

A  Katalin-hegyi fórumon az érintettek 128 „igen” és 1 „nem” 
szavazattal fogadták el a fejlesztésre vázolt ütemtervet, amely 
elsődlegesen a víziközmű-beruházás már megkezdett folyama-
tára épül. Az egyeztetés eredményéről a képviselők testülete leg-
hamarabb a szeptember havi ülésrendjének keretein belül alkot-
hat véleményt. 

A  lakossági fórumról a Völgyhíd Televízió vágatlan felvételt 
tett közzé az önkormányzati televízió internetes oldalán: „Egyez-
tetés a Katalin-hegyi telektulajdonosokkal”.

Mester László

Októberig kell elkészíteni a  
települések arculati kézikönyvét
A  szakmai mellett anyagi segítséget is 
kapnak majd az önkormányzatok a helyi 
településképi rendeletük és arculati kézi-
könyvük kidolgozásához – derül ki az épí-
tésügyi helyettes államtitkárság tájékoz-
tatójából. Az az önkormányzat, amelyik 
határidőre nem készíti el a szabályzatot, 
mulasztásos törvénysértést követ el.

A településképi szabályozással össze-
függő, gyakran ismételt kérdéseket és az 
azokra adott válaszokat tette közzé a Mi-
niszterelnökség építészeti és építésügyi 
helyettes államtitkársága. Mint ismert, 
az önkormányzatoknak legkésőbb idén 
október 1-jéig el kell készíteniük település-
képi rendeletüket, valamint az azt meg-
alapozó úgynevezett arculati kéziköny-
vüket.Fontos információ ugyanakkor, 
hogy a kormány anyagilag is támogatni 
fogja a településeket a feladat ellátásá-
ban. Ennek mikéntje még kérdéses, de a 
Kormány.hu oldalon elérhető információ 

szerint a finanszírozás jellege kifejezetten 
a településkép védelméről szóló törvény-
ben lefektetett önkormányzati feladatok 
ellátásához fog kapcsolódni. A  törvény 
célja, hogy a közösségek gondolják végig, 
milyen környezetben szeretnének élni, 
erről polgári vita alakuljon ki – olvasha-
tó az anyagban. A  településképi szabá-
lyozás lehetővé teszi, hogy a közösségek 
megóvják és fejlesszék környezeti kultú-
rájukat. A kézikönyv széles körű társadal-
mi együttműködéssel készül, amelynek 
megszervezése a polgármester és az ön-
kormányzat feladata. 

További segítséget nyújthat a Magyar 
Építész Kamara, a Lechner Tudásközpont, 
az állami főépítész, a megyei főépítészek, 
a nemzetipark-igazgatóságok, valamint 
a helyettes államtitkárság. A  kidolgozás 
támogatására útmutatót és mintakézi-
könyvet is közzétettek, sőt több száz áb-
rával és fotóval ellátott egyeztetőfelület 

működik a tak.lechnerkozpont.hu oldalon. 
Szintén segítséget jelenthet a hamarosan 
elkészülő partnerségi mintarendelet is.

A dokumentum szerint a rendelet és a 
kézikönyv az első fázis, a többi részletsza-
bálynak, így a helyi építési szabályzatnak 
is ezekre kell majd épülnie. Fontos, hogy a 
településképi rendelet nem vonhatja tele-
pülésképi véleményeztetés alá az egysze-
rű bejelentéssel épülő családi házakat.

Forrás: Magyar Idők

Madarat tolláról
Idén talán a megszo-
kottnál is több mada-
rat látni a Peca-tónál. 
Ismét költöttek a se-
regélyek az ereszünk 
alatt, és előfordul, hogy 
a fakopáncs szorgos 
kalapálására ébredünk. 
Cinkék, verebek, fekete 
rigók csivitelnek min-
denütt, ki szebben, ki ércesebben. A tó körül gyönyörű, fehér gé-
meket látni, és talán a baglyok is visszatérnek az Áfonya utcába.

Kedves peca-tavi gyerekek! Az idei peca-tavi rajzverseny nem 
is szólhat másról, mint a madarainkról. Kérjük, rajzoljátok le ked-
venc peca-tavi madaratokat, ahogy nektek tetszik. Akár a mada-
rak, ugyanúgy szárnyalhat a fantáziátok is. A  pecato.hu oldalon 
megjelent Kertünk madarai című cikk – a teljesség igénye nélkül – 
segíthet a madarak beazonosításában. Pályázni lehet 3-tól 99 éves 
korig. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek, ti ugyan nem, 
de a felnőtt korcsoportban indulók akár számítógépet is használ-
hatnak az alkotáshoz.

Minden beérkező pályaművet megtekinthettek majd a peca-
to.hu oldalon, valamint ismét felkérjük a megszokott zsűrit, hogy 
korcsoportok (3–6 éves, 7–11 éves, 12–16 éves és 17–99 éves) szerint 
értékelje a pályaműveket.

A rajzokat leadhatjátok személyesen Ica mama boltjában, és/
vagy elküldhetitek az erdekel@pecato.hu címre. Kérjétek meg a szü-
leiteket, hogy a kép hátuljára írják fel a neveteket, életkorotokat, 
a kép címét és anya vagy apa telefonszámát, e-mail-címét. A be-
küldési határidő 2017. augusztus 20. Jó munkát kívánunk!

Égő Ákos

Virágos Magyarország – 
és Biatorbágy
1994-ben az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Belügyminiszté-
rium és különböző szakmai szervezetek csatlakoztak az 1990-ben 
útjára indított Európai virágos városok és falvak versenyhez. Az első 
hazai országos virágosítási, környezetszépítési és környezetvé-
delmi verseny célja – a rendezett, kulturált környezet kialakítása 
– megegyezett a turizmus céljaival; ez azóta is a legfőbb szempon-
tok közé tartozik. Az európai verseny kilenc ország mintegy húsz-
ezer települését és több mint negyvenötmillió lakosát tudhatja 
maga mögött, egyedülálló módon Európában. A  hazai verseny 
igen jelentős és népszerű: évente mintegy háromszáz település 
vesz részt benne. Biatorbágy idén hatodik alkalommal csatlako-
zott a mozgalomhoz, és nyújtotta be pályázatát a rangos megmé-
rettetésre. 2008-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium díját, 2010-
ben a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének díját érdemelte 
ki településünk. A 2012-től önálló szervezeti egységként működő 
Városgondnokság, vala-
mint a civilszervezetek 
aktív, színvonalas mun-
kájának, az elmúlt évek 
látványos környezetszé-
pítési programjának kö-
szönhetően nap mint nap 
élvezhetjük a kitisztított 
Csizgei-árok, a gondosan 
ápolt patakpart, a játszó-
terek, parkok, virágba bo-
rult körforgalmak vonzó 
látványát.

Miklós Krisztina

Az arculati kézikönyv egyeztetésé-
vel kapcsolatos lakossági fórum 2017. 
augusz tus 23-án 18 órától a Juhász 
Ferenc Művelődési Központ nagytermé-
ben lesz.
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Profik között is eredményesen
Az idén jubiláló, huszonöt éves Pászti Mik-
lós Vegyes Kórus a sikeres tavaszi nagy-
koncertje után a célegyenesbe fordult, 
és teljes sebességre kapcsolva készült a 
májusi nemzetközi megmérettetésre. 
Történt ugyanis, hogy a jubileumi év ter-
vezése során álmodtunk egy nagyot kül-
földi koncertekről, turnéról, fesztiválról, 
utazásról – és a Jóisten mellett az önkor-
mányzat is megsegített minket: elutaz-
hattunk Németországba.

A világban számos nemzetközi kórus-
versenyt és fesztivált tartanak, mégsem 
volt nehéz kiválasztani közülük ezt a rend-
kívül színvonalas és mégis különöskép-
pen barátságos hangulatú rendezvényt. 
A  Harmonie Festival története dióhéj-
ban: egy Rajna-vidéki százfős (!) férfikar 
hatévente megrendezi a negyven ország 
több mint kettőszáz együttesét vendégül 
látó kórusünnepet. Amikor rendről, ren-
dezésről beszélünk, nyugodtan hagyat-
kozhatunk a német precizitásról szóló 
sztereotípiákra: a Limburg melletti Lin-
denholzhausenben fesztiválozó hatezer 
énekes, illetve az odalátogató hallgató-
ság pontosan tudhatta, ki mit énekel, mi-
kor és melyik helyszínen.

A  Pászti kórus a nemzetközi kórus-
verseny három kategóriájában indult el: 
a harminchat fő alatti kamarakórusok 
versenyében, a folklór kategóriában és a 
szakrális kórusművek megmérettetésén. 
A háromból kettőben is bronz minősítést 
sikerült elérnünk, annak ellenére, hogy az 
amatőr kórusok számára meghirdetett 
versenyen félprofi formációk, zenei egye-

temek együttesei, de még a grazi opera 
gyerekkórusa is versenybe szállt. Igazi 
professzionális színvonal uralkodott tehát 
a mezőnyben, amelyben kórusunk az éne-
kelni szeretők határtalan lelkesedésével 
szerzett egy kis büszkeséget városunknak 
– és természetesen magának.

A  versenyszámokban való helytállás 
mellett három fesztiválfellépésünk is volt, 
összesen tehát hatszor álltunk színpad-
ra a Harmonie Festival négy napja alatt, 
mindannyiszor kivívva a közönség elis-
merését és szimpátiáját. A  gazdag prog-
ramot kínáló műsorfüzet buzgó tanul-
mányozása után számos remek együttest 
hallgattunk meg a világ minden pontjáról: 

kiváló fiatal német kórusokat, színes pro-
dukciót nyújtó Fülöp-szigeteki csapatot, a 
legmodernebb irányzatokat követő ame-
rikai egyetemi együttest, bangkoki, thai-
földi, Costa Rica-i, orosz, szlovén, holland, 
macedón, lett, grúz kórusokat és együtte-
seket.Nem maradt túl sok szabad időnk, 
ennek ellenére megcsodáltuk a remek ál-
lapotban megőrzött réges-régi kisváros, 
Limburg hétszáz éves, favázas szerkezetű 
épületeit, és megmártóztunk a Lahn fo-
lyóban is.

A  kórus élményekben és tanulságok-
ban gazdagodva, baráti kapcsolataiban 
megerősödve tért haza Biatorbágyra.

Barlay Zsuzsa

Ne add fel! – 
ARTs az álmok 
mögött
Tíz évvel ezelőtt Pintér Katalin zenei produ-
cer, szövegíró, személyi edző és Nagy Me-
linda táncpedagógus, koreográfus, énekes 
Biatorbágyra álmodtak egy tánciskolát. 
Tudásukon, tapasztalatukon, tehetségü-
kön kívül szinte semmi egyebük nem volt. 
Hittek azonban közös ábrándjuk megva-
lósíthatóságában, és szerették az akkor 
már várossá vált települést. Számtalan ál-
matlan éjszaka, rengeteg szellemi, fizikai 
munka, lemondással együtt járó anyagi 
áldozatvállalás után kitartásuk eredmé-
nyeként született meg az ARTsműhely 
Tánc- és Mozgásstúdió, amely mára or-

szágosan is méltán elismert táncoktatási, 
nevelési és mozgásművészeti központ.

A  tánc, a mozgás mindamellett, hogy 
jelentős szerepet játszik az emberi szer-
vezet épségét, nyugalmát, örömforrását 
előidéző adrenalin és endorfin hormonok 
termelésében, minden egyebet is biztosít, 
ami az élethez elengedhetetlen. Évezre-
des felismerés, hogy komoly szerepe van 
az egészségmegőrzésben, a harmonikus 
életvitelben, valamint különlegesen fontos 
funkciója a közösségek kialakítása, a sze-
mélyes kapcsolatteremtés. Ámora, őrző-
angyala a barátságoknak, szerelmeknek is.

Az ARTsműhely Tánc- és Mozgásstúdió 
tízéves tanévzáró jubileumi gáláját az élet 
tüze, sava-borsa jellemezte. A művelődési 
központ telt házas programján közel száz-
húsz diák több oktató által tanított kü-
lönféle táncstílust mutatott be, színes és 
változatos produkciókkal kápráztatva el a 
nagyérdeműt.

Nagy Melinda tanítványainak Ametist 
tánccsoportja, amely az országos tánc-
versenyek mozdulatművészeti kategóriá-
jában immár több érmet is nyert, valamint 
Simon Dóra D’girls lányai – közöttük Harn-

berger Viktória, aki az elmúlt tíz év alatt 
növendékből oktatóvá avanzsált – meg-
érdemelten gyűjtötték be a helyi közönség 
vastapsát.

Vendégként mutatkoztak be rendkívül 
temperamentumos és lélegzetelállító pro-
dukcióikkal az akrobatikus rocky 2016-ban 
aranyérmes hazai és nemzetközi sztárjai, 
Bánhidi Dániel és Czetl Fanni, valamint ta-
nítványaik. Dani szeptembertől vállalta, 
hogy a biatorbágyi tánciskolába jelentke-
zőknek is a tanára lesz. A streetdance-be-
mutató fantasztikus erőről, energiáról, 
összpontosításról, precizitásról, csapat-
munkáról tett tanúbizonyságot. A  stílus 
és koreográfusa szeptembertől szintén 
elérhető lesz az iskolában. Az est sztár-
vendége az amerikai születésű világsztár, 
Király Linda volt, aki nemcsak csodálatos 
hangját, de őszinte emberi gondolatait 
is megosztotta a megjelentekkel. Biator-
bágy közösségi televíziójában, a Völgyhíd 
Tv-ben így biztatta a magukban tehetsé-
get érző táncosokat, énekespalántákat: 
„Hajrá, harcoljatok az álmaitokért! Min-
dent el lehet érni!”

Mester László

Exponáltuk magunkat
Az egyik legnagyobb hazai kortárs fotóművészeti pályázatra, a 
XXXIV. Mafosz Szalonra 55 alkotócsoport 1223 fotóval nevezett. 
Közülük a zsűri 37 alkotócsoport 121 fotósának 152 alkotását vá-
lasztotta a kiállításra. Ezek között a Biatorbágyi Fotóklub és tag-
jai szép sikereket tudhattak magukénak. Az alkotócsoportok kö-
zül a nevezett képek átlagpontszáma alapján: 
1.  Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete; 
2.  Biatorbágyi Fotóklub Egyesület; 
3.  Nimród Fotóklub Egyesület.
A kiállított képek összesített pontszáma alapján első lett a Bia-
torbágyi Fotóklub Egyesület, tizennégy kiállításra választott fo-
tóval. Egyéni versenyben két különdíjnak lett biatorbágyi gaz-
dája. Szabó Ferenc (Biatorbágyi Fotóklub Egyesület) a Kálvária 
és a Nagypapa című képeivel érdemelte ezt ki.

Emellett kiállították: Rácz Péter: Jégkockák; Szabó Ferenc: Üveg-
tigris; Niksz Gyula: Collarbone; Rácz Péter: Kajafutár; Niksz Gyula: 
Indrani; Lőrincz Zsóka: Ferenciek tere; Aczél Péter: Elszakadás; Lőrincz 

Zsóka: Gőzben; Mátrai Sándor: Hullámzó hegyek; Nagy János: Poén szü-
letik; Schäfer András: Törések, valamint Vass Zoltán: Black beach című 
alkotásait.

Horváth Imre

a különdíjas kálvária

nemzetközi mezőnyben
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Édes élet – I. együnk együtt Nutellát nap
Vidám látványban lehetett része azoknak, 
akiknek július 6-án délután a biatorbágyi 
Fő téren át vezetett az útjuk. A  tér min-
den pontján Nutellát kanalazó családok-
ba, maszatos arcú, önfeledten szaladgáló 
gyerekekbe botlottunk. S mielőtt azt gon-
dolnánk, hogy egy sajátos reklámfilm-
forgatás helyszínén jártunk, elárulom, 

mi célból gyűlt össze a nép. Biatorbágyi 
anyukák közösségi eseményének voltunk 
résztvevői, nem is kis számban. A szerve-
zett nassolás és együttlét célja pedig az 
volt, hogy napjaink sokszor borúlátó vi-
lágában felhívjuk a figyelmet arra, meny-
nyi szépség és jóság vesz minket körül itt, 
szűkebb környezetünkben, Biatorbágyon.

Ennek a pozitív életszemléletet támoga-
tó megmozdulásnak lett a jelképe a so-
kak által nagy előszeretettel fogyasztott 
édesség, a kakaós mogyorókrém, amely 
már önmagában is örömet jelent az édes- 
szájúak életében. Ám a „reklám” nem en-
nek szólt, hanem annak, hogy lássuk meg 
a kisebb-nagyobb szépségeket, amelyek 
örömmel töltik meg mindennapjainkat, 
és segítenek feledtetni a minket ért bosz-
szúságokat is: 

„Gyertek, örüljünk együtt annak, hogy 
Biatorbágy ilyen szuper hely, legyünk mi-
nél többen! Hozzatok Nutellát, akár cu-
kormenteset, kinek mennyit lehet, sza-
bad! Beszélgessünk, játsszunk, legyünk 
együtt!”

Ennek bizonyságául a rendezvény alatt 
össze is gyűjtöttük azokat az érveket, in-
dokokat, hogy miért is jó a városunkban 
élni. Aki kíváncsi az elhangzottakra, nézze 
meg a Völgyhíd Tv ezen eseményről készí-
tett összefoglalóját is.

H. M. I.

Befűzött híd
Amikor mindenki belead egy pici munkát, akkor 
azokból a picikből egy nagy és szép munka lesz. 
Körülbelül így fogalmazott a Biai Római Katoli-
kus Egyházközség nyári hittantáborának egyik 
kisdiák résztvevője. S hogy mire vonatkozott a 
magvas gondolat? A hittantáborosok Tótpál Ju-
dit szervezésében arra esküdtek föl, hogy bizony 
feldíszítik Biatorbágy jelképét, a viaduktot. Tet-
ték ezt színes szalagok segítségével, amelyeket 
a völgyhíd korlátai közé fűztek. A  hittanosok 
nem először fogtak ilyen feladatba: a plébánia 
nagytermének falait már többször dekorálták. 

Szabadtéren azonban először vállalkoztak ha-
sonló munkára; a hatvanöt fős létszámban rejlő 
erő, az elszántság lehetővé tette ezt. Alkotás ez 
a javából, amelyet a közös munka még szebbé 
és színesebbé varázsolt. Közös munka, közös 
élmény – közösség!

KáeF

Mese, játék, érintés
A kisgyerekek a játékon keresztül kap-
csolódnak a világhoz: játékkal em-
lékeznek, játékkal tanulnak, játék 
közben osztják meg velünk vagy dol-
gozzák fel magukban a napi esemé-
nyek érzelmi batyuit. Ezekben a ba-
tyukban lehet sok jó élmény, örömteli 
felfedezés, szeretet és biztonságérzés, 
de lehet csalódás, félelem, szorongás 
is. Mi, felnőttek nagyon sokat tehe-
tünk azért, hogy a gyerekek batyu-
ja (amibe nem is mindig látunk bele 
egészen) sose váljon olyan nehézzé, 
hogy ne tudják elbírni azt: az egymás-
ba szőtt játék és mese útján közösen 
sok-sok terhet kivehetünk a kis ba-
tyukból, belső erővel, bizalommal, bá-
torsággal töltve meg azok helyét. Ilyen 
és ehhez hasonló gondolatok vezérel-
ték a Kisgombos csapatát, amikor 
tervezgetni kezdtük a könyvesbolthoz kapcsolódó saját kiadó új 
könyvének, a Kisgombos-mesegyűjteménynek a bemutatóját, amely-
re végül június 23-án került sor. 

Az „öreg” Padlás mélyén, nagy melegben összegyűlt gyerekek 
könnyen azonosulni tudtak a felolvasott mesében hőségtől kitik-
kadt bárányokkal, akik fodrászhoz mennek, hogy megszabadul-
janak vastag gyapjuktól. Csattogtak is lelkesen a kisollók, amikor 
megnyílt a bárányfodrászat! Csak úgy hullt a gyapjú szerteszét, 
míg bokáig nem ért. A  következő mese átéléséhez fonalgombo-
lyagot dobáltunk: egészen belegabalyodtunk, majd szépen kigu-
bancolódtunk, ahogy Kiscsipisz, a mesekönyv bal lábbal felkelő, 

majd örömmel megnyugodó kis hőse is kiszabadult a szíve köré 
tekeredő gondgombolyag szorításából. A  könyvesboltban elrej-
tett csont alakú kekszek felkutatása és elmajszolása Foltos kutya 
történetéhez kapcsolódott, aki náthás orrával sokáig nem találja 
meg gondosan elásott csemegéjét, viszont keresés közben olyan 
dolgokra bukkan, amelyekkel barátainak nagy örömet szerez.

Az összejövetel végén a napocska is benézett a Padlás kerek 
ablakán. Leselkedő kíváncsiságából mindenki érezte, hogy ami itt 
történik, az fontos és jó: miközben meséltünk és játszottunk, cso-
dás, meghitt pillanatok emlékeit gyűjtöttük abba a bizonyos ba-
tyuba. Gombos Kata

Szülőmentes övezet
Idén első alkalommal indított önismereti kamasztábort a Bia-
torbágyi Családsegítő Szolgálat, ahol kamaszok a szüleik nélkül 
nyíltan és őszintén beszélgethettek családról, tervekről, jogokról 
és kötelességekről, kütyükről és persze barátságról, szerelemről. 

Érdekes témák, izgalmas feladatok segítették a gyerekeket 
abban, hogy minél inkább megismerjék önmagukat és helyüket a 
világban. Mik a terveim a jövőben? Mit kell ehhez tennem? Mik a 
jogaim? Mi a szerelem? Ilyen és ezekhez hasonló fontos kérdésekre 
kerestünk válaszokat közösen, és eközben nem feledkeztünk meg 
a játékról sem. Névpárbaj, dzsungeljáték, helyfoglaló és még sok 
más, ami a közösséget és az összetartozást erősítette, új barát-
ságokat hozva létre a gyerekek között. A Galaxis Őrzői (a közösen 
megszavazott csapatnév) megismerkedtek a digitális világ veszé-
lyeivel is, és erről maguk készítettek videófilmet prevenciós jelleg-
gel a barátaiknak. „A legjobb tábor, ahol valaha voltam” – mondta 
az egyik táborozó.

Jövőre is várjuk a kis- és nagykamaszokat, hogy együtt gondol-
kodhassunk a világ nagy dolgairól. T. M. R.

Egy nap csak rólunk szólt

A címben olvasható megállapítás a családi nap résztvevőitől származik. „Anya ma 
nem főz és nem takarít, apa sem dolgozik. A családnak ezen a napon a legfonto-
sabb dolga: együtt lenni és jól érezni magát.” Ez volt a fő irányvonala a Biatorbágyi 
Családsegítő Szolgálat új, első ízben megrendezett programjának, a családi nap-
nak, amely tizenöt családnak adott maradandó élményt. A nyári szünet első nap-
jára szervezett esemény a Juhász Ferenc Művelődési Központban rendezkedett be, 
ahol a tanév végi rohanás, tanulás, évzárók, ballagások őrült egyvelegét felváltva 
az együttlété, az örömé, a játéké volt a főszerep.

Reggel játszóház és mozgalmas programok várták a gyerekeket, míg a szü-
lők négy témában előadásokon vehettek részt. A közös ebédet követően a családi 
együttműködésnek volt itt az ideje. Mókás és kihívást jelentő feladványokon, a Va-
rázstánc, a Közös képfestés, a Tésztahídkészítés, a Mesesarok állomásokon keresz-
tül kerültek a családtagok egyre közelebb egymáshoz. Az év alatt összegyűlt feszült-
ségeket feloldotta az önfeledt nevetés és szórakozás. A nap Tücsök Szabi-koncerttel 
záródott, ahol a gyerekek szüleikkel együtt zenélhettek és énekelhettek. 

Jövőre is szeretettel várjuk a családokat! Részletek és információ: csaladsegito.
biatorbagy.hu.

Tóthné Magasföldi Rózsa, beszeljugy.com

családi együttműködés

Édes mosoly
kép: schwáb robin
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Élmények a Balatonnál
Intézményünk, a Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója július ele-
jén néhány napot Fonyódligeten táborozott, Biatorbágy Város 
Önkormányzatának üdülőjében. Ebben az évben a Magyar Nem-
zeti Bank támogatásával lehetőségünk nyílt egy balatoni köruta-
zásra is. 

Elsőként a tihanyi apátságot néztük meg, gyönyörű kilátással a 
Balatonra, majd egy tóparti étteremben ebédeltünk. Délután fog-
laltuk el a fonyódligeti táborhelyünket, rögtön utána lementünk 
a strandra sétálni. Következő napunkat a pihenésnek szenteltük, 
de ebéd után meglátogattuk a szőlőskislaki Légli-kerámiamanu-
faktúrát, ahol gyönyörű kerámiatermékeket láttunk, és betekint-
hettünk a műhely mindennapjaiba. A rákövetkező napon az igali 
gyógyfürdőbe utaztunk. A nagy melegben hosszúnak tűnt út után 
kellemesen fürdőztünk egész nap a kül- és beltéri medencékben, 
alig akartunk visszamenni Fonyódligetre. Felejthetetlen élmény 
volt mindannyiunk számára! Következett Balatonszemes; ott is 
birtokba vettük a strandot, ahol mozgássérültjeink is könnyeb-
ben tudtak bejutni a Balatonba. Este, a már rendszeres lángosevés 
után, a balatonboglári gömbkilátóhoz látogattunk el: megcsodál-
tuk a gyönyörű naplementés tájat, és távolról láttuk a Kékszalag 
Balaton-kerülő vitorlásverseny versenyzőit is. Visszaérve a szállá-
sunkra fergeteges zenés mulatsággal zártuk idei táborunkat.

Utolsó nap reggel összecsomagoltunk, majd a balatonedericsi 
Afrika Múzeumhoz vitt utunk, ahol szívünkbe zártuk a „csöppnyi” 
Afrikát. Ezt követően ebédünket egy kellemes badacsonyi étte-
remben fogyasztottuk el, majd szomorúan, de sok szép élménnyel 
hazaindultunk.

Erdős Magdolna

Mátrai bormustra
 „Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni, mondja Baader. Tanácsának észszerű voltát beláttam, s ezért kezdtem a bor metafizikáját a legér-

zékibb érzékkel, a szájjal. Mert mindaz, amit a borról a szem és az orr tapasztalhat, ahhoz képest, amit a száj tud, jelentéktelen. A száj tudja a borról, 
hogy hieratikus maszk, és tudja, hogy kinek a hieratikus maszkja.” (Hamvas Béla: A bor filozófiája)

Buszkirándulás keretében látogattuk meg Szőke Mátyás mátrai 
borász birtokát. A  Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő 
Egyesület aktív tagjai és borászok tartottak velünk, akik kifejezet-
ten tanulási céllal vettek részt a rendezvényen. Az út során hamar 

jó hangulat kerekedett, mivel kedvelt borászaink hozták a saját 
kóstolójukat, az egyesület hölgytagjai pedig uzsonnát készítettek. 

Gyöngyöstarjánban Szőke Mátyás fogadott bennünket. Elő-
ször betekinthettünk a palackozóüzembe, majd a palackozórak-

tárba, ahol négyféle fehérbort kóstolhattunk, többek között 
savignon blanc-t és Irsai Olivért. Ezt követte a pincepörkölt 
ebéd, majd indult a borkóstoló második szakasza. Szőke Matyi 
bácsi kinyitotta a modern rendszerrel felszerelt erjesztőpincét, 
ahol közvetlenül a reduktív tartályokból kóstolhattuk a boro-
kat. Következett a nagy pince, itt tízezer literes óriáshordók-
ból kaptuk a különlegességeket: „felvonult” a vörösborkínálat 
nagy része, többek között a merlot, a kékfrankos. Nagy öröm 
és meglepetés volt számunkra, hogy a tiszteletünkre Matyi bá-
csi kibontott egy tizenöt éves Irsai Olivért, elmagyarázva a bor 
állandó ízének és zamatának a titkát.

A  kóstoló alatt borászaink sok kérdésre választ kaptak, és 
nagy érdeklődéssel hallgatták a Szőke-pincészet megalapítójá-
nak tanácsait. Természetesen utolsó állomásként a vinotékát 
sem hagyhattuk ki: dobozokban hoztunk haza a kiváló Sző-
ke-borokból.

A  program igazi csapatépítő esemény és komoly tanul-
mányút volt.

Lipka Tímea

Éjjeli kaland
A WadkanZ Multisport egy rendhagyó versennyel várta a terep-
futókat. Az egyetlen hazai „teljesen” éjszakai terepfutóverseny a 
budakeszi reptérről indult, közel kétszáz résztvevővel. A harminc 
kilométeres nagy távon, erdei pályán a János-hegyi kilátóig veze-
tett az út a különleges éjszakai erdőben. Sok résztvevőnek ez volt 
az első, eleddig egyetlen éjszakai terepversenye!

Az indulók 21 és 22 óra között rajtoltak a fáklyákkal kivilágított 
pályán. A  verseny védjegye többek között a kaptatófutás volt, 

amelynek során egy rövid szakaszon jelentős szintkülönbséget 
kellett leküzdeni – igaz, megérte: a leggyorsabb női és férfi ver-
senyző egy TomTom órát nyer. A  pró kategóriában Druskó Zsófia 
törökbálinti ultraterepfutó győzött. 

Várjuk szeretettel az új izgalmat keresőket „wadonatúj” őszi 
versenysorozatunkra, ahol még messzibb tájakra is elkalauzoljuk 
versenyzőinket. A  következő erőpróba: szeptember 9., Biator-
bágy. Az ősz nem tréfál. Ha nem riadsz vissza a záporoktól és egy 
igazi wadkanos dagonyától, ez a te versenyed!

Garamszegi Zsolt

Éjjellátók startja

a csapat a balatonboglári
gömbkilátó alatt
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Szervusztok, régi barátok
 „Ne hagyják, hogy bárki is mást mondjon! Az élet 65 évesen kezdődik.” (Charles Bukowski)

A mottó igazát alátámasztani vagy elvetni csak azok tudják, kik 
már elérték ezt az életkort, és megtapasztalták, mit jelent szá-
mukra az időskornak hívott életszakaszba lépni. Az időskort ki-ki 
másként éli s éli meg.

A Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat célul tűzte ki, hogy a vá-
ros idős lakosságát felkarolja, segítse mindennapjaikat, a rászo-
rulóknak támogatást nyújtson, az aktívabbakat pedig továbbra is 
motiválja. A gyakorta egyedül élők számára az összejövetelek, ta-
lálkozók szervezése már-már az ünnep rangjára emelkedik, hiszen 

alkalom nyílik beszélgetésre, vidám anekdotázásra, emlékek idé-
zésére. A családsegítő többek mellett ezért rendezi meg az idősek 
juniálisát évről évre az Iharosban.

Az idei összejövetel kínálati palettáján találóskérdés-verseny, 
Activity és pálinkakóstolás is szerepelt, mindez a biatorbágyi 
népdalkör zenés kísérete mellett. Az idősek szemmel láthatóan 
örömmel „áldozták” a júniusi délelőttöt a szolgálat invitálásának.
Biatorbágy idős polgárait az önkormányzat nevében Varga László 
alpolgármester köszöntötte. K. F. 08. 18., péntek, 18.00

 „CSILLAGGAL  
BEHINTETT TEREK” 

KISTELEKI DÓRA GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA

09. 08., péntek, 18.00

KÖZÖS NEVEZŐ
GERGELY RÉKA ÉS GILLY TAMÁS SZOBRÁSZMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
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Életút Gyergyó és Torbágy között
Budai Miklósné (született Bege Veronika, 1927. május 26.)
Élt egy család Gyergyóremetén, tíz gyerekkel. Az édesapa 1939-ben Gyula-
fehérvárra ment dolgozni, de tragikus balesete miatt már nem térhetett 
haza szeretteihez. Bege Veronika negyedik volt a sorban a testvérek között. 
1944. szeptember 6-át írtunk, a lány hazaszaladt édesanyjához, aki azzal 
eresztette el őt az utolsó vonattal Magyarországra, hogy legalább ő túl-
élje a háborút.

Később Marcaliban találkoztak a Bege lányok: Veronika, Katalin és Éva. 
Nemsokára egymást követve Torbágyon telepedtek le és találtak hazá-
ra, családra. Veronika 1954-ben ismerte meg későbbi férjét, Budai Miklóst 
a budapesti Magyar Kábelműveknél. Az első gyermek 1955-ben született. 
Tizenegy év után, a megszületett gyerek jogán mehetett csak haza csa-
ládjához az ifjú anyuka. Vonat vitte őket, legkisebb gyermeke, a hathetes 
kislány teáját a mozdonyvezető melegítette útközben. A  Budai család 
gyerekei – Veronika, Miklós és Edit – felcseperedve sokszor tették meg az-
tán a kinti rokonokhoz a félnapos utat. Veronika néni tizenöt évet töltött 
otthon, gondoskodva a gyerekekről, azután ment vissza a kábelgyárba, 
ahonnan 1991-ben nyugdíjba vonult.

A remetei származás sokakat összehozott Bián és Torbágyon. Veroni-
ka néni László Erzsébettel, László Józseffel együtt szorgalmazta a Székely Kör 
megalapítását, amely máig fontos és meghatározó szerepet játszik erdélyi 
testvérvárosi kapcsolatunkban. Kilencvenévesen ma is figyelemmel kíséri 
a napi híreket, a nemzeti összetartozás napi megemlékezést rendszerint 
udvarából nézi végig.

Veronika nénit születésnapján a családja emlékkönyvvel ajándékozta 
meg, amelybe a három gyerek és az öt unoka mellett Tarjáni István polgár-
mester is bejegyezte ünnepi jókívánságait. Az ünnepeltnek jó egészséget, 
hosszú, boldog életet kívánunk! Miklós Krisztina

Köztisztviselői túra
A  2016 decemberében módosult a köz-
tisztviselői törvény szerint ez évben már 
nem jár munkaszüneti kedvezmény a 
közigazgatásban dolgozóknak július 
1-jén, az eddigi köztisztviselők napján. 
A  jogszabály az önkormányzati tisztvi-
selők számára azonban nyitva hagyott 
egy kiskaput: amennyiben a fenntartó 
önkormányzat kifizeti, úgy a települési 
tisztviselők munka nélkül ünnepelhetnek 
a jövőben is.

Biatorbágy Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala július 11-ére 
hirdette meg az idei évi köztisztviselői 
napot. A  hivatal dolgozói részt vehettek 
a helyi Értéktár Bizottság tagjai – Tót-
pál Judit, Horváth Imre, Balassa János, Tüske 
Emil, dr. Lelkes Péter –, valamint Huszárik 
Krisztián „idegenvezetésével” szervezett 
Fedezzük fel Biatorbágyot! ismeretterjesztő 
sétán. A  túrán felidézték az egykori vas-
útállomás épületének történetét, a refor-
mátus temetőben meglátogatták Karikó 

János síremlékét és a Szent Kereszt-temp-
lomromot. A  középkori Bia szűk utcáin 
keresztül felkeresték a felújított Szily–
Fáy-kastélyt, a biai katolikus templomot, 
a Sándor–Metternich-kastély építés alatt 
álló szárnyát, a Szentháromság tér kör-
nyéki emlékműveket, a Kölcsey utcai ma-
dárlest és pihenősétányt. A helytörténeti 

kirándulás a torbágyi katolikus templom-
ban zárult.

A  település képviselő-testülete által 
2001-ben alapított Geréby Imre köztiszt-
viselői díj kitüntetést Tarjáni István polgár-
mestertől és dr. Kovács András jegyzőtől 
idén Czuczor Orsolya, a pénzügyi osztály 
vezetője vehette át. eMeL
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A tíz (Város)ünnepe
Miként a tavalyi, a 2017. évi Városünnep is nevezetes esemény-
ként íródott Biatorbágy krónikás könyvébe. Egy éve a két telepü-
lésrész, Bia és Torbágy ötvenéves „aranylakodalmát” ülte a város, 
idén pedig Biatorbágy városi rangra emelésének tízéves évfor-
dulója köré szerveződtek a programok. A város tehát – méltán – 
ezúttal önmagát is ünnepelte. A jubileumról lapunk 3. oldalán ír 
Tarjáni István polgármester. Az esztendő, így a Városünnep még 
egy emlékezetes történést idéz: Biatorbágy és Alistál testvértele-
pülési kapcsolata ötéves. Az ünnepet természetesen az emberek 
teszik azzá, akik értve és érezve, mi végre is a június 23-tól 25-ig 
tartó hétvége rendezvénysorozata, örömmel készülve mentek s 
váltak részesévé, befogadóivá a Fő téri színes kavalkádnak.

Az ünnep akkor teljes, ha invitálásunkat elfogadva barátaink 
meglátogatnak bennünket, együtt örülnek velünk a boldog pil-
lanatokban. Biatorbágy barátai – a város testvértelepüléseinek 
küldöttségei – így tettek, osztozva a lélekemelő órák zenéjében, 
táncaiban, kulináris élvezeteiben.

A program hivatalos része a szokásoknak megfelelően a váro-
sért sokat tett polgárok elismerésével kezdődött, akikről az újság 
4–5. oldalán olvashatnak. A megnyitón vette át Tarjáni István pol-
gármester a Magyar Vöröskereszt, valamint annak Pest megyei 
szervezetének képviselőjétől az idén másodízben elnyert Huma-
nitárius Település elismerés emléktábláját.

Illendő módon a testvértelepülések polgármesterei is mikro-
fon elé álltak, köszöntve Biatorbágyot, a várost s annak lakóit. 
Ekként tett országgyűlési képviselőnk, Csenger-Zalán Zsolt is, aki 
beszédében megemlítette: a tízéves jubileum számvetésre is 
okot ad, s ez a számvetés pozitív. A városi rang elnyerése mellett 
Biatorbágy óriási fejlődéssel büszkélkedhet.

A kulturális attrakciók már pénteken megkezdődtek, s vasár-
nap estig tartottak. A paletta igencsak színes volt: hagyományőr-
zők, népzenészek, néptáncosok, fúvósok, kórusok, a dzsessz és a 
pop jeles előadói érdemeltek figyelmet a színpadon, és neves DJ-k 
utcabáli keverései (értsd: zenei mixei) a flaszteren. Produkcióikat 
a Völgyhíd Televízió felvételei őrzik. Az élményeket, a három nap 
impresszióit pedig ki-ki magában!

Király

Jubileumi torták

színpadon a Bon Bon Vendéglépések

csapra verve az ünnepen kínált bor

a Pászti kórus is a fellépők között volt

a műsort a füzes nyitotta
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Remetei mozaikok
Gyergyóremetei testvértelepülésünk idén ünnepelte falunapjának nagykorúságát. A tizennyolcadik évfordulóra Biatorbágy kül-
döttségének óvodapedagógusai kézműves-foglalkozással készültek (lásd lapunk 7. oldalán), borászaink pedig a felnőtté válás je-
gyében egy-egy pohárnyi különlegesen ízes, az ürgehegyi borvidékünk pincészeteiből lefejtett nedűvel. Újságunkat Pálfi Katalin, 
az önkormányzat oktatási szakértője tájékoztatta az eseményekről. A falunap egészéről Noll-Batek Kristóf operatőr-vágó és Magai 
Miklós szerkesztő-riporter, a Völgyhíd Televízió munkatársai készítettek képes-hangos beszámolókat, amelyek az önkormányzati 
televízió internetes oldalán tekinthetők meg – a szerk.

Tutajverseny

Több év kihagyás után idén 
ismét volt biatorbágyi szerep-
lője a nemzetközi tutajver-
senynek. Bényeiné Dakó Éva és 
Hodosánné Voltner Erika, dere-
kasan megküzdve az elemek-
kel és a versenytársakkal, a 
biatorbágyi küldöttség lelkes 
buzdításától kísérve sikeresen 
teljesítette a távot.

Hadnagydombi táblaavatás

Az alszegi Szent Rita-kápolnában Tar-
jáni István és Laczkó-Albert Elemér rész-
vételével celebrált szentmisét köve-
tően került sor a Fenekalja útnak és 
két hídjának megszentelésére, vala-
mint a hadnagydombi támfal oldalán 
elhelyezett tábla avatására, amely a 
2016-os nagy árvíz utáni helyreállítási 
munkákhoz nyújtott segítségért Ba-
kos József alpolgármesternek és Bia-
torbágy Város Önkormányzatának ál-
lít emléket.

Könyvbemutató

A kölcsönkért kovász című könyv bemutatójának közönsége a régi étkek ízvilágába és 
elkészítésük rejtelmeibe tehetett képzeletbeli utazást. Ezt követően valóságos bor-
kóstoló részesei lehettek a megjelentek a biatorbágyi borászok jóvoltából, amely ese-
ményről Lipka Tímea számol be bővebben.

A Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület idén hat családi borászat kilenc 
különbözőfajta borát szállította különleges palackozással Gyergyóremetére. Az üvegek 
előcímkéjének hátterében a Nyakas-kő árnyéka – mint városunk egyik jelképe – látható a 
borász és a bor megnevezésével együtt, a hátoldalon településünk költőjének, Karikó János-
nak a verse idézi fel az Ürgehegy századelős múltjának virágzó időszakát.

A borlistát Szabó László 2016-os évjáratú, a biatorbágyi kistérségi borversenyen 
bronzérmet szerzett Zenit bora nyitotta meg, majd Rigó Zoltán szürkebarát és Iharos 
borait kóstolhatták a vendégek. A fehérborokat Sztrehovszky Irénke rizlingszilváni cuvée 
bora folytatta, amelyet a szintén bronzérmes Kolláth-pince, valamint Szabó László char-

donnay bora követett. Nem maradhatott 
ki a Rigó-pince kiváló rozéja sem, amelyet 
Szabó István ezüstérmes cabernet sauvi-
gnon vörösbor cuvée bora követett. Végül az 
aranyérmet nyert Óvári-pince cabernet sau-
vignon vörösbora zárta a sort. A borkóstoló 
alatt a vendégeknek lehetőségük volt nem-
csak belekóstolni a borokba, de megtanulni 
a borkóstolás fortélyait és megismerni az 
egyes borok készítési módját.

Nagy érdeklődéssel kísérve, jó hangu-
latban zártuk a rendezvényt. Természetesen 
a legtöbb palack azonnal gazdára talált, 
hol egy esküvőhöz „vándorolt”, hol csupán 
baráti összejövetelek hangulatát kívánták 
velük emelni, természetesen az egyesület 
ajándékaként.

Lipka Tímea,  
a Bia-Veritas Egyesület elnöke

Útinapló – Stadtfest Herbrechtingenben
Huszonnyolc éve járnak vendégségbe egy-
máshoz Herbrechtingen és Biatorbágy 
küldöttségei a testvérvárosi kapcsolat 
keretében. Azonban kevesen tudják, mi 
is történik egy ilyen utazás alkalmával. 
Az apropó az itthoni Városünnep, illetve 
a Herbrechtingenben rendezett Stadtfest 
július elején.

A biatorbágyi delegáció az önkormány-
zat, a német nemzetiségi önkormányzat 
képviselőiből, a Turnwaller Stammtisch 
Egyesület és a Füzes táncegyüttes tagjaiból 
áll, valamint azokból, akik segítenek a lán-
gossütésben, káposztafőzésben. Az utóbbi 
két évben a delegáció részei vagyunk mi, a 
Völgyhíd Televízió munkatársai.

A busz péntek hajnalban indult Biator-
bágyról, így kissé nyúzottan szálltunk ki 
délután öt óra körül Herbrechtingenben. 
Vendéglátóink egy közös vacsorán köszön-
töttek minket, majd ki-ki indult a szállásá-
ra. A közös programok nyitánya a szombat 
délelőtti boule-verseny volt. Idén öt-öt né-
met és magyar csapat küzdött egymással, 
az összesített versenyben Herbrechtin-

gen sajnos győzelmet aratott Biatorbágy 
fölött. A  Stadtfest megnyitója szombat 
délután négy órakor kezdődött, amely-
nek szépségéhez és ünnepélyességéhez a 
Füzes műsora nagyban hozzájárult. A  jó 
hangulathoz pedig az a hordó sör, amelyet 
a város ilyenkor csapra ver és kínál min-

denkinek. A  herbrechtingeni Városünnep 
más, mint a biatorbágyi: inkább vásárhoz 
hasonlít. A csecsebecsék árusítása mellett 
a gasztronómiai sokszínűség lenyűgöző, 
mert a városban élő görögök, törökök, 
spanyolok, olaszok, németek egyaránt kí-
nálják speciális nemzeti finomságaikat; 
ehhez a biatorbágyiak lángossal és töltött 
káposztával járulnak hozzá. A biatorbágyi 
finomságoknak az elmúlt években komoly 
törzsvendégköre alakult ki. Beszélgetés, 
közös sörözés, éneklés adja a mulatság 
alapját, de a standok között több kis szín-
pad is áll, ahol különböző stílusú zenékre 
rophatja a Stadtfest közönsége.

Vendéglátóink mindig szerveznek kü-
lönprogramot is számunkra, hogy a közös 
élmények révén igazi személyes kapcso-
latokká formálhassuk a hivatalos testvér-
városi kapcsolatot. Az idén Ulmba kirán-
dultunk. Hétfőn reggel aztán újra buszra 
szállunk. Tele vagyunk a vendéglátóinktól 
kapott élményekkel és szeretettel. Irány 
Biatorbágy!

Sőregi Zsuzsa és Noll-Batek Kristóf

„Boule-isták”

sajtos-tejfölös?
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Bezáratott sporttelep
Lapunk megbízható forrásból értesült róla, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Osztályának építéshatósági hatásköré-
ben dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából 
Nagy Gábor osztályvezető július 17-én Biatorbágyra érkezett ha-
tározatában arról értesítette a Viadukt Sportegyesületet mint 
kérelmezőt, valamint dr. Cserniczky Tamást mint a kérelmező kép-
viselőjét, Biatorbágy Város Önkormányzatát mint tulajdonost, a 
Viadukt Sport Nonprofit Kft.-t mint vagyonkezelőt, a Kolozsvári 
utcai sportpálya körüli „szomszéd” jogi státuszú lakókat, közöt-
tük néhány szintén „kérelmezőként” vagy „kérelmező szomszéd-
ként” megjelölt személyt, végül dr. Litresits András fővárosi „meg-
bízott ügyvédet”, hogy a következő, határozatba foglalt döntést 
hozta:

A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy (2051 Biatorbágy, Iharos 
dűlő 7.) kérelmére indult használatbavételi engedélyezési eljárást, 
amely a 2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. szám alatti, 704/2 
helyrajzi számú ingatlanon meglévő kiszolgálóépület bővítmé-
nyének használatbavételére vonatkozott, megszünteti, egyben a 
bővítmény, valamint a teljes sporttelep használatát azonnali hatállyal 
megtiltja. Felhívta a figyelmet, hogy a kötelezettség teljesítését 
ellenőrizni fogja, és arra, hogy nemteljesítés esetén eljárási bírság 
szabható ki. Meghozott határozatát a fellebbezési lehetőségre tekintet 
nélkül végrehajthatóvá nyilvánította.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
az együttműködési szándék kinyilvánítása, valamint a jogkövető 
magatartás érdekében ideiglenesen bezárta az egykori sportolók 
és pártoló tagok határtalan lelkesedése folytán 1947-ben kialakí-
tott és azóta folyamatosan korszerűsített sporttelepet, amelyet a 
település lakossága egykor Kégli András ötleteként többek között 
Szőke Nagy Elek, Andrész Mátyás, Környei István, Czimer Gyula, Pataki 
Imre, Szeszler Simon társadalmi munkájával valósított meg. A  jelen 
határozat ellen Biatorbágy Város Önkormányzata – a sporttelepet 
továbbra is használni szándékozó biatorbágyi sportolók érdekében 
– azonnal élt a fellebbezési jogával. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályához benyújtotta 
arra vonatkozó kérelmét, hogy a kiszolgálóépület használatbavé-
teli engedélye kiadási lehetőségének felülvizsgálatáig a hatóság ne 
tiltsa meg a teljes sporttelep – egyébként jogszerű engedélyekkel 
rendelkező – létesítményeinek üzemeltetését. Remélhetőleg nem 
kell kivárni a bürokratikus eljárási időket ahhoz, hogy egy 1947-ben 
létesített és legutóbb 2016-ban megújított sporttelep továbbra is 
biztosíthassa a biatorbágyi lakosság egészének sportolási lehető-
ségét. A környékre utólag költöző „szomszédok” sem gondolhatják 
komolyan, hogy érdekérvényesítési szándékuk miatt a sporttelep 
örökre bezárva marad vagy megszűnik. Tény azonban, hogy a Ko-
lozsvári utcai sportcentrum egyelőre ideiglenesen, bizonytalan 
ideig zárva tart. Mester László

Felnőttlabdarúgás

Fél évtized az első osztályban
2013 őszén új helyzet állt elő a biatorbágyi 
felnőttlabdarúgás életében, hiszen a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség átszervezte azt 
a bajnoki szintet is, ahol az előző három 
évben játszott a gárda: az NB III-as baj-
nokságot. Az addigi hat területi csoport 
helyét három (Közép, Nyugat és Kelet) 
vette át. Ebbe a rendszerbe a Duna-cso-
port 2012–2013-as bajnokságában meg-
szerzett tizedik hely már nem volt elegen-
dő: az első ötben kellett volna végezni, és 
még osztályozó mérkőzés is várt volna a 
csapatra a szinten tartáshoz. A  Viadukt 
SE három bajnoki évad után tért oda visz-
sza, ahol 2008–2010 között játszott, Pest 
megyei első osztályú bajnokságba. A  két 
idény egy bajnoki ezüstöt és egy aranyat 
hozott, utóbbi esetben a nemzeti bajnok-
ság harmadik vonalába, az NB III.-ba való 
feljutást eredményezte.

Városunk csapatával esett meg az a 
dicsőség, hogy a 2006–2007-es bajnoki 
idényben, azaz egy évtizede még a Pest 
megyei III. osztályban játszott, míg 2010 
őszén már három osztállyal feljebb, azaz 
NB III.-ban. Négy év alatt három osztályt 
lépett előre a Viadukt, amely az elmúlt kö-
zel fél évtizedben a Pest megyei I. osztályú 
bajnokság meghatározó, stabil csapata 
lett. Az NB III-as évek sok tapasztalatot 

hoztak, de az álom mindig ott volt, hogy 
ismét NB III-as foci legyen Biatorbágyon. 
Az infrastruktúra-fejlesztés terén komoly 
előrelépés történt, és új gazdálkodási ala-
pokra került a labdarúgás Biatorbágyon.

Meghatározó volt, hogy az elmúlt egy 
évtizedben számos edzőváltás is történt; 
végül 2016 nyarától Kiss-Baranyi Sándor 
neve került a „tablóra”. 

Nézzük az elmúlt négy bajnoki idény 
statisztikáját Pest megye I. osztályában:
2013–2014: 4. hely; 57 pont (15 győzelem, 

12 döntetlen, 3 vereség) +34-es gólkü-
lönbség.

2014–2015: 7. hely; 51 pont (14 győzelem, 
9 döntetlen, 7 vereség) +30-as gólkü-
lönbség.

2015–2016: 9. hely; 43 pont (13 győzelem, 
7 döntetlen, 10 vereség) –10-es gólkü-
lönbség.

2016–2017: 4. hely; 53 pont (16 győzelem, 
5 döntetlen, 9 vereség) +27-es gólkü-
lönbség.

2014. május 25-én Amatőr Magyar Ku-
pa-döntőt játszott a Viadukt SE-Biator-
bágy, míg a következő két évben a Pest 
Megyei Kupa döntőjébe került. Mindhá-
rom esetben ezüstéremmel távozott a 
gárda. S mi a következő feladat? A  jelen-
tősen átalakuló Pest megyei I. osztályú 
bajnokságban való eredményes szereplés 
a 2017–2018-as idényben.

Vendégh Zsolt

Hírek 25

Szent István-napi program
Augusztus 20., Juhász Ferenc Művelődési Köz-
pont
17.30–19.00: A Biatorbágy Közművelődéséért 

Alapítvány Juhász Ferenc Breviárium című 
kötetének bemutatója és a költő életművé-
nek kutatására kiírt pályázat díjátadója

19.00–21.00: A Szent István-napi megemlé-
kezés keretében polgármesteri köszöntő; 
Juhász Ferenc-szobor-avató; a Biatorbágy 
Közművelődéséért díj átadása; kenyérszen-
telés és áldás

21.00–21.10: Tűzijáték
21.10–22.30: Utcazene és táncház a Góbé zene-

karral

Tégy jót, szerezz örömet! 
A Torbágyi Református Egyházközség rende-
zésében jótékonysági koncert lesz a Juhász 
Ferenc Művelődési Központban október 19-én, 
csütörtökön, 18 órakor.

Fellépők: a Csillag születik tehetségku-
tató műsor 2011. és 2012. évi győztesei: László 
Attila és Mészáros János Elek, valamint a 
Szakály Mátyás férfikórus Feleki László veze-
tésével.

A koncert bevételét a nagydobronyi Irgal-
mas Samaritánus Református Gyermekotthon 
részére adjuk át.

Búcsú egy elhivatott embertől
Nagy László, az elhivatott állatvédő június 
17- én elhunyt. Nagy László 1940-ben született 
Balmazújvároson, 1988-óta Biatorbágyon élt. 

Életét áthatotta az állatvédelem, az állatokkal 
való humánus bánásmód népszerűsítése.

Élettársával, a másfél éve elhunyt Büki 
Istvánnéval az együtt töltött negyvenkét év 
alatt kitartóan foglalkoztak a kóborló állatok 
befogásával, ellátásával, örökbe adásával. 
Sokszor hétvégén vagy éjszaka kellett elütött, 
sérült kutyát, macskát menteni, orvoshoz 

vinni, menhely híján otthonukban ápolni, 
etetni. A lakosság egy idő után – megismerve 
munkájukat – hozzájuk fordult segítségért 
eltűnt kedvencek felkutatásával, madárfióka 
etetésével kapcsolatban.

Áldozatos munkájuknak köszönhető a 
helyi állatvédelem alapjainak megteremtése. 
Nagy László vezetésével alakult meg az első 
biatorbágyi állatvédő szervezet, a mai Kóborka 
Állatvédő Egyesület elődje, Biatorbágy és Vidé-
ke Állatvédő Egyesület néven 1995-ben. Nagy 
László a Fekete István Állatvédő Egyesületnek, 
az első magyarországi állatvédő szervezetnek 
elnöke is volt 1991–1994 között. Munkájának 
elismeréseként 2003-ban környezetvédelmi 
miniszteri kitüntetésben részesült. Biatorbágy 
polgármestere felkérte a helyi állatvédelem 
megszervezésére, amelyet anyagi haszon 
nélkül vállalt. Városunk a helyi állatvédelmi 
társadalmi szervezeteket évtizedes közhasznú 
tevékenységük elismeréseképpen 2015-ben Bia-
torbágyért díjjal tüntette ki, külön méltányol-
va és kiemelve Nagy László tevékenységét.

Nagy László temetése augusztus 4-én volt 
a biai katolikus temető urnafalánál, reformá-
tus egyházi szertartás szerint. Életének, mun-
kásságának eredményeit méltatva emlékét 
tisztelettel megőrizzük. Nagy Lászlót Biator-
bágy Város Önkormányzata saját halottjának 
nyilvánította.

Elment a rímek tudója
Május 28-án örök nyugalomra tért (Nyárádi) 
Szabó Zoltán.

Sokgyermekes, szegény családban az er-
délyi Szentgericén született 1931. január 24-én. 
Középiskolai tanulmányait 1942-ben Székely-
keresztúron kezdte, de a háború miatt csak 
háromévi megszakítás után folytatta, végül a 
marosvásárhelyi Testnevelési Középiskolában 
érettségizett. Katonai szolgálatát Bukarest-
ben mint sportoló (országos bajnok rúdugró, a 
sportág romániai csúcstartója) töltötte. 

1956–1960 között elvégezte a Testnevelési 
Főiskolát, majd hazaköltözött Marosvásár-
helyre, ahol az ottani Testnevelési Főiskolán és 
a Bolyai Farkas Líceumban tanított. Sport-
mesteri címet szerzett. Edzőként dolgozott, 
munkájának eredményeként tanítványa, a 
magasugró Dósa Csaba 1971-ben Helsinkiben 
aranyérmes lett az Európa-bajnokságon.

A hetvenes években verselni kezdett. Az 
oroszlán előtt (1979) című első kötetének meg-
jelenését követően, a kritika „rögtön elfogadta 
költőnek” (Farkas Árpád). A siker szárnyakat 
adott neki, hamarosan elkészült második kötete 
is, az Égig érő vermek (1982). Csiki László 
szerint egyfajta „öngerjesztő csermelysodrás” 
jellemzi második kötetének verseit is.

A második kötet megjelenését követően 
Magyarországon, Biatorbágyon telepedett le, 
miközben könyveit Romániában betiltották. 
„Átmentett verseimet próbáltam kiadni, ám 

Rózsa Endre új anyagot kért, és többek között 
ezt írta, idézem: »Végtelenül rokonszenves 
az ügy, de az anyagból nem derül ki, milyen 
költő is Ön.« Többször nem próbálkoztam. 
[…] A körülmények megtörték lendületemet, 
és ha mégis írok néha, az már az íróasztalom 
fiókjában marad. A Nyárádi név megkülönböz-
tetésül szolgál. Király László kolozsvári írótól 
kaptam” – írta önéletrajzában.

A Biatorbágyon előbb a Biatorbágyi Álta-
lános Iskola tanáraként, majd az iskola igaz-
gatójaként dolgozott. A verselés továbbra is 
fontos szerepet töltött be életében, hiszen alig 
volt olyan rendezvény, amelyen a Biatorbágyi 
Ökumenikus Művelődési Egyesület Irodalmi 
Körének tagjaként ne szavalt volna.

(Nyárádi) Szabó Zoltán emlékét felesége, 
két gyermeke és négy unokája őrzi.

Megújul a vonatállomás
Biatorbágy Város Önkormányzata és a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. közös megállapodása 
alapján idén nyáron megkezdődött Biatorbágy 
vasútállomásának felújítása. A beruházás 
elsősorban karbantartási és korszerűsítési 
munkafolyamatokat takar, hiszen a hosszabb 
távú tervek között az állomás teljes átépítése, 
úgynevezett intermodális közlekedési csomó-
ponttá alakítása szerepel, amely összekötné a 
térség vasúti és autóbusz-közlekedését a gya-
logos-, kerékpár- és autóforgalommal.

A mostani munka részeként MÁV-forrás-
ból újulnak meg az utasforgalmi létesítmé-
nyek, kifestik az aluljárót, kijavítják a burko-
latokat, vizuális utastájékoztatót és jegykiadó 
automatát telepítenek. Az önkormányzat a 
nyílászárók javítását, felújítását, utcai és 
peronbútorok kihelyezését, a fűtés helyreállí-
tását, valamint a térfigyelő rendszer kiépítését 
vállalta magára. A kivitelezés októberig tart.
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Szolgáltatásaink: konzultáció | gyermekfogászat–prevenció | esztétikai fogászat
szájsebészeti beavatkozások | protetika (foghiányok pótlása) | fogszabályozás | implantológia

konzerváló fogászat | parodontológia | panorámaröntgen | logopédia

Szeretettel várjuk kedves pácienseinket kibővített rendelőnkben. 
Bővebben olvashat rólunk megújult honlapunkon.

 
A mosoly a legnagyszerűbb műalkotás.
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