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 | Megalakult Biatorbágy  
önkormányzatának új  
képviselő-testülete 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete október 24-én tartotta 
alakuló ülését. Temesvári Ferencné, a helyi választási bizottság elnöke a választással 
kapcsolatos rövid tájékoztatást követően átadta a mandátumhoz jutott képviselők 
megbízólevelét.

A  testület tagjai: Tarjáni István (polgármester), Barabás József, Bodorkos Ádám, 
Csepregi Miklós, dr. Cserniczky Tamás, Horváth András, Lóth Gyula, Mohácsy István, 
Nánási Tamás, Szanyi József, Tálas-Tamássy Richárd, Varga László. Tarjáni István javas-
latára a testület dr. Cserniczky Tamást és Tálas-Tamássy Richárdot választotta alpol-
gármesternek.

Az ülésen jelen voltak a Biatorbágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat megvá-
lasztott képviselői is – Bechler Gyula, Rack Ferencné, Steer Ferenc, Wéber Ferencné. 
Megbízólevelüket ugyancsak Temesvári Ferencnétől vették át. Az alakuló ülésen Bech-
ler Gyulát választották elnöknek.

A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai, valamint a német 
nemzetiségi önkormányzat képviselői esküt tettek az alakuló ülésen. 

A képviselő-testület mellett döntés-előkészítőként működő szakmai bizottságok 
személyi összetételéről a novemberben sorra kerülő munkarend szerinti ülésen dönte-
nek a városatyák. KF.

Balról: Barabás József, Csepregi Miklós, Bodorkos Ádám, Horváth András,  
Lóth Gyula (Szövetség Biatorbágyért Egyesület), Temesvári Ferencné HVB elnök,  
Tarjáni István (Fidesz–KDNP), dr. Szabó Ferenc aljegyző, dr. Cserniczky Tamás, Tálas-Tamássy Richárd,  
Varga László, Szanyi József, Mohácsy István, Nánási Tamás (Fidesz–KDNP)

Eskütétel; balról Steer Ferenc, Rack Ferencné,  
Wéber Ferencné, Bechler Gyula
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Bérelt helyed lesz?! 

A  helyi autóbusz-közlekedést végző Via-
Busz indulásáról, járatával kapcsolatos 
tudnivalókról lapunk több esetben tájé-
koztatta városunk lakosságát. Közülük az 
egyik információ arról szólt, hogy a járat a 
tesztidőszak alatt, 2019. október 31-ig díj-
mentes, azaz a biatorbágyiaknak nem kell 
fizetniük, ha igénybe veszik a szolgálta-
tást. A határidő lejárt, így 2019. november 

1-jétől jegy-, illetve bérletvásárlásra köte-
lezettek az utazók. A  jegyvásárlás 2019. 
október 25-én 18.00 órától elérhető on-
line, illetve hagyományos, viszonteladói 
rendszeren keresztül. 

Viszonteladók:
–  Antikbia – Antikvár lottózó, Biatorbágy, 

Nagy u. 30., nyitvatartás: hétfőtől 

péntekig 7.30–17.30; szombaton 7.30–
18.00; vasárnap 7.30–16.00 óra között.

–  Praktikus Ajándékok, 2051 Biatorbágy, 
Petőfi utca 64., nyitvatartás: hétfőtől 
csütörtökig 8.00–18.00; pénteken 
8.00–16.00 óra között.

Az érvényes Volánbusz-bérlet ötvenszá-
zalékos halmozott kedvezménnyel jár 
online bérletvásárlás esetén, így az eleve 
kedvezményes diák- és nyugdíjasbérletek 
egész évre szóló jogosultsága mindössze 
2400 Ft.

Jogosultság típusa
Díja  

(Ft áfával)
Árusítás helye Kedvezményszorzó**

Napijegy 250 Viabusz.biatorbagy.hu –

5/30 napijegy 1250 viszonteladóknál –

Havi bérlet 2500
Viabusz.biatorbagy.hu Volánbusz-bérlet – 50%

viszonteladóknál –

Éves bérlet 15 000 Viabusz.biatorbagy.hu Volánbusz-bérlet – 50%

Kedvezményes havi bérlet* 800
Viabusz.biatorbagy.hu Volánbusz-bérlet – 50%

viszonteladóknál –

Kedvezményes éves bérlet 4800 Viabusz.biatorbagy.hu Volánbusz-bérlet – 50%

A szolgáltatás a 65 év felettieknek, 6 éven aluliaknak és a 85/2007. 
(IV. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fogyatékossággal 
rendelkező utasoknak és rendeletben meghatározott kísérőiknek 
ingyenes. 

Ingyenes továbbá az óvodai ellátásban, nappali oktatás mun-
karendje szerint folyó oktatásban, iskolán kívüli fejlesztő foglal-
kozásban részt vevő gyermekek, diákok és intézményi kísérőjük 
csoportos utazása. Utóbbi kedvezmény az oktatási, nevelési tevé-
kenység keretében szervezett csoportos foglalkozások helyszí nei-
re történő utazások támogatását célozza, nem terjed ki az intéz-
mény és a lakóhely közötti rendszeres közlekedés esetére.

A  Viabusz.hu oldalon vásárolt jogosultság (virtuális bérlet) 
kinyomtatott adatszelvénye nem minősül bérletszelvénynek, 
ez esetben a jogosultság hordozóeszköze az informatikai rend-

szerben névre szólóan generált kód. 10 000 Ft pótdíjat fizet az 
az utas, aki jogosultság nélkül vagy érvénytelen napijeggyel, 
bérlettel kíséreli meg a szolgáltatás igénybevételét. 45 napon túli 
fizetés esetén a pótdíj értéke 20 000 Ft. 6000 Ft pótdíjat fizet, 
aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz 
be a járműbe, vagy bepiszkolja a járművet. 2000 Ft eljárási díjat 
fizet, aki a jogosultságát igazoló szelvényt vagy igazolványt az 
ellenőrzés során nem tudta bemutatni, de egy munkanapon be-
lül igazolja, hogy az ellenőrzés időpontjában már jogosultsággal 
rendelkezett.

A  díjak befizetése a Viabusz.hu oldalon, illetve postai befize-
tőszelvény útján történik. Az érvényes jogosultság utólagos iga-
zolása a hagyományos jegyárusítás helyszínein lehetséges.

BK

Tarifatáblázat

*  Nyugdíjas, rokkantsági járadékos, tanuló 
vagy 15 év alatti gyermek esetén.

**  A webes vásárlásnál Biatorbágy területé-
re érvényes Volánbusz-bérlet esetén a he-
lyi bérlet ára a megadott kedvezménnyel 
csökken. Fontos, hogy a ViaBusz-bérlet 
érvényességi időszaka alatt is megszűnik 
ez a kedvezmény, ha annak feltétele már 
nem teljesül. Ha időközben lejár a Volán-
busz-bérlet érvényessége, akkor a meg-
vásárolt helyi ötvenszázalékos buszbérlet 
érvényességét veszti.

Zöld út a zöld borításnak 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete koráb-
ban eredménytelennek minősítette a Sándor–Metternich-kastély 
udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárást, mivel a pályázók árajánlatai jóval meghaladták az épí-
tésre rendelkezésre álló keretösszeget. A testület ugyanakkor az 
iskolások sportolási lehetőségének biztosítása érdekében, a peda-
gógusok és a szülők kérésének megfelelve egyhangúlag döntött 
arról, hogy a tervekből kiemelve még az idén megépítetti a 20 × 40 
méter méretű, műfűvel borított sportpályát.

Örömhír a pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek, hogy 
a kivitelező az idei őszi szünet alatt megkezdte a terepet előké-
szítő földmunkákat. Ezt követően – az időjárás függvényében 
– kerülhet sor a pálya befejezésére, a műfüves borítás terítésére. 
Az építkezés alatt az iskolák a szabadtéri testnevelésórákat a Le-
góvár Tagóvoda által nem használt füves udvarrészen tarthatják 
meg. 

BiKö

 | Alapkő az oktatásban
Biatorbágy egyik évtizedes adósságán 
enyhíthet az az iskolaépület, amelynek 
alapkövét november 11-én délelőtt tette 
le Tarjáni István, Biatorbágy polgármes-
tere, dr.  Czepek Gábor, az állami vagyon-
gazdálkodásért felelős miniszteri biztos, 
dr.  Pafféri Zoltán társasági portfólióért 
felelős helyettes államtitkár, valamint két 
alsó tagozatos kisdiák (címlapképünkön). 
A  16 tantermes új iskola – mivel a telepü-
lésen egyre növekszik a gyermeklétszám 
– az oktatási férőhelyek hiányán tud majd 
enyhíteni.

Habár az elmúlt években a Szily–Fáy- 
és a Sándor–Metternich-kastély felújítása 
során több mint 24 új tanteremmel bő-
vültek a közoktatási intézmények, a tele-
pülés még így sem tudott lépést tartani a 
tanulói létszámnövekedéssel. Ezért is jó 
hír, hogy a kormány az 1927/2017. (XII. 8.) és 
az 1578/2019. (X. 15.) határozatai alapján, 
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fej-
lesztési Program II. ütemének keretében, 
a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. beru-

házásában megkezdődött a 16 tantermes 
új iskola építése.

A Tamás Gábor tervei alapján meg-
valósítandó épület kivitelezésére a beru-
házó közbeszerzési eljárás keretében a 
Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötött szerződést. Az iskola a Biatorbágy, 
Kálvin tér 4. szám felől, a Szily-kastély üze-
mi bejáratán keresztül megközelíthető 
452/4 és 452/3 helyrajzi számú ingatlano-
kon valósul meg, a kivitelezésre vállalt épí-
tői határidő 550 munkanap. BK

ÉPÍTÉSZ TERVEZÕ: Tamás Gábor É/1 01-2182/12
okl. építészmérnök, vezetõ tervezõ
Leták és Tamás Építésziroda kft
1126 Budapest, Vöröskõ u. 21. 2012. dec. 28.

MEGRENDELÕ: Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a OKTATÁSI SZÁRNY 2. EMELETI

LÁTVÁNYTERVE
É-2416 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTÉSE - 1. ÜTEM

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. hrsz: 452

ÉPÍTÉSZ TERVEZÕ: Tamás Gábor É/1 01-2182/12
okl. építészmérnök, vezetõ tervezõ
Leták és Tamás Építésziroda kft
1126 Budapest, Vöröskõ u. 21. 2012. dec. 28.

MEGRENDELÕ: Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a AULA LÁTVÁNYTERVE É-2216 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTÉSE - 1. ÜTEM

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. hrsz: 452
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Biatorbágyi Általános Iskola

Eseménydús hetek 
Raktárvárosban
A továbbtanulási expó keretében iskolánk 7. évfolyamos osztályai 
üzemlátogatást tettek az Aldi logisztikai központjában. Ámulva 
néztük a hegymagas polcok között „száguldó” targoncákat, ki-
próbálhattuk, milyen hideg van egy mínusz 21 fokos hűtőkamrá-
ban, és láttuk azt is, milyen összehangolt, pontos munkára van 
szükség ahhoz, hogy minden áru pontosan megérkezzen a célál-
lomásra. 

Pályaválasztási napok
Október eleje a pályaválasztás jegyében zajlott a Biatorbágyi 
Általános Iskola nyolcadik évfolyamosai számára. Budapest Fő-
város Kormányhivatala az idei évben is megrendezte őszi „Szak-
MÁzz!” Budapest elnevezésű pályaválasztási kiállítását. A kiállítás 
nagy segítséget nyújtott a szakmaválasztáshoz kapcsolódó infor-
mációk megszerzésében, a megfelelő szakmai elképzelés kialakí-
tásában, a fiatalok pályaválasztási döntésének meghozatalában, 
az iskolaválasztásban.

Komplex információt kaptunk a pályákról, a foglalkozásokról, 
a hiányszakmákról, a munkaerőpiaci helyzetről. Bepillantást nyer-
hettünk a gyakorlati szakképzés lehetőségeibe és feltételeibe is. 
A kiállításon bemutatták egy gyorsház elkészítését a megtervezé-
sétől egészen a lakberendezésig, így felvonultatva az építőiparhoz 
kapcsolódó szakmák teljes skáláját. Megismerhettük a modern 
autószerelés számítógépekkel vezérelt világát, a robottechnoló-
gia szerepét mai világunkban, valamint készíthettünk finom éte-
leket és cukrászsüteményeket is az egyes iskolák standjain.

Nagyon sok hasznos információt kaptunk a művelődési köz-
pontban megrendezett pályaválasztási napon is, amelyen a kör-
nyék középiskoláiból érkezett tanárok és diákok adtak képet az 
iskolájukban zajló mindennapi munkáról és lehetőségekről.

Betalicskáztuk
Szeptember végén rendeztük az éves papírgyűjtést. A  szülők és 
a tanulók néhányan talicskával házalták végig lelkesen a környé-
ket: több mint húsz tonna papír jött össze.

Állati volt!
Október 4-én mi is megemlékeztünk az állatok világnapjáról 
versekkel, fejtörőkkel. A gyerekek behozhatták kis kedvenceiket 
megmutatni; volt hörcsög, tengerimalac, nyuszi, sőt egy gekkó 

is. Szeretettel közelítettek egy-egy félénkebb állathoz, miköz-
ben sokat kérdeztek egymástól. Az etyeki kutyamenhelyről lá-
togatóba jöttek kutyusok, részükre adománygyűjtést szervez-
tünk. 

Októberi tökölés
Idén az alsó tagozattal összefogva mi is meghirdettük a tökfara-
gó versenyt. Elképesztően kreatív alkotások születtek, zsűri még 
nem volt ilyen nehéz helyzetben!

„Épültek” tökházak, mókás és ötletes tökfejek születtek, volt, 
aki kisbabát formált tökből. Akadt olyan is, aki az eredeti, rémisz-
tő vonalat követte. Lelkesedésben és humorérzékben nem volt 
hiány.

Múzeumpedagógiai foglalkozás
A múzeumok őszi fesztiváljának keretében az Eszterházy Károly 
Egyetem Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Táskamú-
zeum című múzeumpedagógiai foglalkozásokkal látogatott el 
hozzánk, így négy osztályunk helyben vehetett részt az órákon. 
Tanulóink általános képet kaptak arról, hogyan éltek az elemi 
iskolások a 19. század második felétől a 20. század első két évti-
zedéig. Megtanulták, mi az a „ruganyos mozgó” (radír), kipróbál-
hatták a palatáblán palavesszővel és a papíron lúdtollal, pennával 
való írást. 

Bolyai-csapatverseny
A Bolyai matematika-csapatverseny megyei fordulóján a legjobb 
eredményt iskolánkból a nyolcadikosok – Erős Máté, Koleszár 
Álmos, Szí-Benedek Luca, Vattamány Dóra – érték el, második 
helyezettek lettek. Felkészítő tanáruk Márkusné Szanyi Rita volt. 
A hatodikosok eredménye is nagyon jó: két csapatunk a hetedik 
és a nyolcadik helyen végzett. Felkészítő tanáruk Kantár Emese 
volt.

Bunth Erzsébet

Egészséges életmódra és ökoszemléletre nevelés 
Iskolánkban évek óta megrendezzük az 
egészségnapot. A  projektnapon nagy-
szerű programokon lehetett részt venni. 
Elsőseink a Bolha-hegyre kirándultak. 
A  gyerekek ungon-berken, szántóföldön 
át tudták megközelíteni a különleges 
növényeket nevelő, jellegzetes löszpusz-
tai dombokat. Megnézhették a kocsike-
rekek által több évszázad alatt kőbe vájt 
ősi utat, a régi kőbányát, amelyből töb-
bek között az Országházhoz is hordták a 
köveket annak építésekor, na meg a Kor-
pa-kutat, amelyet Békás-forrásnak is hív-
nak újabban.

A  3. évfolyam az egészségnapját a 
szabadban túrázással töltötte. A  három 
osztállyal reggeli után felkerekedtünk, és 
a közeli sziklákhoz gyalogoltunk ki, hogy 
az egykori Pannon-tenger partjáról leló-
gassuk a lábunkat. Bár az idő nem volt túl 
kedvező, nem szegte kedvünket.

A  többieknek is nagyon tartalmasan 
telt a nap: volt szobabicikli, zene-tánc, 
talp masszázs, előadás az egészséges éte-
lekről, pataktúra. 

A  felsős egészségnap hozzávalói: 
gyógy teák, gyógynövények, gyümölcstur-
mixok, mézes kenyér, meghívott helyi 
méz ter melő, saját készítésű kozmetiku-
mok, öltözködési és tisztálkodási taná-
csok, zöldségszobrászat, kvíz az ételal-
ler giák ról, zumbaórák, sorversenyek, 
ta nár-diák sportmérkőzések és sok-sok 
vi dám, felszabadult gyerekarc.

A nap végén iskolánk 7–8. évfolyamos 
diákjai barátságos kosárlabda-mérkőzé-
seken csaptak össze, és arattak közös dia-
dalt. Elsőként a fiúk játszottak egy több-
menetes, rövid mérkőzést tanáraikkal. 
Habera Sára, Marx Árpád, Kecskés László 
és Abroncsos Gábor négyesének játékát 
inkább az összjáték, az egymásra figyelés 

és az egymás pontszerző helyzetbe 
hozása jellemezte. Diákjaink lelkesen 
dobtak kosárra, igen ügyesen, bátran 
támadtak, és sok pontot szerezve bi-
zony megizzasztották tanáraikat egy-
egy jól összehangolt kosárra törés so-
rán. A bravúros passzok és a lendületes 
játék minden jelenlévőt fellelkesített.

Ezt követően a lányok játszottak a 
tantestület fáradhatatlan képviselői-
vel, majd a fiúk fiúk ellen és a lányok 
lányok ellen folytatták a küzdelmet. 
A  lelkes közönség egy emberként ün-
nepelte a kosarakat mindkét csapatnál, és 
ütemes tapssal buzdította a versenyzőket. 

Részt vettünk a Sipospack és a 7. kür-
tőskalács-fesztivál játékán, ahol saját raj-
zukkal díszített uzsonnástáskát és Édes 
Mac kó utalványt kaptak diákjaink. Az 
uzson nástáskák újrahasznosított zacskó-
ra lettek nyomtatva, szelektív hulladék-

gyűjtésre ösztönözve minket, amelyet 
ebben a tanévben már nagyon komolyan 
veszünk: az épületben szelektív kukákat 
helyeztünk ki.

Az ökoszemléletre nevelés jutalma-
ként októberben megkaptuk az ökoiskola 
címet!

Jánosi Attila

Töklak

Torna az aulában

Bolha-hegyi különítmény

Lepattanó
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Biai Református Iskola

Jutalomkirándulás Alistálra 
Miért járhat jutalom egy iskolában? A  ki-
emelkedő tanulmányi eredményért? 
Példamutató magatartásért és szorga-
lomért? Esetleg tanulmányi versenyeken 
való részvételért? A felsoroltakért egészen 
biztosan igen, amely szép teljesítménye-
ket a Biai Református Általános Iskolában 
is tanévről tanévre büszkén jutalmazzuk 
diákjaink körében.

Nevelőtestületünk az idei tanévtől 
azonban úgy döntött, bevezetünk egy 
újabb szempontot is. Ez pedig elsősorban 
egy lelki, emberi, közösségi szempont. 
Szerettük volna megjutalmazni azokat a 
gyerekeket, akik az elmúlt tanévben pél-
dát mutattak társaiknak abban, hogy fon-
tos számukra az Istennel való kapcsolat, 
és erről jelenlétükkel, szavaikkal, cseleke-
deteikkel bizonyságot is tettek. Akik erősí-
tették a gyülekezeti és osztályközösségei-
ket, készek voltak társaik felé szeretettel, 
szolgálatkészséggel fordulni, és akikre 
lehetett számítani a mindennapokban. 
Hiszen az iskolában nemcsak oktatunk, 
hanem, nevelünk is, és nevelésünknek is 
lehetnek gyümölcsei, amely jó példák a jó 

irányba viszik egész közösségünket. Ezen 
szempontok alapján minden osztályból 
négy-hat gyermeket választottunk ki, akik 
különleges jutalomban részesültek.

A  jutalom pedig egy kétnapos kirán-
dulás volt Biatorbágy egyik testvértelepü-
lésére, Alistálra. Október első hétvégéjén 
indultunk útnak, vendéglátónk az Alistáli 
Református Egyházközség és az annak 
fenntartásában működő Alistáli Reformá-
tus Egyházi Alapiskola volt.

A  gyülekezet lelkésze, Édes Árpád és 
az iskola igazgatónője, Édes Enikő és csa-
ládjuk rendkívül kedves fogadtatásban ré-
szesített bennünket. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy gyermekeink találkozhattak 
határon túl élő magyar diáktársaikkal is, 
hiszen az alistáli iskola tanulói mindkét na-
pon elkísértek bennünket a programokra. 
Első nap Pozsonyba utaztunk (képünkön), 
ahol idegenvezető segítségével tudhat-
tunk meg sok érdekességet erről a jelentős 
történelmi városról. A  következő napunk 
az esős idő ellenére is igen tartalmasan 
telt. Mosonmagyaróváron jártunk, Ma-
gyarország legnagyobb tudományos ját-

szóházában, a Futurában. A sok játékos él-
mény mellett a tanulásnak is jutott szerep, 
hiszen minden játék egy-egy új ismerethez 
vitte közelebb a gyerekeket. A  látványos 
fizikai kísérletek és a Tesla-generátor mű-
ködésének testközelből való megfigyelése 
egyenesen lenyűgözte a biatorbágyi és az 
alistáli ifjú közönséget is. 

Köszönjük Biatorbágy Város Önkor-
mányzatának, hogy ezt a jutalomkirán-
dulást a köznevelési pályázaton keresztül 
lehetővé tette számunkra. Bízunk benne, 
hogy a jövőben hagyományt teremthe-
tünk ebből a kezdeményezésből.

Székelyné Czirják Katalin

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

Őszi képek 
Bemutatóórák
A  Szülőföldemen magyarul konferencia keretében testvértelepülé-
seinkről érkezett pedagógusoknak tartottunk bemutatóórákat 
szeptember végén. Három iskolai foglalkozást tekintettek meg 
vendégeink, akik az erdélyi Gyergyóremetéről és a kárpátaljai 
Nagydobronyból érkeztek hozzánk.

Elsőként egy magyarórát néztek meg, amelynek témája he-
lyi költőink élete és művei voltak. Németóra következett, végül 
pedig egy mesepedagógiai foglalkozáson vehettek részt kedves 
vendégeink. 

A bemutatóórákat az intézmény vezetőjének kérésére Koczor 
Viktória, Puskás Nóra és Szegedi Adrienne tartotta.

A délelőtt során Rack Ferencné igazgató bemutatta az isko-
lát, körbevezette az épületben a pedagógusokat, akik a földszin-
ten kiállított tanulói munkákat is megtekintették. A kiállítás az 
őszünnepre készült. Ezt az alsós munkaközösség Varga Monika 
munkaközösség-vezető irányításával állította össze.

Varázslények – kiállítás és játék
A 3. b osztály Kokas Nóra osztályfőnökkel a Mezőgazdasági Mú-
zeum egy érdekes időszaki kiállításán vett részt októberben. 
A  Varázslények – Mesebeli küldetés című kiállításon a mesék va-
rázslatos világába nyertek betekintést a tanulók. Egy elképzelt 
mesebeli tájba érkeztek a gyerekek, ahol különböző feladatok 
vártak megoldásra. A  gyerekek kaptak egy füzetet, ebbe gyűjt-
hették azokat a pontokat, amelyeket a mesebeli próbák teljesí-
tésével szereztek. 

Szépírási verseny
Hagyományaink közé tartozik az alsó tagozatos tanulók szá-
mára meghirdetett szépírási verseny. Az alsós munkaközösség a 
második, harmadik és negyedik évfolyamos gyermekeknek más-
más szöveget választ. Ezt kellett másolniuk. A tanítók a hibátlan 
munkák közül választották ki a legszebbeket. A díjazott tanulók 
oklevelet kaptak. 

Rajzpályázat
Szeptember végén a Karikó János Könyvtár rajzpályázatot hirde-
tett: Móra Ferenc egyik meséjéhez kellett illusztrációt készíteni. 
Szántó-Bocsi Terézia 3. b osztályos tanuló harmadik helyezett 
lett. Felkészítője Koczor Viktória volt. Felsős tanulóink közül Hor-
váth Hanga 7. b osztályos tanuló szintén harmadik helyezést ért 
el, aki Gémes Anettával készült.

Nemzeti gyásznap
Ebben a tanévben osztálykeretben emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról. Az ünnepi alkalmat az alsós tanítók, továbbá a ma-
gyar és történelem szakos tanárok és a humán munkaközösség 
tagjai koordinálták. 

Megemlékezés ’56-ról
Október 22-én ünnepi műsorral emlékeztünk az 1956-os forrada-
lomra. A budapesti eseményeken túl a településünkön, Biatorbá-
gyon történteket is megelevenítettük a műsorban. Közel hatvan 
tanulónk szerepelt. A  műsort Koczor Viktória szerkesztette, az 
énekkarosokat Szegedi Adrienne készítette fel. A  dekoráció Gé-
mes Anetta rajztanár munkája volt. A műsorban Puskás Nóra ta-
nító is szerepelt; egy ismert dalt írt át erre az alkalomra.

Koczor Viktória

Főhajtás és megemlékezés 
Az aradi vértanúk és az első magyar miniszterelnök, gróf Bat-
thyány Lajos halálára hagyományainkhoz híven tanóra keretében 
emlékeztünk. Idén egy szép, mécsesekkel és virágokkal díszített 
emlékhelyet is kialakítottunk az iskola épületében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére kiállítást 
rendeztünk. Fotók elevenítették fel október 23-a és az azt követő 
napok eseményeit. Korabeli hirdetőoszlop plakátjai, rádió, írógép, 
telefon, ütött-kopott bőröndök és padlásról előbukkant sok tárgy 
idézte a korszakot. Az ötvenes évekből származó dokumentumo-

kat, fényképeket, megsárgult újságokat is érdeklődéssel nézeget-
ték a látogatók. Egy korabeli lakásbelső is megelevenedett, közel 
hozva a korszak mindennapjait. 

Iskolai ünnepség keretében is megemlékeztünk 1956 hőseiről. 
A 7. b és a 8. b osztály tanulói színvonalas előadásukkal idézték fel 
a forradalom eseményeit, a barikádon harcoló gyerekhőseit és ál-
dozatait. A kórus hangszeres előadók közreműködésével meghitt 
ünnepi hangulatot teremtett a színpadon.

Lőrincz Mária

Szülői összefogással szépültek termeink 
Ebben az évben az ötödikesek a Sándor–Met-
ternich-kastély régi, még fel nem újított szár-
nyában kezdték meg tanulmányaikat. Bár a 
gyerekek a csoportbontások miatt sok termet 
bejárnak napközben, azért mindenki pontosan 
tudja, hogy hova kell „hazamenni”. Mégiscsak a 
saját osztálytermük az iskolai otthonuk! 

Így érezték ezt az 5. b-s és az 5. c-s gyerekek 
és a szüleik is. Csak valahogy nagyon komornak 
tűnt a sok sötétbarna ajtó- és ablakkeret, ko-
pottnak a réges-régi parketta; fáradt és öreg volt 
az egész terem. Ezért a szülők összefogtak, és 
pénzt, időt, fáradságot nem kímélve „átvarázsol-
ták” az osztálytermet egy igazi színes, hívogató, 
barátságos kuckóvá.

A sort az 5. b osztály kezdte. Szendrődi Enikő 
irányításával festettek: ajtót, ablakot, bútort. 
Puskás Judit és férje, valamint Jungné Anita segít-
ségével kerültek a helyükre a karnisok, függönyök.

Az 5. c-ben szorgos szülői kezek padlót, radiá-
tort, függönyt és függönytartót cseréltek, fehérre festették az ab-
lakokat, színesre az ajtót és a lambériát. Új projektorállványt és 
szekrényt is kaptunk. A fogasunk önmagában móka és kacagás!

Amikor a gyerekek először beléptek a terembe, leesett állak 
koppanását lehetett hallani. Aznap minden arra járó diák, tanár 
és szülő a termeket csodálta, mert fantasztikus lett! Nemcsak a 
meleg színek, a kényelmes babzsákok és az igazi otthonos kuckó-

hangulat miatt, hanem azért is, mert megmutatkozott, milyen 
csodára képes a sok szerető szív, az ügyes szervezés és az össze-
fogás.

Kedves ötödikes szülők! Köszönet és hála a munka utáni mun-
káért, a vidám hangulatért és a sok-sok szeretetért, amelyet a fa-
lak közé csempésztek!

Seregi Lilla

Szépítők
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Gyógyító fák 
Novemberi írásommal a 14 ezer fa Biatorbágy 
mozgalomhoz szeretnék kapcsolódni, né-
hány szempontot nyújtva a saját ültetésű 
fák fajának, fajtájának kiválasztásához. 
Júniusban írtam arról, hogy milyen fontos 
szerepet töltenek be a fák a mai élőlények 
– köztük az ember – életfeltételeinek kiala-
kításában, fenntartásában oxigéntermelő, 
szén-dioxid-, pormegkötő képességük ál-
tal. Leveleik megszűrik a napfényt, árnyé-
kolnak, a hűsítő hatáshoz hozzájárul még 
a jelentős párologtatás. Mindezek mellett 
nagyon sok fa gyógyhatású is. 

Viszonylag ismertebb a kislevelű (Tilia 
cordata) és a nagylevelű hárs (Tilia platy-
phyllos) virágzata. A  virágzatot óvatosan 
akkor gyűjtjük, amikor a középső virágok 
nyílnak. Megszárítva, teaként nagy szol-
gálatot tesznek meghűléses, megfázásos 
betegségek esetén, izzasztó, köptető, 
vizelethajtó hatásuk van. Emellett a tea 
nyugtatja a gyomrot, enyhíti a migrénes 
görcsöket, oldja a máj- és epegörcsöket.

A hársfák általában jól bírják a meszes 
talajt és a meleget. A nagylevelű hárs szép, 
oszlopos fajtája a Favorit mérsékeltebb 
növekedésű, szűkebb utcára is ültethe-
tő. Jól tűri az erőteljesebb nyírást a gömb 
formájú Pannónia fajta. Fontos, hogy az 
ezüsthárs (Tilia argentea/tomentosa) virág-

zatát ne gyűjtsük, de ő is szép dísze a kör-
nyezetünknek. Könnyen megkülönböz-
tethető az előbbi fajoktól: a levelek nem 
szimmetrikusak, és a fonákjuk az apró sző-
rök miatt ezüstös csillogású. Kedvelt fajtái 
a Teri és a Zentai ezüst. 

Nagyon alkalmazkodóképes a nyírfa, 
fehér kérgével, lecsüngő hajtásaival, ősz-
szel aranysárgára (Purpurea fajtája mélybí-
bor színű) színeződő leveleivel a díszértéke 
is kiemelkedő. Fastigiata fajtája oszlopos 
növekedésű, így kisebb a helyigénye. Az 
egészséges zöld leveleit júniusban lehet 
gyűjteni. Árnyékos, szellős helyen kell szá-
rítani, naponta forgatni, mert könnyen 
befülled.

A  nyírfalevél vizelethajtó és gyulladás-
csökkentő hatású, így a húgyutak bakte-
riá lis és gyulladásos betegségeinél tud 
sokat segíteni. A népgyógyászatban kösz-
vény és reuma kezelésére is alkalmazták. 
Kora tavasszal megcsapolt nedve, a nyírvíz 
(egyes vidékeken virics, boza, nyirics) rend-
kívül gazdag tápanyagokban, vitaminok-
ban, ásványi anyagokban. Energetizáló 
hatású, felgyorsítja az anyagcserét, tisz-
títja a nyirokrendszert, erősíti az immun-
rendszert, méregtelenítő hatású, régen ve-
sekőoldásra is használták. Továbbá ápolja 
a bőrt, ekcéma és pikkelysömör kezelésére 
alkalmas, megszünteti a fejbőr zsírosodá-
sát, korpásodását, erősíti a hajhagymákat. 
A juharfa (Acer sp.) népi, régies neve az ihar. 

Az Iharos nevünk tanúsítja, hogy a juharok 
nagyon jól érzik magukat Biatorbágyon. 
Hasonlóan a nyírhez, a juharokat is meg le-
het csapolni, szintén nagyon értékes nedve 
van. A friss leveleket rovarcsípésre dörzsöl-
ve enyhíthetjük a viszketést.

A  tölgyfajok, a kocsányos tölgy (Quer-
cus robur) és a kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea) gyógyászati felhasználásáról már 
az ókorból is származnak írásos emlékek. 
A  fiatal ágak aprított, szárított héjkérge 
adja a hatóanyagokat. Összehúzó, helyi 
gyulladáscsökkentő, antivirális és vér-
zéscsillapító hatású. Teafőzetként, tink-
túraként, gargalizáló-, öblögetőszerként 
alkalmazhatjuk hasmenés, torok-, száj-
nyálkahártya-gyulladás, kisebb sebek, fe-
kélyek, aranyérgyulladás esetén.

A vadgesztenyének (Aesculus hippocasta-
num) a kérge, levele, magja is gyógyhatású. 
A kérget a népgyógyászatban kelések, bőr-
bántalmak ellen alkalmazták, napjainkban 
a belőle kivont eszkulint összehúzószer-
ként használják, napvédő készítményekbe 
is teszik. Levele a szelídgesztenyééhez ha-
sonlóan köhögéscsillapító hatású. A  mag-
ja por vagy kenőcs formájában belsőleg és 
külsőleg is hatékony, alkalmas ödémák, 
visszértágulatok, érgyulladás, nehézláb-ér-
zés, véraláfutások gyógyítására.

A berkenyefajok – lisztes berkenye (Sor-
bus aria), házi berkenye (Sorbus domestca), 
madárberkenye (Sorbus aucuparia var. edu-
lis) – is jól érzik magukat Biatorbágyon. Az 
utóbbi kettő ehető is. A  dércsípte madár-
berkenyét lehet aszalni vagy lekvárt készí-
teni belőle. Enyhe vizelethajtó, hashajtó, 
csökkenti a vesekőképződést.

A fekete nyár (Populus nigra) rügyei an-
tibiotikus hatásúak, hasonlatosan a propo-
liszhoz. A fűzfajok kérge gyulladáscsökken-
tő, fájdalomcsillapító hatású, reumatikus 
és egyéb mozgásszervi betegségek kezelé-
sére való főzetet lehet belőle készíteni.

Ujvári Gabriella kertészmérnök

Levélária
Gondoljunk a gyermekeinkre!

Néhány lapszámunkban már tájékozódhattak olvasóink a 14 ezer fa Biatorbágy elnevezésű, ez év augusztusában alakult civil 
mozgalom létrejöttéről, tagjainak tevékenységéről, céljairól. Feladatukat a Biatorbágyi Tájvédő Kör égisze alatt végzik, 
annak mintegy munkacsoportjaként. Alapvetésük: minden egyes biatorbágyi ember után ültessenek egy fát a településen. 
Ültessenek, de nem csak a csoport tagjai. Számítanak az emberekre, akik ingatlanjaik előtt ásnak gödröt, és a cégekre, ha 
fontosnak érzik a város szépítését. Emlékeztetőül: ez a biatorbágyi közösség kapcsolódott azon országos kezdeménye-
zéshez, amely Magyarországon nem kevesebb mint tízmillió fa telepítésére „esküdött föl”. A helyi erők motivációja abban 
foglalható össze, hogy a város lélekszáma gyarapodik, újabb építőipari beruházások valósulnak meg, így a zöldterületek 
aránya csökken. De ha csökken, legalább legyen dúsabb! Miként? Faültetéssel. November közepén nagyszabású, nyilvá-
nos ültetést terveznek. Hogy hol, ez még lapzártánkig nem tisztázott, de Facebook-oldalukon idővel közzéteszik.

Az ültetések közterületen valósulnak meg, ezért ezekhez az önkormányzat jóváhagyása szükséges. Első lépcsőben 
olyan helyszínek kerülnek szóba, ahol sok ember megfordul, így számos polgár szembesül a (még) zöldebb környezettel. 

KáeF 

 | Szemléletváltással a környezetért 
A  Biatorbágyi Tájvédő Kör már több alaklommal megszólalt la-
punkban, hangsúlyosan a kertekben keletkező zöldhulladék 
hasznos felhasználása ügyében. Komposztáljunk! – mondják a 
tájvédők, mert az avarégetés szennyezi a levegőt, káros az egész-
ségre, és bizony sok esetben igencsak zavarja a füstöt elszenve-
dőket. Felhívásukat ezúttal gyakorlati formába öntötték: csa-
ládi nap keretében bemutatót tartottak a Füzes-patak partján. 
A program összhangban volt az önkormányzat által létrehozott 
környezetvédelmi alap stratégiájával, amelynek egyik eleme a 
Biatorbágy komposztál program. Az önkormányzat komposztáló-
edényeket vásárol, s ezeket ingyenesen a lakosság rendelkezé-
sére bocsátja, ösztönözve a városlakókat a zöldhulladék otthoni 
„kezelésére”.

Határ Ágnes, a tájvédő kör tagja szerint az eljárás korántsem 
„misztikus” dolog, lényege hamar elsajátítható, s akinek a kertjé-
ben van hely egy kupac zöldhulladék elégetésére, az a komposztá-
lóedényt is el tudja helyezni. 

Baranyai Vitália mikrobiológus meghívott előadóként szem-
léletes, interaktív módon beszélt a talaj tápanyaghálózatába, 
az ökoszisztéma rendszerébe oly módon való bekapcsolódásról, 
hogy szemét termelése nélkül forgassunk vissza sok anyagot. Az 
úgynevezett „eldobó” kultúra helyébe az ökokultúra lépjen – hang-
súlyozta. A komposztálás ezt erősíti, hiszen a környezetkímélésen 
túl talajjavító hatása is van. 

A komposztálás nem kizárólag a kerti nyesedék újrahasznosí-
tását célozza. A háztartásban keletkező egyéb anyagok – krump-
lihéj, kávézacc – úgyszintén belekerülhetnek a ládába. Komposzt-
láda számos formában létezik. Aki saját maga barkácsolna ilyet, 
nosza, kezdheti! A  családi napon útmutatót adtak erre nézve is. 
Lényeg, hogy megfelelő magasságú legyen, így a komposztnak 
szánt hulladéknak van ideje „végigmenni” a tárolón. Az időfaktor 
persze más összefüggésben is szerepet kap. Mégpedig abban a 
tekintetben, hogy idővel teljes szemléletváltozás alakuljon ki kör-
nyezetünk kímélése érdekében – például a komposztálás révén. Ez 
nem egy füstbe ment terv!

Király Ferenc 

Biatorbágyon november 9-én (lapunk megjelenése előtt) és decem-
ber 7-én, szombati napokon a lakosság részére térítésmentes zöld-
hulladékgyűjtésre kerül(t) sor. A kerti zöldhulladékot az ingatlantu-
lajdonosok bármely 110 literes, átlátszó anyagból készült zsákban 
gyűjthetik. A gallyakat maximum 70 cm hosszúra darabolva, 
maximum 50 cm-es átmérőjű kötegekben kell szállításra előkészí-
teni. Kérjük, hogy az előkészített zsákokat csak az elszállítás előtti 
napon tegyék ki a közterületre.

Az égetés és elszállíttatás helyett a valódi, tradicionális, kör-
nyezetkímélő és talajjavító megoldás a helyben való komposztálás.

Biatorbágy Város Önkormányzata novemberben indítja el a 
helyi komposztálási programot a város állandó lakosai számára. Az 
akcióra szánt pénzügyi keret első ütemben körülbelül hetven kom-
posztálóláda megvásárlására és térítésmentes kiosztására nyújt 
fedezetet. A részvétel feltételeiről Biatorbágy város honlapján, az 
Otthonunk Biatorbágy Facebook-oldalon, valamint a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán találnak majd részletes ismertetőt. 
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Fájdalommentesen
Október 16-a az aneszteziológia világnapja, amely az 1848. 
október 16-án Bostonban végrehajtott első sikeres éternar-
kózisnak állít emléket. A nemzeti aneszteziológustársaságok 
világszervezetének kezdeményezésére százötven országban 
emlékeznek a jeles orvostörténeti eseményre.

Hazánkban a Pécsi Tudományegyetem Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Intézete nyílt napot rendezett a lakosság részére, 
hogy megismerhessék az aneszteziológusok munkáját, az általuk 
használt eszközöket. Az intézet munkatársai előadásokat tartot-
tak, és műtőlátogatást is szerveztek. De miért is fontos megemlé-
kezni erről az eseményről? Mi volt előtte, és mi változott?

A  18. század közepéig a fájdalom volt a műtéttel járó legna-
gyobb gyötrelem, mert mint azt John Collins Warren bostoni 
sebészprofesszor a 19. században elismerte: „Sebészkésünk elvá-
laszthatatlan a fájdalomtól.” Albert Schweitzer, a Nobel-békedíjas 
német orvos, lelkész, filozófus, orgonaművész 1931-ben pedig így 
fogalmazott: „A  fájdalom a halálnál is rettenetesebb úr.” Akko-
riban az egyetlen gyógyulást jelentő sebészkéstől sokakat a fáj-
dalmas szenvedés tartott vissza. Gyakorta előfordult, hogy nem 
a műtét, hanem a fájdalom vagy az attól való rettegés sokkoló 
hatása okozott halált. Ezért óriási jelentősége volt annak, hogy az 
első sikeres éternarkózis után a beteg kijelentette: a műtét alatt 
semmilyen fájdalmat nem érzett. A műtéti fájdalomcsillapítás tu-
dományának megszületésével véget ért a tudatlanság, a kín és a 
sötétben való meddő tapogatózás időszaka. A  fájdalommentes 
operálás lehetősége pedig megnyitotta a műtétes gyógyítás sike-
res korszakát.

Bostonban indult tehát az altatóorvoslás története, amely a 
kezdeti műtőbeli bódítás-fájdalomcsillapításból sokrétű, nélkü-
lözhetetlen tudománnyá vált. Ma már az aneszteziológia és az 
intenzív terápia dinamikusan fejlődő, önálló orvosi szakterület. 
Alapvető feladata a fájdalommentesség biztosításán kívül az élet-
fontosságú szervek működésének ellenőrzése és a kóros állapotok 
kezelése mind a műtéti érzéstelenítés, mind az intenzív terápia 
során.

Napjainkban a kórházi betegek 75-80 százaléka találkozik az 
aneszteziológussal, vagy azért, mert operálni kell, vagy mert a be-
tegség kritikussá válása esetén az intenzív osztályon gyógyítja az 
aneszteziológus, intenzív terápiás szakemberekkel.

A tudomány, a gyógyszeripar és a technika fejlődése lehetővé 
tette, hogy a páciens rossz élmény nélkül aludjon el, ne érezzen 
fájdalmat, kellemesen és nyugodtan ébredjen, a korszerű készü-
lékek segítségével pedig biztonságossá vált az aneszteziológia. 
A  köztudatban azonban még ma is sok tévhit, rémtörténet él, 
és van, aki retteg, hogy felébred műtét közben, van, aki attól fél, 
hogy a műtét végén nem ébred fel. Ma már ezeknek a hibáknak a 
személyre szabott narkózisvezetéssel, gondos ellenőrzés mellett 
nem szabad előfordulniuk.

Hogy mindez miként valósulhat meg, mi volt a fejlődés mene-
te, legyen egy következő írás tárgya.

Dr. Sugár István  
aneszteziológus

Néhány hónappal Boston után Szegeden is elvégezték az első műté-
teket éterbódításban. A történelmi események izgalmas részletei az 
Altatas.hu honlapon olvashatók.

A képek a Tízéves a város – Biatorbágyi fotó-kör-kép című könyvben jelentek meg. E kötet egyenes folytatása a 2009-ben megjelent Biatorbágyi körkép című albumnak.  
Akkor Biatorbágy szépségére, csodálatos tájaira, épített környezetünk sokszínűségére kívántam felhívni a figyelmet a könyv képeit egy év természeti körforgásába rendezve.  
Biatorbágy várossá nyilvánításának tízéves évfordulója kínálta az alkalmat a folytatásra. A képek egyik alapforrását az akkor már hatodik éve megrendezett Biatorbágy fotópályázat 
Biatorbágy kategóriájának képei adták. A másik nagy szelet saját fotóanyagomból került ki. S ehhez járult a Biatorbágyi Fotóklub kollekciója. (A kötet Megtekinthető a Biatorbágyi 
Fotóklub honlapján: Biatorbagyifotoklub.hu/images/BFE_Cikkek/foto-kor-kep.pdf)

Horváth Imre

A piacra

A virágárus



14 Biatorbágyi Körkép | 2019. november Mozaik 15

Mozgás a természetben 
A  mozgás a mindennapok része, de mi-
től lesz sport vagy edzés? A mennyiségtől 
vagy a minőségtől? Netán a megnevezé-
sétől? Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, 
kell-e egyáltalán, hogy komolyabban mű-
veljük a sportot? 

Aki fitten képzeli el az élete alkonyát, 
biztosan elgondolkodott már ezeken a 
kérdéseken. Sokszor halljuk, hogy mozog-
junk rendszeresen, mert ezzel megelő-
zünk bizonyos betegségeket. Régi bölcse-
let, hogy az a testrészünk, amelyiket nem 
használjuk, elsorvad. Az ember alapvetően 
úgy lett megalkotva, hogy folyamatos las-
sú mozgásban kellene lennie. A természeti 
népeknél ez a mai napig így van: a napjuk 
nagy részét a levegőn töltik, és valamit 
tesznek-vesznek, miközben az izmaikat 
dolgoztatják. Nekünk, civilizált embe-
reknek elég nehéz ezt utánozni, hiszen 
többnyire egy épületben tartózkodunk, és 
nagyon keveset a szabadban. D-vitamint 
szedünk, és jó esetben próbáljuk bepótol-
ni heti egy-két alkalommal egyben a napi 
mozgásigényünket. Szeretnénk bemutat-
ni, hogy van olyan mozgás az edzőterme-
ken túl is, amely rengeteg előnnyel bír.

A  szabad levegőn végzett séta testi, 
lelki és szellemi felüdülést is jelent. Néz-
zük, hogy a testünk számára nyújtott 

előnyökön túl ez milyen pluszt adhat 
még az életünkhöz. Ha egyedül járunk, 
az a lelket lecsendesíti, lehetőségünk van 
töprengeni. Ha társaságban sétálunk, ki-
beszélhetjük magunkból, ami bánt, vagy 
csak egyszerűen feltöltődhetünk mások 
jelenlététől vagy éppen a kutyánktól. 
A  szellemünk felfrissül, hiszen a tüdőt is 
megdolgoztatjuk. Ez a méregtelenítés 
egyik fontos szerve, alapos kilégzéssel sok 
toxint távolít el a szervezetünkből, belég-
zéskor pedig oxigénnel tölti fel a vérünket. 
Közben a nap és a szél cirógat, ráadásul 
teljesen ingyen. Csak saját magunk kel-
lünk hozzá és az elszántságunk, hogy 
napról napra gyarapítsuk a megtett lépé-
sek számát. Lehet, hogy elsőre csak kétsa-
roknyira jutunk, de ne adjuk fel! A bátrab-
bak és az erősebbek gyorsíthatnak is, de 
azt már futásnak hívják. 

Érdemes tetőtől talpig átmozgatni 
magunkat! Sokkal jobban esik, ha mindezt 
úgy tesszük, hogy közben élvezzük is. Bia-
torbágy önkormányzata, az egészségház, 
az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) támo-
gatja az egészséges életmód részeként a 
különböző mozgásformák széles körű el-
terjesztését, így Biatorbágyon is elérhető 
több szervezett szabadtéri mozgásprog-
ram – többek között az EFI szervezésében 

és a Három generációval az egészségért prog-
ram keretében is. 

A  patakparti tornához hétfőn és pén-
teken lehet csatlakozni, a túraterápiához 
csütörtökönként. A következő időpontért 
figyelje az EFI Facebook-oldalát! 

Egészségfejlesztési Iroda

Jó apa vagyok?
Gondolatok egy előadás kapcsán 

A  Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szer-
vezésében Uzsalyné Pécsi Rita előadás-sorozatának második 
része az Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat címmel október 
1-jén volt a Biatorbágyi Közösségi Házban. A  terem tele volt 
édesapákkal, akik közül az egyik jelen lévő, hat fiúgyermeket 
nevelő apa gondolatait adjuk közre.

Mi a célja az előadónak? Fontos vagy érdekes témákat boncol-
gasson? Elmondják róla, hogy frenetikus előadó? Hol letaglóz, hol 
humorral vonja magára a figyelmet? 

Mindez szép és jó, de nem elég. A jó előadó nem magát töm-
jénezi. A  képességeit csak eszközként használja, a közönséget 
helyezve a középpontba. Az esemény akkor van a helyén, ha a né-
zőt elmélyülésre sarkallja, ha egy kicsit felébreszti a sokszor bék-
lyóban tartott vagy a távoli gyerekkorban felejtett őszinte gon-
dolatokat, érzéseket. A  jó előadáson akár napok vagy hónapok 
elteltével is töprengünk időnkét, tükörként kacsint elő egy-egy 
élethelyzetünkben.

Uzsalyné Pécsi Rita előadása közben titokban körbepillantot-
tam férfitársaimon, és szinte hallani lehetett, ahogy recsegnek 
a gondolatok, nyikorogni kezdenek az érzések rozsdás kerekei. 
Azóta én is többet gondolok a fiaimra. Jó apa voltam, jó apa va-
gyok? És milyen férj, milyen férfi? Ki is volt az apám valójában, mi-
lyen volt a viszonyunk? Miért lett olyan, amilyen? Hát az ő apja, a 

nagyapám? Milyen lehetett a déd-, az ük-, a szépapám? Tudom-e 
jobban csinálni? És azon veszem észre magam, hogy este jólesően 
dőlök hátra. Az egyik fiam elkísért a munkahelyemre. Délután a 
legkisebbel átvettük a matekot. Hurrá, megvilágosodott! Utána 
egy sakkparti. Aztán este az egyik naggyal későig beszélgettünk a 
teraszon. Ő fújta a füstöt, én meg szívtam, és hallgattam a törté-
neteit. Hát kellett ez nekem? Kellett! Ahogy most itt fekszem tehát 
hátradőlve a kanapén az éjszakában, már csak szuszogás és egy-
egy horkanás hallatszik innen-onnan. Elmosolyodom. 

Persze mindehhez az előadásnak semmi köze. Vagy mégis – de 
ez maradjon köztünk!

Miksa Zoltán

„Ha” vagy nem „ha” – ez itt a kérdés 
A hétköznapok során gyakran keveredhetünk olyan helyzetek-
be, amikor úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk. Ezerszer rászó-
lunk és még egyszer, de mintha gyermekünk meg sem hallaná 
intő szavainkat. Ilyenkor természetesen próbálkozunk, hol 
több, hol kevesebb sikerrel. Az egyik ilyen elkeseredett kísér-
letünk ezekre az helyzetekre, a „ha – akkor” módszer, amelyet 
kétféleképpen is hasznosítunk: olykor fenyegetésként és néha 
megvesztegetésként. Azonban az ilyen jellegű mondataink 
csapdaként funkcionálnak. 

A gyerekek számára a fenyegetés mindig felhívást jelent a 
tiltott viselkedés megismétlésére. Amikor egy gyereknek azt 
mondjuk, „ha ezt még egyszer megteszed…”, akkor egyszerűen 
nem hallja meg azt, hogy „ha”, csupán azt a felszólítást, hogy 
„ezt még egyszer megteszed”. Vagyis ahelyett, hogy elgondol-
kodna tettén, arra sarkalljuk, hogy a nem kívánt, kellemetlen 
cselekedetet megismételje.

Néha az ilyesfajta fenyegetést a gyerek egyenesen úgy ér-
telmezi, hogy „anyám elvárja tőlem, hogy még egyszer megte-
gyem, mert különben csalódott lesz”. Az ilyen fenyegetések – még 
ha számunkra megfelelőknek tűnnek is – nem csupán haszontala-
nok, hanem kifejezetten károsak is. A fenyegetés a gyerek függet-
lenségének, önállóságának megkérdőjelezése. Ha van némi önbe-
csülése, feltétlenül válaszolnia kell a kihívásra, hogy önmagának 
és másoknak is bebizonyítsa, ő nem „pipogya fráter”.Ha például 
az ötéves gyermekünk csecsemő kistestvére felé lő a játék pus-
kájával, ahelyett, hogy azt mondanánk, „ha még egyszer rálősz, 
sohase látod többé a puskádat, mondhatjuk inkább ezt: „Ne lőj a 
kisbabára!”  Amennyiben nem hallgat ránk, mondjuk azt – miköz-
ben elvesszük tőle a puskát –: „Emberre nem szabad lőni!” Ezáltal 
megtanítjuk, hogy tettének következménye van, anélkül, hogy 
megfenyegetnénk, és károsodna a személyisége. Az előzőhöz 
hasonló, ugyancsak kudarccal végződő megközelítési mód az, 
amikor mi, szülők azt mondjuk gyermekünknek, hogy ha valamit 
megtesz (vagy nem tesz meg), akkor valamilyen jutalmat kap: „Ha 
kedves leszel az öcsikédhez, akkor elviszlek a moziba.”

A „ha – akkor” módszere esetenként ösztönözheti a gyereket 
valamilyen közvetlen cél irányába. De ezzel a módszerrel nagyon 

ritkán – szinte sohasem – sikerül a gyereket folyamatos erőfeszí-
tésre késztetni. Szavaink azt sugallják neki: mi magunk sem hisz-
szük, hogy képes megváltozni. A „ha megtanulod a verset” azt je-
lenti, hogy „nem vagyok biztos abban, hogy meg tudod tanulni”.

D Baruch írja egy könyvében, hogy egy fiú egyszer azt mond-
ta erről a kérdésről: „Én mindig megkapok mindent a mamámtól 
azért, mert folyton úgy csinálok, hogy azt higgye, rossz leszek. 
Természetesen elég gyakran kell rosszalkodnom, hogy meg tud-
jam győzni arról, nem semmiért fizet nekem.” Az ilyesfajta okosko-
dás hamarosan alkudozásokhoz és zsaroláshoz vezet, és a gyerek 
egyre növeli a jó viselkedéséért cserébe követelt árat és az egyéb 
„mellékes juttatásokat”. Az ilyen szülőket gyermekeik nem „szer-
vusz”-szal üdvözlik, hanem azzal, hogy „mit hoztál nekem”. A  ju-
talom akkor okozza a legnagyobb örömet, ha meglepetésként 
érkezik, és ha valamilyen viselkedés elismerése tükröződik benne.

A mindennapok forgatagában nem egyszerű még erre is oda-
figyelni, azonban ha megpróbáljuk, akkor az eredmény biztosan 
nem marad el.

Tóthné Magasföldi Rózsa, Pozitivkommunikacio.hu

 | Világraszóló koncert a zene világnapján 
Zsúfolásig megtelt a Juhász Ferenc Mű-
velődési Központ nagyterme a zene vi-
lágnapja alkalmából rendezett interaktív 
hangversenyen. A Biatorbágyi Pászti Mik-
lós Alapfokú Művészeti Iskola még sosem 
látott vendégül olyan rangos művészeket, 
mint ezen az estén, amelynek házigazdája 
az Erkel Ferenc kamarazenekar volt, meg-
hívott szólistái pedig Kokas Katalin és Ke-
lemen Barnabás, valamint tizenegy éves 
fiuk, Gáspár (képünkön). 

Kicsik és nagyok szájtátva hallgatták 
Mozart, Mendelssohn és Vivaldi darabjai-
nak világszínvonalú előadását, a zenemű-
vek közötti beszélgetésekből pedig olyan 
kulisszatitkokra is fény derült, mint hogy 
Kati pár hetes kislányával már Velencében 
koncertezett, Barnabás egyszer Kelemen 
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 | Emlékezetes nap volt! 
A Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületének szervezésében idén már negyedik alkalommal 
rendezték meg az empátianapot október 5-én a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Örömünkre évről évre 
mind többen látogatják a nagyközönség számára is nyitott és ingyenes rendezvényünket.

Sok meglepetéssel készültünk az eseményre. Legnépszerűbb újí-
tásunk Bakó Lujza felkérése volt, aki lelkiismeretes, odaadó jeltol-
mácsolásával belopta magát a résztvevők szívébe. Közvetlensége 
elbűvölt mindenkit; szakszerű közreműködésével lehetővé tette 
a hallássérültek számára, hogy követni tudják az előadásokat. 

Már a megnyitó is kuriózum volt, mert a jelenlévőknek még 
nem volt részük ilyen látványban. A Szolnok-laser elnevezésű lézer-
show animációs műsorával kápráztatta el az ünnepségre érkező-
ket. Hála és köszönet Szabó Csabának a fergeteges összeállításért 
és a nagylelkű felajánlásért! A  különleges bemutató után Ásztai 
Béláné műsorvezető, majd Varga László alpolgármester nyitógon-
dolataival hangolódhattunk rá erre a különleges napra.

Ezután Koselák Renáta következett, aki kerekesszékes táncá-
val tavaly is lenyűgözött, és idén is meg tudott lepni bennünket. 
A  Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájából érkezett Csibe 
csoport nagycsoportosainak előadását Nagy Mónika óvónő veze-
tésével kísérhettük figyelemmel. Csöppnyi lényükkel csodálatos 
hangulatot keltettek a szívekben, lelkekben.

A  piliscsabai Sasszé Táncműhely parádés produkciójával bű-
völte el a közönséget. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az 
egyesületünkhöz tavasszal csatlakozott Lévai Balázs szép ver-
smondással kedveskedett nekünk. A  jeltánc művésznője, Nap-

Mesemondó csillagok alatt 
„A  Kis Bácsi Gombos Boltja éjjel-nappal 
nyitva van. Százegy fiókban tartja Kis bá-
csi a gombokat, száz fiókot kihúz, minden 
gombot megmutat a vevőknek, a világ 
minden ruhájára lehet itt gombot találni, 
mégis van, aki a százegyedik fiókot is meg 
akarja nézni. »Az a fiók üres«, mondja Kis 
bácsi, és nem mutatja meg soha a száz-
egyedik fiókot. Csak éjjel, ha egyedül van, 
akkor húzza ki néha vigyázva, az a fiók 

csillagokkal van teli, az ég csillagaival, 
és ha még jobban kihúzza, nagy fényes-
ség, egy kicsit belátni a mennyországba, 
és hallani, hogy suttognak az angyalok.” 
(Mosonyi Aliz: Boltosmesék. Magvető Ki-
adó, 2019)

Október 5-én, az olvasás éjszakáján 
könyvszerető gyerekek az egész éjszakát 
a Kisgombos Könyvesboltban tölthették, 
több ezer könyv társaságában. Valami ah-

hoz hasonló élményben részesülhettek, 
mintha Kis bácsi – csak egyszer, csak nekik 
– kihúzta volna azt a bizonyos százegyedik 
fiókot…

Titokzatos, izgalmas, kuncogós, cso-
dákkal teli éjszaka volt, amelyet köny-
vekkel a kezünkben töltöttünk együtt, a 
mesemondó csillagok alatt, Biatorbágy 
könyvesboltjában.

Gombos Kata

Barbaraként szerepelt egy plakáton, és 
hogy Gazsinak jobban tetszik az iskolába 
járás, mint a magántanulóság. 

Másfél órára mindannyiunkat össze-
kötött a zene varázshatalma: a pódiumon 
fellépő művészek és a közönség soraiban 
helyet foglaló gyermekek, kistestvérek, az 
őket ölükben tartó felnőttek közösen él-
hették át azt, amiről Szabó T. Anna írt az 
Újévi áriák című versében:

„…a dal madárrá s angyallá avat,
mert égi énünket szólítja meg,
elég pár fényes, édes pillanat,
és megnyílik az ég, mindenkinek.”

Köszönet az élményért a fellépő művé-
szeknek és Biatorbágy Város Önkormány-
zatának!

B. K. E.

sugár Anna és kicsiny csapata idén is nagy sikert arattak az 
elő adásukkal. Utána Nyikes Fatime, a Buda Környéki Látássé-
rültek Közhasznú Egyesületének vezetője lépett a mikrofon-
hoz. Gondolatait a Hátrányból kihozni a lehetetlent témával kap-
csolatban fejtette ki. 

Ezt követően ismét a művészeti produkcióké volt a színpad. 
Kegye János pánsípművész szinte már hazajár Biatorbágyra fel-
lépni; minden alkalommal hatalmas siker kísérte az előadásait. 
Nem különben Kis Viktória és hastáncos csapatáét (képünkön): 
pillanatok alatt szenzációs hangulatot varázsoltak a terembe és 
a szívekbe egyaránt. 

László Attila, az RTL Klub Csillag születik című tehetségkuta-
tó műsorának a 2011-es nyertese egyórás előadással járult hozzá 

az empátianap sikeréhez. Produkciójával és közvetlen viselkedé-
sével több mint kétszáz ember szívébe csempészett örömet, bol-
dogságot és melegséget. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen formában 
ügyünk mellé állt, támogatott bennünket, és hírünket viszi közel 
s távol! 

Huszta Valéria

Köszönjük mindenkinek, aki ránk gondolt adója 1%-ának felajánlá-
sánál! Az önök jóvoltából idén a Biatorbágy és Környéke Mozgáskor-
látozottak Egyesületének számlája 40 686 forinttal gyarapodott.

Színpadon az Erkel Ferenc kamarazenekar

Olvasók, lámpával

László Attila a zongoránál
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 | Sok standon számos információ 
Idén negyedik alkalommal rendezték meg 
Biatorbágyon a továbbtanulási expót 
általános iskolás diákoknak. A  helyszín, 
mint minden évben, a Juhász Ferenc Mű-
velődési Ház nagyterme, illetve előtere 
volt. Idén hat középiskola képviselte a 
környék oktatási intézményeit, és mutat-
kozott be a hetedik–nyolcadik osztályos 
diákoknak. Az iskolák standjai évről évre 

egyre látványosabbak és érdekesebbek, 
és öröm látni, hogy most már valamennyi 
iskola a diákjait is elhozza az expóra, így a 
biatorbágyi fiatalok saját korosztályuktól 
tudnak információkat szerezni az expón 
felvonuló sulikról. 

Az idei évben – miként már tavaly is – 
egy üzemlátogatással indult a program. 
Külön köszönet az Aldi központjának és 

dolgozóinak, akik fogadták a hetedik osz-
tályosokat a délelőtt folyamán, részletesen 
bemutatva a céget és a különböző lehető-
ségeket, amelyek egy ilyen nagy logiszti-
kai központot jellemeznek. A  részt vevő 
diákok számából – hiszen megtöltötték a 
művelődési központ nagytermét – úgy tű-
nik, hogy az általános iskoláink is örülnek, 
és szívesen vesznek részt a rendezvényen. 
Örömteli volt, hogy nemcsak gyerekek, 
de a szüleik is kilátogattak erre a nagyon 
hasznos és jó hangulatú eseményre.

Bízom benne, hogy egy év elteltével 
még több középiskolát sikerül meggyőz-
nünk, érdemes ezt a napot a biatorbágyi 
továbbtanulási expón tölteni, hiszen na-
gyon sok diákot tudnak elérni, és igyekez-
hetnek meggyőzni: az ő iskolájukat válasz-
szák. 

Tóth TamásKönyvek, könyvtárak az emberek szolgálatában 
Az ország összes könyvtárában különle-
ges programokkal várták az olvasókat 
szeptember 30. és október 6. között. Az 
Országos Könyvtári Napok idei mottója, 
A könyvtárak az emberért – felelősségünk a 
Földért jól mutatja, hogy a könyvtárak is-
meretterjesztéssel igyekeznek feladatot 
vállalni a Föld jövőjét befolyásoló ténye-
zők alakításából. 

A Karikó János Könyvtárban idén a ve-
szélyeztetett állatok és a Vörös könyv meg-
ismertetésén volt a hangsúly. A  gyerekek 
érzékenyítése a Fenyőlegenda című mese 
segítségével történt, amely az erdők sze-
repét mutatta be az itthon telelő madarak 
életében. Fontos, hogy már óvodáskor-
ban megismerkedjenek a gyerekek a kör-
nyezetvédelemmel és azzal, hogy ők mit 

tudnak tenni ennek érdekében. A kicsik 
lelkesen vettek részt a játékos foglalko-
zásokon.

A mese hatalma – könyvekkel a ter-
mészetért volt a másik nagy témája az 
Országos Könyvtári Napoknak. Rajz-
pályázatot hirdettünk óvodásoknak 
és iskolásoknak, amelyen Móra Ferenc 
A király fája című meséjének illusztrálá-
sa volt a feladat. Az alkotásokból csak 
rövid ideig tudtunk kiállítást rendezni 
az olvasóteremben, ugyanis a követ-
kező rendezvényünknél szükség volt 
a helyiségre. A  könyvtárosokból álló 
zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert 
nagyon sok szép rajz és festmény ér-
kezett be.

A pályaművek elbírálásakor a kö-
vetkező szempontokat vettük figye-
lembe: Mennyire tükrözte a mese 
cselekményét? A kiírásnak megfelelő 
technikát használt-e? Mennyire tar-
totta magát a pályázatban megjelölt 
feltételekhez?

Helyezettek. Óvodás korcsoport: 
Wicklein Emma (I. helyezett, Csicsergő 
Óvoda), Pócza Panna (II. helyezett, Csi-
csergő Óvoda), Csepregi Júlia (III. helye-
zett, Csicsergő Óvoda); 1–2. osztályos 
korcsoport: Gönczi Zsombor Barnabás 
(I. helyezett, Czuczor Gergely Katolikus 
Általános Iskola), Krasznay Réka (II. he-
lyezett, Biatorbágyi Általános Iskola), 
Pordány Levente (III. helyezett, Czuczor 
Gergely Katolikus Általános Iskola); 3–4. 
osztályos korcsoport: Endes Olívia (I. he-
lyezett, Biatorbágyi Általános Iskola), 
Kondrát Bence (II. helyezett, Biatorbágyi 
Általános Iskola), Szántó-Bocsi Terézia 
(III. helyezett, Ritsmann Pál Német Nem-
zetiségi Általános Iskola); 5–6. osztályos 
korcsoport: Kocsán Petra (I. helyezett, 
Biai Református Általános Iskola), Sós 
Zselyke (II. helyezett), Balogh Balázs (Bi-
atorbágyi Általános Iskola); 7. osztályos 
korcsoport: Balázs Jázmin (I. helyezett, 
Biai Református Általános Iskola), Bányai 
Rebeka (II. helyezett, Biatorbágyi Általá-
nos Iskola), Horváth Hanga (Ritsmann 
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola).

Külön köszönet a gyerekeket felkészítő 
pedagógusoknak és szülőknek: Gálffyné 
Koós Ildikónak, Kerti-Göncz Ágnesnek, 
Kiss Máriának, Kiss-Baranyiné Szilágyi 
Dórának, Sisa Edinának, Stégerné Be-
nyiczki Évának és Tóth Klárának. 

Dirda Orsi, KJK

 | Iharosi krónika – összegyűjtött karcolatok
„Tízszer kilenc-tíz hónapot töltöttünk idekinn, 
testben hozzáedződve a munkához, kitágult lá-
tóhatárral, mert szemben velünk ott terpeszke-
dik a Kutya-hegy, mint egy heverő szelindek, de 
átlátni rajta, mintha üvegből lenne. Túl rajta meg 
a többi hegyen, ott a nagyalföldi táj, az egész 
Magyarország. Csodálatosan ki tud tágulni az 
ember pupillája egy ilyen otthonias nézőpontról” 
– írta az Iharosi krónikában, a tanyatörténet vége 
felé közeledve a hetvennyolc éves Baróti Géza. 
S november 4-től egy kötetben olvasható a soro-
zat összes darabja, ugyanis ekkor volt a kötet be-
mutatója a polgármesteri hivatal házasságkötő 
termében.

A  magát ízig-vérig városi embernek tartó ne-
ves író-újságíró még 1974-ben döntött az életfor-
maváltás mellett, s attól kezdve szinte haláláig 
hűségesen tudósított „önkéntes száműzetésének” jelentős stá-
cióiról és apró mozzanatairól a „honfoglalástól a hazaérkezésig”.

A Magyar Nemzet hasábjain rendszertelenül ugyan, de időről 
időre megjelenő írások most Tálas- Tamássy Tamás jóvoltából e 
kötetben együtt olvashatók. Az időrend szabta egymásutániság 

laza szerkezetű kisregénnyé fűzi össze a karco-
latokat, amelyek ugyanakkor egytől egyig bra-
vúrosan megkomponált, finoman lezárt, önálló 
darabok. És készüljenek akár negyven-negyvenöt 
éve, ma is eleven, izgalmas, sodró olvasmányok. 
Szerzőjük lokálpatrióta elkötelezettsége, magas 
mesterségbeli tudása, nyelvi igényessége igazi 
klasszikussá avatja az Iharosi krónikát, amelyet a 
fiú, Baróti András újságíró jóvoltából folytatás is 
követett. Így a most bemutatott kötetet két Ba-
róti is jegyzi. 

Az önkormányzat támogatásával megjelent 
művet a Biatorbágy Közművelődéséért Alapít-
vány adta ki, s jó szívvel ajánlom karácsonyi aján-
déknak, sőt a biatorbágyi diákok számára kötele-
ző olvasmánynak is.

A könyvbemutatón Baróti Andrással és dr. Tá-
las-Tamássy Tamással beszélgettem a legendás „Apóról” és a 
könyv megjelenésének műhelytitkairól.

A kötet megvásárolható a Faluház Kultúrvárójában és az An-
gyalfia vásáron 2000 forintért.

Szádváriné Kiss Mária 

Szépkorú  
a Székely utcából 
Lukács Ferencné született Bönisch Borbála, 1929. októ-
ber. 27.
Bori néni édesapja gyári munkás volt, édesanyja háztartásbeli. 
A torbágyi sváb családba négy lány született, Bori volt a legidő-
sebb. Édesapjának korábbi házasságából két idősebb testvér is 
a családhoz tartozott, és a hat gyerek úgy nevelkedett, mintha 
édestestvérek lettek volna. A nagylány elvégezte a hat elemit, ta-
nárai biztatták, hogy menjen Bicskére a polgáriba, de a családnak 
nagy szüksége volt a szorgalmas kézre, ezért beállt dolgozni.

Az édesanya korai halála miatt tizenhárom évesen átvette he-
lyét a családban. A két idősebb testvér nem lakott már otthon, az 
édesapát a frontra szólították, ezért a négy lány egyedül élte át a 
világháború viszontagságait. Az 1946-os kitelepítés a Bönisch csa-
lád majd minden rokonát érintette, az unokatestvérek valameny-
nyien Németországban találtak új hazára. 

A fiatal lány az elemi iskola elvégzése után Budapesten a fran-
cia tulajdonú fonógyárban kapott munkát. Hamar beletanult a 
teendőkbe, ottani vezetői is felfigyeltek rá, biztatták a tanulásra, 
de az élet megint közbeszólt. Bori néni férjhez ment, és egy évre 
rá fiúgyerekkel bővült a család. A második fiú érkezésére tíz évet 
vártak, hiszen hosszú ideig albérletbe szorultak. Az 1950–60-as 
években a tanács felparcellázott egy utcát, amelyet az ideköltöző 
sok kisgyerekes székely családok után Székely utcának neveztek. 
Itt épült Bori néniék háza is.

A  gyereknevelés mellett az édesanya napszámba járt. Aztán 
amikor a gyerekek cseperedtek, postai kézbesítőként helyezke-
dett el helyben. Gyalog járta az utcákat, a külterületeket; nem 

volt könnyű dolga. A  postai felettesei továbbtanulásra sarkall-
ták, ismerve munkáját, de a gyerekeket nem tudta másra bízni. 
Minden nehézség mellett azonban jutott idő a társadalmi életre 
is. Bálozni mentek, Czipri Jánossal aktívan szervezték a torbágyi 
nemzetiségnek a szabadidős rendezvényeket. Bori nénit majd 
mindenki ismeri a közösségben, ma is beszéli a sváb nyelvet, is-
meri a gót betűket.

Kilencvenedik születésnapján a családja mellett Tarjáni István 
polgármester is köszöntötte az ünnepeltet, és átadta részére a 
miniszterelnöki oklevelet. 

Isten éltesse még nagyon sokáig, Bori néni!
Miklós Krisztina
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 | ’56-ra emlékeztünk
„Eljött a nyár / Eljött az Isten / hitet adni / tied minden kincsem.”

Hatvanhárom év; több mint két emberöltő. Ennyi idő telt el az 
1956. évi forradalom és szabadságharc reményteli kitörése, majd 
véres leverése és megtorlása óta. Magyarország településein – 
sajnos nem mindenhol – október 23-án megemlékezést tartanak, 
felidézve a lelkesítő napokat, s fejet hajtva a hősök, az áldozatok 
előtt.

Biatorbágyon hagyományosan a legendás biai népgyűlés egy-
kori helyszíne, a 2012-ben újra felállított országzászló „tere” adott 
helyet a megemlékezés első felvonásának és a koszorúk elhelye-
zésének.

A Himnusz közös eléneklését követően Jobbágy Károly A rádió 
mellett című versét Bogyay Benedek (képünkön), a Biatorbágyi Ál-
talános Iskola 8. a osztályos diákja szavalta el, majd Tarjáni István 
polgármester lépett a mikrofonhoz, köszöntve a megjelenteket. 
A polgármester emlékeztetett arra, hogy eleink, biai és torbágyi 
polgárok e helyen gyűltek egybe, hogy elítéljék a diktatúrát, és 
tegyenek a szabadságért. Emlékezzünk azokra, akik áldozatot 
hoztak azért, hogy mi ma itt szabadon és békében élhessünk; 
tisztelet a hősöknek! – folytatta gondolatait a polgármester. 
A  beszédet követően a város intézményeinek, civilszervezetei-
nek képviselői a tiszteletadás és emlékezés virágait helyezték el 
az országzászló talapzatán.

Az ünnepi megemlékezés második része a szokásoknak meg-
felelően a Juhász Ferenc Művelődési Központ színháztermében 
zajlott. Kása Juli énekesnő nyitotta a műsort Márai Sándor 1956-
ban New Yorkban írt, Menyből az angyal című versének zenés fel-
dolgozásával, majd a Babám zenekar Vidd el című énekét adta 

elő, amely egyfajta búcsú és ima az áldozatoktól, az áldozatokról. 
(Mottónk e dalt idézi.)

Tarjáni István polgármester ezen a helyszínen is köszöntöt-
te az biatorbágyiakat, kiemelve, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hazánk Alaptörvénye preambulumának is az egyik 
sarokköve. A  városi megemlékezésnek immár négy esztendeje 
visszatérő motívuma, hogy ünnepi beszéd helyett a Völgyhíd Te-
levízió által készített riportfilm révén az ’56-os biatorbágyi esemé-
nyek ma is közöttünk élő egy-egy résztvevője, tanúja emlékezik 
vissza, s idézi föl az akkori eseményeket. Idén Hajzuk József volt, 
akit kamera elé szólítottak. A film vetítése előtt Nánási Tamás ön-
kormányzati képviselő, a kor helybéli kutatója az akkori változá-
sok mozgatórugójaként fellépő ifjúsággal kapcsolatban sorolt fel 
történelmi tényeket, elevenített fel eseményeket. 

A film „főszereplője”, Hajzuk József a vetítést követően szemé-
lyesen is szólt a megemlékezőkhöz. Megemlítette, hogy ’56 képei 
nem homályosodnak, igaz, az összefüggések, a tények, az okok 
és a szándékok, egyszóval a forradalom lényege még manapság 
sincs teljes egészében tisztázva úgy országos, mint helyi szinten. 

Ugyancsak hagyomány, hogy a város valamelyik általános is-
kolájának diákjai ünnepi műsorral készülnek, s előadják azt. Ezút-
tal a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola hatodikosaié volt 
a színpad. Az Élőné Ütő Blanka tanárnő vezetésével felkészített 
gyerekek méltó és igazán felemelő előadását a közönség vastaps-
sal jutalmazta. 

A megemlékezést a Szózat eléneklése zárta.
Király Ferenc 

Tarjáni István és Nánási Tamás koszorúz

Hajzuk József, ’56 biatorbágyi tanúja
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Felnőttlabdarúgás

Sikeres szezonkezdet
Felnőttcsapatunk vezeti a bajnokságot!

A 2019–2020-as bajnoki évadnak új edző-
vel vágott neki a Viadukt SE felnőttcsa-
pata. Hollik András személyében jelentős 
játékosmúlttal és edzői tapasztalattal 
rendelkező szakember vette át csapatunk 
irányítását.

A  11 fordulót követően 8 győzelmet és 
3  döntetlent értünk el, ennek köszönhe-
tően 27 ponttal vezetjük a Pest megyei I. 
osztályú bajnokságot. Két egymást köve-
tő szezonban sikerült feljutnunk a Magyar 
Kupa főtáblájára a legjobb 128 magyar 

csapat közé, ahol idén a harmadosztályú 
Dunaújváros gárdájától szenvedtünk 1-0 
arányú vereséget.

Nyáron hozzánk igazolt Gyepes Gá-
bor, a Ferencváros egykori kiválósága, aki 
rövid idő alatt vált a csapat meghatározó 
játékosává. Az utánpótlásból érkezett a 
felnőttcsapat keretébe Hajagos Dávid és 
Lesták Benedek, illetve a még továbbra is 
utánpótláskorú játékosok közül Tóth Kris-
tóf, Ladányi Lőrinc, Telihay Ádám és Joó 
Andor is a felnőttcsapattal készül. Új iga-
zolások: Harangozó Dávid Bicskéről, Reich 
Martin és Bihari Dávid Törtelről érkezett 
hozzánk.

A  bajnokság őszi idényének hátralévő 
négy fordulója nagyon izgalmasnak ígér-
kezik, hiszen a tabella első felében talál-
ható csapatok ellen játszunk: november 
2., Maglód–Viadukt SE; november 9., Via-
dukt SE–Vecsés, 13.30; november 16., Du-
nakeszi–Viadukt SE, 13.00; november 24., 
Viadukt SE–Gödöllő, 13.00.

(A  november 2-i és 9-i mérkőzést la-
punk megjelenésekor már lejátszották – 
a szerk.)

Galántai Zsolt

Fociutánpótlás

Az eddigiekre jeles! 
November közeledtével az őszi versenyszezon kétharmadánál 
járunk. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy idén is népes és 
sikeres utánpótlásbázissal büszkélkedhetünk. A kis korosztálya-
ink rendre kiemelkedő létszámban és minőségben vannak je-
len a Bozsik-tornákon, -fesztiválokon, és – aki kilátogat ezekre 
az eseményekre, az megerősítheti – öröm nézni a gyerekeket, 
hogy mennyire szeretik ezt a sportágat, mennyire önfeledten, 
jókedvűen tudnak játszani, ebben a korosztályban pedig ezek a 
legfontosabb összetevők, ezek a töretlen fejlődés kulcsai.

A nagyobbaknál minden bajnokságban az őszi szezon haj-
rája következik, az igen eseménydús elmúlt másfél-két hónap 
sok-sok pozitív élményt tartogatott magában. U12-es és U13-as 
korosztályunk focistái az országos I. osztályban olyan csapatok 
ellen léphettek pályára, mint az UTE vagy éppen az FTC; talán nem 
kell ecsetelni, hogy mekkora élményt jelentett focistáinknak ilyen 
nagy múltú egyesületek utánpótláscsapataival bajnoki mérkőzé-
sen farkasszemet nézni.

U14-es megyei csapatunk vezeti bajnokságát, és kuriózum, 
hogy több 2008-as (a korosztálynál két évvel fiatalabb) fiú is tevé-
keny részese az eddigi remek szereplésnek. Másik U14-es gárdánk 
sajnos fizikális paraméterei miatt kevésbé eredményes az orszá-
gos II. osztályban, de tetszetős, sokpasszos játékukkal igazán él-
vezetes mérkőzéseket produkálnak hétről hétre.

U15-ös legénységünk az előkelő harmadik helyet foglalja el az 
országos II. osztályú bajnokság legerősebb, Közép A jelű csoport-

jában, az idén új korosztályként belépő U16-osaink pedig holtver-
senyben az élen állnak  a Pest megyei pontvadászat Északnyugati 
csoportjában.

Két legidősebb korosztályunk (U17, U19) az országos III. osz-
tályban szerepel, nem is akárhogy, hiszen a fiatalabbak harmadi-
kok, az idősebbek pedig veretlenül vezetik csoportjukat, emellett 
pedig e két korosztály több tehetsége is szerepet kapott már fel-
nőttcsapatunk edzésein, mérkőzésén, sőt vannak, akik már a fel-
nőttcsapatunk oszlopos tagjaivá nőtték ki magukat!

Reméljük, sikerül ez eddigiekhez hasonló eredményességgel 
venni a hátralevő őszi akadályokat, hogy mindenki boldogan és 
megérdemelten mehessen majd el a rövid téli pihenőjére!

Kovács Attila

Atlétika

Őszi éremszüret 
A  városi futónapot követően az idei őszünk is mozgalmas volt. 
Három különböző versenyen vettünk részt, sok szép éremmel és 
eredménnyel gazdagodtunk.

Szeptember 21-én a veszprémi Sport XXI. egyéni pályaverse-
nyen indultunk, amelyen Lebics Orsolya két aranyérmet zsebelt 
be az U13-as korosztályban: hatvanméteres síkfutásban és távol-
ugrásban győzedelmeskedett. Kislabdahajításban Mikos Bertalan 

nem talált legyőzőre az U13-as fiúk között, így ő is aranyéremmel 
térhetett haza. Sok dicséretes helyezést értek el a csapat további 
tagjai is: Horváth-Dömöcsök Anna, Papp Sarolta, Eperjesi Ben de-
gúz, Csikós Erik, Mehringer Márton.

Október 4-én Székesfehérváron rendezték meg az idei máso-
dik Sport XXI. pályacsapatversenyt, amelyen eddigi legjobb ered-
ményünket értük el. U11-es csapatunk a negyedik, míg U13-as 
csapatunk az ötödik helyen végzett a Közép-Dunántúl régió leg-
erősebb csapatai között.

Az idei év utolsó Sport XXI. versenyét október 26-án Nemesvá-
moson rendezte meg a VEDAC csapata, ahol mezei futásban ismét 
szép sikereket értünk el tizenhárom fős kis csapatunkkal. Két do-
bogós helyet és több legjobb tízben végzett helyezést is szereztek 
a gyerekek a több száz főt számláló mezőnyben. A legkisebb, U9-
es lányok között Papp Emese szerezte meg a bronzérmet, míg az 
U11-es fiúknál Bene Boldizsár bizonyította, hogy nemcsak a foci-
pályán van a helye a kezdőcsapatban, hanem az atlétikapályán is 
szuperül megállja a helyét, hiszen ő is bronzérmet szerzett. A csa-
pat többi tagja: Kerékjártó Dániel, Fekete Milán, Bene Janka, Papp 
Sarolta, Tölgyesi Ábel, Mehringer Márton, Eperjesi Bendegúz, Le-
bics Orsolya, Máté Zalán, Fingerhut Ervin, Regős Ábel.

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!
MDK

Felső sor: Reich Martin, Horváth Ádám, Ladányi Lőrinc, Hajagos Dávid, Gyepes Gábor, Hollik András vezetőedző,  
Tóth Kristóf, Stadler Bence, Papes Ferenc, Kinyik Ádám, Vajda Dániel; alsó sor: Mogyorósi Zoltán, Telihay Ádám,  
Palkó Győző, Golda András, Harangozó Dávid, Deldar Heider, Skita Tamás, Lesták Bendek, Joó Andor;  
a képről hiányzik: Bihari Dávid
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Novemberi rejtvényünk feladványa egy Márton-napi tréfás szólás. A megfejtéseket e-mailben kérjük eljuttatni az f.kiraly@t-online.hu címre legkésőbb 
november 30-ig. A helyes megfejtést beküldők között könyvajándékot sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el, ezért kérünk minden beküldőt, hogy 
üzenetében tüntesse föl a postacímét is. A megfejtést és a nyertes nevét a következő lapszámunkban közöljük. Az októberi helyes megfejtés: Itt van az 
ősz, itt van ujra, / S szép, mint mindig, énnekem. A könyvjutalmat Kopócs Mónika nyerte. Gratulálunk!

KeresztrejtvénySakk

Két győzelemmel kezdett a csapat 
Változott az előző bajnokságban ezüstérmes csapat: két új iga-
zolással erősebbek lettünk. Először van Pacher Milán (2437) sze-
mélyében nemzetközi nagymester sakkozónk, és a Biatorbágyra 
költözött dr. Erdei András (2131) is csapatunkat erősíti. Még nehe-
zebb lett a csoportunk, a tavaly az NB I.-ből kiesett Zalaegerszeg, 
a feljutást nem vállaló tavalyi bajnokunk Ajka, a Nagykanizsa és a 
régi ellenfél Tata is erősebb nálunk – papírforma szerint.

Reális cél lenne az éremszerzés, ha a szlovák játékosaink rend-
szeresen szerepelhetnének, de anyagi okok miatt nem hívhatjuk 
őket mindig. Így az idei elérhető cél a stabil középmezőny, de min-
denképp a bennmaradás.

Az első fordulóban a Tata csapatát fogadtuk. Bár ők voltak az 
esélyesebbek, mi kerültünk több táblán előnybe. Nyugodtan, jól 
játszott a csapat. Végül csak egy játszmát vesztve: Viadukt Bia-
torbágy – Géniusz Tata-Naszály 7,5 – 4,5. Győztek: Göcző Melinda, 
Szabó Balázs és Pásti Anna. Várakozáson felüli jó eredmény!

A második fordulóban Győrbe utaztunk, ahol a „kötelező győ-
zelmet” kellett hozni. Volt a mérkőzésnek olyan szakasza, amikor a 
két számjegyű győzelem is reálisnak látszott, de végül egy súlyos és 
több kisebb rontás után az eredmény: Győri Elektromos – Viadukt 
Biatorbágy 4,5 – 7,5. Győztek: Csőke Krisztián, Bednay Bence, dr. Er-
dei András, Szikszai Berci és Fekete András.

Ki kell emelni Szikszai Berci győzelmét. Élete első 
mérkőzését játszotta tizenkét évesen a „nagycsa-
patban”, megilletődés nélkül, profi módon. Két éve 
iratkozott fel az Élő-listára (amely 1000 ponttól in-
dul), most 2016 pontja van. Magnus Carlsen, a nor-
vég világbajnok vezeti a sakkozók ranglistáját 2876 
ponttal. Bercit hatévesen a Biatorbágyi Általános Is-
kolában az órarend szerinti sakkórákon tanítottam 
meg a játékra, és a csapat edzésein erősödött. Jelen-
leg Bokros Albert nemzetközi mesterünk irányítja 
edzéseit.

Két forduló után a 3–4. helyen állunk 15 ponttal, 
a Tungsram-Aquaprofit II (Nagykanizsa) és Ajka csa-
pata áll előttünk 1,5 ponttal. Idén újra a táblapont és 
nem a meccspont határozza meg a sorrendet, ezért 
minden fél pontnak jelentősége van. 

Várunk minden sakkszeretőt, érdeklődőt pénte-
kenként 18 órától újra a Faluház kiállítótermében.

Ruip János

Bourne – Enigma és A Bourne-művelet 
Ebben a hónapban két könyvet is ajánlunk a krimi szerelmeseinek. 
Eric Van Lustbader Robert Ludlum örököseinek engedélyével folytat-
hatta a nagy sikerű Bourne-sorozatot. 

A Bourne – Engimában, amely a sorban a tizenharmadik könyv, Ja-
son Bourne ismét visszatér, hogy kiegyenlítsen egy régi tartozást. 
Üzenetet kap régi barátjától, Boris Karpov orosz tábornoktól, amelyet 
az emberiség egészének érdekében titokban kell tartania. A  tábor-
nok az üzenet elküldése után rövidesen életét veszti, így Bourne-nek 
négy napja marad nemcsak hogy megfejtse a kódolt üzenetet, de 
megakadályozzon egy ismeretlen eredetű globális katasztrófát is.

A  sorozat következő kötetének története A Bourne-művelet, 
amely nem sokkal az előző rész történései után indul. Karpov tá-
bornok halott, de kiderül, hogy halála előtt kísérletet tett egy 
összetett számítógépes támadás megszervezésére az USA  ellen. 
Nem lehet tudni, hogy ki áll a háttérben a tábornok halálát köve-
tően, mivel az oroszokat rövidesen kizárják a gyanúsítottak közül. 
A gyanú a tábornokkal baráti viszonyt ápoló Bourne-re terelődik. 
A férfinak nemcsak a nukleáris kódok megszerzésére irányuló tá-
madást kell megpróbálnia megakadályozni, de menekülnie kell 
az NSA elől is, amelynek a vezetője, Arthur MacQuerrie mindent 
megtesz, hogy elfogja a szerinte áruló ügynököt.

Jason Bourne legendás alakja a kémtörténeteknek. Aki szereti 
James Bondot vagy akár Jack Reachert, az ő kalandjait is biztosan 
élvezni fogja! 

Dirda Orsi, KJK

Kerékpár

Két keréken 
A  Viadukt SE Cycling Team 2016 tavaszán 
indult a biatorbágyi sportegyesület szak-
osztályaként. A  szabadtéri edzések kez-
detben a kerékpár megfelelő kezelésére és 
a helyes közlekedés elsajátítására készítik 
fel a gyerekeket, amely szerves alapját ké-
pezi a későbbi versenyeken való eredmé-
nyes részvételnek. 

A  melegebb hónapokban, márciustól 
októberig a Szily-kastélyban specifikus 
kerékpáros ügyességi és technikai foglal-
kozások zajlanak. Időpont: hétfő, szerda, 
16.30–17.30. A  foglalkozások sokoldalúan 
fejlesztik a gyerekeket, miközben élve-
zetes és izgalmas feladatokat oldanak 
meg és gyakorolnak. Az alkalmak kiegé-
szülnek az idősebb, már tapasztaltabb 
fiatalok számára a közúton való kilomé-
tergyűjtéssel. 

A  téli hónapokban a Szily-kastély tor-
natermeiben készülünk a tavaszi szezon-
ra koordináció-, erő- és ügyességfejlesztő 
játékos foglalkozásokkal. Időpont: hétfő, 

16.30–17.30, nagy tornaterem; szerda, 
15.30–16.30, tűzoltószertár.

A Testnevelési Egyetemen diplomázott 
vezetőedzőként folyamatosan várom a 
gyerekek jelentkezését hat-hét éves kor-

tól! Érdeklődés és minden egyéb informá-
ció a következő elérhetőségek valamelyi-
kén: e-mail: gyuluc1@gmail.com; telefon: 
30/345-6591.

Gyulai Gábor
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Merre hajts?
Gépjárművezetők figyelem! A Kolozsvári 
utcának a Füzes utca, Géza fejedelem utca 
közötti szakaszára csak a Füzes utca felől lehet 

behajtani. Az egyirányú forgalmat a Kolozsvári 
utcai sportcentrum használatával összefüggő 
perbeli egyezség írta elő. A Géza fejedelem 
utcáról a legközelebb a Gábor Áron utcán át 
lehet a Szabadság utat megközelíteni. 

Tervezzük közösen!
A városunkban élők jobb, gyorsabb és nap-
rakész tájékoztatása érdekében új honlap 
tervezése indult, amelynek tesztüzeme már 
folyamatban van. Az új platform kompatibilis 
az okosalkalmazásokkal, optimalizáltan jele-
nik meg a mobiltelefonokon és a tableteken is. 
A tesztüzem célja a felhasználói vélemények, 
tapasztalatok, ötletek összegyűjtése. A fejlesz-
tők várják az oldalhoz fűzött megjegyzéseket!

Angyalok között
Biatorbágy polgárai ismét közösen készül-
hetnek karácsony ünnepére december 7-én és 
8-án. Az Angyalfia vásár szervezői és közre-
működői ez évben is várják a családokat egy 
meghitt hangulatú programsorozatra a Fő 
térre. Idén is találkozhatunk településünk 
óvodásaival, iskolásaival, akik az adventi és a 
karácsonyi népszokásokat megelevenítve kö-
szöntik a nagyérdeműt. Az egyházi közösségek 
és a civilszervezetek ugyancsak jelen lesznek, 
és a művészeti csoportok sem hiányoznak 
majd; színpadi énekükkel, táncukkal idézik 
karácsony hangulatát. 

December 7-én, szombaton 11 órakor Ha-
lász Judit (képünkön) ad koncertet a Juhász 
Ferenc Művelődési Központban, másnap 
pedig a város köszönti újszülött kis lakóit a 
hagyományos Örülünk, hogy megszülettél 
rendezvény keretében.

A vásár ideje alatt karácsonyi cipősdo-
boz-akció (információ: Tálas-Tamássy Richárd 
alpolgármester, 30/439-9848) és adomány-
gyűjtés a rászorulók számára a Magyar Vörös-
kereszt biatorbágyi szervezetének jóvoltából 
(információ: Szanyi József önkormányzati 
képviselő, a szervezet biatorbágyi vezetője, 
30/271-9791). Az Angyalfia vásár házigazdája 
Kása Juli énekesnő.

Jegyzői pályázat
A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet jegyzői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: magyar állampol-
gárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
felsőfokú képesítés, a Kttv. 247. § (1) bekez-
désben meghatározott szakirányú képesítés 
(igazgatásszervező vagy közigazgatás-szer-
vező alapképzési szakon vagy jogász vagy 
államtudományi mesterképzési szakon 
szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási 
mesterképzési szakon szerzett okleveles köz-

igazgatási szakértői vagy okleveles közigazga-
tási menedzseri szakképzettséggel rendelkezik, 
jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy 
a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 
által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés), legalább 3–5 év közigazgatási 
gyakorlat, a belépést követően vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás lefolytatása.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
2019. december 1. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. november 25. A pályázat 
benyújtásának módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri 
Hivatala címére megküldésével – 2051 Biator-
bágy, Baross Gábor u. 2/A (kérjük, a borítékon 
tüntessék fel a munkakör megnevezését: Jegy-
ző pályázat, valamint a HR-145/2019 azono-
sító számot); személyesen: Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatalában – 2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/A –, ügyfélszolgálati időben; 
e-mailen: hr@biatorbagy.hu.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
november 27. A pályázat kiírója a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Tresó Zoltán és Balog Gábor 
nyújt a 23/310-174 (238-as mellék) telefonszá-
mon. A munkáltatóval kapcsolatban további 
információkról a Biatorbagy.hu honlapon 
tájékozódhat.

Ne égesd (magad)!
A kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló helyi 
önkormányzati rendelet értelmében november 
30-tól ismét tilos a nem komposztált kerti hul-
ladék égetése Biatorbágyon. A rendelet területi 
hatálya Biatorbágy közigazgatási területén 
levő magántulajdonban álló ingatlanokkal 

határos közterületekre, valamint a magántu-
lajdonban álló ingatlanokra terjed ki.

Az őszi ingyenes zöldhulladék-begyűjtés 
időpontja december 7.

Arculatunk érdekében
Rumi Imre főépítész javaslatára megalakult 
Biatorbágy építészeti és műszaki tervtanácsa. 
A grémium feladata, hogy segítse a város-
fejlesztéssel, a településkép kialakításával 
kapcsolatos munkát építészeti szakmai 
véleményformálással.Biatorbágy fejlődő város, 
ezért indokolt, hogy széles körű szakmai kon-
szenzuson alapuljanak a település arculatát 
meghatározó építészeti tervek. A tervtanács 
tagjainak sorába a saját szakterületükön 
kiváló eredményeket felmutató szakemberek 

kerültek; elnöke Rumi Imre. A tagok névsora 
a Völgyhíd Televízió által készített filmben 
(Onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_ok-
tober_25) hallható.
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