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A Körkép névadója

Biatorbágy új közösségi újságjának névadói 
pályázatára több mint hetven különböző 
ajánlás érkezett. Ezek közül a Képviselő-tes-
tület a KÖRKÉP elnevezést találta a legjobb-
nak, amelyet Surányi Mária ajánlott Jász-
árokszállásról. Mária nem tudta elfogadni 
nyolcszemélyes vacsorameghívásunkat, így 
biatorbágyi ajándéktárgyakra váltottuk nye-
reményét, amelyet postán küldtünk el részé-
re. Ígéretünknek eleget téve most kerítünk 
sort győztes pályázónk rövid bemutatására.

– Kedves Mária! Hol és hogyan bukkant rá 
pályázatunkra?

– Rendszeresen nézem a pályázatokat az 
interneten. Több névadó és szlogenpályáza-
ton is nyertem már. Szeretem a játékokat, 
főleg a rejtvényfejtést, jó kikapcsolódás szá-
momra, és természetesen nyerni is öröm.

– Mondana pár szót magáról és lakóhelyé-
ről?

– Matematika–fizika szakos tanárnő va-
gyok Jászágón, s egyúttal tagintézmény-ve-
zető is. A szomszéd városban, Jászárokszál-
láson élek. Árokszállás 8–9000 fős település, 
Jász–Nagykun–Szolnok megye északi hatá-
rán fekszik. Fejlődő város, komoly iparte-
leppel rendelkezik. Szeretek itt élni.

– Van valamilyen kötődése Biatorbágyhoz?
– Sajnos még nem jártam Biatorbágyon, 

nincs semmilyen kötődésem a településhez, 
de természetesen a névadás előtt tájékozód-
tam, gyűjtöttem az információkat, s a város 
honlapját is böngésztem.

– Hogyan jött a KÖRKÉP ötlet?
– Több javaslatom is volt, nem számítot-

tam arra, hogy éppen ezzel nyerek, de úgy 
gondoltam, hogy ez a cím megelőlegezi, 
hogy az újság a településről átfogó képet, 
teljes körű tájékoztatást tud nyújtani.
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Elzárták a pénzcsapot

2010 decemberében az új képviselő-testület felmentette Dr. palovics Lajost és andrész Mátyást a 
Biatorbágyi Vízművek Kft. felügyelőbizottsági tagságából, egyben megkezdődött a vállalat pénzügyei-
nek átvilágítása. Az ellenőrzés során kiderült, hogy Wágenszommer istván, az előző önkormányzati 
ciklus alpolgármestere, miközben a cég legfőbb szervében, a taggyűlésben egy személyben képviselte 
Bia torbágy Város Önkormányzatának 51%-os többségi tulajdonosi érdekeit, emellett tanácsadói mun-
kakörben a cég alkalmazottja is volt. Munkájáról külön teljesítésigazolás nem készült. Tanácsait szóban adta, 40 havi mun-
kaviszonya közel 18 millió forintjába került a Biatorbágyi Vízműveknek. Mindemellett Biatorbágy alpolgármestereként Wá-
genszommer István havi 250 ezer forintos járandóságban és költségtérítésben is részesült. A tanácsadói munkakör leírásában 
alapkövetelményként szereplő felsőfokú végzettség meglétét munkáltatói nem ellenőrizték.

A 2006–2010 közötti önkormányzati ciklusban jóté-
kony hallgatás övezte azt a tényt, hogy Wágenszom-
mer István, Biatorbágy akkori alpolgármestere 2007. 
október 16-tól kezdve a Biatorbágyi Vízművek Kft. 
alkalmazásában állt tanácsadói munkakörben.

A Biatorbágyi Vízművek Kft. korábbi működé-
sének átvizsgálása fényt derített arra, hogy 2007 
októberében, amikor az Érd és Térsége Vízközmű 
Kft.-ből Biatorbágy kivált, és megalapította saját víz-
művét, Wágenszommer István – aki addig a biator-
bágyi szennyvíztelep vezetője volt – az összeférhetet-
lenségi jogszabályok miatt nem lehetett tovább egy 
személyben Biatorbágy alpolgármestere és az önkor-
mányzat többségi tulajdonában lévő cég vezető tiszt-
ségviselője. Folytatólagos jogviszonyát megtartva, 
munkakörét ekkor váltották fel 
határozatlan idejű munkaszerző-
déses tanácsadói besorolásra. Wá-
genszommer István az általa aláírt 
munkaköri leírás szerint felsőfokú 
képzettséggel rendelkezik.

A vizsgálat különösnek találta, 
hogy a Dr. Palovics Lajos polgár-
mester által ráruházott hatáskör-
ben Wágenszommer István egyben 
– a tanácsadói megbízás mellett – a 
Biatorbágyi Vízművek Kft. legfőbb 
szervének, a taggyűlésnek is tagja 
volt, és így egyedül képviselte Bia-
torbágy Város Önkormányzatá-
nak 51%-os többségi tulajdonát, 
tulajdonosi érdekeit. Akik pedig 
mindezt szintén többségben fel-
ügyelték, ellenőrizték, azok Dr. Pa-
lovics Lajos polgármester és Andrész Mátyás – a Kft. 
felügyelőbizottsági tagjai – voltak. A jelentés kitér 
arra, vajon miért keveredtek össze a szerepek. Bia-
torbágy érdekeit a cég legfőbb szervében, a taggyű-
lésében vajon miért nem a polgármester képviselte, 
amint ezt korábban tette, és miért nem a felügyelő-
bizottságba került Wágenszommer István? A magya-
rázat a 2006. évi IV. törvényben található, amely ki-
mondja, hogy „a gazdasági társaság munkavállalói nem 
válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.”  Tehát ez esetben 
Wágenszommer István nem lehetett volna egyúttal a 
cég alkalmazottja is, fizetett állásban. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a szerepcsere Wágenszommer István java-
dalmazhatósága érdekében vált szükségessé.

A volt polgármester, Dr. Palovics Lajos tekinte-
tében a vizsgálat megállapította: „A felügyelőbizottsá-
gi tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai 
szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági 
társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötele-
zettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a szám-
viteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó 
üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalá-
val összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.”

Idézet a Biatorbágyi Vízművek jelenlegi ügyve-
zetője által a vizsgálat során adott, Wágenszommer 
Istvánra vonatkozó tájékoztatásból: „A 2007. október 
16-a és 2011. február 2-a között fennállt munkaviszony 
kapcsán a tanácsadói munkáért 284 000 Ft/hó bruttó át-
lagbért és átlagosan 13 000 Ft egyéb juttatást (melegétkezé-

si utalványt és egészségpénztári 
hozzájárulást) kapott. A mun-
ka törvénykönyve, illetve a 
munkaszerződés szerinti 60 
nap felmondási idővel és 9 hó-
nap végkielégítéssel együtt a 
munkaviszony időszakára a 
Biatorbágyi Vízművek Kft. ösz-
szesen 17 440 761 Ft-ot (brut-
tó bér, egyéb juttatások, járu-
lékok) fizetett ki, ami 2008, 
2009 és 2010 év átlagában évi 
4 668 682 Ft-nak felel meg.”

„Wágenszommer úr a 
munkájáról külön teljesítésiga-
zolást nem készített, tekintettel 
arra, hogy erre nem kötelezett, 
mivel munkáját munkaszerző-
dés alapján látta el. A korábbi 

ügyvezető és munkavállaló által aláírt munkaköri leírás 
követelményei között szereplő felsőfokú végzettségnek a 
rendkívüli helyismeret és üzemeltetési tapasztalat miatt 
nem feltételeztük hiányát.”

Most már csak az a kérdés maradt megválaszolat-
lanul, hogy milyen értékes tanácsokat adott, milyen 
munkát végzett a fizetéséért, illetve a háromféle mi-
nőségében mikor és kit képviselt valójában Wágen-
szommer István.

Az új felügyelőbizottság javaslatára az új összeté-
telű taggyűlés 2011. február 1-jei hatállyal megszün-
tette a tanácsadói munkakört a Biatorbágyi Vízmű-
vek Kft.-nél.

A pénzcsapot elzárták.
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Rekord összegű nyereség a Vízművekben

Idén fordult első ízben elő, hogy 20 millió forint feletti nyereség-
gel zárta az évet a Biatorbágyi Vízművek Kft. Biatorbágy Képvi-
selő-testülete a Vízművek felügyelőbizottságának jóváhagyásával 
úgy határozott, hogy a megtermelt nyereséget fejlesztésre, a víz- és 
csatornahálózat bővítésére fordítja.

Költségmegtakarító összefogás

Páratlan az a társadalmi összefogás, 
amely néhány hete született meg Bia-
torbágyon a hivatal, az egyház és a civil 
szervezetek között. Biatorbágy Önkor-
mányzata, a Zsámbéki Premontrei Női 
Kanonokrend, a Családsegítő Szolgálat, 
az Összefogás Rehabilitációs Nonprofit 
Közhasznú Kft., valamint a Kemence 
Alapítvány részvételével egy olyan szer-
ződéscsomag került aláírásra, amely – az 
önként vállalt közhasznú tevékenységek 
mellett – évente közel 40 millió forintos extra megtakarítást is jelent a városnak.

A nemrég aláírt ellátási és haszonkölcsön-szerződések értelmében a Táncsics 
utca 9. szám alatti, uniós pénzből felújított épületet a továbbiakban nagyrészt a 
Premontrei Kanonokrend felügyeli. A fogyatékosok nappali intézménye mellett, 
amely az értelmi, és mozgásszervi fogyatékosok, látás- és hallássérültek, valamint 
autisták napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgál, sor ke-
rül két családi napközi (Manó és Manócska), a Kipikopik Játszóház, valamint a 
Kemence Alapítvány kerámiaműhelyének működtetésére is. A megállapodások 
előkészítése nagyrészt az önkormányzat hivatalából nemrég nyugdíjba vonult 
Márki Ferenc érdeme.

Biatorbágyé lett a Dévay utcai óvoda

Egy az előző ciklusok polgármestere, Dr. Palovics Lajos és jegyzője, Makranczi László 
által ellenjegyzett szerződés alapján 2010. március 31-én 156 millió forintot, majd 
2011. március 31-én 198 millió forintot kellett az Önkormányzatnak átutalnia a 
Dévay utcai óvoda tulajdonjogának megszerzéséért. A pénz annak a vállalkozónak 
a bankszámláján landolt, aki 2006-ra megépítette, majd a megvételig közel 300 
millió forintért bérbe adta a 100 férőhelyes intézményt. Az épület, amelyet mind-
eddig bérlőként használt a város, csak így kerülhetett Biatorbágy tulajdonába. Az 
átadás-átvételt megelőzően igazságügyi szakértő bevonásával állagfelmérésre és 
értékbecslésre került sor. Az átfogó vizsgálat megállapította, hogy az óvoda jelen-
leg 234 millió forintot ér, miközben a mostani vásárlással együtt 2006 óta közel 
650 millió forintot költött rá a város. Ezzel a feltűnő értékaránytalansággal Bia-
torbágy alighanem pályázhatna az ország legdrágábban megvett óvodája címre. 
Az állagfelmérés során megállapított 92 millió forint + ÁFA értékben feltárt mű-
szaki hiányosságokat a képviselő-testület a jótállás részeként kívánja kijavíttatni.

„Úttörő” civilek 
jelképes támogatása

Országos jelen-
ség, hogy a kül-
területi utak 
karbantartásá-
ra szinte egyet-
len fillérje sem 
jut az önkor-
mányzatoknak. 
Biatorbágyon sincs ez másként. 
Ugyanakkor tény, hogy egyre töb-
ben választják ideiglenes vagy akár 
állandó lakóhelyül a belterületen 
kívül eső ingatlanokat. A lakóhe-
lyet pedig nem csak az ott élőknek, 
de a közszolgáltatóknak, mentők-
nek, rendfenntartóknak is megkö-
zelíthetővé illene tenni, tehát szük-
ség van járható utakra. Biatorbágy 
Önkormányzatának Településfej-
lesztési Bizottsága ezen felismerés 
alapján nyújtott támogató kezet a 
Katalin-hegyi civileknek, akik évek 
óta saját pénzből, társadalmi mun-
kában tartják karban a Kálvária és 
az I. dűlő közötti útszakaszt. Za-
hár Mihály, a civilek egyik vezető-
je elmondta, hogy a környékben 
élők pénztárcájukhoz mérten 2–5 
ezer forintot tesznek az „útkasszá-
ba”, illetve többen kézi munkával, 
Radnai Róbert és Kovács István pe-
dig gépeivel vesz részt a nagyjából 
3 évente ismétlődő „úttörésben”, 
újraépítésben és murvázásban. Az 
önkormányzat a helyiek kezdemé-
nyezését a jóváhagyáson túl segíti 
is. Egy teherautónyi kő ugyan csak 
jelképes mennyiség, mégis kifejezi 
az odafigyelő és támogató szándé-
kot – mondta Zahár Mihály.
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PEZSGŐ

Gyermekrajzok 
a vízről

Március 29-től közel két hétig volt 
látható a Faluház Nagytermének 
előterében a „Víz a városokért, váro-
sok a vízért” gyermekrajz-kiállítás. 
A tárlat a Víz Világnapja (március 
22.) alkalmából Biatorbágy Ön-
kormányzata és a városi Vízmű-
vek által meghirdetett rajzpályá-
zatra érkezett művekből nyújtott 
válogatást. Összesen 44 alkotást 
tartott közszemlére ajánlható-
nak a szigorú zsűri. A pályamű-
vek érékelésére és az ünnepélyes 
díjkiosztóra a Közösségi Házban 
került sor. A győztesek: óvódás 

korcsoportban Horváth Domokos 
(Vadvirág óvoda), Gáspár Viktó-
ria (Csicsergő óvoda), Tóth Eszter 
(Csicsergő óvoda). Az alsós kor-
csoportban Murányi Lili (3.a), Czi-

gány Fanni (3.a), Tajti Eszter (1.a). 
A felsős korcsoportban Holmik 
Fanni (7.d), Dobos Dávid (7.d), Sza-
bó Krisztina (6.d). Az egyéb telepü-
lések kategóriában Miklós Nóra, a 
sóskúti iskola 1.a osztályos tanu-
lója kapott ajándékot.

Coming Soon! Hegedülj nekünk Mihó!

Április 8–10. között Gödöllőn rendezték a VI. 
Országos Népzenei Verseny döntőjét, amelyen 
Mihó Attila László, a Biatorbágyi Pászti Miklós 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népi 
hegedű tanszakos hallgatója kiemelkedő tel-
jesítménnyel első helyezést ért el. A területi 
versenyeken közel 1000 fő mutatta be tudá-
sát, az országos válogatóra 63 szólista és 42 
együttes jutott be.

A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben Attila mestere Vizeli Balázs, 

aki a verseny tanári kategóriájában különdíjat kapott. Mihó Attila a IV. korcso-
port szólóhangszeresei között lépett színpadra, és Gyimes, Vajdaszentivány, Palat-
ka, Dunántúl dallamait varázsolta elő „hegedőjéből”. Április 14–15-én a Faluház 
nagytermében rendezett Pászti-napokon a biatorbágyi közönségnek is tátva ma-
radt a szája az ifjú tehetség virtuóz játékától. Itt alkalmi zenekarral, Vizeli Balázs 
és Köllő Attila tanárokkal együtt lépett fel. Aki nem hallotta, bánhatja, ám abban 
reménykedhet, hogy legkésőbb 
június végén, a Városünnepen 
pótolhatja az élményt. Az idei 
esemény tervében az szerepel, 
hogy alkalmat teremt a 2010–
2011-es év biatorbágyi tehetsé-
geinek, kiváló teljesítményeinek 
felmutatására. „Coming Soon!” 
(HAMAROSAN JÖN!) Lesz mit 
látniuk, hallaniuk a biatorbá-
gyiaknak és a testvérvárosokból 
érkező vendégeknek.

Nyelvelés a globalizmus ellen

Április 9-én, szombaton Biatorbágy Általános Iskolája adott otthont a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntőjének. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság által kiírt és városunkban rendezett vetélkedésen Pest 
megye legfelkészültebb diákjai vettek rész. Ezen a napon dőlt el, hogy a felső ta-
gozatos diákok évfolyam szerinti kategóriáiban kik juthatnak tovább az országos 
döntőre. A versenyt értékelő beszédében Benkő Cs. Gyuláné igazgatónő a szervező 
Biatorbágyi Általános Iskola nevében hang-
súlyozta, hogy az eredményesen szereplő 
diákok mellett minden résztvevőnek kijár 
a köszönet, amiért nyelvünk ápolására időt 
és energiát áldoznak. A hetedik évfolyam-
ban két biatorbágyi diák is helyezést ért 
el. Koleszár Csenge a harmadik, Zsolnai Lilla 
a hatodik helyen végzett a népes mezőny-
ben. Mindketten Willinger Ágnes tanítványai. 
Anyanyelvünk szabályainak megtartása, a 
nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat 
és a nyelv szeretetének erősítése alapfeltétele 
annak, hogy ne legyen szükség magyar–ma-
gyar tolmácsokra, azaz nemzetünk túlélje a 
mobiltelefon és az internetes kapcsolattar-
tás globális következményeit.

Murányi Lili 3.a osztályos tanuló díjazott alkotása

Horváth Domokos (Vadvirág óvoda) díjazott alkotása
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Határtalan bizalom

A Zsámbéki Premontrei Női Kanonok Rend és az önkormányzat között aláírt üzemeltetési szerződés alapján Fogyatékosok 
Nappali Ellátója néven végre újra megnyithatta kapuit a Táncsics utcai közösségi ház. Hagyó József atyának és néhány szü-
lőnek még 1989-ben sikerült „kiimádkozniuk”, hogy a többségében értelmi fogyatékkal élő védenceik közösségi térre, má-

sodik otthonra, találkozási, tanulási, kikapcsolódási helyre találhassanak egy – az 
idő tájt lakatlan – családi házban. Az akkor létrehozott Kemence Alapítvány 
fazekas termékei hamar népszerűvé váltak a településen és határain túl is. A 
dísz- és használati tárgyak a segítők kitartó munkájának köszönhetően mára 

formájukban, díszítésükben és minőségükben is kiállják a kézműves porté-
kák versenyének próbáját. Az épület uniós pályázati pénzből 2010 nyarára 
újult meg, de eredeti használói mindmáig csak sóvárogva nézhették. Az át-

építés alatti közel két évet az egykori gazdasági iskola, a Szily-kastély alag-
sori konyhájában berendezett ideiglenes műhelyben vészelték át, nagyon 
bízva benne, hogy mielőbb visszaköltözhetnek megszokott helyükre, 

amely az átalakítás és kibővítés során 400 négyzetméteresre nőtt. Az új in-
tézményben korszerű kerámiaműhelyt is kialakítottak, amely immár akk-

reditált munkahelyül is szolgál. A Nappali Ellátó reggel 7 és délután 4 óra 
között térítésmentesen vehető igénybe. A zene, drámajáték, képzőművészet, 

mozgásterápiák mellett fejlesztő foglalkozások és játékok segítik elő a sé-
rültek kibontakozását. A március végén rendezett nyílt napon bárki sze-
mélyesen is meggyőződhetett arról, milyen határtalan szeretet, bizalom, 
jókedv, jó szándék és irigylésre méltó tenni akarás jellemzi ezt a közössé-
get, amelyre minden biatorbágyi büszke lehet.

A böjttörő Patrik!

A 400-as években Patrikot, a 16 éves brit fiút elhurcolták ottho-
nából, és Írországban rabszolga birkapásztornak adták el. Patrik 
hatévnyi fogság után égi hangot hallott álmában, amelynek uta-
sításait követve megmenekült, és szülőföldjére visszatérve belé-
pett az egyházi rendbe. Amikor püspök lett, Celesztin pápa misz-
sziós feladattal Írországba küldte, hogy megalapítsa az írországi 
keresztény egyházat. 461. március 17-én hunyt el. Már szentté 
avatása előtt számos legenda született róla. Március 17-ét az 5. 
századtól az ő nevéért tisztelték. Szent Patrik napja ír nemzeti ün-
nep, amelyen misékkel, felvonulásokkal, közös zenéléssel, ének-
léssel emlékeznek a kereszténység meghonosítójára. Az ünneplés 
hagyományos kellékei a Jameson whiskey és a Guinness sör. Ta-
lán éppen a jókedv, mulatozás okán ez az esemény világméretű-
vé vált. Univerzumunk közepén, Biatorbágyon is ír kiskocsmává 
alakult a Faluház, ahol koncertfilmek, dartsverseny, bárányokkal, 
manókkal, koboldokkal fűszerezett mesék és legendák környeze-

tében a Bran együttes adott koncertet, majd 
húzta a táncházi talpalávalót. A nagyböjti szi-
gort megtörve, az írek bensőséges tiszteletére 
csapra került egy Guinness-es hordó, és legör-
dült néhány kupica whiskey is. Az est végén a 
külsőségek betetőzéseként minden férfi fejére 
felkerült egy lóhere formájú zöld kalap.
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MoZAiK

A pálinka gyorsítja a tanulást

A cefrekészítés, -tárolás, -érlelés, -lepárlás során elkövethető hibák megbeszélésére hirdetett összejövetelt 
április elejére a Biatorbágyi Gazdakör. Panyik Gáborné, a Kertészeti Egyetem tanszékvezetője, a Pálinkata-
nács elnöke szaglással és kóstolóval egybekötött előadást tartott a pálinkafőzés rejtelmeiről. A szem-
léltetésen kiderült, hogy a jelenlévők többsége – az alig egy esztendeje feloldott otthoni előállítás 
tilalma ellenére – komoly szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkezik a párlatkészítés terén. 
Pontosan ismerték a technokolos szagú előpárlatos és a tojásos bűzű utópárlatos szesztermékek 

közötti árnyalatnyi különbségeket is. E nagymérvű jártas-
ságnak egyik magyarázata csak az lehet, hogy aki pálinkát 
készít, az gyorsan tanul! A tréfát félretéve, bizony nem kevés 
idő, hozzáértés és türelem szükséges a kiváló minőségű, za-
matos nedű előállításához, így nem csoda, hogy az igazán gon-
dos gazdának a kifőzésre is különös figyelmet kell fordítania. 

Zsófi katája aranyat ért!

2011. április 2-án London közelében került megrendezésre a Japan Karate Asso-
ciation Európa-bajnokság. A 21 országból érkezett közel 300 versenyző között 
a válogatott tagjaként a Viadukt SE új szakosztályát, a VIADUKT-BUSHIDO-t 
három karatésunk képviselte: Ruip Zsófia, Marton Bálint és Vágvölgyi Balázs. A fel-
nőtt női mezőny kemény küzdelmei után Ruip Zsófia katája (kata = formagya-
korlat) bizonyult a legjobbnak, így ő lett az Európa-bajnok.

A biatorbágyi versenyzők közül Marton Bálint a junior mezőnyben élete leg-
jobb teljesítményével az előkelő hatodik helyet szerezte meg. Vágvölgyi Balázs a felnőtt férfiak versenyében elsőként a 

három évvel ezelőtti Európa-bajnokkal került össze. A mérkőzés döntetlennel végződött, de a főbírói döntés nem nekünk 
kedvezett. Balázs búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől.

Legyél te is a Füzes-patak megmentője!

A Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület (BiKE) a Biatorbágyi Tájvédő Kör bevonásával márciusban a Víz 
Világnapja alkalmából szemétgyűjtést és medertakarítást szervezett a Füzes-patak új kerékpárúttal párhuzamos szakaszá-
nak megmentésére. A munkát ekkor csak abbahagyni tudták, befejezni nem, ezért az akciót áprilisban a Föld Napja előtti 
hétvégén folytatták. A két nap alatt több mint 10 köbméternyi hulladékot szedtek össze az önkormányzat által biztosított 
konténerekbe. Mivel hódok nincsenek a környéken, feltehető, hogy a frissen letört, karvastagságú ágakat, amelyek útját 
állták a víz szabad folyásának, inkább a kerékpárutat készítő munkagépek hagyták a helyszínen. A dolgozók étkezéseinek 
nyomai csomagolóanyagok, üdítős, sörös flakonok és sok féldecis szeszes üveg 
formájában bukkantak elő. Régebbi házépítésekről, felújításokról tanúskodtak 
a meder aljáról előhalászott fém- és műanyagcsövek, festékes dobozok, téglák, 
szögvasak, drótok. Az emberi nemtörődömség határtalanságára figyelmeztet-
tek az autóalkatrészek, ülés, lökhárító, matrac, sodrony, fémlavór, rugó, plasz-
tik zsák, ruhanemű, tévé képcső „leletek”. 

2011 Európában az Önkéntesség Éve, ám nem a névtelenségé. Külön köszö-
net jár a környékben lakó Sári tanárnőnek és a márciusi akció ifjainak. A cso-
portképen Kovács Tibor és családja, Nagy László és családja, Sólyomvári Béla és 
leánya, Szabó Tamás, Tüske Emil, Tüske Noel láthatók. Ők azok, akik az április 
16-i munkában részt vállaltak. A Füzes biatorbágyi szakasza hosszú, az önkén-
tesség éve decemberig tart. A patak érdekében a névsort is lehetne folytatni! 
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Csusszancs az iskolásokért!

Az április 17–23. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezett Divízió 1-es idei 
jégkorong-világbajnokság kabalafigurája Csusszancs jegesmackó. A világbajnokság szer-
vezői ingyenes belépést biztosítottak közel negyven általános iskolásunknak, a Biatorbá-
gyi Jegespengék hokisai pedig magukra vállalták az utazási költségek 
összegyűjtését és kifizetését. (E civil egyesület kezdeményezésére vált 
legálisan és ingyenesen korcsolyázhatóvá Biatorbágy Szelíd-tava az el-
múlt télen.) A Jegespengék az Önkormányzat szerény támogatása mel-
lett főként saját tagjainak anyagi áldozatvállalásával működik. A bia-
torbágyi korongosok felajánlását a 10403208-50526578-49571000 
bankszámlaszámon, illetve Kovács Attilán (06-20/564-8485) keresztül 
önzetlenül is lehetséges támogatni. Csusszancs neve senkit nem köte-
lez hatalmas összegek felajánlására. Az iskolásokat szállító busz költ-
sége csupán 50 ezer forint volt, amely akár 5 ezres hozzájárulásokkal 
is fedezhető.

Megszúrták a lányokat

Biatorbágy Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az egészségmegőrzési és betegségmegelőzési prog-
ramokra. A képviselő-testület az egészségügyi program keretén belül teljes mértékben finanszírozza a 
14 éves korú (1997. 01. 01 és 1997. 12. 31. között született), állandó biatorbágyi lakóhellyel rendelkező 
leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltásának költségeit.

A megelőzésre önkéntesen jelentkező leánygyermekek 3 adagos oltásban részesülnek. Idén az első 
szurit április 18-án kapták a lányok, a másodikra május 19-én 
kerül sor. A harmadik kezelést ősszel kapják a résztvevők. A kép-
viselő-testület négy éves szerződést írt alá a HPV (humán papil-
loma vírus) elleni vakcina gyártójával, így a program jövőre foly-
tatódik. A vakcina elsősorban a serdülő lányok részére javasolt, 
azonban a felnőtt nőknek is ajánlott, mivel minden szexuális 
életet élő nő ki van téve a rákkeltő HPV-vel történő fertőződés 
és újrafertőződés veszélyének. Ma megvan a lehetőségük saját 
jövőjük védelmére azzal, hogy soha nem mulasztják el a nőgyó-
gyászati rákszűrést, és megbeszélik kezelőorvosukkal a védőol-
tás előnyeit. Néhány tűszúrás az életüket mentheti meg!

Cselgáncsozó büszkeségeink

Közel tíz éve alakult az a dzsúdó (judo) csapat Biatorbágyon, amelynek tagjai 1995 óta működnek a Viadukt Sport Egyesü-
let szakosztályaként. Grunda Zoltán edző fiatal tanítványai kiválóan szerepelnek a versenyeken, ezzel is öregbítve városunk 

hírnevét. Legutóbb egy Komárom–Esztergom megyei verseny végén állhattak 
dobogóra dzsúdósaink. Amint Grunda Zoltán elmondta, a Tabak Kupán Ilyés 
Levente szoros küzdelemben lett második a nyolcévesek 28 kilós mezőnyé-
ben. Minden viadala kétesélyes volt, de a döntőben végül ezüstérmet szerzett. 
Gáll Orion a diák „C” (10 évesek) 39 kg-os súlycsoportjában nagyon jó formát 
mutatva három győztes mérkőzéssel végzett az első helyen. Hullé Bence a 11 
évesek 45 kilósai között lépett tatamira. Bencének sok betegeskedés után si-
került visszanyernie jó erőnlétét, így mind a három ellenfelét ipponnal terí-
tette a szőnyegre, majd földharcra kényszerítve őket leszorítással nyert. Az 
edző szerint a kiváló szereplés a heti 4–5 edzésnek köszönhető. Gratulálunk 
a győzteseknek, és sok sikert kívánunk az elkövetkező versenyekhez, ame-
lyekből majdnem minden hétvégére jut egy.
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Rövid hírek
Majális másként
„Nyolc óra munka, nyolc óra feltöltődés, nyolc 
óra pihenés és szabad május elseje!” Így szólt a 
munkások követelése már 1817-től az Egye-
sült Államokban, azonban május 1-je csak 
1891-ben vált a munkavállalók nemzetközi 
szolidaritási napjává. 1955 óta május 1-jét 
XII. Piusz pápa – Jézus nevelőapja, az ács-
mester József tiszteletére – Munkás Szent 
József ünnepévé avatta.

Biatorbágy Majálisa a hagyományokhoz 
híven ismét az Iharosi völgyben kerül meg-
rendezésre, de a megszokotthoz képest 
színesebb kínálattal. A program változatos-
ságáról a Viadukt Sport Egyesület és váro-
sunk „kulturális minisztériuma”, a Faluház 
gondoskodik. Az esemény sport-, szabadidő- 
és kulturális közösségi programok bőségével 
várja a látogatókat. A biatorbágyi társadalmi 
szervezetek főzőversenye a biztosíték arra, 
hogy éhkoppon senki nem marad.

Mozdulj Biatorbágy! 
(Városi Sportnap)
A Magyar Sport Napjához igazodva Biator-
bágy is május 7-én rendezi lakossága nem 
hivatásos sportolóinak napját. Az esemény 
célja, hogy az egészségmegőrzés érdekében a 
mozgást, sportolást népszerűsítse. A verseny-
számokba bárki benevezhet akár a helyszínen 
is, aki úgy érzi, hogy a teljesítéshez van elég 
szuflája. 

A sportnap délelőttjén az intézmény szer-
vezésében a Biatorbágyi Általános Iskola 
növendékei versengenek egymással. A nyitott 

városi bajnokságok délután kettőkor kezdőd-
nek. Kispályás foci, kislabdahajítás, súlylö-
kés, kötélhúzás, röplabda, görkorcsolyázás, 
utcai kosárlabda (Streetball) küzdelmekben, 
valamint 100 és 400 méteres futószámokban 
lehet indulni egyénileg és csapatokban. Az 
idei sportnap rendezői kiemelt figyelmet for-
dítanak a csapatban versenyző civil szerveze-
tekre, egyesületekre, alapítványokra, baráti 
társaságokra. Érdemes tehát szervezkedni!

Kötelezően ajánlott tüdőszűrés
Az idei tüdő-
szűrésre május 
23-tól június 
14-ig kerül sor 
az Egészség-
házban. Aján-
lott kihasználni 
ezt a lehetősé-
get, hiszen a röntgengépeket ilyenkor helybe 
hozzák, az átvilágításért nem kell Török-
bálintra utazni. A vizsgálat térítésmentes, de 
nem ingyenes, mint a levegő. A röntgenezés 
költségeit az állam állja. A Biatorbágyi szűré-
sek időpontjáról minden itt élő személyesen 
is értesítést kap. Éljenek a lehetőséggel!

Változtak az üdülési díjak
A város fonyódligeti üdülőjében továbbra is 
nyitva áll a lehetőség mérsékelt térítési díjú 
nyaralásra, pihenésre. A balatoni vendég-
szobákban a biatorbágyi lakosoknak 1 600 
forint az éjszakai szállás, amely árból a gye-
rekek és nyugdíjasok további kedvezményre 
jogosultak. A nem biatorbágyi lakosoknak 
2 400 forintot kell fizetniük egy éjszakára. Bár 
az üdülő csak meglehetősen egyszerű körül-
ményeket tud biztosítani, az elmúlt években 
mégis sok visszatérő vendég vette igénybe 
a lehetőséget. Az egy hetes – május 14-től 
szeptember 9-ig tartó – turnusokra az Ön-
kormányzat Pénzügyi Osztályán Zink Olíviá-
nál lehet jelentkezni a +36-23/310-174/114 
számon, vagy az olivia@pmh.biatorbagy.hu 
e-mail címen.

Kerékpárral Zöld utakon
A Zöldút (Green-
way) fogalma 
többet jelent, 
mint egyszerűen 
a nem moto-
ros közlekedésre 
szánt utak há-
lózata. Segít-
het összefogni 
egy kistérség 
szolgáltatóit, 
kistermelőit, 
alkalmat ad civil 
szervezeteknek az 
együttműködésre, a közös cél megtalálására. 
A Budavidék Zöldút Szövetséget (BVZ) létre-
hozó civil szervezetek szerint nem csak a for-
galmas főutak alkalmasak a táj kerékpáros, 
gyalogos bejárására, hanem megtalálhatjuk 
azokat a ma már kevésbé használt hajdani 
útvonalakat is, melyek összekötik a természe-
ti értékeket és más nevezetességeket. A Zsám-
béki-medencében 2008 májusában Buda-
jenőn, a magtárnál találkozhattak először a 
térség településeiről (Zsámbék, Perbál, Telki, 
Herceghalom, Etyek, Páty, Tök, Tinnye) 
Budavidék Zöldutakon kerékpárral induló 
csapatok. Azóta minden évben más település 
ad otthont a találkozónak. Idén május 7-én 
Biatorbágyé ez a megtisztelő szerep. A túrák 
végállomásán a házigazda lehetőséget kap, 
hogy ízelítőt adhasson kultúrájából, neveze-
tességeiből, vendégszeretetéből a medence 
településeiről induló kerékpárosok számára. 
A csapatok várhatóan 13 órától érkeznek az 
Iharos völgyébe, ahol étel, ital, gyerekjáté-
kok, helyi termékbemutató, defektszerelési 
verseny, tájismereti totó, pantomim- és íjász-
bemutató várja őket. 

Húsvéti tojásfestés 
és bál
Április 23-án, Nagy-
szombaton délelőtt 
10 órától Tankó Anna 
csángó népművész 
segítségével írókás 
tojásfestésre és gyékény-
kereszt-készítésre vár minden 
érdeklődőt az Aranyalma Magyar Műveltség 
Egyesület a Közösségi Házba. Április 25-én, 
hétfőn délután 5 órától Virágvölgyi Márta és 
zenekara húzza a talpalávalót ugyanitt a ba-
tyus locsolóbálra érkezőknek. E napon csalá-
di táncház és tánctanítás is lesz. A bál belépti 
díja egy tálca sütemény vagy üdítőital.


