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Húsvét elé
A Biatorbágyi Körkép hagyománya, hogy az évkör jeles egyházi ünnepeinek alkalmával a tele-
pülésünkön jelen lévő történelmi egyházak vezetőinek gondolatait közzéteszi. Húsvét közeled-
tével Mészáros Pétert, a Biai Római Katolikus Plébánia plébánosát kértük fel arra, hogy adjon 
lelki-szellemi útravalót olvasóinknak. (A szerk.)

Nagy ünnepre készül az egyház. Jézus Krisztus győzelmet aratott a halál felett, megmutatta 
nekünk szeretetét és hatalmát. Húsvét ünnepére készülünk a mostani nagyböjti időszakkal.

A húsvétot megelőző nagyböjt a keresztény ember számára a felkészülés, az összesze-
dettség, a bűnbánat kiemelt időszaka. Alkalmas arra, hogy hangsúlyosabb legyen az éle-
tünkben a megtérés lelkülete, amit elősegít az imádságban való elmélyülés, a lemondás és a 
felebaráti szeretet buzgóbb gyakorlása.

Az imádság „a szó szoros értelmében beszélgetés Istennel; tágabb értelemben a minden 
időben és helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartójá-
val” – írja a Magyar Katolikus Lexikon. Párbeszéd, hiszen Isten kezdeményezi ezt a kapcso-
latot, szólítja meg az embert. A gyakoribb imádsággal személyes kapcsolatunkat akarjuk 
erősíteni Istennel, hogy egyre inkább oda tudjunk figyelni az Ő szavára.

A böjti önmegtagadás és a lemondás a bűnbánat kifejezése. Nem öncélú dolog, hanem 
célja a lélek felemelése. Felismerése, tudatosítása annak, hogy bár a világ dolgai jók, de nem 
végső céljai az embernek. A teljes, tökéletes boldogságot az anyagi világ nem tudja megadni 
az embernek. Ahogy Szent Ágoston mondta: „Magadnak teremtettél minket Urunk, s nyug-
talan a mi szívünk, amíg csak el nem pihen Benned.”

A felebaráti szeretet cselekedeteinek gyakorlása pedig Isten akaratának felismerése éle-
tünkben, hiszen Jézus Krisztusnak az ember iránti feltétlen szeretete az alapja és a mintája. 
Jól jellemzi, hogy mennyire vagyunk képesek személyesen követni Jézust, és feltétele Isten 
iránti szeretetünknek, hiszen ahogy János apostol írja: „Mert aki nem szereti testvérét, akit 
lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát.” (1Jn 4.20)

A nagyböjti időszak az Isten felé törekvő ember személyes tette. Az egyház hagyománya 
eligazítást ad mindannyiunk számára, de mindannyiunknak személyesen kell megtölteni 
személyes nagyböjtünket tartalommal. Isten velünk van, segít bennünket.

Kívánom mindannyiunknak, hogy az áldott nagyböjti időszak végén húsvét öröme nyi-
tott szívre találjon bennünk.

Mészáros Péter plébános
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A Teremtőhöz megtért Hagyó József atya végső búcsúztatására Budapesten a Szent József-templomban került sor február 28-án. A szentmisét 
dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek mutatta be Spányi Antalnak, a székesfehérvári, valamint Balázs Bélának, a kapos-
vári egyházmegye püspökének, továbbá húsz paptestvérnek a koncelebrálásával. Az alábbiakban Sztankó testvérnek, a Jézus Kistestvérei férfi-
kongregáció képviselőjének a szertartáson elhangzott búcsúbeszédét közöljük.

Kedves Testvérek!
Sztanko kistestvér vagyok, a Jézus Kistestvérei férfi-szerzeteskongregáció 
tagja. Priorunk és elöljárói tanácsának nevében szólok Önökhöz. Ennek 
a szerzetesi kongregációnak volt tagja József testvérünk is: hivatalosan 
35 éve, de valójában sokkal régebben. Zágrábban, Horvátországban élek 
Pierre kistestvérrel, akivel közel 45 éven keresztül voltunk kapcsolatban, 
Józseffel együtt. A kongregációból más testvérek is rendszeresen látogatták, 
különösen a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején (Például Herbert 
kistestvér Bécsből, Maurice kistestvér Lengyelországból). De nem szeretnék 
csupán néhány történeti és földrajzi adat felidézésére szorítkozni ahelyett, 
hogy ne emlékeznék – még ha igen röviden is – arra, amit József jelentett 
nekem és nekünk, kistestvéreknek.

A börtönben eltöltött idők Józsefnek nem csak megpróbáltatást jelen-
tettek. Ezek az idők nagy változást hoztak az ő életében az Úr és néhány 
pap barát segítségével, akik társai voltak ebben a megpróbáltatásban. Az 
evangélium hirdetésében eltöltött aktív és gyümölcsöző lelkipásztori évek 
után József és társai – ha lehet így mondani – arra lettek kiválasztva, hogy 
ezután ne nyíltan hirdessék papként az evangéliumot, hanem csupán csak 
éljék, hiszen ez minden apostoli tevékenység legfontosabb dimenziója, mert 
e nélkül az evangélium szerinti élet nélkül az igehirdetés is hitelét veszítheti. 
Ekkor fedezte fel és szerette meg József a Jézus Kistestvérei szerzetesi közös-
ség lelkiségét, és lépésről lépésre tagja lett ennek a kongregációnak.

Mi jellemzi Charles de Foucauld és tanítványai, Jézus Kistestvérei fér-
fi és női szerzeteseit? Válaszként figyeljük meg az egyszerű elnevezésüket: 
„Petits Frères de Jésus” – Jézus Kistestvérei. 

„De Jésus”, azaz Jézusé
A názáreti Jézusban Foucauld atya felfedezi a közel lévő és jóságos Istent, 
aki egy lett közülünk, aki velünk jön az utunkon, aki a testvérünk lett. Jó-
zsef azt választotta, hogy ezt a testvérünkké lett Jézust követi, azok testvéré-
vé válva ő is, akikkel megosztja az életét.

„Gyengévé lenni a gyengékkel, erőssé az erősekkel” – mondta Szent Pál 
nekünk az első olvasmányban. Testvérünkre, Józsefre gondolva kiegészít-
hetjük ugyanezt a sort azzal, hogy „rab a rabokkal, munkás a munkások-
kal”, és azzal is, hogy „mint egy gyermek a gyermekek között, s mint egy a 
sérültek, fogyatékkal élők közül”, azért, hogy mindenhová egy kis embersé-
get vigyen: a szeretet mosolyát és gyengédségét.

Amikor Jézusnak adjuk át az első helyet, az emberek a testvéreinkké 
válnak. A konstitúciónk egyik mondata így hangzik: „[a Kistestvérek] az 
emberek között vannak, nem azért, hogy lelkipásztoruk vagy lelki vezető-
jük, hanem egyszerűen az ő testvéreik legyenek.”

„Petits”, azaz kicsik
Nem lehet valójában testvérnek lenni anélkül, hogy magunkat kicsivé ne 
tennénk, illetve ne lennénk azok az egyenlőség és a kölcsönösség viszony-
latában. Maga Jézus kisgyermekként jött közénk, gyengén és mindentől 
függve. Hogy félelemkeltés nélkül közeledhessünk másokhoz, egyszerűnek, 
kicsinynek, megközelíthetőnek kell lennünk Jézus iskolájában. Ahogy Jó-
zsef testvérünk tette! Egyszerűsége, jósága segítette abban, hogy mindenki-
hez jóakarattal és szimpátiával tudott közeledni, az ő szintjére lépve, vele 
haladva, annak ritmusában, legyen az közeli rokona vagy közel álló barát-
ja. A gyerekek és a fogyatékkal élők, az idősek, mindezek a „kicsinyek” jól 
érzékelték ezt. Megértve, szeretve érezték magukat József közelében. Na-
gyon egyszerű közeledésével, szavak nélkül is azt mondta mindegyiküknek: 
„Értékes vagy a szememben, szeretlek!”

Adjunk hálát József testvérünk életéért: számunkra és mindenkinek, 
aki találkozott vele, ő igazi tanúja volt Isten gyöngédségének. Imádkoz-
zunk, hogy „a földbe hullott mag” a szeretet bőséges termését hozza ezen az 
áldott magyar földön, amelyet annyira szeretett!

Az egyházfők, illetve a szerzetes testvérek ezúton is köszönik a bia-
torbágyiaknak a népes jelenlétét. Az eseményt a Bonum TV rögzí-
tette. József atyáról és a Jézus Kistestvéreiről további olvasnivalót a 
www.nazaret.hu oldalon lehet találni, illetőleg a jezuskistestverei32@
gmail.com e-mail címre írásbeli megemlékezést, avagy képet küld-
het bárki, amelyeknek a felhasználásával szeretnék bemutatni 
mindazt a gazdagságot, amit Jóska atya hites életpályája jelentett 
és jelent a világ számára. BK

Miből mire futja?
Aligha hiszem, hogy sok olyan biatorbágyi 
állampolgár akad, akinek álmatlan éjsza-
kái lennének városunk önkormányzatának 
pénzügyi stabilitásán aggódva. Sokaknak 
van éppen elég fejtörést okozó problémájuk 
a saját megélhetésükkel, különösen annak 
fényében, hogy nemrégiben csődbe ment a 
DRB bankcsoport, amelynek két fiókinté-
zete is cserbenhagyta betéteseit városunk-
ban. Mindezek ellenére e lap hasábjain is il-
lőnek tartjuk beszámolni az önkormányzat 
2015. évi költségvetési tervéről, amelyet feb-
ruár 26-án fogadott el a tisztelt ház. 

A költségvetés megalkotásának elsőd-
leges célja, hogy a képviselő-testület meg-
határozza az adott időszakban megvalósí-
tásra váró feladatokat, biztosítsa a kötelező 
és önként vállalt feladatok elvégzéséhez 
szükséges pénzügyi források körét és nagy-
ságrendjét. A képviselőknek lehetőségük 
nyílt annak eldöntésére, hogy mely felada-
tokat milyen színvonalon kívánnak ellátni. 
A költségvetés összeállításakor az intézmé-
nyek megfelelő működtetésének biztosítása 
mellett kiemelt szempont volt a „Funkció-
bővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B 
kódszámú Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – integrált településfejlesztés 
Pest megyében” című pályázat befejezése. 
A még megvalósítandó két projektelemhez, 
a viadukt alatti körforgalomhoz és a táj-

házhoz a szükséges forrásokat meg kellett 
teremteni. Az iskolai férőhelyek biztosítá-
sához pedig a Sándor–Metternich-kastély 
úgynevezett TSZ szárnyában öt tanterem 
megépítéséhez kell hozzájárulni.

Rendeletének összeállítása során a kép-
viselő-testület kizárólag azokkal a bevételi 
forrásokkal számolhatott, amelyek min-
den kockázati elem nélkül megilletik az 
önkormányzatot. A bevételek körét, vala-
mint a költségvetési szabályozás feltételeit 
a Magyarország 2015. évi költségvetéséről 
szóló, 2014. évi C. törvény, valamint az 
önkormányzat hatályban lévő rendeletei, 
rendelkezései határozzák meg. Az önkor-
mányzat által alkalmazott három helyi 
adónem, az építményadó, telekadó és a 
helyi iparűzési adó súlyponti szerepet kap 
a város bevételeiben. A képviselő-testület 
nem számolt sem az adómérték, sem pedig 
a bevezetett adónemek bővülésével.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy az ál-
lam által biztosított feladatalapú támo-
gatások és a helyi bevételek összességéből 
mire futja 2015-ben. 

Néhány meghatározó kiadás: március 
elején el kell különíteni a körforgalom 
megépítésére „megnyert” pályázathoz 450 
millió forint, április elején pedig az öt tan-
terem építéséhez szükséges 390 millió fo-
rint önrészt. Az óvodáskorú gyermekek el-

helyezésének érdekében a nyár elején közel 
100 millió forintos kiadás várható, amely-
ből a Bajcsy-óvoda bővítésére, korszerűsí-
tésére kerülhet majd sor. A Szily-kastély 
homlokzatának felújítására – amely be-
ruházással immár egykori teljes pompáját 
visszanyerheti eme műemlék – 40 millió 
forintot tett félre a testület. (Jó hír, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a na-
pokban elnyert 13 millió forint maximális 
összegű támogatás is a rendelkezésünkre 
áll.) Az új helyi építési szabályzat megalko-
tásához közel 20 millió forintra lesz szük-
ség. A város intézményeinek működtetése, 
a közétkeztetés, a szociális ellátás, az egész-
ségügy, az orvosi ügyelet, a védőnői és csa-
ládsegítői szolgálat, a civilszervezetek és a 
sportélet támogatása, a közbiztonság és a 
közlekedésbiztonság javítása, a város üze-
meltetése (például a zöld területek, a köz-
világítás, a köztemetők, az utak, járdák, 
árkok kezelése, fenntartása) mind olyan ki-
emelt feladat, amelyekre pénzt kell fordíta-
ni. Tehát sommásan megállapítható, hogy 
az idei év legnagyobb feladata nem a költ-
ségvetés elkészítése, hanem a végrehajtása 
lesz. A megvalósítás szigorúan takarékos, 
racionális feladatellátást igényel, amelynek 
követelményeit és felelősségi rendszerét az 
elfogadott rendelet tartalmazza.

 Biatorbágyi Körkép

Német nemzetiségi közmeghallgatás
A közelmúltban közmeghallgatást tartott Biatorbágy Város Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata (NNÖ). A február 17-i esemény 
hallgatósága előtt Rack Ferencné elnök asszony beszámolt a szerve-
zet elmúlt évi tevékenységéről, benne kiemelten az októberi válasz-
tásokról és a kitelepítési emlékhely létrejöttéről. 

A 2015-ös év munkatervére rátérve a további eredményes érdek-
védelem és az identitásmegőrzés területein végzendő tennivalókat 
jelölte meg a nemzetiségi önkormányzat elsődleges feladataként. 
Ez utóbbi téren kiemelte a nemzetiségi oktatás-nevelés segítését, a 
Ritsmann-iskola támogatását szolgáló jótékonysági rendezvények 
szervezését, a diákcsereprogram folytatását. Az érdekvédelmi terü-
letet részletezve megvalósítandó célként szóba került a Benedek 
Elek Óvoda Szent László utcai Tagóvodájának német nemzetiségi 
önkormányzati fenntartásba vétele, valamint egy a város által biz-
tosítandó – a német nemzetiség önálló használatában álló – iro-
dahelyiség és rendezvényterem iránti igény kielégítése. Igényként 
merült fel továbbá német nyelvű feliratok kihelyezése a közintéz-
ményeken, a városi önkormányzat döntéshozatali rendszerében 
való markánsabb részvételi lehetőség, valamint a Fő utcában jelen-
leg kialakítás alatt álló tájház használatával kapcsolatos kérdések 
rendezése.

Ezt követően Wéber Ferencné alelnök ismertette az NNÖ és a 
Turwaller Stammtisch Egyesület ez évi részletes rendezvényter-
vét, majd Pintér Tiborné kuratóriumi elnök a „Tiefe Wurzeln” Mély 
Gyökerek Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről és eredményeiről 
adott rövid tájékoztatást.

Az oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos aktuális kér-
déseket érintő napirend keretében elsősorban a Ritsmann-iskola 
infrastrukturális gondjai és azok megoldási lehetőségei kerültek 
szóba: a szűkös elhelyezési lehetőség bővítése azáltal, hogy az épü-
letet kizárólagosan a nemzetiségi iskola vehesse birtokba, valamint 
az iskolaudvar állapotának és használhatóságának javítása a mű-
ködtető városi önkormányzat hathatós anyagi hozzájárulásával.

A rendezvény utolsó témaköreként a NNÖ más nemzetiségi 
szervezetekkel (helyi alapítványok, egyesületek) kötött, illetve a 
torbágyi egyházközséggel megkötendő együttműködési megálla-
podásairól szólt elnök asszony.

A közmeghallgatás során elhangzott kérdésekre és felvetésekre 
a városi önkormányzat részéről Varga László alpolgármester reagált 
röviden, amit a jelen lévő polgárok és tisztségviselők közti kötetlen 
beszélgetés követett.

Biatorbágyi Körkép
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Közbiztonságról sokszemközt
Lakossági kérésre közbiztonsági fórumot szervezett az önkormányzat az új városrészben élő polgárok, a rendőrség és a polgárőrség részvéte-
lével. A Dévai utcai óvodában megtartott, 50-60 környékbéli lakost vonzó eseményen Tarjáni István polgármester mellett a körzet utcáinak 
önkormányzati képviselői – Tálas-Tamássy Richárd, Sólyomvári Béla és Varga László – is részt vettek. A szakmai oldalt a budaörsi rendőrka-
pitányság bűnügyi osztályvezetője, Orosz János alezredes, valamint a helyi körzeti megbízotti szolgálattól Pénzes László főtörzszászlós és Pitti 
Gyula törzszászlós képviselte.

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy bűnelkövetési sta-
tisztikánk kedvezőbb, mint Pest megye vagy az ország sok más 
hasonló méretű településén. Azonban érthető, ha egy-egy konkrét 
bűneset károsultját ez nem vigasztalja, ezért nem is a statisztika fe-
lől közelít a problémakörhöz. A közbiztonság-javulás egyik kitörési 
pontjának azt tartja, ha a polgárság, az önkormányzat és a rendvé-
delmi szervezetek rendelkezésre álló lehetőségeiket összehangoltan 
és egyesítve vetik be a bűnözőkkel szemben. A városi polgárság eb-
ből a feladatból az egymásra való odafigyeléssel, a polgárőrség anya-
gi vagy személyes közreműködéssel való támogatásával tudja kiven-
ni a részét. A jelenlegi 20 fős biatorbágyi polgárőrlétszámból csupán 
egyetlen ember él a lakóparkban, s ez nagyon rossz arány. Fontos 
lenne, hogy olyan polgárőrök erősítsék a csapatot, akik közvetlen 
lakókörnyezetükben jó helyismerettel, ismerősként mozognak.

A városvezető ezután számot adott a közbiztonság terén az 
elmúlt időszakban teljesített, illetve az idénre tervezett önkor-
mányzati szerepvállalásról. Többek között arról, hogy 2010–2014 
között a képviselő-testület megteremtette a térfigyelő rendszer 
műszaki feltételeit, és üzembe helyeztette a torbágyi oldalra beve-
zető utak mentén már működő, rendszám-azonosítóval is rendel-
kező kamerákat. Évről évre 4-4,5 millió forinttal támogatja a város 
a polgárőrség tevékenységét, valamint hozzájárul a rendőrök által 
is használt polgárőrautók üzemben tartásához. Lehetőség szerint 
a technikai fejlesztésből is kiveszi a részét, így tavaly egy nagy tel-
jesítményű személyautót vásárolt az autópark bővítésére. Az idén 
kiépül a kamerarendszer a biai oldalra is, amivel tulajdonképpen 
egy megfigyelőgyűrű létesül a város körül. Ez már önmagában 
elrettentő erejű lehet a nem becsületes szándékkal hozzánk érke-
ző „vendégek” számára, az elszánt bűnelkövetők autói pedig jól 
kiszűrhetők lesznek. A hallgatóság döbbenten vette tudomásul, 
hogy a kamerarendszer kiépítésében a helyi kábeles szolgáltató el-
zárkózott az önkormányzattal való együttműködéstől, ezért a ve-
zeték nélküli hálózat kiépítése az optimálisnál jóval több pénzbe 
és időbe kerül.

Orosz János alezredes elmondta, a kapitányság személyi állo-
mányának állandó bővítésére egyelőre nem lát sok esélyt, így a 
biatorbágyi rendőrlétszám növelésére sem. Ugyanakkor a meglé-
vő rendőri erők és az alkalmilag idevezényelt járőrök körültekintő 
szervezésével gyakorlatilag napi szinten folyamatosan tudják biz-
tosítani a rendőri jelenlétet Biatorbágyon.

Pénzes László felvetette, hogy kellő létszámú polgárőrséggel 24-
48 órás váltásban megvalósítható lenne az állandó utcai és moni-
torok előtti jelenlét egyaránt. Véleménye szerint a bűnelkövetés, 
a bűnözők nélküli város utópia. A mai bűnözők jó része életvi-
telszerűen űzi ezt a „szakmát”, minden „szaktudásuk” megvan 
hozzá. Mivel városunk polgársága többnyire jobb módú, sajnos 
ez a körülmény a bűnelkövetők számára is vonzóbbá teszi Biator-
bágyot, s minden kínálkozó lehetőségre lecsapnak. Ezért nagyon 
fontos az emberek elővigyázatossága. Például autóriasztók besze-
reltetése, a telepített lakásriasztók beélesítése, vagy hogy parkoló 
járművekben nem hagyunk csomagot, értéktárgyat. A technikai 
fejlesztésekkel és a folyamatos járőrözéssel a rendőrség és a pol-
gárőrség elsődleges törekvése a bűnelkövetők kiszorítása a város-
ból, ha pedig mégis idejönnek, akkor természetesen az elfogásuk 
is. Riasztások esetén céljuk a 3-4 percen belüli helyszínre érkezés, 
ami növeli a tettenérés esélyét, s így visszatartó ereje lehet a bűn-
elkövetők részére.

A fórum zárásaként a lakossági kérdésfeltevéseket és javaslato-
kat részint helyben megválaszolták a jelen lévő rendőrök és város-
vezetők, részint az önkormányzat szakembereivel megvizsgálják 
azok alkalmazási lehetőségeit. Legvégül néhány nem kifejezetten 
közbiztonsági, de a témához közel álló kérdéskör is felmerült 
a lakosság részéről. Így például a közlekedési morál romlása, a 
gyorshajtók és más KRESZ-szabályok be nem tartóival szembeni 
hatékonyabb fellépés igénye, a kutyatartással és -sétáltatással kap-
csolatos anomáliák kezelésének mikéntje.

BK

Figyelem! Az adóbevallások közelgő beadáskor a felajánlható egy 
százalék kedvezményezettjeként akár a polgárőrség is megjelölhe-
tő. (Lásd a Hírek rovatunkat!)

Új segélyezési rend
Március 1-jétől országosan átalakult a szociális támogatások rend-
szere. A változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, át-
alakul, új elnevezést kap, vagy máshonnan lesz igényelhető, mint 
eddig. A segélyezési formák közül a jövedelemkompenzáló támo-
gatások ezentúl a járásoktól igényelhetők, míg a kiadáskompenzá-
lókat a települési önkormányzatok adhatják, saját költségvetésük 
terhére. A járási támogatásokat közvetlen állami költségvetési for-
rásból fizetik ki az arra jogosultaknak, országosan egységes elvek 
alapján. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a támogatásoknak a megál-
lapításába az önkormányzatoknak nincs beleszólása. Ebbe a körbe 
tartozik például a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint 
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, amely a 
korábbi rendszeres szociális segélyt váltja fel. Továbbra is a járási 
hivataltól lehet igényelni az időskorúak járadékát, az alap-, kiemelt 
és fokozott ápolási díjat, az alanyi és normatív közgyógyellátást, 
valamint természetbeni juttatásként az egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultságot. 

Március 1-jével több korábbi önkormányzati támogatási és se-
gélyezési forma (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési tá-
mogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellá-
tás, helyi segély) megszűnik, és egységes elnevezést kap, amelynek 
neve települési támogatás. Azon érintettek, akiknek az esetében a 
méltányossági ápolási díj megszüntetésre került, illetve akiknek a 
méltányossági közgyógyellátásra vagy a lakásfenntartási támoga-
tásra való jogosultsága hamarosan lejár, külön értesítő levélben, 
nyomtatvány megküldésével kaptak tájékoztatást további teen-
dőikről.

A települési támogatásokhoz, segélyekhez mintegy háromezer 
településen az állam forrást is biztosít, így az önkormányzat nem 

hivatkozhat arra, hogy nincs pénze segélyezésre. A magas helyi 
adóbevétellel rendelkező településeknek – ebbe a kategóriába tar-
tozik Biatorbágy is – saját vagy részben saját forrásból kell meg-
oldaniuk a segélyezést. 

Biatorbágy város képviselő-testülete a 2015. február 26-ai ülé-
sén módosította az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. sz. rendeletét. A változ-
tatás értelmében a jövőben települési támogatáson belül lakhatási, 
gyógyszer-, ápolási és hátralékkezelési támogatást kérhetnek a rá-
szorulók. Az önkormányzatoknak a szociális törvényben ugyan-
akkor előírták, hogy helyi rendeletükben kötelességük – az átme-
netileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek 
részére – krízissegély lehetőségét biztosítani rendkívüli települési 
támogatás elnevezéssel. A helyi jogszabály szerint ezentúl ilyen 
rendkívüli települési támogatás címén igényelhető például a ko-
rábbi önkormányzati és temetési segély.

A természetben nyújtott tüzelőtámogatás elnevezésű segélye-
zési formát a szociális tárgyú jogszabályok változása nem érintette, 
ez a korábbiakhoz hasonlóan jelenleg is változatlan jogosultsági 
feltételekkel vehető igénybe.

Az érdeklődők – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – ügy-
félfogadási időben továbbra is a Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si Osztályának osztályvezetőjéhez (Pomaházi Krisztina) és ügyin-
tézőihez fordulhatnak részletes tájékoztatásért. A támogatások 
igényléséhez szükséges nyomtatványok megtalálhatók az ügyfél-
szolgálaton, valamint letölthetők a www.biatorbagy.hu honlapról, 
a „városháza–polgármesteri hivatal–igazgatási osztály” útvonalon 
keresztül.

eMeL

Pénzintézeti visszaélés
A Magyar Nemzeti Bank több évtize-
des visszaélés-sorozatot gyanított a Bu-
da-Cash Brókerháznál, ezért február 
24-én azonnali hatállyal felfüggesztette 
működési engedélyét, és a brókerházzal 
összefüggésbe hozható Dél-dunántúli 
Regionális Bank (DRB) bankcsoporthoz 
tartozó négy banknál is korlátozó intéz-
kedéseket, így a betétkifizetés egymillió 
forintos korlátozását rendelte el. Leállí-
tották a bankkártyarendszert, és az inter-
netbank, valamint az ATM-ek működteté-
sét is felfüggesztették. A bankszámlákról 
nem kerültek teljesítésre az állandó, illet-
ve rendszeres, a határidővel berögzített 
átutalási megbízások, a csoportos besze-
dési megbízás, a felhatalmazó levél alap-
ján történő beszedési megbízások. A ban-
kokhoz felügyeleti biztosokat rendeltek 
ki. 2015. február 25-én a biatorbágyi fi-
ókintézetek is bankszünnapot tartottak. 

Február 26-ára kiderült, hogy a betétesek, 
bankszámla-tulajdonosok részére előző-
leg megállapított egymillió forintos kifi-
zetési keret helyett csak 60 ezer forintnak 
lehet fedezete. 

2015. március 3-án a Magyar Nemze-
ti Bank (MNB) visszavonta a DRB Bank-
csoporthoz tartozó kisbankok – DRB 
Dél-dunántúli Regionális Bank Zrt., ÉRB 
Észak-magyarországi Regionális Bank 
Zrt., BRB Buda Regionális Bank Zrt. és 
a Dél-dunántúli Takarék Bank Zrt. – te-
vékenységi engedélyét. A betétesek még e 
hónapban hozzájutnak megtakarításaik-
hoz, amelyet az Országos Betétbiztosítási 
Alap (OBA) automatikusan fizet majd ki, 
s amelyhez a jegybank elegendő forrást 
nyújt. Az intézkedések oka, hogy az MNB 
vizsgálatának megállapítása szerint a kis-
bankok eszközeinek értéke nem nyújt fe-
dezetet a velük szembeni követelések telje-

sítésére. Sőt, mivel a Buda-Cash Brókerház 
Zrt. súlyos, bankonként tízmilliárdos 
nagyságrendű összegekkel nem tud elszá-
molni, emiatt a hitelintézetek saját tőkéje 
is negatívvá vált. 

Az engedély-visszavonó határozatok-
kal automatikusan, külön kérés nélkül 
megindul az Országos Betétbiztosítási 
Alap kártalanítási eljárása. Az OBA a be-
tétgaranciával érintett valamennyi betét-
re – a lakossági és a vállalati megtakarí-
tások e körbe tartoznak – törvényi előírás 
alapján 20 munkanapon belül maximum 
mintegy 30 millió forintig kárkifizetést 
teljesít. A korábbi tapasztalatok szerint az 
OBA a törvényes határidőnél sokkal gyor-
sabban fizetett a betéteseknek. A DRB 
Bankcsoport sem mérete, sem tevékenysé-
ge alapján nem jelent kockázatot a magyar 
pénzügyi rendszer stabilitására.

Forrás: MNB

Felhívás
Mindazon érdeklődők jelentkezését várja a Biatorbágyi Pol-
gárőrség, akik szívesen vennének részt a szervezet munkájá-
ban és a város közbiztonságának javításában.

A polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségeiről és feltéte-
leiről bővebb tájékoztatást ad Pénzes László körzeti megbízott 
a 30/868-4561-es telefonszámon.
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ÜZENŐ FÜZET
Biatorbágyi Általános Iskola

Versenyeredményeink
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka hatékonyságának egyik 
mércéje tanulóink tudásának megmérettetése a különböző me-
gyei, illetve országos szintű versenyeken. Az előző években, va-
lamint már ebben a tanévben is sok szép versenyeredményünk 
született, ami tanulóink felkészültségét, pedagógusaink sikeres 
tehetséggondozó tevékenységét dicséri. A versenyeken csak a leg-
jobbakat értékelik, de nekünk az is fontos, hogy egyre több gyere-
ket vonjunk be a felkészülésbe. Nagy örömünkre ebbe a munkába 
az újonnan érkezett kollégák is bekapcsolódtak.

Az őszi Bolyai-csapatversenyek (matematika, magyar) megyei 
fordulóján egy első, egy második, egy negyedik, egy ötödik és két 
hatodik helyezést értünk el, az országos fordulón pedig egy hetedi-
ket. A kistérségi szavalóversenyről egy első, egy második, egy har-
madik és egy negyedik helyezéssel jöttek haza tanulóink. 

A második félévet is sikeresen kezdtük. A játékos sportverseny 
első fordulóján ezüst-, a megyei fordulón bronzérmet szerezett csa-
patunk. Gaál Csenge (8. a) Pilisvörösváron a megyei Kazinczy szép-
kiejtési versenyen hatodik helyezett lett. A Lotz János helyesírási 
és szövegértési verseny megyei fordulóján Pintér Laura (8. c) máso-
dik, Sipos Dorka (7. c) harmadik, Fekete Anna (8. c) és Jászfalusi Borka 
(8. a) ötödik, Gábor Panna (8. a) hatodik, Kali Boglárka (8. c) és Kalina 
Gergő (8. a) hetedik, Gróf Botond (8. c) kilencedik, Pankotai Krisztián 
(8. a) tizedik lett. Sipos Dorka és Pintér Laura itt elért eredményük-
kel egyúttal bejutottak az országos döntőbe. Köszönjük a felké-
szítést Willinger Ágnes és Pilling Adrien tanárnőknek. Két sikeresen 
teljesített forduló után Szabó Kristóf (8. c) is az országos döntőn 

mérheti össze tudását a versenytársakkal a Varga Tamás-matema-
tikaversenyen. Felkészítő tanára Kantár Emese.

A földrajz-földtan verseny iskolai fordulóján elért eredményeik 
alapján a megyei versenyen is jelen lesznek tanulóink: Sipos Dorka 
és Gróf Botond képviseli iskolánkat.

A Zrínyi Ilona-matematikaverseny megyei fordulóján elért 
pontszámok alapján hét tanulónkat hívták be eredményhirde-
tésre.

Évek óta jó eredményeket hozunk a „Zsámbéki-medence kis 
matematikusa” versenyről. Ebben a tanévben Szabó Kristófnak, Ko-
leszár Csomának (6. d) és Szarka Vicának (6. a) szurkolhatunk a dön-
tőben.

Gratulálunk a már győztes tanulóknak és felkészítő tanáraik-
nak, a még versenyzőknek pedig eredményes felkészülést és sikeres 
versenyzést kívánunk!

Biatorbágyi Általános Iskola

Helyesbítés 
Előző lapszámunk Mi újság mifelénk? című írásának képalá-
írásában a 8. osztályos kitűnő tanulók között Piroska Lázár 
neve helyett bátyjának, Piroska Mártonnak a neve jelent meg. 
Márton is kitűnő tanuló volt, de idén testvére, Lázár ért el ki-
váló tanulmányi eredményt. Elnézést kérünk a tévedésért, egy-
ben gratulálunk a családnak!

Nyitott iskola
Iskolanyitogató programsorozatunk első 
eseménye február 6-án volt, amelynek a 
Szily-kastély épülete adott otthont. Külön 
öröm volt számunkra, hogy sokan meg-
tiszteltek minket jelenlétükkel. Az eddigi 
gyakorlattól eltérően először szakmai be-
szélgetésre invitáltuk a szülőket. Doboziné 
Herder Éva logopédus és Hompoth Csilla 
fejlesztőpedagógus előadása hasznos ta-
nácsokat, ismereteket nyújtott az iskolába 
készülő gyermekek szüleinek. Iskolánkról 
és a jövő tanév terveiről Marx Árpád igaz-
gató úr adott bővebb tájékoztatást. Vége-
zetül bemutatkoztak a szülőknek leendő 
első osztályaink tanítói: Szebeni Angyalka, 
Dobróka Angéla és Bauer Gabriella.

Alsó tagozatunk a hagyományos ér-
tékekre építve, azokat megőrizve szervezi 
munkáját, amire nagyon büszkék vagyunk. 
A nevelés-oktatás során az alapkészségek 

szilárd kialakítását, a szokások megala-
pozását és a személyes törődést hangsú-
lyozzuk. Ehhez biztosítjuk a változatos 
és hatékony tanórai és tanórán kívüli te-
vékenységeket. A leendő első évfolyamon 
kiemelten megjelenik a hagyományőrzés, 
a művészeti nevelés (ének-zene, vizuális 
kultúra, kézművesség, néptánc), amelyeket 
szakköri foglalkozásokkal erősítünk. Szá-
mos sportolási lehetőséget is biztosítunk. 
Erősségünk a csapatmunka, a közös tenni 
akarás!

Fontos számunkra a személyiség sok-
oldalú fejlesztése. Alapvető törekvésünk, 
hogy minden gyermek megkapja a neki 
megfelelő nevelést, oktatást, tehetséggon-
dozást, szükség esetén a felzárkóztatást, 
fejlesztést. Már első osztálytól ismerked-
hetnek a gyermekek az angol és német 
nyelvvel. 4. osztálytól megjelenik a diffe-

renciált nyelvoktatás több órában. Lénye-
gesnek tartjuk az első négy esztendőben 
a tanuláshoz való pozitív hozzáállást, a 
helyes tanulási szokások megismerését, a 
rendszeres gyakorlás szükségességét. A ta-
nulási munka mellett nagy hangsúlyt kap a 
játékosság, a cselekvésbe ágyazott ismeret-
szerzés, az élményszintű tapasztalatszer-
zés, amely biztosítja az óvoda-iskola átme-
net zökkenőmentességét. 

Számunkra minden gyerek ugyanolyan 
fontos!

Következő Iskolanyitogató progra-
munkon a gyermekek a leendő elsős tanító 
nénik vezetésével játékos foglalkozásokon 
vehetnek részt.

Időpont: 2015. március 21., szombat, 
10 óra. Helyszín: Szily-kastély. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szilágyiné E. Katalin

Alapítványi köszönet
A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány hagyományteremtő 
szándékkal 2015. február 21-én rendezte meg első bálját. A meg-
jelentek magas létszáma, a támogatói jegyek bevétele mind-mind 
visszajelzés számunkra, hogy kezdeményezésünk jó, hasznos célt 
szolgál. Külön öröm volt, hogy Tarjáni István polgármester úr is 
eljött, és támogatta alapítványunkat. Köszönjük mindenkinek, aki 
személyes megjelenésével megtisztelte rendezvényünket, köszönet 

a támogatói jegyet vásárlóknak és mindazoknak is, akik tárgyi fel-
ajánlásokkal gazdagították az estet.

Nagy Krisztina elnök

A bál megnyitójáról készült felvétel az önkormányzati televízió ar-
chívumában tekinthető meg, amely Biatorbágy város honlapján 
keresztül érhető el.

Pintér Laura

Sipos Dorka
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Bezárt az Ovisuli
Az idei tanévben – szakítva a korábbi, Iskolakóstolgató névre 
hallgató egynapos rendezvénnyel – más módon is igyekeztek az 
iskola tanítói megismertetni az intézményt a leendő elsősökkel 
és szüleikkel. Ez lett az Ovisuli, amely négy alkalommal nyitot-
ta ki kapuit. Lehetőség szerint egy-egy ünnepünkhöz vagy ün-
nepkörhöz kapcsolódtak a foglalkozásai. Ilyen volt például a 
Márton-nap, az advent és a karácsony. Ezeken a délutáni progra-
mokon az alsó tagozatos munkaközösség tagjai kézműves-fog-
lalkozásokat, daltanulást, sütést, sportos programokat állítot-
tak össze a gyermekeknek, akik így bepillanthattak az iskola 
életébe, megismerhették a tanító néniket, illetve az iskola egyes 

tereit, a tantermeket, a tankonyhát, a tornatermet, és megnéz-
hettek egy-egy osztály által megtanult előadást.

A szülők tájékoztatást kaptak az iskola életéről, a fejlesztő-
pedagógus pedig hasznos tudnivalókkal látta el őket az iskola-
érettségről.

Talán ez a rendezvénysorozat – a több alkalom, a sokféle te-
vékenység – pontosabb képet tudott adni az intézményről, mint 
a korábbi években egy-egy napra összeállított program. Most 
zárja kapuit az Ovisuli, de ősszel a beiratkozott elsősöknek már 
az igazi suli nyit ki.

Koczor Viktória, a humán munkaközösség vezetője

Verseny és megemlékezés
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola február vé-
gén tartotta a hagyományos házi német vers- és prózamondó ver-
senyét. Osztályonként 12 tanuló mondhatta el versét vagy prózá-
ját. A zsűri a kistérségi versenyre a megadott keretszám alapján a 
következő tanulókat juttatta tovább: 
1–2. osztály: Földvári Dominik, Németh Kornél, Tombor Ágoston, 

Fingerhut Ervin, Bakai Tímea, Kutnyánszky Lili
3–4. osztály: Atzél Ilona, Kővári Zsófia, Szabó Flóra, Maráczi Bori, Tor-

dai Csilla
5–6. osztály: Csaplár Júlia, Szabó Fanni, Mucsi Emma, Zalka Nándor
7–8. osztály: Szablár Dorina, Fórizs Dóra

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában február 24-
én lezajlott fordulóból Mucsi Emma és Földvári Dominik jutottak 
tovább a megyei versenyre, amely április 17-én Pilisvörösváron lesz. 
Gratulálunk a szép eredményekhez, további eredményes felkészü-
lést kívánunk!

A házi német vers- és prózamondó verseny keretén belül isko-
lánk tanulói megemlékeztek a német ajkú lakosság kitelepítésének 
szomorú eseményéről is. A műsort Fischer Rita tanárnő állította ösz-
sze. Az ünnepség végén Rack Ferencné igazgatónő, valamint Megyeri 
Zsófia és Gáspár Miklós 8. b osztályos tanulók elhelyezték a Faluház 
falán lévő emléktáblánál iskolánk koszorúját. Puskás Nóra

Benedek Elek Óvoda

Örökmozgó Alapítvány 
Az adóbevallási határidők közeledtével 
idén is szeretnénk kérni önöket, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékával 
támogassák az óvoda alapítványát. Eh-
hez elegendő adóbevalláskor az Örök-
mozgó Alapítvány adószámát megadni: 
18692639-1-13.

Ezúton tájékoztatjuk a szervezet te-
vékenysége iránt érdeklődőket, hogy a 
2012-es adóév után befolyt, 856 383 fo-
rint összegű „szja 1 százalékot” az alapít-
vány – további támogatásokkal kiegészít-
ve – 2014-ben használta fel. A tagóvodák 
nevelőtestületeivel egyeztetve vásároltunk 
udvari mászóvárat, óvodai fektetőket, 
napernyőket, készíttettünk ütéscsillapító 
burkolatot, építtettünk árnyékot adó per-
golát. Minden óvodai csoportnak kreatív-

kellék-csomagot adtunk át, emellett több 
gyermekprogramot is támogattunk.

Köszönjük mindazoknak az önzetlen-
ségét, akik akár felajánlott munkájukkal, 
akár anyagi eszközökkel vagy tevékeny-
ségünk elismerésével támogatták kez-
deményezéseinket. Külön köszönjük az 
Örökmozgó Alapítvány céljaira 2013-ban 
felajánlott „adó 1 százalékokat”, amelyek-
nek nyomán 931 812 forint érkezett eddig. 

2015-ben az alapítvány különös figyel-
met szeretne fordítani a Fő utcai Vadvirág 
Óvoda szabadtéri játéklehetőségeinek bő-
vítésére. 

A szervezet közhasznú tevékenységéhez 
bárki folyamatosan csatlakozhat támoga-
tás befizetésével. Az alapítvány bankszám-
laszáma: 10403208-50526772-52491003, 

amelyet a K&H Bank vezet. Közlemény-
ként megadható a kedvezményezett óvo-
da neve, például „Vadvirág”. Így a jelenlegi 
óvodások családjai vagy a hajdani óvodá-
sok által utalt támogatások is az adott tag-
óvoda javára gyűlnek.

A támogatásról kérésre adójóváírásra 
jogosító igazolást adhatunk, ehhez a tá-
mogató nevét, címét, adószámát is kérjük 
megadni az átutalási megbízás közlemé-
nyében.

Amennyiben tevékenységünket bár-
mily módon segíteni kívánják, kérjük, 
vegyék fel a kapcsolatot az Örökmozgó 
Alapítvány képviselőjével, Horváth Dori 
Gabriellával (30/646-6261).

Örökmozgó Alapítvány
2051 Biatorbágy, Fő u. 61.

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

Kazinczy-verseny
Február közepén rendezték meg Pilisvörösváron a megyei Kazin-
czy-versenyt, amelyen iskolánkat a 7–8. osztályos kategóriában 
Megyeri Zsófia (8. b) képviselte. A versenyre egy szabadon választott 
20. vagy 21. századi szöveg felolvasásával kellett készülni. Zsófinak 
egy az otthonról szóló Wass Albert-szöveget választottunk: „Nem 
csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, 
mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon… És hogy ebben a körülöttem lévő 
széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól 

érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy sü-
völt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám 
tartoznak. Ez az otthon.”

A másik szöveget a szervezők választották. Azzal csak ott a ver-
senyen ismerkedhettek a tanulók néhány percig, majd szöveghű 
és értő módon kellett felolvasniuk. Zsófi – akit Koczor Viktória ma-
gyartanár készített fel a versenyre – végül megyei második helye-
zést ért el.

Svábbál – farsangi bál
Február 14-én hagyományőrző rendezvé-
nyeink egyik kiemelkedő eseménye zajlott 
a Faluházban: a svábbál-farsangi bál. 

Minden osztály saját műsorszámmal 
készült a rendezvényre. A bemutatott tán-
cokat komoly felkészülés előzte meg. Az 
iskolai táncórákon nagyon sokat gyakorol-
tak a tanulók azért, hogy ezen a délutánon 
és estén szüleik és a vendégek színvonalas 
produkciók után tapsolhassanak. A gyer-
mekek nemcsak a programokban, hanem a 
tombolajegyek árusításában, a vendégek fo-
gadásában, az előkészületekben is aktívan 
részt vettek. A tanulók szülei sütemények-
kel, tombolatárgyakkal, támogató jegyek 
vásárlásával is hozzájárultak a bevételhez. 
Ezeket ezúton is köszöni intézményünk.

A bál két részben zajlott, először az 
1., 2. és 3. osztályosok táncait nézhette meg 
a közönség. Szünet után pedig a felsősök 
és a 4. évfolyamosok következtek. Mindkét 
részt a 6. f és a 7. b osztályosok keringője 
nyitotta meg. A hagyományőrző táncok 
után az osztályok egyéb táncos műsorai 

következtek. Ezek között volt csacsacsa, 
country is. Ezen a rendezvényen hirdette 
ki Ibolya néni az iskolai Maskentag legsi-
keresebb, legötletesebb jelmezeinek ered-
ményét is. A műsort a tanárok tánca zárta, 

amely ismét nagy siker volt. A rendezvény 
bevételét a nyelvi labor felszerelésére for-
dítja az iskola, ezzel is hozzásegítve a ta-
nulókat a minél eredményesebb és hatéko-
nyabb idegennyelv-tanuláshoz.
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Czuczor Gergely Iskola

Mulatozás, majd elcsendesedés
Iskolánkban, a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskolában nagy 
hangsúlyt fektetünk az évkör különböző időszakainak és esemé-
nyeinek tudatos megélésére. Helyünket keresve a világban biz-
tonságot ad az az állandó körforgás, amely kijelöli számunkra 
a különböző cselekvések és magatartásformák idejét és módját. 
A közösen megélt ünnepeink, emlékezéseink formája a hagyo-
mányápolás mellett a hagyományteremtés lehetőségét is magá-
ban foglalja. Ugyanakkor közösségteremtő és együttes alkotóerő 
is. Mivel intézményünk még fiatal, csupán három éve kezdtük 
meg a gyerekek nevelését és oktatását, fontos felelősségünk az is-
kola értékrendje szerint kialakítani és szervezni életünket. Ennek 
megfelelően a közelmúlt két eseményéről számolok be.

2015. február 6-án tartottuk farsangi mulatságunkat. Idén 
az első osztály a népmesék világába kalauzolt el minket, külön-
böző népekkel és szokásaikkal ismerkedhettünk a másodikosok 
jóvoltából, és egy vásári forgatag részesei lehettünk a harmadik 
osztályban. A délelőtti órák játékos vetélkedőkkel teltek, de a 
nap legizgalmasabb része ebéd után következett, amikor beöltöz-
tünk a jelmezeinkbe. Minden osztály a saját szépen feldíszített 
termében mutatkozott be, és látta vendégül a többi évfolyamot. 
Az elsősök kis versikével adták tudtunkra kilétüket, bár a legtöbb 
gyereknél az ügyesen megalkotott jelmezek alapján is felismerhet-
tük, hogy éppen melyik mesébe csöppentünk. A második osztály 
a különböző népek zászlójával volt fellobogózva. Itt a gyerekek 
a Virágéknál ég a világ kezdetű gyermekdal dallamára énekeltek 
önmagukat bemutató szöveget. Utána minden nép képviselője 
vagy képviselői előadtak valami rájuk jellemző produkciót. Volt 
ott indián csapat, testőr, vitéz, alakoskodó, holland kislány, japán 
hölgy. Hallhattuk és láthattuk többek között a szultán énekét, 
a skót vicceit, az eszkimó igluját, a vadnyugat mesterlövészeinek 
vicces jeleneteit. A harmadikosok termében igazi vásári hangu-
lat fogadta a betérőket. Az asztalok roskadoztak a portékáktól, 
fölöttük cégérek lógtak, hirdetve egy-egy szakma jelenlétét, mö-
göttük mesteremberek kínálgatták büszkén termékeiket. Először 
a kikiáltó köszöntötte a vendégeket. Ezután az A karádi falu vé-
gén kezdetű népdal csendült fel, majd ki-ki sorban egy-egy versi-
ke segítségével mutatkozott be. Az előadás után minden vendég 
kapott egy fabatkát, amiért cserébe a fabatkás asztalnál kivá-
laszthatott és elvihetett vásárfiaként valami neki tetszőt. Persze a 
többi mesterembernél is nagy volt a tolongás. Szépen sorakozott 
könyvárus, szabó, cipész, varrónő, kosaras, sajtkészítő, lókupec – 
természetesen lóval –, kovácsműhely kovácsokkal, cukrászda, vé-
gül pedig a kocsma, ahol a szép kocsmárosnék jó szívvel mérték 
a málna- és bodzaszörpöt, és ahol oly szívesen múlatták az időt 
a juhászok. Legnagyobb sikere talán a cukrászdának volt, hiszen 
a plüssmuffinok mellett igazi csemegéket is vásárolhatott az ide-
látogató. Végül tánccal zárult a napnak ez a bemutatkozós része. 
A harmadikosok moldvai ördögtáncot adtak elő. Amikor min-
denki fáradtan lehuppant, akkor kezdődött a tombola. Minden-
kinek jutott zsákbamacska, és a sok értékes tombolanyeremény 
is hamar gazdára talált. A nap végén a szülők is részesei lehettek 
farsangi jókedvünknek. 

Még pár napig örültünk a szép díszítésnek, aztán „elmúlott a 
hosszú farsang...” 

Hamvazószerdán lelki napon készültünk az évkör következő 
időszakára, a nagyböjtre. Reggel szentmisére mentünk a biai ka-
tolikus templomba, ahol a hamvazkodás szentelményének felvé-
telében részesültünk. Emlékeztünk, hogy porból lettünk, és porrá 
leszünk, és az örök élet reményére gondoltunk. Bohn István atya 
gyerekekhez szóló kedves szavai a jócselekedetekre is felhívták a 
figyelmünket. Az iskolába visszatérve a délelőtt is ennek jegyében 
telt. Csendes beszélgetések, énektanulás, kézműveskedés jellemez-
ték ezt a napot az osztályokban. Elindítottuk az angyalkázást, 
amelyet már nagyon vártak a gyerekek. A jócselekedetek és az egy-
másra figyelés gyakorlására tanít minket ez a játék. Mindenki húz 
egy nevet, és akit húzott, annak válik arra a hétre az angyalkájá-
vá. Figyelmesség, apró ajándékok, titokzatoskodás és az örömteli 
adok-kapok meglepetések izgalma érződik a levegőben.

Az előttünk álló negyven nap a befelé fordulás, az önvizsgálat 
és a bűnbánat ideje, hogy mindezeknek a segítségével méltókép-
pen készülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére. Mi-
közben törekszünk a megtisztulásra, a Szentlélek munkája által 
ki-ki áldássá válhat környezete számára. Az a szándékunk, hogy 
iskolánk gyermekei is átélhessék azt az áldást és azt az örömöt, 
amit Jézus Krisztus feltámadása adhat mindazoknak, akik így ké-
szülnek a húsvétra.

Benke Ildikó tanító

Iskolanyitogató programjaink meghívója a 15. oldalon. 

Biai Református Iskola

Vidámság, jókedv, derű

Farsangi mulatság a refiben
Mindnyájan nagy izgalommal készültünk február 20-ára, a Falu-
házban tartandó farsangi „bálunkra”. Nemcsak diákjaink és peda-
gógusaink, nemcsak a szülők, hanem a nagycsoportos óvodások is 
nagyon várták a délutánt. Többségükben szintén jelmezben jöttek, 
így részt vehettek ők is a farsangi felvonuláson. A zsúfolásig meg-
telt teremben igényes, szép műsort láthattunk. Az igazgatói kö-
szöntés után a harmadikosok néptánc-népi játékok bemutatójával 
nyitottuk meg a délutánt. Fergeteges jókedvvel, életképszerűen, 
nagy élvezettel adták elő programjukat, megalapozva a délután jó 
hangulatát.

A következő szám az első osztályosok mesejátéka volt. A Szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő barack című darab igényes, gördü-
lékeny, szép és nagyon jól átélt előadás volt. Mind a huszonnyolc 
gyermek rendkívül magabiztosan, hibátlan szövegmondással, szé-
pen oldotta meg a feladatát.

Ugyanezt mondhatjuk el a másodikosok játékáról is. A Palkó 
és a szamara című mese színpadra vitelét nagy érdeklődéssel néz-
ték a többiek. Hatalmas tapssal jutalmazták az igazán magas szín-
vonalú előadást. A harmadikosok A magányos pásztor című mesét 
játszották el. Ez is igen komoly színpadi produkció volt. Mind a 
szereplők játéka, mind a mese átélése, beszéde, mind a színpadkép 
nagyon-nagyon jól sikerült.

Az előadásokat karneváli jelmezes felvonulás követte. A fel-
vonuláson a jelen lévő jelmezes óvodások is részt vettek. Közben 
a büfében a szeretetvendégség finomságai várták a vendégeket. 
Tombola, zsákbamacska is színesítette a délutánt, amely hangula-
tos táncházzal fejeződött be.

Este igazán jó érzéssel mehettünk haza a valóban igényes, vi-
dám együttlét után. Köszönjük a Faluháznak, a szülőknek és a 
gyülekezet tagjainak áldozatos segítségét, támogatását.

Ábrahám Ferencné igazgató

Búcsú Barta Annuskától
Jóllehet az utóbbi hónapokban sok betegséggel küzdött, mindannyian közeli felgyógyulásában 
reménykedtünk. Annál jobban lesújtott bennünket a drámai hirtelenséggel bekövetkezett halála. 
Barta Anna 1968. március 12-én született, és 2015. február 11-én, egy hónappal a 47. életévének 
betöltése előtt ért véget földi pályafutása. Halálát nemcsak a közvetlen családja éli meg nagy vesz-
teségként, hanem mindazok, akik ismerték őt. Annuskát vagy Hugit, ahogy magunk között szó-
lítottuk, sokan ismerték és szerették, mert ő is mindenki felé szeretetet sugárzott. Amikor csak rá 
gondolunk, emlékezetünkben mindig az a szelíd, csendes és mosolygó arc jelenik meg, amilyen-
nek egész élete során ismertük őt. Annuskát különösen is erős szálak fűzték a biai református 
gyülekezethez, amelyet gyerekkorától haláláig második családjának érzett, és amelyben nem csak 
passzív tagként volt jelen. Élete szinte gyermekkorától egybeforrott a kóruséval, de szívéhez talán 
még ennél is közelebb állt a gyermekekkel való foglalkozás. Istentől való ajándéknak tekintette, 
hogy az elmúlt év szeptemberétől iskolatitkárként dolgozhatott a református iskolában. 

Bár az életből való korai távozása miatt szomorúság tölti el szívünket, vigasztal bennünket az 
a hit, hogy halála nem megsemmisülést, hanem megérkezést jelent ahhoz az Istenhez, akit ő úgy 
ismert meg élete során, mint aki maga a Szeretet. 

Molnár Sándor biai református lelkész
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MIÉNK ITT A TÉR
Mikulás-ajándék gumicsizma-égetőknek
Akiket zavar az egészségüket károsító füst, amely sajnos igen gyak-
ran elhomályosítja Biatorbágyon a napot vagy – a magukat szem-
fülesnek tartó, a jogszabályokat sárba tipró gaz égetők miatt – a 
csillagokat, azoknak jó hír, hogy 2014. december 5-én remek aján-
dékot hozott a Mikulás. 2015. március 5-én lép ugyanis hatályba a 
belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűz-
védelmi Szabályzatról, ezzel a korábbi szabályozás [a 28/2011. (IX. 
6.) BM rendelet] hatályát veszti. Az új szabályozás megváltoztatja a 
szabadtéri tűzgyújtás szabályait is.

Ezen új szabályok alapján belterületen tilos a szabadtéri égetés.
A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet égetésére, a tarlóége-

tésre, a növénytermesztéssel és az ingatlanhasználattal kapcso-
latban keletkezett hulladék égetésére is. Azaz leveleket, füvet, fát, 
virágot és gallyat sem égethetünk a szabadban. Egyéb hulladék 
égetése (például reklámszatyor és társai) pedig már eddig is tilos 
volt. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavé-
delmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a 
tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Az új 
szabályozás a kerti főzést, grillezést, illetve szalonnasütést alapve-
tően nem tiltja, azonban az erdőkben időszakosan elrendelt tűz-
gyújtási tilalom érvényes lehet rá.

Külterületen sem gyújtogathatunk szabadon, hanem csak és 
kizárólag engedélyezett és úgynevezett „irányított égetést” végez-
hetünk. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság engedélyét tíz nappal a tervezett égetés előtt 
meg kell hogy kérje, és az engedély alapján, az engedélyben foglal-
tak szerint végezheti ezt a tevékenységet. Ebben az esetben is csak 
növények égethetők. Fontos szabály, hogy a tüzet folyamatosan fel-
ügyelni kell, és gondoskodni kell az eloltásáról.

A szabadtéri tüzek észlelésének, ellenőrzésének érdekében – le-
gyen az tilalmazott belterületi vagy engedélyezett külterületi – az 
önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által 
megbízott személyek a kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő 
létesítményeket térítésmentesen igénybe vehetik.

Az új szabályozás – többek között – szigorítja a lakóépületek-
ben vagy azok melléképületeiben tárolható tűz- és robbanásveszé-
lyes anyagok mennyiségére, veszélyességi fokára vonatkozó előírá-
sokat is.

A 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) alapján továbbra is lehető-
ség van arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete ren-
deletben szabályozza a belterületi avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó előírásokat, és lehetővé tegye a természetes növényi 
hulladékok szabadtéri elégetését. 

Külterületek vonatkozásában a Belügyminiszter 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelete azonban a fenti szabályoktól nem enged 
eltérést. A felsőbb szintű jogszabály szigorodását mindenkép-
pen szükséges és indokolt a helyi szabályozásnak is követnie. 
A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatko-
zó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabály-
szegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás 
megszegéséért alapesetben százezer forinttól egymillió forintig 
terjed a tűzvédelmi bírság. Az okozott károkért a tűz okozóját 
felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt vagyontárgyak ká-
rosodnak, vagy emberek kerülnek veszélybe, és a tűzokozó ellen 
büntetőeljárás is indulhat. A gumicsizmát pedig inkább fényesít-
sük ki az olajos rongyokkal, tegyük ki az ablakba, hátha érkezik 
bele új ajándék.

Dr. Juhász Andrea Julianna

Rajtol a kertverseny
Miután városunk önkormányzata újfent csatlakozott a „Magyarország legszebb konyhakertje” mozgalom-
hoz, itt a lehetőség, hogy a biatorbágyi kerttulajdonosok versenyre keljenek, és eldőljön, kié is lesz 2015-ben a 
legszebb. Jelentkezési lapot a Faluház információs pultjánál lehet kérni, vagy interneten is letölthető a Faluház 
honlapjáról (http://faluhaz.biatorbagy.hu/). A kertművelő programhoz az egyéni jelentkezőket május 8-ig 
várják a szervezők.

„A legszebb konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertje elnevezésű 
országos program az otthoni kertgazdál-
kodást hivatott népszerűsíteni a lakosság 
körében, szakmai előadásokkal, fórumok-
kal segítve az újonnan csatlakozókat és a 
ma is aktív résztvevőket, valamint díjazva a 
legszebb kertek művelőit.
„A legszebb konyhakertek” települési 
szintű programban való részvétel felté-
telei:
–  a programhoz való önkéntes csatlako-

zás;
–  saját tulajdonú (vagy megművelésre át-

engedett) balkonnal, kerttel, udvarral, 
telekkel, földterülettel való rendelkezés, 

amelyen (vagy annak egy részén) az illető 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 
termeszt.

Kategóriák:
–  balkon – erkélyen kialakított;
–  mini – 50 m2-ig;
–  normál – 50 m2 felett;
–  zártkert 1. – zöldséges;
–  zártkert 2. – gyümölcsös; 
–  zártkert 3. – vegyes;
–  közösségi – csoportok, szervezetek. 
Elvárások és bírálati szempontok:
–  minimum ötféle növény/gyümölcs ter-

mesztése, balkonon öt-, edényben há-
romféle növény; 

–  gondozott kert, rendezett környezet;

–  öko-, biomódszerek alkalmazása;
–  permetezésnél permetezési napló;
–  öntözés esetén csapadékgyűjtés;
–  gyógy- és fűszernövények;
–  technológiák;
–  komposztálás;
–  madárbarát kert;
–  másod-, harmadvetés;
–  minőségi növények.

A jelentkezéshez a Faluház művelődésszer-
vezője, Szolnoki Brigitta nyújt segítséget a 
23/301-636-os vagy a 30/337-4765-ös tele-
fonszámon.

Forrás és további részletek:  
www.legszebbkonyhakertek.hu
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SPORTPERCEK
Sportmelléklet Viadukt SE Biatorbágy, elnök: dr. Cserniczky Tamás.  

E-mail: viaduktse@gmail.com. Lapzárta minden hónap 20-án.

Sportéletünk átalakul, megújul
A motorizáció, az elektronika, az infor-
matika korszaka azt eredményezte nap-
jainkra, hogy miközben sokat beszélünk 
az egészséges testmozgás fontosságáról, 
mind a felnőttek, mind a fiatalok és az is-
koláskorú gyerekek többsége egyre keve-
sebbet mozog, kevesebbet sportol. A fen-
tiek orvoslásaként, mintegy első lépésként 
állami nevelési programmá vált általános 
iskoláinkban a mindennapos testnevelés. 

Ezenfelül szülők, gyerekeik jövőjén 
aggódva, maguk kezdeményezik az óvo-
dai mozgáskoordinációs gyakorlatok, az 
iskolai tornaórákon felüli testmozgás be-
vezetését, a valóban rendszeres és verseny-
szerű testedzést, amely éppoly alaposan és 
módszeresen foglalkozik a testi neveléssel, 
mint az iskolában az egyéb tantárgyak ok-
tatásával. Mindezek világosan mutatják az 
egészséges életmód és a rendszeres sport-
élet egyre nagyobb társadalmi felértékelő-
dését. Az 1930-as években Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas tudósunk fogalmazta 
meg máig hatóan talán legpontosabban a 
sport értelmét, fogalmát. Idézzük ezt fel: 

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy 
sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, 
a mérkőzés az életért való nemes küzdelem 
szimbóluma… A sport a játék alatt tanítja meg 
az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári 
erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, 
az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartás-
ra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az 
önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és 
mindenekelőtt a »fair play«, a nemes küzdelem 
szabályaira.”

Közismert, hogy Biatorbágyon az el-
múlt tizenöt-húsz évben a Viadukt Sport-
egyesület sokat fejlődött. A meglévő hiá-
nyosságaink mellett ezt szemléletesen 
mutatják az önkormányzat által megva-
lósított öltöző- és pályaépítések, az éves 
pénzbeli támogatások fokozatos növeke-
dése, a sportegyesületben létrejövő új szak-
osztályok, a labdarúgás területén az NB 
III.-at is megjárva a megyei szintre kerülés 
és megmaradás mellett az utánpótláskép-
zés sikeres megvalósítása. Az utánpótlásba 
fektetett eddigi munka eredményeként 
tizenkilenc biatorbágyi nevelésű játékos 
játszik napjainkban felsőbb osztályokban. 
Budaörsön, a Felcsút Akadémián, a Duna-

újváros, a Ferencváros, az Újpest, a Győri 
ETO, a Videoton csapatoknál és Tajti Má-
tyás az FC Barcelonában.

Ugyanakkor az egyesületi tagok és szé-
lesebb körben a biatorbágyi lakosság által 
közvetített színvonalbeli elvárások, a fenti-
ekben említett változások megnövelték az 
egyesületi irányítással, szervezéssel szem-
beni elvárásokat, fejenként és évente két-
száz-háromszáz napnyi társadalmi mun-
kát kívánva a vezetőségi tagoktól, aminek 
az utóbbi időben már az egyesület nem 
tudott hiánytalanul megfelelni. A Viadukt 
Sportegyesületnek nemcsak sportlétesít-
ményekben, sportszakmai tudásban, pénz-
ügyi támogatásban kell gazdagodnia és 
lépést tartania, hanem egy korszerű, új irá-
nyítási rendszer kialakításában is, amely-
nek alapvető jellemzője kell legyen az át-
látható gazdálkodás és működés. 

A fenti összetett követelménynek Bia-
torbágyon akkor tudunk megfelelni, ha a 
helyi sportéletben az önkormányzati sze-
repvállalás az eddigieknél nagyobb mér-
tékben jelenik meg, a helyi kulturális élet 
és a helyi művészeti oktatás színvonalához 
mérhető módon.

Örömmel tájékoztatok minden érdek-
lődőt, hogy a 2014 novembere óta tartó 
előkészítés eredményeként a képviselő-tes-
tület a 2015. február 26-i ülésén egyhangú-
lag elfogadta azt az öt határozatot, amely 
a biatorbágyi sportélet eddigi egyszintű 
rendszerét kétszintűre hajlandó változ-
tatni, az anyagiak tekintetében jelentős 
önkormányzati többlet-hozzájárulás vál-
lalásával (www.biatorbagy.hu). A Viadukt 
Sportegyesület mint önálló jogi személy a 
márciusi taggyűlésén alakítja ki és fogadja 
el állásfoglalását. 

Sportéletünkben a tervezett megújítási 
folyamat a következő alapelvek betartása 
mentén lett kidolgozva: 
1. Biztosítani kell az 1903-ban alapított 

sportegyesület jogszerű tovább élését, 
a széles körű sportéletet, az igazságos-
ság összekötő erejét, a közösségi érté-
kek iránti áldozatvállalást, a társadal-
mi munka értékét és megbecsülését, a 
sport közösségteremtő és nevelő hatá-
sát, a színvonalas klubéletet.

2. Gondoskodni kell új sportágak befoga-

dásáról, az abszolút amatőr sportolás, 
az egészséges életmód támogatásáról.

3. Gondoskodni kell a sportélet minél 
színvonalasabb tárgyi, anyagi feltételei-
nek bővítéséről, a sportolási körülmé-
nyek javításáról, a működtetés színvo-
naláról.

4. Gondoskodni kell a városban folyó 
sportszakmai munka színvonalának 
folyamatos emeléséről, a sport szelle-
méhez tartozó sportsikerekről.

5. A város óvodáiban, iskolában folyó 
sportélet fontos része a város sportéle-
tének.

6. Gondoskodni kell megfelelő utánpót-
lás-nevelésről minden életképes szak-
osztályban.

7. A sport területén is gondoskodni kell 
Biatorbágy város minél magasabb szin-
tű képviseletéről Pest megyében, Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt.

8. Biztosítani kell a jogok és kötelezettsé-
gek harmonikus megvalósítását a város 
sportéletének egész területén. 

9. Biatorbágy város sportéletének új szer-
vezeti rendjét a fentiek szellemében ki 
kell dolgozni, és 2015. július 1-jei ha-
tállyal be kell vezetni. Ehhez igazodóan 
mind az önkormányzatban, mind a 
Viadukt Sportegyesület taggyűlésén is 
meg kell hozni az átalakuláshoz szük-
séges döntéseket.

Az önkormányzat vállalásai (2015. feb-
ruár 26.):
1. Teljes körű önkormányzati tulajdo-

nosi hányaddal létrehozza a Viadukt 
Nonprofit Sport Kft.-t azzal a céllal, 
hogy ennek keretében biztosítsa a helyi 
élsport működését. A jelenlegi megyei 
I. osztályú felnőttfutballcsapat és az 
NB I. B-s sakkcsapat átvételéről dön-
tött. A két élcsapatunk a bajnokságban 
továbbra is Viadukt Sportegyesület né-
ven szerepel. 

2. Az önkormányzat betervezte a Viadukt 
Nonprofit Kft. előzetesen meghatáro-
zott anyagi és személyi feltételrendsze-
rének és működési rendjének költsége-
it a 2015. évi városi költségvetésbe. Az 
önkormányzat vállalja további pénz-
ügyi támogatók felkutatását.

3. 2015. március–április hónapban sor 
kerül a Viadukt Nonprofit Kft. sport-
szakmai munkájának és a város sport-
életében betöltendő teljes körű szere-
pének a kidolgozására. 

4. Az önkormányzat és a Viadukt Sport-
egyesület kidolgoz egy új együtt-
működési megállapodást, amelyben 
meghatározzák és szabályozzák a 
sportegyesület és az önkormányzat, 
továbbá a tulajdonában álló Viadukt 
Nonprofit Kft., valamint a működési 
feltételek biztosításában közreműködő 
Városgondnokság kölcsönös minden-
napi együttműködését. A működtetési 
feladatok közül az önkormányzat tö-
rekszik a tárgyi, anyagi feltételek minél 
teljesebb körű biztosítására. Ugyan-
akkor az önkormányzat a jövőben az 

eddigieknél rendszeresebben kívánja 
ellenőrizni a sportegyesület gazdálko-
dását.

5. A Viadukt Nonprofit Sport Kft. műkö-
dési költségeit támogatók bevonásával 
az önkormányzat biztosítja. A Viadukt 
Sportegyesület tervezett pénzügyi for-
rásai: a tagdíjak, az utánpótlásképzés 
állami támogatásai, szülői támogatá-
sok és szükség esetén az önkormányzat 
pénzügyi támogatása. 

A Viadukt Sportegyesület szükséges 
vállalásai:
1.  A Viadukt Sportegyesület a 2015. már-

ciusban esedékes taggyűlésén fogad-
hatja el átalakított új alapszabályát, 
amelyből a tervek szerint 2015. július 
1-jei hatállyal kikerülne a jelenleg a 
Pest megye I. osztályban szereplő fel-

nőtt-labdarúgócsapat és az NB I. B-s 
sakkcsapat működtetése. Újraválaszt-
hatják a vezetőséget, és gondoskodhat-
nak az alapelvekben meghatározott, 
az egyesületre háruló feladatok érvé-
nyesüléséről. Részletesen kidolgozzák 
az egyesületi feladatokat, a hatáskö-
röket és a jogosultságokat, illetve az 
ezek gyakorlásához elengedhetetlenül 
hozzátartozó tagi kötelezettségvállalá-
sokat, a tisztségviselők feladatkörét, a 
törvényes működés minden feltételét. 
A Viadukt SE-nek továbbra is fel kell 
vállalnia a sportkultusz városi tudato-
sítását, ápolását. 

2.  A Viadukt SE jelenlegi vezetősége a tag-
gyűlésre terjeszti elő a megfogalmazott 
határozati javaslatait.

Szakadáti László alpolgármester

Felnőttlabdarúgás  
A titok nyitja: teljes erőbedobás
Rovatunk az elkövetkező időszakban olyan fiatalokat mutat be, akik Biatorbágyon kezdték el sportpályafutásukat, 
itt tanulták sportáguk alapjait. Napjainkban pedig már méltó módon képviselik településünket, és sok más híresség 
mellett viszik jó hírünket a világ minden tájára. Ennek a tervezett sorozatnak első állomásaként rendhagyó riportot 
készítettünk Tajti Mátyással, a Barcelona és a magyar U17-es utánpótlás-válogatott labdarúgójával.

– Az utóbbi időben elég sok írás jelent meg veled kapcsolatosan a hazai 
sajtóban, ami természetes, hiszen nem mindennapi, hogy hazánkból vá-
lasztanak manapság játékost egy vagy esetedben több gigaklub ügynökei. 
Mi egy kicsit beljebb szeretnénk lépni a személyes aurádba, ha engeded. 
Elárulnád azokat az érzéseidet, amikor megtudtad, keresnek, figyelnek, 
akarnak, és nem egy hazai klubtól, hanem…

– Emlékszem, hogy egyik este édesapámmal vártuk a telefon-
hívást, mert jelezték, hogy keresni fognak minket. Akkor még nem 
tudtuk, hogy melyik klub jelentkezik be a vonal végén, mi fog tör-
ténni. Aztán jött a telefon. Miután édesapám letette, kérdeztem, 
hogy kik voltak. Kik szeretnének engem? Aztán jött a válasz: a leg-
nagyobbak! Ekkor nagyon megörültem. De ezek után már nem 
úgy néztem a nagy klubokra, hogy úristen, de szeretem őket, ez hi-
hetetlen… Csak arra figyeltünk, hogy melyik klubnál tudnék a leg-
jobban fejlődni, és így is hoztuk meg a döntést. De sose dobtam el 
az agyam, hogy a Barcelonában vagyok, és nem is szálltam el ettől. 
Tudom, hogy én még egy „senki” vagyok, és csak egy lehetőséget 
kaptam, hogy legyek „valaki”, és én ezzel élni is akarok.

– Mikor kezdődött az egész sztorid? Mikor erősödött az az érzés, hogy 
a labda sokáig a legfontosabb tárgy lesz életedben? Gondolom, ilyen családi 
háttérrel ez nem váratott sokáig magára. 

– Nem volt kérdés, hogy focizni fogok. Már születésem óta 
mindig ott volt a labda. A családban szinte mindenki focizott, így 
hát én is beálltam a sorba. Bele is szerettem, de a szüleim sose eről-
tették, hogy a labdarúgást válasszam. 

– Beszélj nekünk az eddigi pályafutásod alakulásáról és meghatározó 
edzőidről! Melyik stáció mit adott neked, mit tanultál az adott időszakok-
ban, amit elvihettél magaddal Katalóniába?

– Zágonyi István volt édesapám mellett az egyik első edzőm, 
még a „stáb” tagja volt Toncsi bácsi (Kummer Antal – a szerk.). Zágo-
nyi István keze alatt a foci alapjait tanulhattam meg, csakúgy, mint 
Toncsi bácsinál. A Biatorbágyon eltöltött évek voltak az elsők, a 
legfontosabbak, amikor már érezhető volt, a foci fontos dolog lesz 
az életemben. Ez természetes is, hiszen minden játékosnál az első 
évek meghatározóak, a futball örök szerelemmé válik, és eldől az 
is, hogy érdemes-e komoly célokban gondolkodni. Az edző, edzők 
meghatározóak, de itt emelném ki, hogy az első és örök edzőm 
mindig is édesapám volt és lesz egész életében, aki minden pilla-
natban azon volt és van a mai napig, hogy megadjon minden tá-
mogatást és lehetőséget nekem. Ő látta meg először, hogy milyen 
szintre juthatok. Mindig is hitt bennem, és ez azóta sem változott. 
A legfontosabb a biai években, hogy annyi időt tartózkodhattam 
a pályán, amennyit csak akartam, és én nagyon sokat akartam. Ha 
épp nem edzésem volt, akkor a Kolozsvári úti pályán töltöttem az 
időmet. A foci olyan volt, mint másnak az étel, gyakran „éheztem”, 
és az éhséget csillapítani kellett. Itt Bián erre volt lehetőségem.

– Lépjünk egy nagyot a Kolozsvári utcából. Hogyan kell elképzelnünk 
a La Masiában, a Barcelona edzőközpontjában az életet? Milyenek a felté-
telek? Minden aranyból van, és a fűszálak is vigyázzállásban várják a jövő 
sztárjait? Ki van osztva a melegítéshez a felszerelés, bekészítve az energia-
italok, gyümölcsök, varázsszerek? A labdákat elrúgjátok, és kész, majd visz-
szahozza valaki? Szóval mik a szabályok, szokások? Természetesen csak 
azokat az információkat kérjük, amelyek nem szigorúan titkosak.

– Nem szabad semmi ilyesmit elképzelni! Nem istenek vannak 
az akadémián, hanem csak gyerekek, mint bárhol máshol. Szerin-
tem semmi extra az akadémia, nekem inkább egy hotelre hasonlít. 
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Az edzéseknél mi visszük magunknak a vizet, mi felelünk az el-
tűnt szerelésekért, és ha elrúgjuk a labdát, természetesen vissza is 
kell hoznunk. Nem kapunk semmilyen varázsszereket sem, mert 
nem abban rejlik a titok, hogy hogyan lehet valaki kiváló focista. 
Minden azon múlik, hogyan végzed el az edzésen a feladatokat. 
Ha sprintelni kell, sprintelsz-e, vagy csak odafutsz. A gyakorlatot 
csak ímmel-ámmal csinálod, vagy teljes intenzitással. Itt mindenki 
maximális erőbedobással végez mindent, mert van egy céljuk, hogy 
futballisták legyenek, és ezért mindent meg is tesznek.

– A klubnál többen vagytok külföldiek. Ez összehozza az érkezőket, 
vagy egységesen mindenki mindenkivel barátkozik? Neked van már „jó 
pajtásod”, akivel meg tudod beszélni azokat a dolgokat, amelyeket egy ilyen 
idős srác megbeszél a haverjaival, barátaival? Hogy telik egy napod, van 
időd egyáltalán megismerkedni valamikor ezzel a csodálatos várossal? 

– Mindenki barátkozik mindenkivel. Vannak, akikkel jóban 
vagyok, de még vannak nehézségeim a barátkozással a nyelvből 
adódóan, de dolgozom rajta. Időm sok van, hogy ismerkedjek a 
várossal, mivel majdnem minden délelőttöm szabad, iskolába nem 
járok, hanem edzés előtt van másfél óra spanyolórám. Általában ki 
is szoktam használni ezeket a szabad délelőttöket.

– Találkoztál már azzal az óriási nimbusszal, amely körülveszi 
Kubalát, Czibort, Kocsist? Mondta-e már például a fodrászod, hogy halló, 
kis magyar legény, remélem, te is bekerülsz a nagy magyarok sorába?

– A fodrászom még nem mondta, mivel nem járok itt fodrász-
hoz, de ha meghallják az emberek, hogy Magyarország, az első, ami 
beugrik nekik, az Kubala, Kocsis és Czibor. Nagyon nagy tisztelet 
övezi itt őket, amit meg is érdemelnek.

– Szakmázzunk egy kicsit! Hogy látod az esélyeket, kijuthatunk-e má-
jusban a bulgáriai U17-es Európa-bajnokságra? Van realitása? Sok kritika 
éri manapság már az utánpótlásunkat is, az egész rendszert, a szereplőivel 
együtt.

– Persze hogy kijuthatunk! Kaphattunk volna sokkal nehezebb 
csoportot is, de nem így történt. Nem lesz könnyű dolgunk, de mi 
mindent meg fogunk tenni azért, hogy a csapat sikeresen szerepel-
jen, és kijussunk az Európa-bajnokságra.

– Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Reméljük, elkerülnek a sé-
rülések, sikerül állandósítani jó formádat a bajnokságban, U17-es váloga-
tottunk kijut az Eb-re, és minden egyéb vágyad is teljesül! Hajrá, Barcelona 
és hajrá, Viadukt!

Tóháti István

Tavaszi rajt
A tél végi alapozást követően március ele-
jétől csapatunk szinte változatlan összeál-
lításban (csupán három játékos távozott, s 
kettő új érkezett a keretbe) folytatja szerep-
lését Schindler Szabolcs irányítása mellett, 
a Pest megyei I. osztályú bajnokságban. 
A 2014/2015-ös bajnoki szezon előttünk 
álló március–áprilisi fordulói:

U7-es és U9-es tornák
Viadukt SE U7-es, azaz ovis korosztályú csapata is megkezdte a fel-
készülését. Rendhagyó tornán vettünk részt Diósdon a múlt héten. 
3:3 elleni játék volt négy kapura. A játék lényege, hogy a gyerekek 
kihasználják a pálya széleit, fejleszti az észlelést-érzékelést, és fo-

lyamatos gyors döntéshozatalra 
kényszeríti őket. Mérkőzések 
közben rengeteget használják a 
korosztályban kiemelt fontos-
ságú technikai elemeket (csel, 
labdavezetés). Az ilyen tornák-
kal lefektethetjük a játékintel-
ligencia szilárd alapjait. Díjazás 
nem volt a tornán, hiszen a cél 
a játék megszerettetése ebben 
a korban. Részt vevő csapatok: 
Tabáni Spartacus, KISE, Diósdi 
TC, Viadukt Se. Részt vevő já-
tékosok: Szántay Ádám, Márkus 
Szabolcs, Perlaky Bence, Materny 
Ádám, Palotai Mátyás. Edzők: 
Takács Dávid, Abroncsos Gábor és 
Szöllősi Zoltán.

Az U9-es korosztályú 
csapatunk Törökbálinton, 
a Mikulás-kupán szerepelt. 
A tornán a csapatokat két 
hatcsapatos csoportba osz-
tották. Csapatunk a B cso-
portba került, ahonnan 
négy győzelemmel és egy 
vereséggel csoportmáso-
dikként jutottunk tovább 
a legjobb négy csapat közé. 
Az elődöntőben a Tordas 
csapatával találtuk szembe magunkat, és egy izgalmas meccsen vé-
gül 4-3-as vereséget szenvedtünk, így a harmadik helyért játszhat-
tunk a budaörsi Liver csapatával. Sokgólos meccsen 5-3-ra nyer-
tünk, és megszereztük a bronzérmet a Mikulás-kupán. Részt vevő 
csapatok: Goldball, Liver, FC Budapest, Kaposvár, Tordas, Százha-
lombatta, TLASE, II. kerületi UFC, Future Stars, Balassagyarmat, 
Bük, Viadukt Se. Részt vevő játékosok: Kis-Pál Dániel, Orosz Botond, 
Kronn Emilio, Oszter Horka, Mérey Milán, Balás Bálint, Kócsi Szabolcs, 
Pomaházi Balázs.

Takács Dávid

SZKANDER A bajnokság arca
2015. április 11-én Biatorbágyon rendezik meg a Nemzeti Szkanderbajnokságot, amelynek arca idén 
Kollár Csaba lett. Ennek apropójából kérdezzük a Viadukt SE szkanderszakosztályának versenyzőjét 
az idáig vezető útról.

– Hogy ismerkedtél meg a szkanderrel?
– Tizennégy-tizenöt éves koromban, amikor még fogalmam 

sem volt a versenyszkanderről, csak a „kocsmai” szkandert próbál-
tam, osztálytársakkal, ismerősökkel, barátokkal. Később a honvéd-
ségnél vívtam első felnőttmeccseimet, hobbiszinten.

– Mikor ismerkedtél meg a szkander versenysport változatával?
– 2012 szeptemberében a Biatorbágyon rendezett Szeptembeer 

rendezvényen, ahol a helyi klubvezető és a klubtagok bemutatóz-
tak. Kíváncsiságból megkerestem őket, és kipróbáltam magamat 
olyanok ellen, akik régóta űzik ezt a sportot.

– Melyik testrész erősítése a legfontosabb ehhez a sporthoz?
– A karé, de a fontossági sorrend az ujjaktól indul, és csípőig 

tart. És néha még a lábunkat is használjuk. Az izom ereje számít, és 
nem a mérete. Ezenkívül kitartás és robbanékonyság szükséges az 
eredményes versenyzéshez.

– Mennyi idődbe tellett, míg elérted első komoly eredményedet?
– Elég hamar eljutottam egy országos bajnoki címig a 40 év fe-

letti, masters kategóriában, de amire igazán büszke vagyok, az az, 
hogy az addigi eredményeim alapján be lettem válogatva a 2014-es 
litván vb-keretbe.

– Hányadik lettél ezen a világbajnokságon?
– Életem első vb-szereplésén kategóriám huszonkét indulójá-

ból a tizenötödik helyet értem el, 70 kilogrammos kategóriában. 
Amúgy negyvenkilenc ország ezerkétszáz versenyzőt delegált a baj-
nokságra.

– Nyilvántartod a megszerzett érmeid, kupáid számát?
– Pontos számot nem tudok, de valahol húsz és harminc kö-

zött lehet a dobogós helyezéseim száma magyar és nemzetközi ver-
senyeken.

– Most lesz először Biatorbágyon nemzeti szkanderdöntő, amelyen 
csak kvalifikált klubok versenyzői indulhatnak. Mit vársz magadtól és a 
biatorbágyi versenyzőktől?

– Mindenképp törekszem a jó eredmény elérésére, ami hazai 
környezetben kicsit nehezebb, mint bármikor. Ehhez szeretném 
kérni Biatorbágy sportszerető lakosait, hogy részvételükkel támo-
gassák a biatorbágyi csapatot. Aki még nem volt profi szkander-
versenyen, okvetlenül jöjjön el megnézni, mert a nemzeti döntőn 
felkészült versenyzőket és nagyon őszinte, érzelmekkel teli küzdel-
meket láthat. Minden meccs kézfogással kezdődik, majd harc áju-
lásig, és megint kézfogás. 

– Mennyi munkátok van abban, hogy Biatorbágy rendezhet egy ilyen 
rangos versenyt?

– A Magyar Szkander Szövetség, látva, hogy megalakulásunk 
óta milyen fejlődésen mentünk keresztül mind versenyzői állo-
mányban, mind pedig szakosztályi szinten, megelőlegezte a bizal-
mat, hogy nem egy nyílt országos bajnokságot, hanem rögtön egy 
nemzeti döntőt rendezhetünk. Ez persze mind nem valósulhatna 
meg segítség nélkül, amit köszönünk Biatorbágy Város Önkor-
mányzatának és egyesületünknek, a Viadukt SE-nek. 

LCZ

Dzsúdó Érmek a közelből
Diósd után Érden versenyeztünk az elmúlt he-
tekben, és mindkét helyen voltak sikereink. Az 
előbbi tornán kezdők is versenyeztek, így ebbe a 
kategóriába is neveztünk két gyereket, Csernák 
Bulcsút és Kajári Kendét. Náluk kötetlenebb sza-
bályok szerint zajlott a sorsolás és a küzdelmek 
is, például minden kisgyerek kapott érmet. Sike-
rült meccset nyerniük, így a végén mindketten a 
bronzéremnek örülhettek. Oláh Kristóf viszont – a 
tőle megszokott módon – az első helyen végzett. 

Érden Salamon Bulcsú és Oláh Kristóf verseny-
zett. Maximális teljesítményt nyújtottak, minden 
mérkőzésüket megnyerve első helyet szereztek 
a súlycsoportjukban. Versenyezni maximalista 
hozzáállással lehet, így csak a komolyan edzőket 
visszük versenyekre, nem akarunk pontszerző he-
lyezésekkel megelégedni, régóta az aranyérem a 
cél. Ezüstöt, bronzot még akkor is szoktunk ha-
zavinni, ha hiba csúszik a számításunkba. A fiúk-
nak gratulálunk!

Grunda Zoltán

19. Március 22., vasárnap 15.00 Viadukt SE-Biatorbágy – Tura VSK

20. Március 29., vasárnap 15.00 Nagykőrösi Kinizsi FC – Viadukt SE-Biatorbágy

21. Április 5., vasárnap 16.00 Viadukt SE-Biatorbágy – Törökbálinti TC

22. Április 11., szombat 16.00 Érdi VSE – Viadukt SE-Biatorbágy

23. Április 19., vasárnap 16.30 Viadukt SE-Biatorbágy – Százhalombattai LK

24. Április 25., szombat 16.30 Dabas-Gyón FC – Viadukt SE-Biatorbágy
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MOZAIK
Új olajállam 
születik?
Kurdisztán a fekete arany 
vonzásában
Beszámoló Nánási Tamás iraki útjáról

Él egy nép a Közel-Keleten, amelynek a sorsa több pon-
ton is hasonlít a magyarokéhoz. Talán ezért is figyelt 
föl annyi ember a lehetőségre, hogy halljon a kurdok 
jelenéről, múltjáról Nánási Tamástól a Kávéházi Esték 
februári találkozóján. Tamás ősszel járt Irakban a Mol meghívásá-
ra, és nagyon érdekes és meglepő világot látott.

A kurdok ma több ország területén élnek, ebben hasonlítanak 
hozzánk. A másik párhuzam Magyarországgal, hogy a 16. század 
óta más nemzetek hatalma alatt állnak. Ráadásként érdekesség a 
zászlójuk: ugyanúgy piros-fehér-zöld, mint a miénk, csak a köze-
pén van egy napocska. A kurdok túlnyomó többsége négy állam-
ban különböző létszámú közösséget alkot (Irak, Irán, Törökor-
szág, Szíria). Irakban kb. négy-ötmillióan élnek, és jó esélyük van 
arra, hogy anyaországgá váljanak. Ma autonóm területtel rendel-
keznek saját elnökkel, parlamenttel, kormánnyal és hadsereggel.

Két rivális politikai erő van, saját milíciával és titkosszolgálat-
tal. Ebbe a világba európai vagy amerikai norma szerinti „rendet” 
bevezetni egyenlő a káosszal. Itt máshogy mérik az időt, más a 
tempó, a fontossági sorrend. Más, de nekik csak ez elfogadható. 
A kurd társadalom, ha a nyugati rendet alkalmazná, szétesne.

A nagy kérdés az ország számára, hogy visszaesnek-e a folya-
matos fegyveres háborúba, vagy gazdag olajállammá válik, mint 
például Omán, Kuvait.

Kurdisztán az ellentmondások országa. Másfél kilométerre az 
Iszlám Állammal folytatott csatározások frontvonalától élettel teli 
a bazár, és minden ember éli a maga hétköznapi életét. Az emberek 
a szó szoros értelmében a szamárról szoktak át a Mercedesre. De 

most minden fejlődés megállt, mert a pénz teljes egészében a had-
seregnek megy. 

Több olajtársaság is jelen volt a térségben, de az Iszlám Állam 
2014 augusztusában indított inváziójának hírére az összes cég ki-
menekült az országból. Csak a Mol maradt, ami remek térnyerési 
lehetőség volt. De miért kockáztattak a katonai támadás hírének 
ellenére? Azért, mert saját titkosszolgálatuk (!) pontosan jelezte, 
hogy a katonai támadás valójában egy néhány autóból álló konvoj 
az országúton.

Kurdisztánban minden nagy cégtől elvárják, hogy legyen „tár-
sadalmi felelősségvállalási programja”. Vagyis külön támogatások-
kal segítsék az ország fejlődését. 

Könnyen belátható, hogy ha diplomáciai kapcsolatot szeret-
nénk ezzel az országgal, akkor itt a Mol a „faltörő kos”. Főkonzulá-
tust már létesített a magyar állam, ez a Mol ottani kirendeltségével 
egy épületben található Erbílben. 

A kapcsolatok egy másik szintjét jelenti a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Régészeti Tanszékének közös programja a kurd ál-
lammal. Ennek keretében magyar régészek fogják föltárni az egyik 
ottani, eddig teljesen érintetlen középkori várat.

Nánási Tamás érdekes beszámolóját az önkormányzati televízió archí-
vumában lehet visszanézni. 

Bozsó Edit

Új dimenzióban a kórus
A jó zene olyan, mint egy dimenzióka-
pu: átrepít egy másik, magasabb világba, 
kiemel a hétköznapokból, elvarázsol. És 
fokozottan igaz ez a kóruséneklésre, hi-
szen itt az éneklés öröme találkozik a 
közösségi élménnyel. A sok összeadódó 
hang és tehetség együtt csodákra képes: 
a száztorkú kórus bezengi a teret, szín-
pompás harmóniákat teremt, magával 
ragadja hallgatóit. 

A Pászti Miklós Vegyes Kórus de-
cemberben elbúcsúztatta szeretett ala-
pító karnagyát, a visszavonuló Bolyki 
Esztert. Az énekszó azonban szól tovább.

A kórus új vezetője Barlay Zsuzsa 
karnagy, énekes, zenetanár. 1994-ben 
diplomázott a Zeneakadémia karve-
zetés szakán, később magánénekesi és 
kommunikációs végzettséget is szerzett. 
Mindennapjait e területek közt meg-
osztva tölti: karnagyként a máriareme-
tei bazilika felnőttkórusát és az általa 
alapított gyermekkart vezeti, korábban 
a budakeszi református kórust dirigál-
ta. Énekesként dalestek, oratóriumok, színházi produkciók szólistája, énekegyüttesek-
ben dolgozik, a Nemzeti Énekkar tagja.

Máriaremetén született, egy ideig Párizsban, majd Budapesten élt, tavaly költözött 
családjával Mányra. Biatorbágyhoz évtizedek óta kötődik, hiszen édesapja vezette ko-
rábban a Biatorbágyi Családsegítő Központot. 

„Fő célom, hogy a zene és az éneklés igazi, lélekemelő élményt nyújtson énekes-
nek és hallgatónak egyaránt” – fogalmaz az új karnagy, aki szerint egy próba ugyanúgy 
ünnep tud lenni, mint egy koncert, hiszen a zene megnemesíti a kedd esti próbatermi 
pillanatokat is, ha jól művelik.

A gazdag repertoár karbantartása mellett új darabok megtanulása is fontos cél: Ko-
dály, Bárdos és más magyar szerzők nagyszerű kórusműveit és természetesen az euró-

pai kórusirodalom további remekeit is mű-
sorára tűzi a kórus: Händel Hallelujáját, 
Bach, Schütz és mások remekműveit. Az új 
karnagy tervei közt szerepel – a hagyomá-
nyos tavaszi Pászti-napok és a karácsonyi 
koncertek megtartása mellett – számos új 
program, például nyári kórustábor szer-
vezése Fonyódligeten, a városi üdülőben, 
kórushétvégék tartása, vendégszereplések 
teljesítése. A kórus továbbra is a város kul-
turális életének aktív, meghatározó szerep-
lője kíván maradni.

A Pászti-kórus a karnagyváltás lendüle-
tében tagtoborzást szervez. Jó hangú, éne-
kelni szerető leendő tagjaik jelentkezését 
várják Cseke Ildikó kórustitkárnál (30/413-
4839) vagy Barlay Zsuzsa karnagynál 
(30/582-6401). A próbákat kedd esténként 
7-től 9 óráig tartják a Faluházban.

BTK

Február 5-én a Szily-kastély tornatermében 
öt csapat mérkőzött meg a győzelemért és 
a vele járó vándorkupáért. A korábbi győz-
tesek, a Keverton és a Campobasso ezúttal 
halványabb teljesítményt nyújtottak, így új 
csapat neve került fel a kupa talapzatára. 
A nyolcperces mérkőzéseken minden csapat 
játszott mindenkivel. A végeredmény:
1. Zeusz 10 pont
2. Öregfiúk 8 pont
3. Campobasso 7 pont
4. Szedett-vetett 3 pont
5. Keverton 0 pont
A legjobb góllövők Novák László (Zeusz) 
és Pénzes Zoltán (Öregfiúk) voltak 6-6 gól-
lal. Tarjáni István 4, Kovács Attila 3 gólt lőtt, 
mindketten a Campobasso játékosai. Két-
gólosok: Farkas István (Zeusz) és Simonyi 

Megszúrva, 
megszűrve
Február 27- én tartotta a Vöröskereszt bia-
torbágyi szervezete ez évi első véradó nap-
ját, amely rekordszámú résztvevőt hozott. 
A délután folyamán 61 önkéntes véradó je-
lentkezett be donorként. A véradással egy 
időben ingyenes szűrővizsgálatok is a lakos-
ság rendelkezésére álltak az EBKE (Egész-
séges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület) 
és az Europ-Med Biatorbágy Egészségház 
szervezésében. Ezen a délutánon ingyenesen 
lehetett csontsűrűség- és talpnyomásméré-
sen, bőrgyógyászati, urológiai és pajzsmi-
rigy-UH-szűrésen részt venni.

A talpnyomás-, valamint a csontsűrű-
ség-mérés hozta a legrosszabb eredményeket. 
A vizsgált harmincöt, illetve ötven személy 
fele-fele arányban bizonyult egészségesnek 
vagy valamilyen szinten problémásnak. 

A bőrgyógyászati szűrésen rosszindula-
tú folyamatra utaló bőrelváltozás nem volt. 
Ellenben a szűrésen megjelentek felénél – ti-
zenkilenc esetben – találtak valamilyen bőr-
problémát, amelyre kezelési javaslatot kap-
tak a betegek. Az urológiai prosztataszűrésen 
három, a pajzsmirigyvizsgálaton tizenegy új 
beteget (a megjelentek egyharmadát) szűrtek 
ki az orvosok. Ezeket a pácienseket további 
vizsgálatokra vagy kezelésekre utalták. 

A vizsgálatok adatainak összesítését 
követően kimondható, hogy egy-egy ilyen 
szűrőakció nagyon hatékony, hiszen jelen 
esetben az összesen százhetven elvégzett 
szűrés közül 61 százalékban, azaz százhu-
szonnégy páciensnél találtak könnyebb-ko-
molyabb mértékű egészségügyi problémát 
a szakemberek. A vizsgálatokat szervező he-
lyi egészségügyi szervezetek, azaz az EBKE 
és az Europ-Med számára is fontos, hogy a 
város lakosságának részére ezek a szűrések 
minél többször biztosítottak és elérhetőek 
legyenek, mert ezekkel sok esetben a súlyo-
sabb megbetegedések kialakulása előzhető 
meg. Ezért az esztendő folyamán hasonló 
szűrőnapok megrendezését tervezik, amely 
alkalmak megtartásának az önkormányzat 
is elkötelezett támogatója, a város költség-
vetésében egészségügyi célokra elkülönített 
Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi 
Program közel 10 millió forintos keretéből.

Biatorbágyi Körkép – Bancsó Zsuzsa  
tájékoztatása alapján

László (Öregfiúk). Egygólosok: Török 
Vilmos (Campobasso), Csécsei Attila 
és Mészáros András (mindketten Sze-
dett-vetett), Kanaki Lefter (Zeusz), 
Gaál István, Marx Árpád és Chemez Ist-
ván (mindhárman Keverton).

A torna legidősebb játékosa Há-
mori Károly volt, aki 85 évesen, csere 
nélkül játszott mind a négy mérkőzé-
sen. Az idei bajnokságot a Zeusz csa-
pata nyerte. Végigverték a mezőnyt, 
csak a második helyezett Öregfiúkkal 
nem bírtak, velük döntetlent játszot-
tak. A „ciprusi”–magyar vegyes csapat 
játékosai, Kanaki Lefter, Novák Lász-
ló és Farkas István egy évig őrizhetik 
a kupát.

Chemez István

Ötvenesek teremfocija

Barlay Zsuzsa
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MOZAIK

Szépkorú Julianna
Kovács Lajosné (Papp Julianna), 
1925. február 25.

A Sándor utcában nevelke-
dett Juci néni már fiatalon 
munkába állt, hogy családját 
segítse. Hámory Imre ope-
raénekes édesanyjánál szol-
gált hol Torbágyon, hol a 
Kutya-hegyi villában. A Her-
mann kovácsnál inasként 
dolgozó Kovács Lajos hat évig 
udvarolt a fiatal lánynak, 
míg 1945-ben elvette felesé-
gül. Három gyerek született 
a házasságból. Juci néni sze-
retettel gondol vissza erre az 
időszakra. Kitartását később 
próbára tette az élet. Lajos 

bácsit, aki a vasútnál dolgozott, alaptalan vádakkal bebörtönöz-
ték, és a kisgyerekes anyuka egyedül maradt. De az emberek segít-
sége nem maradt el: a torbágyi katolikusok kifizették a lakbérét, 
és élelmet is vittek a családnak. Öt év után Lajos bácsi hazajöhe-
tett végre, és minden munkát elvállalva együtt nevelték tovább a 
gyerekeket. Ma a már távol élő hat unoka és hat dédunoka viszi 
tovább a család történetét. A kilencvenedik születésnapját ünnep-
lő Juci nénit az évek óta róla gondoskodó házaspár szeretettel ve-
szi körül, és a meglepetésszerűen hazautazó unokájával, valamint 
Tarjáni István polgármesterrel együtt köszöntötte a jeles napon. 
Kívánunk sok boldogságot és további boldog éveket!

Miklós Krisztina

Szépkorú Erzsébet
Kulcsár Józsefné (Waffer Erzsébet), 
1925. február 27.  

Erzsike néni hét éve él a 
biatorbágyi Gizella Ott-
honban. Életszeretete 
mindig segített neki 
átlendülni az élet adta 
nehézségeken. Szíve-
sen emlékszik vissza 
az ifjúkori éveire, ami-
kor szerdán össztánc, 
pénteken bál, vasárnap 
újra össztánc szerepelt 
a naptárjában. A sváb 
családból származó Er-
zsike tizenöt éves korá-
ban hat pengőért az os-
tyagyárba, majd kilenc 
pengőért a sajtgyárba 
szegődött csomagolni. 
A sajtgyárban be akar-
ták íratni sajtmester-
képzőbe, ehelyett a ci-

pőgyárat választotta, heti harminc pengőért. Első házasságából 
egy fia született. A mátyásföldi Ikarusnál ismerte meg Kulcsár Jó-
zsefet, akivel újra családot alapított, ami igazán boldogságot ho-
zott. Két gyereke erre a bizonyság. Az Ikarushoz harminc évig hű-
séggel, nyugdíjba meneteléig ragaszkodott. 

Kilencvenedik születésnapján Tarjáni István polgármester és az 
otthon lakói köszöntötték, hosszú, boldog éveket kívánva neki.

Köszönet egy életért!
Sajnálattal tudatjuk, hogy életének ki-
lencvenkettedik esztendejében elhunyt 
Asbóth Edéné, az 1923. október 7-én szüle-
tett Kustán Georgina. Györgyi néni búcsúz-
tatása 2015. február 27-én délután 3 óra-
kor volt a biai katolikus temetőben.

Györgyi néni Perecsényben, a ma Uk-
rajnához tartozó kárpátaljai településen 
született, tanítói diplomáját az ungvári ta-
nítóképzőben szerezte. Húszévesen ment 
férjhez Asbóth Edéhez, aki hegyivadász 
főhadnagyként szolgált Perecsényben. 
A házasságkötés után Ede bácsi szülővá-
rosába, Kőszegre költöztek. Györgyi néni 
itt tanított. Éppen Fehérváron volt egy 
továbbképzésen, amikor a családot – fér-
jét és az egyik gyereket – a Hortobágyra 
telepítették. A háború elmúltával az öt-
tagú család végül hosszas hányattatások 

után Pesten találkozott, majd 1955-ben 
költözött Biára. Györgyi néni 1955-től a 
biai iskolában tanította az orosz nyelvet. 
Ha tantárgyát nem is, őt mindenki szeret-
te, mert diákjai érezték, hogy szívén viseli 
mindennapos ügyes-bajos problémáikat, 
hogy kitüntetett figyelemmel fordul fe-
léjük. A rosszakra, a jókra, az okosakra, a 
kevésbé okosakra egyaránt szentelt időt. 
Gyermekközpontú módszertana ma már 
a tanárképzés része, a nyelvtanítás alfája. 
Biatorbágyi pályafutásának közel harminc 
éve alatt több generáció gyermekeit nevel-
te 1981-es nyugdíjazásáig. Mindig öröm-
mel fogadta, ha egykori kisdiákjai közül – 
már meglett emberként – valaki felismerte 
az utcán, vagy felkereste őt otthonában. 
Szívesen beszélgetett velük a közös iskolai 
élményeikről. Szinte hihetetlen, de min-

denre és mindenkire emlékezett. Ma már 
csak a rokonok, ismerősök, tanítványok 
emlékezhetnek rá, és tiszteleghetnek alá-
zatos emberi életpéldája előtt.

Biatorbágyi Körkép

Szeminárium
lovasíjászoknak

A Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület 
szervezésében zajlott le az I. Lovasíjász Szeminárium Biatorbá-
gyon. A sportegyesület lovas szakágának célja a magyar harcmű-
vészethez kapcsolódik, a magyar lovas kultúra, a lovaglás és ezen 
keresztül a ló szeretetének megismertetése és terjesztése. A lovas 
szakág tevékenysége magában foglalja a lovasoktatáson és a lo-
vassporton túl a lovashagyományok felkutatását, a tradíciók 
megőrzését és megtartását, beleértve a lótartás és a természetes 
lókiképzés megismertetését és elterjesztését.

Ezért szemináriumsorozatot indítottunk lovasíjászattal 
foglalkozó és magyar harcművészetek iránt érdeklődő em-
bereknek azzal a céllal, hogy összefogjuk a Biatorbágyon és 
környékén élő lovasíjászokat, illetve azokat, akik valamilyen 
szinten érdeklődést mutatnak a lovasíjászsport iránt. Szeret-
nénk megmutatni a kezdő sportolóknak, hogy milyen lép-
csőfokokon keresztül juthatnak el a kezdő szinttől a haladó 
vagy a mesterfokozatig, és mindenkiben felébreszteni a vágyat, 
hogy tehetségét, tudását és érdeklődését kibontakoztathassa.  
Szándékunk a keleti harcművészetek mellett a magyar harcmű-
vészetet, benne a lovasíjászatot népszerűsíteni, szemináriumokat 
és szakmai edzéseket tartani.

Első rendezvényünkre február 22-én került sor. Kassai Lajos 
magyar lovasíjászmester, a Kassai Lovasíjász Iskola létrehozója és 
vezetője volt a meghívott vendégünk, aki kimagasló szakmai tu-
dásával és felejthetetlen előadásával tette tartalmassá az I. Lovas-
íjász Szemináriumot. Az eseményt megtisztelte Szakadáti László 
alpolgármester úr is.

Egy gondolat Kassai Lajostól a hagyományőrzésről: „Hagyo-
mányőrző az a gyöngyhalász, aki vesz egy mély lélegzetet, és alá-
merül a múltunk óceánjába. A szerencsések egy igazgyöngyöt 
hoznak a felszínre. Van, akinek sikerül lejutni, de üres kézzel tér 
vissza. Van, aki egy marék sarat szorongat a kezében. Jó néhány 
hagyományőrzőt láttam már, de olyat még nem, aki az egész ten-
gerfenékkel tért volna vissza. Ezt a megállapítást figyelmen kívül 
hagyva sokan fogalmaznak meg kritikákat másokkal szemben.” 
(Forrás: Hun-magyar harcművészet, szerkesztette: Kelemen Zsolt.)

Várjuk a további érdeklődőket! 
Budai István, telefon: 30/218-6971

Kigombolt történet
Gombos Kata a Kisgombos Mesebolt 
tulajdonosa volt a Biatorbágy a vállal-
kozókért, a vállalkozók Biatorbágyért 
fórum februári vendége. Az „üzletasz-
szonyt” Tarjáni István polgármester kérte 
fel a bemutatkozásra, aki egyben magá-
ra vállalta az est levezetésének szerepét 
is. Házigazdaként arról faggatta Gombos 
Katát, hogyan és honnan jött e nem min-
dennapi vállalkozás ötlete, mi a titka az 
üzlet, a hely közkedveltségének és sikerének. Az immár országo-
san is jó hírnévnek örvendő bolt, illetve kiadó alapítója őszintén 
vallott magánéletéről, felvázolva az életutat, amely szülővárosától 
Biatorbágyig vezette. Felfedte azon keserédes emberi pillanatok 
hátterét, amelyek mérföldkőként szabályozták elhatározásait és 
cselekedeteit. Az élménymegosztásban gazdag, lebilincselő beszél-
getésből többek között fény derült a szülői ház olvasási szokásaira, 
Kata tanulmányaira, párválasztására és arra is, hogy férjével miért 
éppen Biatorbágyot választották otthonuknak. Az estről készült 
felvétel az önkormányzati televízió archívumában bárki számára 
térítésmentesen elérhető a világ bármely pontjáról, bármikor visz-
szanézhető Biatorbágy internetes honlapjának segítségével a www. 
biatorbagy.hu oldalon az „önkormányzati tévé” bannerre kattintva. 
Ajánljuk figyelmükbe! Mester László

Kitelepítési  
megemlékezés

Biatorbágy Város Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata és a Turwaller 
Stammtisch Egyesület közös szer-
vezésében emlékezett Biatorbágy a 
német ajkú lakosság kiűzésének 69. 
évfordulójára február 22-én. A részt-
vevők 14 órakor a Füzes-patak part-
ján tavaly nyáron felállított kitelepí-
tési emlékmű előtt hajtottak fejet, 
egy-egy szál virággal leróva kegyeletü-

ket a történelem áldozatai előtt. A faluházi emlékműsorban a Rits-
mann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, az etyeki és 
a biatorbágyi egyesített német nemzetiségi kórus, valamint a Füzes 
Táncegyüttes és Ifjúsági Fúvószenekar közreműködött. „A svábság 
egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen” – idézte Rack Ferenc-
né, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kovács Imrének, 
a Nemzeti Parasztpárt egykori főtitkárának elhíresült mondatát, 
amelynek részlete az emlékműbe vésve is olvasható. Az 1946 ja-
nuárjától mintegy két és fél éven át tartó kitelepítések során kö-
zel 170 ezer sváb volt kénytelen elhagyni szülőföldjét a kollektív 
bűnösség jegyében hozott oktalan és igazságtalan törvénykezés 
miatt. Az eseményen megjelent biatorbágyi, etyeki és törökbálinti 
szervezetek képviselő rájuk emlékezve koszorúzták meg a hajdani 
vasútállomás falán elhelyezett kitelepítési emléktáblát. (Összefogla-
ló az önkormányzati televízió archívumában.) BK
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PEZ SGŐ
Pszt! Egy szót se a disznótorról!
Február első szombatján immár ötödik 
alkalommal gyűltek össze ifjak és öregek, 
lelkes amatőrök és félprofi szakácsok Bia-
torbágyon, hogy együtt múlassák az időt 
a Falu Disznótorában. S mit írhatnánk 
ennél többet e hasábokon erről a napról? 
Azt, hogy a pörzsöléstől a sült kolbászig 
több százan követték figyelemmel egész 
nap, miként készítik el civilszervezeteink 
az ínycsiklandó disznótoros fogásokat? 
Azt netán, hogy a sok finomság délután-
ra mind elfogyott? Vagy tán azt, hogy a jó 
hangulatról a jótékonysági céllal árusított 
forralt bor mellett ezúttal is Sándor Dezső 

és bandája, Néder Norbert és Tóth Kriszta, 
valamint a Szakály Mátyás Férfikórus gon-
doskodott? Persze szóba hozhatnánk azt 
is, ha volna miért, hogy az idén először 
meghirdetett főzőversenyt és fődíját, az ér-
tékes vándorfakanalat az Aranyalma Egye-
sület székelytokánya nyerte el. De minek? 
Vagy arról irkáljunk, hogy együtt torozott 
velünk ismét két testvértelepülésünk dele-
gációja is, a kárpátaljai Nagydobronyból és 
a csallóközi Alistálból? Arra aztán meg vég-
leg nem volna értelme egyetlen szót sem 

fecsérelni, hogy az egész napos sürgés-for-
gásról Pataki Béla hangulatos kisfilmet ké-
szített, így aztán azok, akik elmulasztották 
ezt a legközelebb jövő ilyenkor visszatérő 
alkalmat, meggyőződhetnek mindarról, 
hogy minden pontosan úgy történt, aho-
gyan, és amiről itt nem volt érdemes még 
csak szót sem ejteni.

A film itt tekintető meg: http://
patakifilms.com/?page_id=561; vagy itt: 
https://vimeo.com/119323958.

VL

Képek Imréktől
Februárban a Fa-
luház kiállítóter-
me adott otthont 
annak a fotókiál-
lításnak, amelyen 
a Biatorbágyi Fo-
tóklub komoly 
nemzetközi mi-
nősítéssel is ren-
delkező két tag-
ja – Imre & Imre, 
azaz Horváth Imre 
és Imre Levente – 
mutatott fel egy-egy válogatást az elmúlt években számos külföldi 
pályázatot is megjárt alkotásaikból.

A megnyitó látogatói a gyönyörű képek nyújtotta élmény 
mellett egy különlegesen kedves figyelmességet is kaptak 

ajándékul a két jó barát fotográfustól. Tudniillik Szé-
csényi Zsuzsa fotóművész ilyenkor szokásos méltató 
gondolatait és Osváth Gábor gitárművész hangulatos 
dallamait követően a két fotós speciális tárlatvezetést 
tartott. Azaz minden egyes kiállított kép keletkezéséről 
elmeséltek egy-egy személyes történetet. A mini előadá-

sok hol érdekesek, hol meghatóak, hol kacagtatóak voltak. Ugyan-
akkor azt a bizonysággal teli érzést keltették mindenkiben, hogy 
ezek a fotók nem csupán bekeretezett képek, hanem mind-mind 
egyenként és együtt is mestereik édes gyermekei. Vél

Főpróba bluesban
A faluházi Chaplin Café jóvoltából újra 
Biatorbágyon koncertezett február utolsó 
napjaiban az Éles Gábor-trió, akiket nem-
csak azért szeretünk sokan a városban, 

mert a formáció névadója, Gábor váro-
sunk művészeti iskolájának kitűnő gitár-
tanára. Azért is szeretjük – sőt, főleg azért 
– ezt a zenekart, mert mindig kiváló zenét 
hallhatunk tőlük. 

A mostani koncert egyben főpróba is 
volt számukra. Annak a rendkívül meg-
tisztelő márciusi fellépésnek a főpróbája, 
amely Brüsszelben vár a három zenészre 
az European Blues Union zenei szervezet 
Euro pean Blues Challenge névre hallgató 

rangos bluesversenyén, ahol az idén ők kép-
viselik hazánkat a nemzetközi mezőnyben.

A trió tagjai: Éles Gábor (gitár, ének); 
Szladányi András (basszusgitár); Móré Attila 
(dob).

A Chaplin Café klub következő program-
jai: március 20., 20.30: Török Ádám & Új 
Mini; március 27., 20.30: Garda Zsuzsa és 
Benkő Zsolt.

VéeL

Futólátogatás
A Gyermekkel a Gyermekekért program keretében február 24-
én futó látogatást tett Biatorbágyon Schirilla György sportoló, aki 
édesapjának a hagyományát követve a jeges Duna átúszása mellett 
fut is, minden évben több száz kilométert teljesít a beteg gyereke-
kért. Városunkban legelőször az óvodákat kereste fel, megmozgat-
ta a szabadban a gyerekeket, közben felhívta a kicsik figyelmét az 
egészséges életmód fontosságára. Temesvári Ferencnének, az Autó-
műszaki Vizsgaállomás ügyvezetőjének hívására a biatorbágyi vál-
lalkozók azonnal összefogtak a rendezvény sikerének érdekében. 
Petrov Iván, a Viadukt Medical Center cégvezetője, aki versenysze-
rűen triatlonozik, a tempót tartva kísérte végig Schirilla Györgyöt 
a városon. Felesége, dr. Szendrői Petrov Júlia vezető fogorvos – akit 
jól ismernek a gyerekek, mert rendszeresen látogatja az óvodákat 
– kerékpáron teljesítette a távot. A fogas kérdésekre adott helyes 
válaszokért narancssárga lufivá fújt, mosolygós orvosi kesztyűket 
osztogatott a gyerekeknek. A Forrás patika ajándékcsomagját is iz-
gatottan nézegették a kicsik. Örültek az almának és az almalének, 
amelyet Kisberk Balázs, a Budakeszi Járás Agrárgazdasági Bizottsá-
gának elnöke hozott az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet jó-
voltából.

Ugyan a verőfény nem bújt elő a felhők mögül, mégsem lehet 
azt mondani, hogy ez egy volt a szürke hétköznapok között. Schi-
rilla György több mint hatszáz óvodással játszott, mókázott, ne-
vetett, tornázott, bújócskázott, szaladt az egészségükért, bevonva 

a szülőket, a pedagógusokat, néhány képviselőt, sőt még Tarjáni 
István polgármestert is.

Az óvodák felkeresése után a sportoló magasba emelt kopja-
fával szaladt végig a főúton, bekukkantva jó néhány vállalkozóhoz. 
Mindenkihez volt egy kedves szava, a kopjafán pedig sokasodtak 
az emlékszalagok. Látogatásának végén a főtámogató Bia Wellness 
Szépség Sziget várta a rendezvény főszereplőjét és pártfogóit forró 
teával, kávéval, süteménnyel egy kis szusszanásnyi beszélgetésre. 
Huszonkét biatorbágyi vállalkozás állt a rendezvény mellé, össze-
fogva egy jó célért, a gyerekek egészségéért. (Összefoglaló az önkor-
mányzati televízió archívumában.)

 Turi Erzsébet

Imre Levente és Horváth Imre
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HÍR EK
Adózzon 1 százalékot
A személyijövedelemadó-bevallások be-
nyújtásának határideje május 20. Ajánljuk 
figyelmükbe az 1+1 százalékos önkéntes 
felajánlás helyi lehetőségeit. Az alábbiakban 
azon Biatorbágyon működő alapítványok 
és egyesületek nevét és adószámát közöljük, 
amelyek jelezték lapunknak, hogy örömmel 
fogadják a lokálpatrióta helyiek 1 száza-
lékos felajánlásait. Ne feledjük! A helyben 
maradó adóforintok helyben megvalósuló, 
közös célokat segítenek.

Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület, 
adószám: 18715266-1-13
Biai Református Templomért és Gyülekeze-
tért Alapítvány, adószám: 19182432-1-13
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány, adó-
szám: 18688973-1-13
Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány, adó-
szám: 18682726-1-13
Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi 
Tánc Együttesért Alapítvány, adószám: 
19179021-1-13
Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület, 
adószám:18681756-1-13
Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, adószám: 18724068-1-13
Biatorbágyi Tájvédő Kör, adószáma: 
19174617-113
BiKE Biatorbágyi Természetbarát  
és Kerékpáros Egyesület,  
adószám: 18660984-1-13
Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány (Fészek 
Nappali Ellátó), adószám: 18687491-2-13
Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egye-
sületet, adószám: 18690930-1-13
Foci-Tanoda Alapítvány, adószám: 
18494156-1-13
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerveze-
te, adószám: 19170039-2-13
Örökmozgó Alapítvány, adószám: 
18692639-1-13
Szakály Mátyás Férfikórus, adószám 
18692660-1-13
Turwaller Stammtisch Német Nem-
zetiségi Kultúráért Egyesület, adó-
szám:18709034-1-13

HPV-oltás
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2009 
óta önként vállalt prevenciós feladata a 
méhnyakrák megelőzésének érdekében 
szervezett szűrőprogram megvalósítása. 
A 2014. évben a korcsoportba tartozó 71 
leánygyermek közül 55 fő kérte és kapta 
meg térítésmentesen a kétkomponensű 
védőoltást. 

Szem előtt tartva azt az örömteli tényt, 
hogy a HPV elleni védőoltás bekerült a ma-
gyar védőoltások hivatalos rendszerébe, és 
iskolai kampányoltás keretében az állam 
térítésmentesen biztosítja a 12. életévüket 
betöltött 7. osztályos lányok részére a védő-
oltást, az önkormányzat idén utoljára szer-
vezi meg az iskolai programból kimaradt, 
idén 14. életévüket betöltő lányok számá-
ra a méhnyakrák elleni szűrőprogramját. 
A szűrőprogramban való részvételhez április 
végéig írásban keressük fel a korcsoportba 
tartozó leánygyermekek törvényes képvise-
lőit.

Bölcsődei zárva tartás
2015. április 17-én a Gólyafészek Bölcső-
dében nevelés-gondozás nélküli munkanap 
lesz.

Az óvoda és a bölcsőde vezetőjével tör-
tént egyeztetés után az óvoda nyári zárva 
tartásához igazodva a 2015. június 22. 
és július 12. közötti időszakban a bölcső-
de úgynevezett csökkentett üzemmódban 
működik majd, ami azt jelenti, hogy két 
csoportja fogad gyermekeket. Július 27. és 
augusztus 16. között ismételten csökkentett 
üzemmódban, összesen egy csoporttal tart 
nyitva az intézmény. A július 13–26. közötti 
két hétre a bölcsőde teljesen bezár.

Értékmentés pályázattal
Az elnyerhető maximális 13 millió forin-
tos támogatást kapta meg Biatorbágy a 
Nemzeti Kulturális Alap műemlékek állag-
megóvására és felújítására kiírt legutóbbi 
pályázatán. Az állami támogatást a város ez 
évi költségvetéséből közel 40 millió forinttal 

kiegészítve a szeptemberi tanévkezdésre kí-
vülről is megújul a 2001 és 2011 között az 
enyészetnek átadott Szily-kastély. A külső 
homlokzatok felújításával amellett, hogy 
az épületegyüttesben negyedik esztendeje 
működő iskola környezete tovább szépül, 
városunk egy újabb lépést tesz az egyik 
legszebb és legértékesebb műemlékének 
megmentésére, helyreállítására.

Sebkötöző ambulancia
Március elején sebkezelő centrum nyílt az 
egészségházban. Az új egészségügyi szol-
gáltatás üzemeltetője az Europ-Med Kft., 

amely a rendelőt és a szakorvosi, szak ápo-
lói személyzetet is biztosítja. A szakmai 
felügyeletről dr. Daróczy Judit professzor 
asszony gondoskodik, akivel egyébként a 
krónikus sebek kezeléséhez szorosan kap-
csolódó lymphoedema- (nyiroködéma) és 
„vastag láb”-szakrendelésen is találkozhat-
nak a betegek.

Prof. dr. Daróczy Judit több évtized mun-
káját szentelte a szakszerű sebkezelés irány-
elveinek kidolgozására. Kutatási eredményei 
lehetővé teszik a sebgyógyulás bonyolult 
folyamatának felgyorsítását, a gyógyulá-
si kilátások jelentős növelését. A centrum 
szolgáltatásai egyelőre csak magánrende-
lésként – díjfizetés ellenében – érhetők el, az 
árakat azonban úgy határozták meg, hogy 
azok a magánrendelési árszinthez viszonyít-
va megfizethetők legyenek. A rendeléseken 
való részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges hétfőn 8.00-tól 12.00 óráig, 
keddtől péntekig 13.00-tól 16.00 óráig a 
30/407-1108-as telefonszámon.

Őszidő farsangja
Az Őszidő Nyugdíjasklub tagjai örömmel 
és vidáman készülődtek, nagy titkolózások 
közepette a 2015. február 11-i nagy nap-

ra. A maskarás had derültség és tapsvihar 
közepette vonult végig a színpadon, saját 
maguk és a közösség örömére. A felvonulás 
után kezdődött a vidám zenére a buli-
zás. Remek hangulatban telt a délután. Jó 
zenére, fiatalos lendülettel – mert amikor 
táncolni kell, semmi se fáj – folytatódott a 
tánc. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat 
nevettünk, finom sütiket ettünk. Reméljük, 
jövőre ismét ilyen vidám hangulatban tu-
dunk majd összejönni és készülődni. Addig 
is, már most gondolkozunk, milyen maska-
rákat öltsünk magukra.

Indul a tévé
Biatorbágy város önkormányzati televíziója 
a képviselő-testület döntésének jóvoltá-
ból újabb nagy lépést tehet előre. A most 
alakuló csatorna részmunkaidős operatőr, 
hangmérnök, vágó, szerkesztő, riporter 
munkatársakat keres a már meglévő adások 

bővítéséhez, műsorkészítéshez, versenyké-
pes, lendületes stáb kialakításához. Olyan 
jelentkezőket várnak, akik szeretik Biator-
bágyot, érdeklődnek a város élete iránt, 
tájékozottak, megbízhatóak, talpraesettek. 
Idegen nyelv ismerete, előzetes szakmai ta-
pasztalat előnyt jelenthet. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal, illetve rövid motivációs 
levéllel a sajto@biatorbagy.hu e-mail címen 
lehet. A jelentkezőkkel előre egyeztetett idő-
pontban személyesen fogják megbeszélni a 
részleteket, többek között a munkabeosztás 
és a javadalmazás feltételeit.

Biztonságosabb zebrák
A gyalogosbalesetek száma Magyaror-
szágon évek óta az évi háromezres érték 
környékén mozog, és ezen balesetek 30 
százaléka kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken 
következik be. Az elmúlt hónapokban Bia-
torbágy belterületén a 8101 j. országos 
közúton a Meggyfa utcai kereszteződést 
követő (0+591 km sz.) kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyen egy halálos és egy súlyos kime-
netelű gyalogoselütéses baleset történt. 
Biatorbágy Város Önkormányzata még 
a balesetek megtörténte előtt kezdemé-
nyezte a közúti szakterület illetékeseinél a 
város gyalogos-átkelőhelyeinek biztonsági 
felülvizsgálatát, többek között az Ország-
út–Meggyfa utca csomópontjában talál-
hatóét is. A tragikus események hatására 
felgyorsultak az események. A Meggyfa 
utcánál első lépésként javítottak a közvilágí-
táson, és várhatóan egy hónapon belül egy 
összetettebb megoldás is születik az átkelő 
biztonságosabbá tételére, amely figyelembe 
veszi az önkormányzati igényeket, egyben 
az országos közút kezelőjének is megfelel. 
Az önkormányzat által készíttetett javaslat 
tartalmazza a közvilágítás korszerűsítését, a 
„kijelölt gyalogos-átkelőhely” tábla ismét-
lését az ellentétes oldalon, a „gyalogosok” 
veszélyt jelző táblák fluoreszkáló hátterű 
elhelyezését, a burkolatjelek tartós kivitelű 
felújítását, sárgán villogó berendezés fel-
szerelését, aktív burkolatprizma telepítését. 
Az önkormányzat szándéka, hogy a városon 
áthaladó fő közlekedési utak minden gya-
logátkelőhelyén engedélyt kapjon a hasonló 
biztonsági fejlesztésekre. 

Biatorbágyi KRESZ
Időnként úgy tűnik, mintha az autósok el-
felejtenék, hogy Biatorbágyon is érvényesek 
a közlekedési szabályok. Egy nemrég végzett 
helyi közlekedési felmérés megállapította, 
hogy a gépjármű-vezetők (és nem csak a 

helyi lakosok) a hagyományos jelzéseket 
(például gyalogátkelőhely-tábla) nem ve-
szik figyelembe, azok megszokottá váltak, 
így figyelmen kívül hagyják a gyalogosok 
elsőbbségére vonatkozó szabályt is. Sajnos 
nem tartják be a sebességkorlátozásokat 
sem. A Szabadság úton a helyiek olykor a 
megengedettnél jóval sietősebben halad-
nak. Különösen nem tartják be a 20 km-es 
sebességkorlátozást a „lakó-pihenő övezet” 
táblával jelölt területeken, nem adnak 
elsőbbséget az úttesten közlekedő gyalo-
gosoknak, sőt a szabály ellenére az átmenő 
forgalom tilalmát is megszegik. A KRESZ 
pontosan meghatározza, hogy hol lehet 
megállni, hol lehet várakozni. Azt talán 
mindenki tudja, hogy például autópályán és 
autóúton tilos megállni. Talán még azt is, 
hogy nem lehet várakozni lakott területen 
kívül főútvonal úttestjén. De azt már csak 
kevesen, hogy például bármely úton, bárhol 
tilos megállni, ahol a jármű és az úttesten 
levő záróvonal vagy a jármű és az úttest 
másik szélén álló jármű között nem marad 
legalább három méter széles hely. Ilyen he-
lyen akkor is tilos megállni, ha azt nem tiltja 
tábla. Az nem lehet indok, hogy „csak egy 
pillanatra ugrottam ki a kocsiból”. A hatá-
lyos közlekedési szabályok gyűjteménye pár 
kattintással elérhető a neten. A gépjármű 
veszélyes üzem, még akkor is, ha Biatorbá-
gyon közlekednek vele!

Köszönet a tanfolyamért
A helyi esélyegyenlőségi program keretében 
az időskorúaknak és fogyatékkal élőknek 
megtartott alapfokú számítástechnikai 
tanfolyam mindkét csoportjának hallgatói 
köszönetüket fejezik ki Marx Árpád oktató-
nak, aki az iskolaigazgatói teendői mellett 
időt és energiát fordított a képzésükre. Az 
igazgató úr térítésmentesen vállalta el ezt a 
feladatot, helyet biztosított a tanfolyam ré-
szére, és példamutató türelemmel avatta be 
a számítógép kezelésébe és programjainak 
használatába a résztvevőket. A köszönő-
levelet Bakk Erzsébet hallgató juttatta el 
szerkesztőségünkbe.

Három forrás és egy patak
A Biatorbágyi Tájvédő Kör a Pecato.hu 
(a pecatavi lakosok weblapja) segítségével 
víz világnapi túrára várja a kedves érdek-
lődőket. A Bolha-hegyi sétát követően fel-
keressük a hegy tövében található forráso-
kat, így ott lehetünk a Békás-forrást jelölő 
tábla kihelyezésénél. Égő Ákossal – a Pecato.
hu szerkesztőjével – beszélgetünk a Pecató 

történetéről, hazafelé tartva pedig finom 
pihenőt tartunk a Madárszirt alatt. Találko-
zó március 28-án délelőtt 9 órakor a Kálvin 
téren. A túra hossza kb. 8 km.

Ligetesítés Torbágyon
A Füzes-patak 
partján és a tor-
bágyi katolikus 
templom környe-
zetében február-
ban kertészeti be-
avatkozásra került 
sor. A nemrégiben 
kiépített patakpar-
ton levágták a fák 
elhalt és veszélyt 
jelentő ágait, megújulási lehetőséget adva 
ezzel a lombkoronáknak. A templom köz-
vetlen közelében, illetve a felvezető lépcső-
sor mellett kivágták a vadon nőtt, megle-
hetősen elburjánzott akácokat, így kinyílt a 
tér a felújított épület körül. A fák pótlása-
ként több helyre alacsonyabb növésű zöld 
sövény kerül. A Pátyi utca és a Felső Pátyi 
út között is kiritkították a szinte teljesen be-
bokrosodott, elakácosodott és elszemetese-
dett közterületet. A munkálatokat erdészeti 
szakvélemény alapján – a Torbágyi Katoli-
kus Egyházközségnek és Biatorbágy Város 
Önkormányzatának tudtával és jóváhagyá-
sával – végezték. A ligetesítés célja, hogy 
a növényzet már megújulva, megszépülve, 
biztonságossá és átláthatóvá válva köszönt-
hesse a rügyfakasztó tavaszt.

Üdülési lehetőség kedvezménnyel
Az önkormányzat üdülője továbbra is nyi-
tott kapukkal várja a pihenni, kirándulni, 
nyaralni vágyókat a Balaton déli partján, 
Fonyódligeten. Az alapszolgáltatásokat 
nyújtó és puritán felszereltségű szálláslehe-
tőség térítési díjai az idén nem változtak. 
A város intézményei által szervezett gyer-
mektáborok továbbra is ingyen használhat-
ják a nyaralót, illetve a biatorbágyi lakosok 
is önkormányzati támogatással kiegészítve 
vehetik igénybe a vendégszobákat.
A szálláshelyekről bővebb információ a vá-
ros honlapján olvasható (http://biatorbagy.
hu/varosi-udulo), vagy a Polgármesteri Hiva-
talban kapható Murányi Enikőtől (23/310-
174/214-es mellék).




