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A változás hangjai

Január végén több biatorbágyi lakásban 
csörrent meg a telefon az alábbi szöve-
get közvetítve: „Jó napot kívánok, Tarjáni 
István vagyok, Biatorbágy város polgármes-
tere. Ezúton szeretném meghívni önt a Fa-
luház nagytermében tartandó közmeghall-
gatásra!…” Többen meglepődtek: ilyen 
még nem volt! A lakosság szórólapokon, plakáto-
kon, e-mail üzeneten és a város internetes honlapján keresztül is értesülhetett az 
eseményről. Bőven száz felett jelentek meg a város 2011-es költségvetési koncep-
cióját ismertető közmeghallgatáson. Az esten közel negyvenen éltek közérdekű 
felszólalással, érezve, hogy közük van a pénzügyekhez.

A biatorbágyiak meghallhatták
Tarjáni István őszintén feltárta, hogy Biatorbágy jelentős 
mértékű hitelállománnyal rendelkezik. Az elmúlt tíz év 
átgondolatlan lakóterület-fejlesztései több évtizedes ter-
het róttak az önkormányzatra. Az akkori döntéshozók 
nem követelték meg a humán infrastruktúra (iskola, óvo-
da, bölcsőde, orvosi rendelő stb.) megépítését a területek 
fejlesztőitől, így ez a feladat azóta terheli és még sokáig 
terhelni fogja a város költségvetését. A jogos lakossági 
igényeket az előző vezetés megkésve, hitelekből és a te-
lepülés számára anyagilag nagyon kedvezőtlen, pazarló 
megállapodásokkal próbálta kielégíteni. Biatorbágy kö-
zel 1 milliárd forintnyi, évek óta fennálló hitelállományt 
tol maga előtt, ezt a kedvezőtlen helyzetet rontotta to-

vább a gazdasági válság. A hitelen kívül jó néhány megkezdett és tervezett fejlesz-
tés is esedékessé válik. Az önkormányzat-
nak ebben az évben kell kifizetnie a Dévay 
utcai óvoda, a Boldog Gizella utcacsoport, 
a Szily Kálmán utcai kerékpárút árát, és a 
2011. évi költségvetésben kötelezettséget 
vállalt a bölcsőde, az iharosi csapadék-
víz-elvezetés, a torbágyi településközpont 
fejlesztésre. Tarjáni István és a képviselők, 
a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett, 
feladatuknak tekintik a folyamatban 
lévő és a tervezett fejlesztések folytatását.
 (folytatás a 2. oldalon)
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Ám kit érdekel, hogy üres a kassza, ha 
súlyos gondokat okoz a talajvíz-be-
ömlés, a pincék, lakások beázása. Ha 
jó néhány bel- és külterületi út kátyú-
zásra, burkolásra szorul, ha az árkok 
nem működnek. Megoldatlan a bel-

ső közösségi közlekedés, óriási az 
átmenő forgalom, a közutak 

reggel és este is bedugulnak. 
Hiányoznak a járdák és gya-

logátkelők. Romokban a 
vasútállomás. Áldatlan 
állapotok között dolgo-
zik a helyi rendőrség, 
növelni kellene a köz-
biztonságot. Pusztul a 
Szily- és a Sándor-kas-
tély. Az óvodások, is-

kolások konténerekben 
nevelkednek, nincs elég 

tornaterem. Kevés a pénz a 
sport fejlesztésére, a pályák 

karbantartására, korszerűsíté-
sére. A városiasodással együtt nő 

a zaj és a környezetszennyezettség, 
megjelentek a kutyaürülékek, az elha-
gyott kóbor állatok, egyre több az ille-
gális szemét, gyakoribbak a lopások, 
rongálások.

A felszólalók, tudomásul véve a vá-
ros anyagi helyzetét, arról érdeklődtek, 
mikor és hogyan kívánja az új vezetés 
megoldani az őket közvetlenül érintő 
gondokat.

Kellene utakat, járdákat építeni. 
Gyalogátkelőket kijelölni, engedélyez-
tetni, felfesteni, megvilágítani. Több 
területen halaszthatatlan a csapadék-
víz elvezetésének megoldása, és né-
hol belterületen, például az Iharosi 
Naphegy közben a közművek, köz-
világítás kiépítése. Összehangolásra, 
támogatásra szorul a rendőrség, pol-
gárőrség, közterület-fenntartók, város-
üzemeltetők munkája a szabálytalan 
parkolás, az illegális szemétlerakás, a 
rongálások, betörések miatt. Itt lenne 
az ideje csökkenteni az átmenő for-
galmat, megszüntetni a torlódásokat, 
beindítani a helyi buszjáratot, kerék-
párutakat, őrzött biciklitárolókat épí-
teni, térfigyelő kamerákat kihelyezni. 
Gondoskodni kell a jövő nemzedékről, 
bölcsőde-, óvoda-, iskolaépítéssel, kor-
szerűsítéssel, felújítással, a konténerek 
kiváltásával egy hosszú távú, átgondolt 
oktatásfejlesztési koncepció mentén. 
A megjelentek hiányolták a sportcsar-

nokot, uszodát, a tenisz- és a műfüves 
focipályát, a piacot.

Többen kérték, hogy az önkor-
mányzat vizsgálja át az elmúlt húsz 
év valamennyi döntését, bontsa fel a 
rossz szerződéseket, fokozottan figyel-
jen a közpénzek felhasználására, ve-
zessen be alaposabb műszaki ellenőr-
zést a fejlesztéseknél, szüntesse meg az 
engedély nélküli építkezéseket. Kezdje 
meg az elszámoltatást és a felelősségre 
vonást.

A felszólalók többsége azonnal ka-
pott választ kérdéseire. Tarjáni István 
erre a rendhagyó testületi ülésre meg-
hívta a hivatal pénzügyi, városüzemel-
tetési és beruházási szakembereit, akik 
több oldalas jegyzetben rögzítették a 
kéréseket, gondokat, észrevételeket, 
javaslatokat. Jelen volt dr. Kovács And-
rás, a település új jegyzője és dr. Révész 
Zoltán, a hivatal titkárságának vezetője 
is. Az elmúlt húsz évben felgyűlt hiá-
nyokat képtelenség egy csapásra meg-
szüntetni. A legégetőbb problémák 
orvoslása azonban nem tűr halasztást. 
Jó néhány bajt kell párhuzamosan 
kezelni, amelyhez a vezetés számít a 
lakosságra, a közmeghallgatáson fel-
ajánlott aktív közreműködésére. Meg-
indult a hivatal és intézményeinek 
átvilágítása, átszervezése. Tavaszra el-
készül az oktatási koncepció. Új főépí-
tész vette kezébe a településfejlesztést, 
új a pénzügy, a városüzemeltetés veze-
tője. Nyilvánossá, az interneten látha-
tóvá, visszakereshetővé váltak a testü-
leti ülések, napra készen frissülnek a 
honlap hírei, információi, átalakuló-
ban az ügyfélszolgálati rendszer, nyi-
tottá váltak a lakossági kapcsolatok, 
rendszeressé a helyi fórumok. Megje-
lent egy új, közérthetően fogalmazó 
közösségi újság. A Testület számít a 
kisebbségi önkormányzatokra, támo-
gatja, segíti az alapítványok, egyesüle-
tek munkáját. 

A lakosság hitet tett a kormány és 
Biatorbágy új vezetése mellett. Patak 
Endre bácsi a József Attila utcából böl-
csen állapította meg: „Jó hozzászólá-
sok, kérdések és válaszok hangzottak 
el, amelyeknek örülni lehet.” Azt kí-
vánta, a biatorbágyiak – képviselők és 
lakosok – tartsanak össze, és mutassák 
meg, hogy a problémákat sikeresen 
meg tudják oldani. Ez valóban rajtunk 
múlik.

A biatorbágyiak mondták (folytatás az 1. oldalról)
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Mindenki szigorú, takarékos költségvetése 

Biatorbágy Képviselő-testülete a civilekkel, vállalkozókkal, a városi 
intézményekkel történt hosszas egyeztetés után, 2011. február vé-
gén egyhangúlag fogadta el a település költségvetését. A szavazás 
megtekinthető a www.biatorbagy.hu honlapon, a testületi ülésről 
készített archív filmfelvételen. Az új vezetés elsősorban a saját háza 
táján nézett körül, és a költségek több mint 10 százalékával, közel 
250 millió forinttal csökkentette az önkormányzat eddigi műkö-
dési kiadásait. A bevételeknél ugyanakkor figyelembe vette a gaz-
dasági válság hatásait, és ennek megfelelően tervezett. 

A tervbe vett fejlesztések, a bölcsődeépítés és a torbágyi tele-
pülésközpont is nagyarányú uniós támogatásból jöhet létre, ezért 
még újabb hitelfelvétellel is célszerű a megvalósításuk. A hitelinté-
zetek és a független könnyvizsgálók szerint a település anyagi ereje 
bőven biztosít fedezetet arra, hogy a legégetőbb problémák éssze-
rű tervezéssel fokozatosasan megoldhatók legyenek, az áhított fej-
lesztéseket ne kelljen elhalasztani.

Tarjáni István polgármester és az új Testület szerint ugyanakkor kockázatos lenne csupán az eddig megszokott – nagy-
részt adóbevételi – források növekedésében bízni. A fejlesztések átgondolt ütemezésével, a város vállalkozóinak bevonásával, 
a helyiek együttműködésével hosszú távon hatékony és takarékos gazdálkodásra nyílik lehetőség. 

A város működési költségeinek további ésszerűsítése érdekében már megkezdődött egy informatikai és egy gazdasági, 
pénzügyi átvilágítás, és a település számára előnytelen szerződések felülvizsgálata. Jelentős változtatások várhatók a város-
üzemeltetés területén is. Fontos cél a takarékosság mellett a helyi gazdaság erősítése, hogy minél több helyi lakos és vállalko-
zás kaphasson munkát, feladatot. 

Új lehetőségek nyílnak például a turisztikai, ide-
genforgalmi, rendezvényi forgalom kihasználásá-
ban, a természeti és az épített örökség fejlesztésében, 
a lakosság megújító ötleteiben és szakmai hozzáér-
tésében, amelyek mind jó alapnak tekinthetők. 

A város sikere nagyrészt azon múlik, hogy az itt 
élők össze tudnak-e fogni a közös célok megvaló-
sításáért. A költségvetés egyhangú elfogadása ebbe 
az irányba mutat. Az első lépés azon az úton, amely 
egy arányosan, egészségesen fejlődő, derűs Biator-
bágyhoz vezet. A nehezebb gazdasági körülmé-
nyek, a takarékosság szorító ereje akár javunkra is 
válhat. A jövő tervei a mai szigorú gazdálkodásra 
épülnek.
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Kacsintott a disznó 

Egyesek szerint Dezső, a falu diszna-
ja kacsintott a böllérre, mielőtt január 
29-én hajnalban kilehelte páráját. Más 
jelenlévők azt állítják, hogy ezt az illú-
ziót csak az éhgyomorra felhörpintett 
pálinka okozta. Nem lehet tehát tud-
ni, mi történt valójában „mézes” Pali 
portáján. Tény, hogy a közel 220 kilós 
koca a köz érdekében kimúlt, és csu-
kott szemmel érkezett a Faluház udva-
rára, ahol már sokan várták. Villogtak 
a vakuk, forogtak a kamerák, kíváncsi 
tekintetek követték pörkölését, kapa-
rását, fürdetését, felbontását. Dezső 
meghíresült. Mire hasonló sorsú tár-
sai megérkeztek a herceghalmi vágó-
hídról, neki már „látványdisznóként” 
respektje volt. Az új uniós szabályo-
zás miatt közétkeztetésre csak vágó-
hídon ellenőrzött állat kerülhet, így 
főszereplése után Dezső helyét dub-
lőrjei vették át. A steril körülmények 
között tisztított és bevizsgált disznó-
torosnak valók felezve érkeztek hűtő-
kocsiban. Szorgos kezek nyeszetelték, 

porciózták, hordták szét a húsukat, 
hogy mielőbb az egyesületi sátrakba, 
majd étel formájában tálalásra kerül-
hessenek.

A nap folyamán a képviselőfele-
ségek orjalevest, a Turwaller Stamm-
tisch Egyesület toros káposztát, az 
Aranyalma véres és májas hurkát, a 
Hat lépés a kultúráért pörköltet, a Füzes Néptáncegyüttes és a Viadukt 
SE kolbászt, A Fifike Radnai Robi hathatós segítségével svábos hurkákat, a Vörös-
kereszt pecsenyét, a Gazdakör tepertőt és zsírt, a Székely Kulturális Egyesület ká-
posztalé-levest készített és kínált a megjelenteknek. A Nagycsaládosok Egyesülete 
süteményekkel, a Tájvédő Kör meleg csokoládémázas, tölcséres almával, a Chap-
lin kávézó teával, forralt borral és pálinkával rukkolt elő. Kulturális fogyasztás-
ra kézműves foglalkozást, Sándor Dezső cigányzenekarát, a Böllér Bandet, végül a 
Zurgó együttes táncházát kínálta a művelődésszervezők csapata. A húsételekhez 
önköltségi áron, 200 forintos kóstolójeggyel lehetett hozzájutni. A jégtől szikrázó 
napsütésben az előzetes becsléseknél jóval többen látogattak ki a rendezvényre. 
Bár a főételek délután öt órára már elfogytak, a későn jövőknek némi pörkölt, or-
jaleves és tepertő azért jutott, nem hallottunk olyanról, aki fanyalgott, vagy részvé-
telét megbánta volna. Az egész napot a szorgalmas munka és igyekezet, a gazdag, 
önfeledt társasági és közösségi élet jellemezte. Az egyesületek remekül helytálltak, 
a Faluház dolgozói kiváló szervezőmunkát végeztek. A „Falu disznótora” ismét 
igazolta, hogy szeretik az emberek ezt a hagyományőrző rendezvényt, érdemes 
tehát évről évre megtartani, megszervezni. Aki ott volt tudja, hogy ez nem illúzió.

PEzSgő

Madarak házibulija

Hagyományteremtő táncos estsorozat kezdődött február 
11-én a Faluház nagytermében, ahol fiatal korunk házibu-
lijai elevenedtek meg a Madarak zenekar nevével fémjelzett 
farsangi bálon. A bulikra bizonyára mindannyian máshogy, 
mégis nosztalgiával emlékszünk vissza életkortól, helytől és 
attól függetlenül, hogy hányan is tobzódtunk egy bérelt gar-
zonban, vagy valamelyik barátunk szüleinek nyaralójában. 
Nos, a hangulatra most sem volt panasz. Farsanghoz illőn, 
néhányan maskarát öltve, többen anélkül, kicsit félszegen 

érkeztek az első Faluházibulira. Kis téblábolás után minden-
kit beszippantott a teremben uralkodó jó hangulat és a gát-
lásokat felszabadító táncforgatag. Ha a szülők le nem tiltják, 
a buli minden hónap 
második péntekén 
folytatódik. Nőnap 
alkalmából március 
11-én az első ötven 
hölgyvendégnek aján-
dék koktéllal csavar-
ják el a fejét!
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Ismeretlenek az Ismerős Arcokon

Dugig volt a „Kultúr” nagyterme feb-
ruár végén az Ismerős Arcokon. A több 
mint tíz éve alakult zenekar biatorbágyi 
fellépésének hírére még a szomszédos 
nagyfaluból, Budapestről is idelátogat-
tak a rajongók, de jöttek Etyekről, Páty-
ról, Herceghalomról és a tökiek sem ma-
radtak el. A magyar népdalkincs rockos 
feldolgozású dallamait, az emberségről, 
hazaszeretetről szóló szimbolikus szöve-
geket szinte egy emberként visszhangozta 
a közönség. A spontán alakult nézői kó-
rusban több volt az ismeretlen, mint az 
ismerős arc. Az eredetileg akusztikusnak 
hirdetett koncerten jól szóltak az erősítők, és szívekig érő, tiszta hangzással dü-
börögtek a hangfalak. A zenekar sikere ékesen bizonyítja a legbensőbb érzelmek 
közösségkovácsoló erejét.

Farsang fals hang nélkül

Idén a farsangi időszak sokáig tart, ezért még bőven belefért a torbágyi alsós osz-
tályok rendezvénye is március 3-án. 12 osztály közel 300 tanulója és szüleik, ta-
náraik töltötték együtt a délutánt háromtól hétig a Faluház zsúfolásig megtelt 
nagytermében. A szülők jelmezeket készítettek, gazdagon feltöltötték a büfét, 
árusították a süteményeket, fánkokat, üdítőket, hogy anyagilag is minél eredmé-
nyesebben záruljon a farsangi közös bemutató kavalkád, hiszen az osztályok így 
gyűjtenek nyári táborra, erdei iskolára, kirándulásokra.
Az osztályfőnökök is kitettek magukért, igényes programokkal készültek. A ta-
nulók izgatottan várták a fellépési, bemutatkozási lehetőséget dallal, tánccal, éne-
kekkel. Minden pörgött, kitűnő farsangi hangulatú, jól szervezett délután volt. 
A kitörő öröm igazi közösségformáló erővel hatott, az iskolás gyerekek nagyon 
élvezték a családi és iskolai összefogás boldog hangulatát. Dobróka Angéla és Sza-
kadátiné Gueth Zsuzsanna tanárnők sokéves szervezési tapasztalata biztosította a 
befektetett munka sikerét. Az ilyen szép együttlétek életünk leg-
szebb pillanatai közé tartoznak gyerekként, pedagógusként és 
szülőként egyaránt.
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MozAIK

Kisvárosi Barázdák

Már kapható a Magyar Kultúra napjára elkészült „beszélgető-könyv”, a Baráz-
dák – Egy kisváros arcvonásai második kötete. A kiadvány Szádváriné Kiss Mária ötlete 
alapján és szerkesztésében, a Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület ki-
adásában látott napvilágot. Az első könyv után most újabb történetek olvashatók 
tehetségről, szorgalomról, a hit erejéről, a munka 
és az alkotás szeretetéről. A portrékban megszólaló 
biatorbágyi emberek különféle dolgokhoz értenek, 
különböző korúak, eltérő utakat jártak be, más-más 
karakterek, vívódásaikban, kételyeikben, fájdalma-
ikban és örömeikben azonban számos közös „arc-
vonás” található. E vallomásokból visszatükröződik 
a körülöttünk lévő világ, az idő, amely múltjával, 
jelenével minden itt élőre meghatározóan hat, és a 
tér, amelynek centruma Biatorbágy. Egy biatorbágyi 
könyv a biatorbágyiakról, nem csak biatorbágyiak-
nak. A könyv szerzői: Joó István, Mester László, Nánási 
Tamás, Szebeni Antal, Szádváriné Kiss Mária, Tálas-Ta-
mássy Tamás.

Ízletes változás

Február eleje óta a szomszédos Etyek település tehenészetéből érkezik intézményeink-
be az iskolatej. Az eddigi műanyagpoharas ital helyett friss, teljes értékű, csírátlanított, 
kannás kiszerelésű tej kerül az óvodákba és az is-
kolákba. E megoldás egészségügyi hatása mellett 
környezetvédelmi előnnyel is bír: nem képződik 
utána műanyaghulladék. Az első hónap tapasz-
talatai pozitívak. A porciózás és a tálalás – az 
előzetes aggodalmak ellenére – gond nélkül 
megoldható. Az eddigi visszajelzések szerint a 

gyerekek és a szülők többségének kifejezetten „ízlik” a változás.

Harminchárom liter vér folyt a vénákból a már-
cius 4-i véradáson. A Magyar Vöröskereszt fel-
hívására 86-an jelentek meg az Egészségházban, 
közülük 73-an bizonyultak vérvételre alkal-
masnak. Az influenzajárvány ellenére ez a szám 
megfelelőnek mondható. Szanyi József, a helyi 
alapszervezet vezetője nagy örömmel tapasz-
talta, hogy a rendszeres résztvevőkön kívül 14 
első véradót is köszönthettek. Ők a vérellátó 500 forintos étkezési utalványa, az 
ásványvíz és a nápolyi mellé virágot és vércsepp-kitűzőt is kaptak. A Biatorbágyi Vöröske-
resztesek ezúttal megfejelték az ajándékokat. Egy közeli kereskedelmi cég adománya nyo-
mán a résztvevők kasírozott posztertől strandpapucsig választhattak ízlésüknek és mére-
tüknek megfelelőt az ingyenesen felajánlott árucikkekből.

„Vérontás” a Mester utcában

Szádváriné Kiss Mária
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157 éves bajnok

Negyedik éve rendezik meg az Ötvenesek teremkupája nevű teremfoci-bajnokságot 
Biatorbágyon. Chemez István főszervező lapunknak elmondta, hogy a kupáért 
csak olyan háromtagú csapatok indulhatnak, amelyekben a focisták életkorá-
nak összege legalább a százötven évet eléri. Idén a Campobasso csapata vihette 
haza a kupát, amelynek játékosai összesen 157 esztendősek: Tarjáni István (53), 
Teller Imre (53), Vass Zoltán (51). A bajnokság gólkirálya is tőlük került ki. Teller 
Imre alig egy óra leforgása alatt hatszor talált az ellenfél hálójába. Az idei nyer-
tes legnagyobb riválisának az a Keverton bizonyult, amely mind ez ideig három 
alkalommal nyerte el a kupát. A Chemez István (65), Hollák Attila (38) és Marx Ár-
pád (52) összeállításban játszó Keverton a játékosok életkorának versenyében is 
a második lett, mindösszesen 155 évvel.

Biatorbágy újabb úszóolimpikonja

A 2011. január 29-én rendezett Úszó Megyei Diákolimpia 100 méter gyorsúszás szá-
mát a biatorbágyi Tóth Katalin nyerte. Katikát a Budaörsi Diák Sportegyesületben 
Szuromi Ádám edzi, aki elismerően nyilatkozott a most 8. osztályos lányról. „Kata évek 
óta nagyon keményen, szorgalmasan edzett, hogy idén ő állhasson a dobogó legfelső fokára. A ta-
valyi évben egy sajnálatos betegség miatt nem tudott részt venni a megyei döntőn, amit nagyon 

sajnáltam, mivel már tavaly esélyesnek tartottam a 
továbbjutásra az országos döntőre. Idén 
nem szólt közbe semmilyen balszerencse, 
végeztük a dolgunkat egész évben. A kö-
zös munka meghozta gyümölcsét, és 100 
méteres gyorsúszásban 1:09,90 másod-
perccel az első helyezést érte el, aminek természetesen mind a ketten nagyon-na-
gyon örültünk. Az országos döntő április elején lesz. Van még egy kis időnk, mialatt 
megpróbálunk még gyorsabbak lenni, és bízunk a jó szereplésben.” Tóth Katalin 
az olimpiai arany mellé 100 méter háton egy ezüstöt is szerzett. Ha így 
folytatja, joggal várható, hogy Güttler Károly mellett ő lesz a második 
biatorbágyon élő úszóolimpikonunk.

Éremeső

A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Elnöksége január közepén adta át a „2010. év legjobbjai” szakmai kategóriák díjait. A kö-
zel kétszáz Pest megyei klub közül az év labdarúgócsapata szakmai kategóriában a Viadukt – Tópark SE kapta az első díjat. 
Az év edzője Németh Antal lett, aki évek óta a biatorbágyi felnőtt csapat trénere. Az év játékosa kategóriában Juhár Tamás má-
sodik helyezést érte el.

Az elnökség a csapatdíj odaítélésénél az egész éves szereplést, szakmai munkát, valamint az utánpótlás-nevelésben elért 
eredményeket vette alapul. A Viadukt SE díjazásához döntően hozzájárult, hogy 2010-ben veretlenül nyerte meg a Megye I. 
osztályt, és feljutott az NB III-ba. A Viadukt nevében Dr. Cserniczky Tamás, az egyesület elnöke vette át a díjat Egervári Sándor-
tól, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányától.

Dr. Csernickzy Tamás Németh Antal Juhár Tamás
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HÍd

Varga Istvánné Somogyi Sára 1917. október 14-én Erkeden 
született. Férjével klasszikus értelemben vett néptanító há-
zaspár voltak. Pályájuk a Biai 
Református Iskolában kap-
csolódott össze 1946-ban, 
amikor a tanítás még alsó, 
illetve felső tagozatos bontás-
ban folyt. Az államosítás után 
egészen nyugdíjazásáig Sári 
néni az alsó tagozaton taní-
tott, de egy ideig a felsőben 
is magyar nyelv és irodalom, 
valamint matematika tárgya-
kat. A kornak megfelelően az 
olvasást szótagolva tanította, 
ezzel minden gyermek – kivétel nélkül! – megtanult olvasni 
az első tanév végére. Eredményességét elismerve – egyben ki-
használva is – 17 évig megszakítás nélkül csak első osztály-
ban tanított (az államosításig hittant is). Tőle és férjétől nem 
csak a számok, betűk, szabályok, memoriterek manapság 
befogadhatatlannak tűnő tengerét kapták diákjaik, hanem 
kedves szigort, szeretetteljes odafigyelést, a személyes példa 
mintáját. Nemzedékek hálás köszönetét fejezte ki Biator-
bágy Önkormányzata 2010 augusztusában, amikor neki és 
férjének Biatorbágy városért életműdíjat adományozott.

K. L.

Ambrózy Árpádné 1923. január 18-án Szombathelyen szü-
letett. Gyermekkorát, diákéveit Zalaegerszegen töltötte, itt 
készült későbbi hivatására is. 1942-ben végezte el a Notre 
Dame tanítóképzőt, majd a háborús időkben a visszatért 
Délvidéken kezdte tanítói 
pályafutását. Sokszor nehéz 
körülmények között dolgo-
zott, összevont osztályokat 
tanítva olyan helyeken, ahol 
a szerb partizánok támadá-
sai mindennaposak voltak. 
A front közeledtekor szü-
leivel Németországba me-
nekült. Itt ismerkedett meg 
későbbi férjével, a hadifog-
ságból szabadult hivatásos 
hadnaggyal, aki később szin-
tén a tanári pályát választot-
ta. 1947 végén, mint férj és 
feleség tértek haza. Tanított Apajpusztán, Nagyatádon, Pe-
tőhenyén, Makádon. Biatorbágyra 1955-ben költöztek, itt 
nevelték fel gyermekeiket, Erzsébetet és Árpádot, és tanítottak 
férjével együtt évtizedeken keresztül a biai iskolában. Erzsi 

néni 1983-ban érte el a nyugdíjkorhatárt, de nem vonult 
vissza. 1988-ig tanított még nyugdíjasként is. Vasdiplomá-
ját 2007-ben vehette át, hatvanöt évvel azután, hogy végzett 
tanítónőként kilépett a zalaegerszegi tanítóképző kapuján. 
Ahol dolgozott, mindenhol örömmel emlékeznek vissza ha-
tározott, de kedves egyéniségére, nagy tudására, széles látó-
körére. Munkáját élethivatásnak tekintette, a gyerekeket a 
természet, a haza és a munka szeretetére nevelte, amiért há-
lás köszönettel gondolnak rá vissza volt tanítványai.

Sz. A.

Szegfű Mária 1935. február 16-án született Bián, családjuk 
első gyermekeként, akit később még két lánytestvér köve-
tett. Misi bácsi, a családfenntartó édesapa főmolnár volt. 
Ahol munkát kapott, oda követte az egész család, így kerül-
tek Hercegfalvára, ahol az iskoláit még az elemiben kezdte 

meg, de az iskolarendszer idő-
közbeni változása miatt már 
az általánosban fejezte be. 
Bár kislányként az orvosi pá-
lyáról álmodott, mégis a Szé-
kesfehérvári Tanítóképzőbe 
jelentkezett, amit 4 év után, 
1953-ban jó eredménnyel 
zárt. Pályakezdése nem volt 
könnyű, hiszen a családtól 
távol, Tatárszentgyörgyre ke-
rült. Egy év múlva áthelyezték 
a biai iskolába, ahol 1990-es 
nyugdíjba vonulásáig taní-
tott. A mai pályakezdők szá-
mára elképzelhetetlen, nem 

éppen hétköznapi feladatot kapott, egy 40 feletti létszámú, 
másodikos fiúosztály osztályfőnökségét. Kiegészítésként 
meg kellett szerveznie a napközit, és néhány évig a konyhai 
adminisztrációt is ő végezte. 1974-ig a könyvtárosi feladato-
kat is ellátta. Sok fiatalnak volt a csupa nagybetűs KÖNYV-
TÁROS, aki oda tudta vonzani a bakfis lányokat, a szelebur-
di, inkább focizni vágyó fiúkat, és olyan, szinte személyre 
szóló olvasmányokat ajánlott, amelyek az akkori gyerekeket 
megfogták és a könyvolvasáshoz szoktatták. A könyvtár egy-
úttal kis klubként is működött, jártak oda idősek is, sokszor 
csak beszélgetni. Az oda érkezők Marika nénit nem csak ol-
vasni látták, hanem kézimunkázni, kötni, horgolni. Még ma 
is megvan egy-két nővérem által készített sál, terítő, pulóver, 
keresztszemes futó, lerajzolt minta, amelyek Marika néni 
eredményes ráhatását dicsérik. A könyvtár vonzását növelte, 
hogy ott lehetett jegyet venni a biai moziba egy-egy akkor 
futó indiános, vagy egyéb kalandfilmre. 

K. L.

Emlékezés az egykori tanítónőkre

Szomorú hír, hogy az év első két hónapjában három olyan általános iskolai tanítónőt is elbúcsúztattunk, akiknek több biatorbágyi 
nemzedék köszönheti mai tudásának, világnézetének alapjait. Varga istvánné Somogyi Sárát január 12-én, ambrózy árpád-
né Erzsi tanító nénit február 18-án, Novozánszky Ferencné Szegfű Mária Zsófiát február 22-én kísérték végső nyugvóhelyére 
a gyászolók. kecskés László és Szebeni antal így emlékezik meg róluk:
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– Ön Makovecz Imre tanítványa. Mit tanult tőle?
– Elsősorban emberséget tanultam, tanultunk Imrétől, 

másodsorban a szakma fontos részleteit, harmadsorban pe-
dig azt, hogy egy munka a megrendelő megkeresésétől an-
nak beköltözéséig tart. A háztervezés komplex folyamat. 

– Szívesen használ Ön is természetes anyagokat munkáiban?
– Az életünk az Isten által teremtett természetes világban 

zajlik, még akkor is, ha erről nem mindig veszünk tudomást. 
A természetes anyagok használata nekem önmagától adó-
dik. Én lelkemből fakadóan használom ezeket az anyagokat.

– Biatorbágy új főépítészeként mit gondol a település jelenlegi 
állapotáról?

– A város lakossága az elmúlt tíz év során szinte megdup-
lázódott, de a közintézmény-hálózat ezt nem követte. Így 
rengeteg a teendő, ami számomra, mint főépítész számára 
mindenképpen izgalmas helyzet. Ráadásul Biatorbágynak 
van két műemlék kastélya is, amelyeknek a hasznosítása 
csak részben megoldott. Pénz persze itt sincs sok, pedig a te-
lepülés határában jó néhány multinacionális cég telepedett 
le, az átlagosnál jobb anyagi helyzetbe hozva a települést.

– Főépítészként mit tekint legfontosabb feladatának?
– Jelenleg az általános iskolai helyzet megoldásán dol-

gozunk. Tarthatatlan állapot, hogy több osztály konténe-
rekből kialakított termekben kényszerül tanulni, az iskola 
ideiglenességét sugallva a gyermekek számára. Emellett egy 
olyan hosszú távú, átfogó terven is dolgozunk, amely – a leg-
főbb értéknek a gyerekeket tartva – családias léptékű és han-
gulatú iskolák létrehozatalát célozza. Olyan nyitott rend-
szerű iskolákat szeretnénk létrehozni, amelyek napközben 
a gyermekek oktatását szolgálják, esténként pedig lehető-
séget nyújtanak a szülők, nagyszülők kulturális és sport-
köreinek a működésére is, növelve ezzel a helyi kis közössé-
gek létrejöttének az esélyét. Meg kell találnunk hazánkban 
mindannyiunknak azt az életteret, amelyben mi irányítjuk 
dolgainkat a közösség valós érdekei mentén, tisztelettel és 
szeretettel közeledve egymáshoz.

– Az iskolakérdésen kívül milyen teendőket lát még?
– Feltétlenül tovább kell erősíteni a kialakulóban lévő 

központ létrejöttét. Át kell gondolnunk, hogy milyen lehe-
tőségeink vannak erre. 

– Csak a központ vár megújításra?
– Biatorbágy nemcsak a közepében létezik, hanem a pe-

remterületeiben is. De először mégis a közepével kell foglal-
koznunk, hiszen a mag határozza meg a gyümölcsöt, nem 
pedig a héj a magot.

– Milyennek szeretné látni Biatorbágyot a jövőben?
– Olyan városnak képzelem el, amelyben nyugodtan és 

jól lehet élni. Harmonikus épületekben harmonikus életet 
élő, városukra büszke emberekkel, akik tisztelik múltjukat 
és biztosak a jövőjükben, akik nem elszenvedik, hanem tevé-
kenyen, a jól elvégzett munka örömével élik életüket. Ehhez 
szeretnék én segíteni a megfelelő környezet kialakításának 
nagy közös munkájában a magam tudásával, és biztos va-
gyok benne, hogy segítő társakra találok a biatorbágyi lako-
sokban.

– Mikor lehet mindez valóság Ön szerint?
– Tisztában vagyok vele, hogy ez nem megy máról hol-

napra, de úgy gondolom, hogy minden egyes lépéssel ehhez 
kell közelítenünk, és akkor fokozatosan eljuthatunk a meg-
álmodott célhoz.
Forrás: Harmonikus épületeket és nyugodt életet tervez a főépítész. 

Megjelent a Helyi Téma 2011. február 27-i számában
 

„A Fény és az Ember” címmel Tamás Gábor és felesége, 
Leták Sarolta munkái április 18-ig láthatók a Faluházban. 
A zárónapon este 7 órától „Kiállításbontó” beszélgetésre  
kerül sor a Faluház kávézójában.

Építés a téglákon túl

tamás gábor pályázat útján nyerte el Biatorbágy város főépí-
tészi posztját. 1984 óta dolgozik építészként. Jövőbeli terveiről, 
munkáiról a Helyi Téma munkatársa, gombás Bálint faggatta.

1946-ban kitelepítették az országból 
azokat a családokat, akik német aj-
kúnak vallották magukat az akkori 
népszámlálás során. A kommunista 
kormányzás könyörtelen terrorja Bia-
torbágyra és környező településeire is 
lesújtott, kíméletlenül belegázolva az 
emberi, családi, közösségi kapcsola-
tokba. Biatorbágy Város Német Nem-
zetiségi Önkormányzata és a Turwal-
ler Stammtisch Egyesület a német ajkú 
lakosság kiűzésének 65. évfordulója 
alkalmából 2011. február 26-án az 
érintettek és együttérzők számára ösz-
szejövetelt és koszorúzást szervezett a 
Faluház színháztermébe, illetve a ki-

telepítési emléktáblához. Az etyeki és a 
biatorbágyi egyesített német nemzeti-
ségi kórus, valamint a Turwaller Musi-
kanten közreműködött az egyéni sors-
tragédiákat felidéző megemlékezésen. 
A tragikus eseményre visszatekintve 
hangzott el a magyar Himnusz, ame-
lyet a marhavagonokba kényszerített 
kitelepítettek énekeltek a határt átlép-
ve. Mindez egy emberöltőnyi távolság-
ból is árnyékként nehezedett az össze-
gyűltekre. Sok hátborzongató élményt 
képes feloldani a feledés homálya. Az 
emlékezés gátja lehet annak, hogy a 
történelem megismételje önmaga ár-
nyékos oldalát.

Régi bűnök
hosszú árnyéka
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Szolgálatban

dr. Kovács András 
2004-ben igazgatásszervező, 2009-ben jogi diplomát szer-
zett. 2004 óta dolgozik Biatorbágy Polgármesteri Hivatalá-
ban. 2009-ben nevezték ki szabálysértési előadóból az Igazga-
tási Osztály vezetőjének. E beosztásában a jegyző helyettese 
lett. A Képviselő-testület 2011. január 18-án választotta Bia-
torbágy Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjévé.

Tamás Gábor 
1984-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Épí-
tészmérnöki karán. Makovecz Imre tanítványaként kezd-
te pályafutását. 1993-tól magánépítészként tevékenyke-
dik. 2000-ben megalapítja a Leták és Tamás Építészirodát, 
amelynek azóta ügyvezetője és vezető tervezője. Biatorbágy 
Képviselő-testülete 2011. január 18-án bízta meg a város fő-
építészi feladatainak ellátásával. Bővebb információért láto-
gasson el a www.letakestamas.hu honlapra.

Mester László 
Gépészmérnöknek indult, színész, rendező, újságíró, televí-
ziós szerkesztő lett. Hosszabb ideig dolgozott Jancsó Mik-
lóssal, Sándor Pállal, kilenc évig vezette a Népszabadság 
Magazin kulturális rovatát. A Magyar Televízióban a Szá-
zadfordító Magyarok portrésorozatot rendezte. Több hazai 
és nemzetközi cég marketing-, PR- és kommunikációs tevé-
kenységében vett részt. 2007-ben kommunikációs és műve-
lődésszervező – non profit menedzseri diplomákat szerzett. 
2000 óta aktív tagja a település közéletének. 2010. decem-
ber végétől látja el Biatorbágy Önkormányzatának sajtó- és 
kommunikációs feladatait.

Pomaházi Krisztina 
Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervező vég-
zettséggel rendelkezik. Közigazgatási pályafutását 1993-ban 
a Munkaügyi Minisztériumban, foglalkoztatás-fejlesztési 
területen kezdte. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztályán – a gyermekneveléssel töltött időt le-
számítva – 2000 óta dolgozik, mint birtokvédelmi-szabály-
sértési előadó. A jegyző 2011 januárjában nevezte ki az Igaz-
gatási Osztály vezetőjének.

dr. Révész Zoltán 
2003-ban igazgatásszervező, 2008-ban jogi diplomát, 2010-
ben közbeszerzési referensi képesítést szerzett. 2003 decem-
bere óta dolgozik Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában, 
kezdetben az igazgatási osztályon mint iktató-irattáros, 
szociális-birtokvédelmi, ipar-kereskedelmi ügyintéző, illetve 
az ügyrendi bizottság referense, majd 2006 májusától mint 
titkárságvezető. Titkárságvezetőként a bizottsági, testüle-
ti ülések előkészítésének koordinálása, jogi-törvényességi, 
iratkezelési és egyéb szervezési feladatokat lát el. A Képvise-
lő-testület 2011. február 24-én nevezte ki – a titkárság továb-
bi vezetése mellett – aljegyzővé.

Sokszor halljuk mostanában Széll Kál-
mán nevét. Vajon akik „terv”-ként em-
legetik, tudják-e, ki is ő? Széll Kálmán 
a jogtudomány doktoraként kiváló 
pénzügyi és politikai érzékkel rendelke-
zett. 1875–1878-ig a Magyar Királyság 

pénzügyminiszteri, majd 1899–1903-
ig miniszterelnöki posztját töltötte be. 
Kemény és takarékos miniszterként 
létrehozta az Osztrák–Magyar ban-
kot, megszervezte az adófelügyelői in-
tézményt, 1907-től haláláig az általa 
alapított Magyar Jelzálog Hitelbank 
igazgatóságának elnöke volt. Elévül-
hetetlen érdeme, hogy megerősítette 
a magyar költségvetést, és megterem-
tette annak nemzetközi hitelfelvevői 
pozícióját. Szoros baráti szálak fűzték 
Deák Ferenchez, és szerelmi szálak a 
haza bölcsének gyámleányához, Vörös-
marty Ilonához – a nagy költő leányá-
hoz – akit feleségül vett. Pénzügyi és 
politikusi pályafutása mellett szarvas-
marha-mintagazdasággá fejlesztette 
rátóti birtokát, és vezette a Dunántúli 
Közművelődési Egyesületet.

A kormány nemrég közzétett Széll 
Kálmán terve a szocialisták által közel 
két és félszeresére növelt államadós-

ságot kívánja eltakarítani Magyar-
ország felemelkedésének útjából. Ez 
a húszezer milliárd forintos adósság-
hegy-hagyaték, amely kis híján maga 
alá temette az országot, az egyik legna-
gyobb politikai bűne az elmúlt nyolc 
év kormányzásának. Jelenleg minden 
megtermelt három adóforintból kettő 
kamattörlesztésként külföldre kerül. 
Az utóbbi időben hazánk a pazarlás, 
a korrupció, a spekuláció, a dobozok-
ba rejtett kenőpénzek, az „aki teheti, 
az lopjon” világ melegágya lett. Átlát-
hatatlan, bürokratikus rendszerekben 
osztogatták a pénzeket, kiröhögték, 
félreállították azokat, akik tisztessé-
ges munkából szerettek volna megélni, 
miközben a maguk üvegzsebeit de-
geszre tömték. Ennek a korszaknak itt 
a vége, elhúz, mint a szél!

A Széll Kálmán terv rövid összefog-
lalója olvasható a www.biatorbagy.hu 
oldalon.

Meglopták a munkavállalókat
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Egy csipet figyelmesség
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Köz-
művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságá-
nak kezdeményezésére a Faluház és Karikó 
János Könyvtár saját rendezésű, fizetős 
programjain a Biatorbágyi Nagycsaládo-
sok Egyesülete tagcsaládjai 2011. március 
15-től 15%-os jegyvásárlási kedvezményben 
részesülnek. A kedvezmény igénybevételé-
nek módjáról a Nagycsaládosok Egyesüle-
te személyesen értesíti az érintetteket, de 
az információk megtalálhatók a Faluház 
(www.faluhaz.biatorbagy.hu) és az Önkor-
mányzat (www.biatorbagy.hu) hivatalos 
internetes oldalain is.

Vizes rajzpályázat
A víz világnapja (március 22.) idei jel-
mondata: „Víz a városokért, városok a 
vízért”. A jelmondat valójában nem a te-
lepülésekről, hanem a benne élőkről szól, 
arról, hogy mit jelent számunkra a víz, 
mit tehetünk tisztaságának megőrzéséért. 
A jelmondathoz kapcsolódva Biatorbágy 
Önkormányzata és a Biatorbágyi Vízművek 
rajzpályázatot hirdet óvodás, alsó tagoza-
tos és felső tagozatos iskolás gyermekek 
számára. Minden gyermek 1 alkotással pá-
lyázhat, szabadon választott technikával, 
A3-as méretben.
A pályaművek 2011. március 16-ig ad-
hatók le az óvodákban, az iskolákban, 
a Faluházban és az Önkormányzatnál. 
Eredményhirdetés március 26-án 14 órától 
lesz a Közösségi Házban.

Helyben vehető Volán-bérlet
Már Biatorbágyon is 
megválthatók a VOLÁN-
BUSZ havi és félhavi 
bérletei a Táncsics utca és 
Ybl Miklós sétány sarkán 
levő Biztosítási Irodában. 
A bérletpénztár nyitva tar-
tása: minden hó 28–6. napjáig 800–1200 és 
1400–1800 óra között, vasárnap kivételével 
minden nap. Minden hó 7–20. napjáig 
1400–1800 óra és 21–27. napjáig 1600–1800 
óra között munkanapokon. Cím: Europ-
Wood Bt., 2051 Biatorbágy, Táncsics utca 
14. (bejárat az Ybl sétány felől). Telefon: 
+36-23/311-480.

Túra a vízért
A Biatorbágyi Vízművek és a Biatorbá-
gyi Tájvédő Kör Egyesület március 26-án, 
szombaton forráslátogató túrát szervez. 
Találkozó 900 órakor a torbágyi katolikus 
templom alatti parkolóban. Indulás 930-
kor. A táv nagyjából 8 kilométer. Vissza-
érkezés 1400-ra a Közösségi Házhoz, ahol 
vizes vetélkedő, és ismertető előadás lesz a 
helyi vízszolgáltatásról, vizeink védelméről 
Pál Tamás vezetésével. Itt kerül sor a vizes 
gyermekrajz-pályázat díjainak átadására is.

Veszélyes szemét
A Saubermacher-Bicske Kft. 2011. március 
19-én, szombaton lakossági veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akciót szervez. 

Délelőtt 900–1100 óráig a Szentháromság 
téren, majd 1130–1300 óráig a vasútállomás 
parkolójában lehet térítésmentesen leadni 
a lakosság normál életviteléből származó 
veszélyes anyagokat (festék- és lakkhulla-
dék, oldószerek, hígítók, vegyszermaradé-
kok, növényvédőszerek, fáradt olaj, étolaj, 
szennyezett göngyöleg, hajtógázas szóró-
palack, elektronikai hulladék, akkumulá-
tor, szárazelem, ép fénycső, irodatechnikai 
hulladék, gyógyszer).

Rugalmas lomtalanítás
A háztartásokban keletkező lomok ingye-
nes elszállítása mostantól évente egy alka-
lommal egyénileg rendelhető meg. Előzetes 
egyeztetés alapján a szemétszállítók már-
cius 1. és november 30. között a háztartási 
kukaürítéssel azonos napon 3 köbméterig 
viszik el a háztartási lomokat. Időpontot a 
+36-22/350-111-es szám 111-es vagy 113-
as mellékén, vagy a bicske@saubermacher.
hu címen lehet kérni. Csak azok részesül-
hetnek a szolgáltatásban, akik rendszere-
sen fizetik a hulladékszállítás díját.

Időpontváltozás a szelektív  
hulladékgyűjtésben
A házak elé gyűjtőzsákba kitett műanyag-
hulladékot minden hónap első illetve 
harmadik péntekén, a papírhulladékot havi 
egy alkalommal, a hónap utolsó péntekén 
gyűjti össze szemétszállító.

Közöd?
A tervek szerint zsákutca 
lesz a Dózsa György 
utat a Karinthy Frigyes 
utcával összekötő Kis 
köz. A forgalmi rend 
várhatóan április elsejé-
től változik meg. Ez nem 
tréfa! A köz ugyan kicsi, 
de sok gyereknek mu-
tatja az utat az iskolá-
ba, és a miatta évek alatt óriásira duzzadt 
fejtörés csak az út meredekségével vethető 
össze.

Kisvállalkozói munkalehetőségek
Helyi cégek és vállalkozók is pályázhatnak 
Biatorbágy Város intézményeinek felújítási 
munkáira. A pályázati kiírás az Önkor-
mányzat honlapján található meg. Beadási 
határidő: 2011. március 21.

Parkgondozó kerestetik
A Képviselő-testület 
közbeszerzési eljárás 
keretében keresi azt 
a becsületes, gondos 
és megbízható vál-
lalkozót, aki szívesen 
ápolná Biatorbágy 
virágos parkterü-
leteit, játszótereit. 
A parkfenntartási feladatok pontos, hiva-
talos leírása és a pályázati kiírás a www.
biatorbagy.hu honlapon található meg.

Schindler Marcell Mór,
a tavalyi II. helyezett
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Eladó önkormányzati telek
Biatorbágy Város Képviselő-testülete pá-
lyázatot ír ki a József Attila utca 02/18 
helyrajzi számú ingatlan értekésítésére. 
A terület 1771 négyzetméteres külterüle-
ti szántó. Az ingatlanra zárt borítékban 
2011. május 6-án éjfélig az önkormányzat 
címére postázottan lehet licitálni. A kezdő 
eladási ár 21 400 000 forint. A borítékra 
kizárólag az alábbi pályázati jeligét kéri a 
kiíró feltüntetni: „Vételi ajánlat Biatorbágy 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2051 
Biatorbágy, József Attila utca 02/18 helyrajzi 
számú külterületi ingatlanra”

Csúszik a Szalonna
Az ott lakók kívánságainak teljesítése ér-
dekében három hónapra felfüggesztik a 
Szalonna utca és környezetét érintő kerék-
párút-építés kivitelezési munkáit. 
Ez idő alatt áttervezésre kerül a Füzes-pata-
kon átívelő kis híd, amely így az ott élők  
kérésére alkalmas lesz a személygépjármű-
vek forgalmának lebonyolítására is. 
A végső kivitelezési határidő a remények 
szerint nem változik.

Türelmi idő
A Biatorbágyi Vízművek Kft. 2011. ápri-
lis 30-ig türelmi időt biztosít az illegális 
csatornahasználatra vonatkozó bejelenté-
sekre és a 2010. december 31-ig kiállított 
lakossági számlák befizetésére. Ez időpon-
tig a bejelentett csatorna-szolgáltatások 
esetében a társaság eltekint a többletdíj 
kiszámlázásától, illetve a lakossági tartozá-
sokra a késedelmes befizetés miatt kiterhelt 
kamatot jóváírja mindazoknak, akik szám-
lájukat egy összegben rendezik. Az illegális 
csatornahasználat miatti büntetést nem 
érdemes kockáztatni!

Test –  
vérszerződés vagy rivalizálás?
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és 
az Európai Nagycsaládos Szövetség szer-
vezésében 2011. március 26-án 1700–1900 
óra között minikonferencia-sorozat lesz, 

amelybe számos európai ország család-
szervezetei kapcsolódnak be. A Biatorbá-
gyi Nagycsaládosok Egyesülete a Faluház 
nagytermében tartja konferenciáját, 
amelyen Dr. Gőbel Orsolya pedagógiai 
szakpszichológus, egyetemi adjunktus tart 
előadást „Testvéri kötelékek: társak és / vagy 
riválisok” címmel. A konferencia nyitott, 
minden érdeklődőt szívesen fogadnak. 

Iskolakóstolgató
Biatorbágyi Általános Iskola az első  
osztályosok beíratását megelőzően  
ISKOLAKÓSTOLGATÓT tart a leen-
dő első osztályosok és szüleik számára 
március 19-én 1000–1200 óráig a Szent-
háromság téri épületben, március 26-án 
1000–1200 óráig a Karinthy F. utcai épület-
ben. A programban beszélgetési lehetőség 
nyílik az igazgatónő, a német nemzetiségi 
tagozatvezető, az alsós munkaközös-
ség-vezetők és a leendő elsős tanító nénik 
részvételével. A beiratkozásra 2011. április 
1-jén 800–1800 óra és 2011. április 2-án 
800–1200 óra között kerül sor mindkét 
épület tanulói számára a Karinthy F. u. 4. 
szám alatt.

Családi rajzverseny
A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesüle-
te rajzpályázatot hirdet „Együtt a Család” 
címmel 3–6 éves, 7–12 éves és 12 év feletti 
korosztály számára. Az alkotások bekül-
dési határideje 2011. május 1. A rajzokat 
A4-es borítékban várják a BNE 2051 Bia-
torbágy, Deák Ferenc u. 14. címre. To-
vábbi információ és nevezési feltételek: a 
www.bianagycsalad.hu oldalon találha-
tók. Az első díj egy családi belépőjegy a 
tatabányai Gyémánt fürdőbe, a második 
egy művész festőkészlet, a harmadik egy 
profi rajzkészlet. Eredményhirdetés 2011. 
június 11-én a BNE Családi napján, a 
Füzes-patak partján lesz.

„Leültethetőket” keres a bíróság
A Magyar Köztársaság Alkotmánya ki-
mondja, hogy bizonyos – törvény által 
meghatározott – ügyekben és módon nem 
hivatásos bíráknak (ülnököknek) is részt 
kell venniük az ítélkezésben. A bírósági 
ülnökök megválasztására a Köztársasági 
Elnök a 2011. március 7. és április 30. 
napja közötti időszakot tűzte ki. Nem hi-
vatásos bírák jelölésére vár környékünkön 
a Budaörsi Városi Bíróság, a Pest Megyei 
Bíróság, a Budakörnyéki Bíróság, vala-
mint a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság. 
A biatorbágyról jelölni kívánt személyek 
nevét Biatorbágy Város polgármesteréhez, 
Tarjáni Istvánhoz kell benyújtani. A jelölés 
feltételeiről, módjáról a jelölhetők köréről 
bővebb tájékoztatás a város honlapján 
olvasható.

Március idusa

Talpra magyar! A város március 15-i meg-
emlékezése kedden 1745 órakor huszárok 
kíséretében fáklyás felvonulással és Kos-
suth nóták éneklésével kezdődik.
A felvonulás indulási pontjai:
• Herbrechtingen tér – Ritsmann Pál utca 

sarok
• Karinthy Frigyes utca, az általános iskola 

épületénél
• Szabadság utca – József Attila utca sa-

rok, a gyógyszertárnál
Az 1948–49-es szabadságharc emlékére 
készült ünnepi műsor 19 órától a Falu-
ház nagytermében lesz. Ünnepi beszédet 
mond Csenger-Zalán Zsolt, választókerü-
letünk országgyűlési képviselője. Közre-
működnek a Biatorbágyi Általános Iskola 
tanulói, a Füzes Néptáncegyüttes felnőtt 
csoportja, a Biatorbágyi Népdalkör és a 
Szakály Mátyás Férfikórus.


