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Húsvét – a reménység ünnepe
Amennyire helyénvaló karácsonyt a Megváltó elküldéséért a szeretet ünnepének 
neveznünk, annyira megalapozott Jézus Krisztus halálból való feltámadása alapján 
húsvétot a reménység ünnepének tekintenünk. Krisztus feltámadása új reménység-
gel ajándékozta meg a világot és benne minket is. Hogy mit jelent, és milyen hatal-
mas ez a reménység, azt a tanítványainak az életén át szemlélhetjük legközvetle-
nebbül.

Igazat kell adni azoknak, akik Jézus feltámadásának egyik legfőbb bizonyítékát a 
tanítványok életében bekövetkezett hatalmas változásban látják. Jézus keresztre fe-
szítése és halála követőinek minden reményét porrá zúzta. Mivel ők valami egészen 
másra számítottak a virágvasárnapi bevonulást követően, a nagypénteki véres tragé-
diát iszonyú traumaként élték meg. A legtöbben elmenekültek, amikor Jézust elfogták 
az ellenségei, Péter pedig háromszor is megtagadta őt. Márián és néhány asszonyon 
kívül csak János apostol volt jelen a keresztre feszítésnél. A tanítványok pásztor nélkül 
maradt nyájhoz, megvert, menekülő sereghez hasonlítottak leginkább. De aztán el-
érkezett húsvét napja, és egy csapásra, egyik napról a másikra minden megváltozott. 
A szomorúságot öröm, a félelmet bátorság, a kételkedést hit és a kétségbeesett bé-
nultságot reménység váltotta fel a tanítványok lelkében Egy új, a korábbit messze fe-
lülmúló dicsőséges reménységnek lettek részeseivé. Húsvétot követően ezek a nem-
rég még összetört és csüggedt tanítványok más emberré lettek. A  tagadó Péterből 
Jézus bátor bizonyságtevője lesz, és a többiek is késszé váltak mindhalálig hűséggel 
szolgálni feltámadott Urukat. Ezt a tanítványok lelkében végbement hatalmas vál-
tozást nem lehet mással magyarázni, csak a feltámadott Jézussal való találkozással.

Jézus Krisztus feltámadása számunkra is hatalmas jelentőséggel bír. Nemcsak 
szemlélői lehetünk annak, amit a feltámadott Jézus mások életében véghez vitt, ha-
nem részesei is. A Jézus feltámadását tudtul adó evangélium felénk is hangzik. Ami-
kor kinyílik a Biblia, és az evangélium hirdettetik, újra és újra megtörténik ez a csoda 
azoknak az életében, akik hisznek. A Krisztusban hívő ember lelkéről lehullnak a fé-
lelem bilincsei. Van-e valami lehetetlen annak a Jézusnak a számára, aki a halált is 
legyőzte?

Nyissuk meg szívünket a húsvét evangéliuma előtt, hogy lelkünkből a Krisztusban 
megtalált reménység kiűzhessen minden félelmet!

Molnár Sándor biai református lelkész
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Külön is a biatorbágyiakért!
Ismert: január 1-jével a korábban huszonöt éven át egy intézményi keretben működő Faluház és Karikó János Könyvtár szerveze-
tileg különvált. A Faluház Juhász Ferenc Művelődési Központként működik tovább. Az intézmények régi-új vezetői, Szádváriné Kiss 
Mária és Uzonyi Edit röviden összefoglalják az intézményükkel kapcsolatos terveiket. (A szerk.)

Kultúraközvetítés  
és közösségépítés
Megtiszteltetés és fele-
lősség, hogy a képvise-
lő-testület ismét bizalmat 
szavazott számomra. Úgy 
gondolom, fontos állomás-
hoz érkezett a város kultu-
rális intézménye: a név kö-
telez, a mérce változatlanul 
magas. A  továbbiakban is 
a minőségi kultúraközvetí-
tésre és a közösségépítésre 
törekszünk. A  következő 
esztendő kiemelt felada-
ta egyrészt az intézmény 
huszonöt éves jubileumának a megünneplése, a visszatekintés, 
másrészt névadónk, a város szülötte, egyetlen díszpolgára, a 
kétszeres Kossuth-díjas költő, Juhász Ferenc munkásságának 
a megismertetése. Mindehhez már az új idők új eszközeit is fel-
használjuk: például a legifjabb társbérlőnkkel, a Völgyhíd tévé-
vel szoros együttműködésben, általuk elkészítve minden hó-
nap végén megjelenik egy faluházi visszatekintő riportkisfilm, 
és ugyancsak Túri Erzsébet és a stábja készített egy lírai etűdöt 
a névadóra Juhász Ferencről és a közművelődési intézményről, 
amelyet szintén terjesztünk. Az év elejére honlapunk is megújult, 
a Facebook-oldalunk is aktívabb lesz, valamint élni kívánunk az 
információközlés új, képi eszközével, az instagrammal is. Az új 
honlapunkon keresztül lehetőséget biztosítunk az internetes 
jegyvásárlásra, a Kultúrváróban pedig már bankkártyával is lehet 
a szolgáltatásainkért fizetni. A 2017-es esztendőben, a közműve-
lődési igényfelmérésünkre alapozva, tovább színesedik zenei kí-
nálatunk, a táncházak, a Chaplin-koncertek mellett jelentkezünk 
többek között ifjúsági koncertekkel, sőt a gyermeknapunk is a 
zene köré szerveződik. 

A „harmonikus kisváros” kulturális központjaként a következő 
években az esetleges színtérbővítéseket kihasználva igyekszünk 
magas színvonalú közművelődési tevékenységet folytatni.

Szádváriné Kiss Mária

Bővítés  
a szolgáltatásokban
A jövőre nézve olyan fejlesz-
téseket tervezünk, ame-
lyekkel magasabb szakmai 
színvonalon teljesíthetjük 
az olvasói igényeket. Hosz-
szú távú tervünk egy mo-
dern városi könyvtár kialakí-
tása, amely megőrzi ugyan 
hagyományos könyvtári 
funkcióját, de korszerű 
szolgáltatásaival és tágas 
belső tereivel alkalmas arra, 
hogy oktatási helyszín vagy 
modern eszközökkel felsze-

relt munkahely legyen mindenki számára. A könyvtár biztosítani 
tudja azt is, hogy a hátrányos helyzetű emberek egyenlő eséllyel, 
térítésmentesen vehessenek igénybe szolgáltatásokat. Kultúra-
közvetítő szerepe mellett közösségépítő és szabadidős tevékeny-
ségek megvalósítására is alkalmas könyvtárunk

Elkezdtük az informatikai fejlesztést, amelynek egyik célja, 
hogy olvasóink és a könyvtárosok korszerűbb számítógépeken, 
illetve jobban, biztonságosabban működő informatikai hálóza-
ton dolgozhassanak. Ez előreláthatólag július végéig tart, mi-
közben a folyamatos működést biztosítanunk kell olvasóink szá-
mára. 

Szükségszerű a könyvtárbővítés, mivel egyre nehezebb közel 
31 ezer kötetet 145 négyzetméteren tárolni. Reméljük, hogy az is-
kolabővítés befejezésével a könyvtár épületében lévő tanterme-
ket könyvtári célokra használhatjuk a későbbiekben.

A könyvtári programok az eddigiek szerint alakulnak. Folytat-
juk az óvodásoknak és iskolásoknak szervezett olvasás-népszerű-
sítő előadásokat, valamint a számukra tartott könyvtári foglal-
kozásokat. Ezeken kívül egy gyermek- és egy felnőttprogramot 
tervezünk, de lesznek olyan hónapok, amikor ennél több valósul 
meg. Rendezvényeink ingyenesen látogathatók minden érdeklő-
dő számára. 

Uzonyi Edit 

Ismét ebösszeírás Biatorbágyon
Tisztelt ebtartók és -tulajdonosok! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szó-
ló törvény elrendeli, hogy a települési ön-
kormányzat az ebrendészeti feladatainak 
ellátása érdekében, illetve a veszettség el-
leni oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel háromévente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végezzen. Biator-
bágyon legutóbb 2014 tavaszán került sor 
ebösszeírásra, ezért felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy a Biatorbágy közigazgatási terü-
letén tartott ebekkel kapcsolatban május 

1. és június 30. között ismét ebösszeírás 
lesz. Az ehhez szükséges adatlap átvehető 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, 
az igazgatási osztályon, az állatorvosi ren-
delőkben, illetve letölthető a hivatal hon-
lapjáról.

Biatorbágy közigazgatási határán be-
lül tartott minden eb tulajdonosa, tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
meghatározott adatokat az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. Figyelem! 
A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál 

korábban bejelentett, a központi nyilván-
tartásban már szereplő, valamint a 2014. 
évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett 
ebeket is újból be kell jelenteni!

Lényeges, hogy minden egyes kutyá-
ról külön adatlapot kell kitölteni, ame-
lyet a megadott határidőig kell eljuttatni 
a polgármesteri hivatalba elektronikus 
úton (ebnyilvantartas@biatorbagy.hu) vagy 
levélben ragszámos küldeményként a 2051 
Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a címre. 
A  nyomtatvány személyesen is leadható 
ügyfélszolgálati időben az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán (2051 Biatorbágy, Ba-

Folytatódik a  
bürokráciacsökkentés
A  kormány javaslatára a parlament ismét a közigazgatási ügy-
intézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről 
döntött. 

A döntés értelmében március második felétől nem kell illeté-
ket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az álta-
lános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek 
pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrek-
ciójára irányuló eljárás sem.

A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsoló-
dó ügyintézés megkönnyítése miatt nem kell fizetni a jogviszonyt 
igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállí-
tásáért.

Természetes személy számára évente két alkalommal díjmen-
tes lesz az elektronikus dokumentumként szolgáltatott, nem hi-
teles tulajdonilap-másolat lekérdezése.

Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyé-
ni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak 
ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, 
betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycso-
portban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.

Megszűnik a szállásadói nyilatkozattal kapcsolatos, valamint 
a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyil-
vántartásba vételére vonatkozó illeték is.

Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több il-
leték csökken vagy megszűnik. A  hatósági bizonyítvány kiadása 
például 3000 forint lesz.

Pest Megyei Kormányhivatal

ross Gábor u. 2/a). Az eb bejelentése – egy egyszerű 
regisztrációt követően – online is történhet a http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu elérhetőségen. Amennyi-
ben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt 
adatszolgáltatást nem vagy nem a jogszabályban elő-
írtaknak megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, a 
rendelet értelmében állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérem, segítsék az önkormányzat munkáját az 
adatszolgáltatás határidőben való teljesítésével. 
További tájékoztatásért a polgármesteri hivatal 
igazgatási osztályának ügyintézőihez, osztályveze-
tőjéhez fordulhatnak a 310-174/228-as és 218-as mel-
léken. Köszönjük szíves együttműködésüket.

Dr. Kovács András jegyző

Egy könyv diadala
Kun László biatorbágyi történetíró A sötétség diadala című doku-
mentumregényét tavaly adta ki Biatorbágy Város Önkormányza-
ta. A 720 oldalas kötet 1944-től 1989-ig követi egy magyar polgár 
történetét, aki ember tudott maradni a 20. század viharaiban is. 
Kun László regényének alapja a gyermekkorától fogva rendszere-
sen vezetett naplója, amelybe nem csak a magánélet mindennapi 
eseményeit rögzítette. Már a kezdetektől törekedett arra, hogy 
írásában részletes képet adjon az utókornak a szülőfalu, Biator-
bágy legfontosabb eseményeiről, helytörténeti vonatkozásairól. 
De nem maradt ki az országos, sőt a nemzetközi politika elemzé-
se sem. A címével ellentétben a regény legfőbb jellemzője koránt-
sem a reménytelenség. Az írásban sokkal inkább a világosság és a 
bizakodás diadalmaskodik. 

A kötetet a tavaly októberi megjelenése után szinte azonnal el-
kapkodták. Biatorbágy Város Önkormányzata ezért úgy döntött, 
hogy megfelelő számú előrendelés esetén újra kiadja a regényt 
4950 Ft-os áron. Az előrendeléseket írásban a polgármesteri hiva-
tal posta-, illetve e-mail-címére lehet eljuttatni: 2051 Biatorbágy 
Baross Gábor utca 2/a; sajto@biatorbagy.hu.

eMeL



6 Biatorbágyi Körkép | 2017. április Üzenőfüzet 7

Biatorbágyi Általános Iskola

„Mi vagyunk a Grund!”
Nagy a világ, az égig ér,

De van ez a föld, ami kezünkbe fér.
Kinevet a nap, sugara rá,

Rajzol egy pályát a deszkapalánk.
(Geszti Péter)

Hiszem, nem vagyok egyedül azon véleményemmel, 
miszerint nagyon fontos lehetőséget teremtenünk is-
kolásainknak, hogy megismerjék a kultúra több szín-
terét, egyebek mellett a színház világát. Ismerjék meg 
olvasmányaikat, az irodalom legnemesebb alkotásait 
másfajta szemléltetéssel is, hogy mindig „visszaka-
paszkodhassanak” az azokból tanultakhoz.

Iskolánk 5. osztályosai januárban a Nemzeti Szín-
házban megnézhették a János vitézt, márciusban pedig 
az 5. és a 6. évfolyamból vittünk csoportokat a Víg-
színházban nagy sikerrel játszott A Pál utcai fiúk című 
musicalre. A gyerekek szeretettel fogadták a legendás 
grund életének minden pillanatát, és bízunk benne, 
hogy kicsi lelkükben örökre megmaradnak Molnár 
Ferenc nagyrabecsült művének legfontosabb mon-
danivalói: a hazafiság, a bátorság, a megbocsátás és 
a becsület. Hiszen a jövő virtuális grundján ők lesznek 
a főszereplők!

Erdősné Tóth Edina

Tavaszi séta  
Alcsúton
A  6. d osztály a tavaszi nap első melegí-
tő sugarait kihasználva március 14-én 
kirándulást szervezett az alcsúti arboré-
tumba. 

Osztályfőnöki óra keretében szép, de-
rűs időben sétálhattak, és gyönyörködhet-
tek a virágzó hóvirágokban. A  gyerekek 
nagyon jól érezték magukat. 

MSE

Számháború  
az Iharosban
A  Peron Ifjúsági Klub március 18-án számháborút 
szervezett az Iharosban, amelyen nagyon sok ta-
nulónk részt vett. A szakadó eső és a térdig érő sár 
sem tántorította el őket, sőt így élvezetesebb volt a 
csatározás. A díjak is vonzóak voltak; a harcosok lel-
kesedését és elszántságát fokozta, hogy a fődíj egy 
ingyenes Aquaworld-belépő volt a csapat minden 
tagjának.

A számháborút a 7. a és 7. b közös csapata nyerte.
Oszter Kende, Jegyinák Emese

Büszkék vagyunk tanítványainkra
Februárban és márciusban is folytatódtak 
a versenyek, és ismét kiemelkedő ered-
ményeket értek el tanulóink. Büszkék va-
gyunk arra, hogy különböző területeken 
voltak eredményesek.

A  Lotz János helyesírási és szövegér-
tési verseny megyei fordulóján 7. lett Bá-
lin ger Klára, 8. György Lili, 11. Osgyáni Flóra, 
14. Bíró-Hamza Karina és Tóthpál Tamara. 
Mindannyian Willinger Ágnes tanítványai. 
A  nyolcadikosok között Koleszár Csoma 9., 
Karika Adrien 10., Saly Kinga pedig 14. lett. 
Felkészítő tanáruk Balásné Fodor Mónika.

A  Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny megyei fordulóján az ötödikesek 
között Szabó Jázmin 3., Fazekas Julianna 7., 
Kovács Laura 8. helyezett lett. Felkészítő ta-
náruk Willinger Ágnes. A  hatodik évfolya-
mon Morvai Dávid 2. lett, és továbbjutott 
a Kárpát-medencei döntőbe. Felkészítő 
tanára Ribi Krisztina. A hetedik évfolyamon 
Bálinger Klára 5., György Lili 6. és Tóthpál 
Tamara 10. helyezést ért el. Felkészítő ta-
náruk Willinger Ágnes.

A  Bolyai természettudományi csapat-
verseny megyei fordulóján a harmadiko-

sok csapata (Fodróczy Lilla, Lőrincz Emese, 
Morvai Gergő, Szijártó Bertalan) 7., az ötödi-
kesek (Szí-Benedek Luca, Vadász Eszter, Koz-
ma Cintia, Erős Máté) 10. helyezést értek 
el. Felkészítő tanáruk Szilágyiné E. Katalin. 
A  hetedikes csapat (Kocsis Sándor, Lukács 
Emma, Osgyáni Flóra, Tóthpál Tamara) 6., 
a nyolcadikosok (Balázs András, Karika Ad-
rienn, Koleszár Csoma, Saly Kinga) 3. he-
lyezett lett. Felkészítő tanáraik: Seregi Lilla, 
Kantár Emese, Gór Andrásné, Györgyicze Tün-
de, Handlné Pető Ágnes, Szijj Mónika és Marx 
Árpád.

A  Zrínyi Ilona matematikaverseny 
megyei fordulóján elért legjobb eredmé-
nyeink: az ötödik évfolyamon Szabó Ábel 
3., Koleszár Álmos 13. lett. Felkészítő taná-
ruk Márkusné Szanyi Rita. A  hatodikosok 
között Geréd-Király Péter Kantár Emese fel-
készítésében 7., Körösi-Tóth Hunor 18. lett. 
Felkészítő tanára Márkusné Szanyi Rita. 
A  nyolcadikosok között Koleszár Csoma 
2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Bunth 
Erzsébet. Csapatban az ötödikesek a 3., a 
hatodikosok a 4., a hetedikesek a 9., a har-
madikosok a 13. helyet szerezték meg. Is-

kolánk Pest megye 4. legeredményesebb 
általános iskolája lett. Szabó Ábel és Ko-
leszár Csoma bejutott az áprilisi országos 
döntőbe.

A Curie-kémiaversenyen Koleszár Cso-
ma megyei 5. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára Szijj Mónika. Szabó Ábel, Koleszár 
Álmos és Koleszár Csoma bejutott a Jed-
lik-fizikaverseny országos döntőjébe. Az 
Öveges-fizikaverseny megyei fordulóján 
Lukács Emma 11., Koleszár Csoma 1., Saly 
Kinga 14. lett. Koleszár Csoma ezen a ver-
senyen is bejutott az országos döntőbe. 
Felkészítő tanárok: Seregi Lilla, Handlné 
Pető Ágnes és Marx Árpád.

Bunth Erzsébet

Sportban is az élen
A labdarúgó-diákolimpia körzeti fordulóján Abroncsos Gábor tanítványai az I. és a II. kor-
csoportban is 1. helyezést értek el, és továbbjutottak. Az 1. korcsoportos csapat tagjai és 
gólszerzői: Hajagos Péter, Ferkócza Balázs 2, Márkus Szabolcs 4, Szántay Ádám 3, Nádházi Dá-
niel 10, Simon Kolos 2, Vida Milán 2, Perlaky Bence, Bene Boldizsár, Nagy Kristóf. A 2. korcsopor-
tos csapat Forster Bertold, Kis-Pál Dániel, Kócsi Szabolcs 7, Balás Bálint 4, Mérey Milán 3, Oszter 
Horka 3, Kis Csanád 3, Sipőcz Tamás 2, Tóth Kristóf 2, Pilát Dániel 2, Molnár Ádám 3, Vida Martin.

A tápiószecsői körzeti mezei futóversenyen csapatban az I. és a II. korcsoportos fiúk 2., 
a III. korcsoportos fiúk 3. helyezést értek el. Egyéniben 1000 méteren Göbölös-Szabó Dan-
te 2., Szántay Ádám 3., Babai Zora 6., 1500 méteren Hajagos Petra 4., Erdős Dániel 6., Balás 
Bálint 9., Szilágyi Ákos 11., 2000 méteren Tohl Patrik 2., Szi-Benedek Fanni 9. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk Abroncsos Gábor. 

B. E.

Víz nélkül 
nincs élet
AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét je-
lölte ki a víz világnapjának. Célja, 
hogy gondolkodásunk középpontjá-
ba kerüljön a víz mint természeti kin-
csünk. Minden évben új szlogennel 
köszönthetjük e napot, illetve egy 
újabb nézőpontból irányítják figyel-
münket az életet adó vízre. 2017-ben 
a világnap szlogenje: „Szennyvizek? 
Tiszta vizet!” A  víz világnapján a Bia-
torbágyi Általános Iskola 150 tanuló-
jával a kőbányai víztározót látogat-
tuk meg. Ez a fővárosi ivóvízellátó 
rendszer egyik leglátványosabb léte-
sítménye. Olasz mesterek hazai tég-
lából építették, a mai napig kifogás-
talanul üzemel. Megtekinthettük a 
hatalmas csarnokokat oszlopaikkal, 
valamint a téglaboltozatos födémet, 
amelyek háromhajós templom hatá-
sát keltik. Ezután egy vetélkedőn ve-
hettünk részt, amely természetesen 
kiemelten foglalkozott a tiszta víz 
fontosságával, az idei világnap szlo-
genjével.

Szilágyiné E. Katalin

Harc előtt

zrínyi felkészítői
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Nebuló  
Tanoda
Véget ért a leendő elsősöknek szó-
ló, öt alkalomból álló programsoro-
zatunk a Szily-kastély épületében. 
Az elmúlt hónapok alatt sok játék, 
mese várta a kicsiket, a szülőket 
pedig szakmai tájékoztató isko-
lai életünkről. Utolsó alkalmunkra 
március 25-én, szombaton került 
sor. A  hozzánk érkezőket a kastély 
épületében a víz világnapjával ösz-
szefüggő udvari játékok és mesés 
horgolt fák fogadták, amelyeket ki-
fejezetten erre a napra készítettek 
ügyes kezű 1. h osztályos kollégáink. 
Reméljük, hogy sikerült sokszínű 
alsós munkánkba bepillantást adni 
és átadni mindazt a szellemiséget, 
amely munkánkat kíséri. 

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt nyílt napunkra áprilisban! 
(Regisztráció a nyílt napra a 21/303-
3618-as telefonszámon.)

SZ. E. K.

Biai Református Iskola

Örömteli tavasz
Iskolánkba nemcsak az első napsuga-
rak, de sok kedves márciusi esemény 
is meghozta a jókedvet, felmelegítette 
szívünket. 

Nagy öröm volt az iskolaváró alkal-
makon megismerni az érdeklődő csa-
ládokat, fogadni a még kissé félénk, de 
annál kíváncsibb nagycsoportos óvodás 
gyerekeket. Jó volt látni, hogyan válto-
zott a félelem bizalommá, a kíváncsiság 
örömmé, és jó volt hallani a gyakran elhangzó kérdést a foglalkozások után: holnap reggel 
már az iskolába jövünk? 

Sajnos még szeptemberig várni kell… 
De ugyanilyen szívderítő volt a 3. osztály színes és egyben felemelő ünnepi műsora, 

amelynek keretében együtt emlékezhettünk 1848–49-re. Énekkel-tánccal fűszerezett pro-
dukciójuk méltó módon idézte fel a forradalom és szabadságharc eseményeit. 

S hogy boldogságunk teljes legyen, diákjaink szép eredményeket értek el a Béres Ferenc 
országos énekversenyen. Boncza Regina Violetta (1. osztály), Kontra Dávid Levente (3. osztály) 
és Leveles-Barta Zsuzsanna (5. osztály) arany minősítést, Bolla Hanna Lora (2. osztály) és Ba-
kondi Csongor Gábor (4. osztály) bronz minősítés kapott. 

S mindezek után már csak néhány nap, és együtt készülünk a legnagyobb örömre, a fel-
támadás ünnepére. A tavaszi szünet előtti csendesnapunkon bizonyára felhangzik majd az 
ének: „Örvendezzünk, vigadjunk, / Krisztus lett a vigaszunk, / Halleluja!”

Örömteli és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
Székelyné Cz. Katalin 

Czuczor Gergely Tagiskola

Czuczoros „márczius”
Hosszú, hideg telet hagytunk magunk mögött. Az évszak örö-
meiből bőven kivehettük a részünket az iskolában is. Az osztályok 
rendszeresen jártak a biai tavakra korcsolyázni a testnevelésórá-
kon. Február 24-én, a farsangi időszak végén azért már mindany-
nyian vártuk, hogy Szent Mátyás apostol szekercéjével megtörje 
a jeget, felébredjenek a madarak, hogy kivirulhasson az új tavasz. 
Az iskolai Mátyás-napot ebben az évben Mátyás király és a rene-
szánsz időszak emlékének szenteltük. Tánccal, énekkel, korabe-
li divattal, építészettel és hadviseléssel foglalkoztunk, a tanulói 
munkák segítségével bekukkantottunk a főúri konyhába is.

Március 1-je a farsang végét hozta mindannyiunknak. Hamva-
zószerdán szentmisével, közös hamvazkodással kezdetét vette is-
kolában is a böjti előkészület.

Nagy Szent Gergely napján elsőseink meglátogatták az helyi 
óvodákat, és iskolába hívogatták az óvodásokat gergelyjárásuk-
kal, verssel, énekszóval, furulyadallamokkal.

A tapasztalás, élmény fontos szerepet játszik a tanítási-tanu-
lási folyamatban, szeretnénk minél több utat felajánlani a gyere-
kek tudásának gyarapításához. A legújabb pedagógiai irányzatok 
megalkotói felhívják a figyelmet, hogy az egyéni tudásépítés leg-
hatékonyabban közösségben, társas kapcsolatok révén valósul 
meg. Ennek segítésére szívesen alkalmazunk drámapedagógiai 
helyzeteket a mindennapok során. Az idei március 15. is ennek je-
gyében zajlott. A  Kecskeméti Dramatikus Játszóház segítségével 
egy időutazás keretében együtt élhettük meg 1848 márciusának 
eseményeit. Kézműves-foglalkozással kezdtük a délutánt, ebbe a 
nyugodt légkörbe robbant bele a forradalom. A gyerekek közösen 
vonultak a helyszínekre, a hangulatokon keresztül bevonódtak a 
történésekbe. Elhangzottak az ismert versek és énekek. A tobor-
zást táncokkal, karikázóval és verbunkkal élhették meg a gyere-
kek. A  visszajelzésekből úgy látjuk, hogy a gyerekek nemcsak jó 
hangulatban töltötték ezt a délutánt, hanem rendívül sokat ta-
nultak a drámapedagógiai helyzeteken keresztül, és ismereteik is 
sokat gyarapodtak.

Márciusban több alkalommal is lehetőséget adtunk a leendő 
elsőseinknek és szüleiknek, hogy bepillantsanak az iskola életé-

be. A nyílt órák mellett az iskola iránt érdeklődőknek 
kikeletköszöntő délutánt szerveztünk Gyümölcsol-
tó Boldogasszony napján kézműveskedéssel, böjti 
zöldágjárással.

Sok-sok sporteseményen vettünk és veszünk 
részt most tavasszal. A futballban a fiúk már szépen 
helytálltak a diákolimpián, egy 4. és egy 5. helyezést 
hoztak haza, s hamarosan a lányok is összemérik 
tudásukat a megye csapataival Százhalombattán. 
Szurkolunk nekik és mezei futóinknak is, akik szin-
tén versenyeznek.

Kőrösi Katalin
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Egyre több biatorbágyi bakancsban!
A Cserhát Baráti Társaság és a Biatorbágyi 
Természetbarát és Kerékpáros Egyesület 
(BiKE) március 19-én szép napos, de szeles 
időben, és eleinte száraznak ugyan nem 
mondható, viszont járható útviszonyok 
mellett rendezte meg a 24. BIA 25 és BIA fe-
lező elnevezésű nappali gyalogos teljesít-
ménytúráit. 

A 24,7 km-es táv a Viadukt–Kő-orr–Do-
bogó-hegy–Nagy-mező–Sóskút–Kálvária- 

hegy–Benta-patak–biai horgásztó–Nya-
kas-kő–Madár-szirt–Rédey-kút–Szily ká-
polna–lőtér–viadukt-útvonalon, 700 méte-
res szintemelkedéssel haladt. A túrázóknak 
hét óra szintidő alatt kellett teljesíteni. 

A 12,5 km-es táv a Viadukt–Kő-orr–Do-
bogó-hegy–Nyakas-kő–Madár-szirt–Ré-
dey-kút–Szily-kápolna–lőtér–viadukt-út-
vonalon, 470 méteres szintemelkedéssel 
haladt, amelynek négy óra volt a szintideje. 

A  nevezők színes térképpel ellátott 
igazolófüzetbe a teljesítménytúrázók kö-
rében híres és népszerű, szép grafikus bé-
lyegzőket kaptak a biatorbágyi neveze-
tességeknél lévő ellenőrző pontoknál, a 
Kő-orrnál, a Nyakas-kőnél, a kápolnánál 
és persze a rajt-cél viaduktnál.

Az évtizedes hagyomány ellenére a „rá-
szervezések” miatt a túrát már több éve 
át kellett helyezni március első hétvégé-

Standon, értékeinkkel 
A  Hungexpón megrendezett Utazás kiállítás vendége volt a Bu-
dakörnyéki Önkormányzati Társulás, amelynek aktív tagja több 
környező településé mellett Biatorbágy önkormányzata is. Váro-
sunk a hírnevét öregbítő ismert szolgáltatókkal – Panni sajtmű-
helye, Kisgombos könyvesbolt, Házi Süteményes, SerHáz, Keme-
nes cukrászat, Andrész cukrászda, KisVilla –, valamint kulturális 
programjainak ismertetésével vonult fel a rendezvényre.

A  Lovas Baráti Kör és a Biatorbágyi Természetbarát és Ke-
rékpáros Egyesület mellett a Bia-Veritas Egyesület is abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy a rendezvény meghívottja-
ként képviselhette városunkat. Biatorbágy 2016 őszén vissza-
kapta borvidéki státusát, így népszerűsíthettük bortúráinkat, 

amelyeket pünkösdkor a „Nyitott pincék” napján (idén június 
3-án) és Márton-napkor (november 11-én) a Márton-napi túrá-
val rendezünk. Ezen alkalmakkor családi borászataink nyitják 
meg kapuikat a nagyközönség előtt borkóstolóval és bogrács-
étellel. A kiállításon kifejezetten erre az alkalomra palackozott, 
„Bia-Veritas” feliratú Irsai Olivér, Zenit, chardonnay stb. borain-
kat mutattuk be. 

Dr. Kissné Szucsik Noémi turisztikai szakértő irányításával sike-
rült vonzó képet adnunk városunkról, programjainkról, valamint 
felhívni a figyelmüket Biatorbágy sokszínűségére. Köszönjük az 
önkormányzatnak, hogy részt vehettünk a rendezvényen. Óriási 
élmény volt! Lipka Tímea, Bia-Veritas

jéről erre a későbbi időpontra, amikor is 
nincs más meghirdetett teljesítménytúra 
a naptárban. Ez főleg a dagonyázás elma-
radását eredményezte, továbbá a korábbi 
években előforduló hideg idő is elkerülhe-
tővé vált, bár ez utóbbi az előző napi esőt 
látva még nem volt annyira biztos. 

Az ország több tájáról érkeztek túrá-
zók, a résztvevők közel hatszázan voltak, 
a hosszú távra nevezők száma 386 fő volt, 
a felezőn 198-an indultak. Bár az ismert fu-
tók közül a helybéliek most elmaradtak, 
de összességében az indulóknak már kö-
zel tíz százaléka biatorbágyi volt. Például a 
WadkanZ szervezetten, kis csapattal telje-
sítette a felező távot, a helyi tévéstáb által 
kísérve. A túrázók és a szervezők is szinte 
minden korosztályt képviseltek, voltak 

egész fiatal gyerekek is, természetesen a 
családjukkal, de a kamaszok kis csapata is 
teljesítette a távok valamelyikét. A felnőt-
tek közül többen az idősebb korosztályt 
képviselték, aktívan. Négylábú barátaink 
– szép számmal jelen voltak – akár az út 
többszörösét is megtették; a gazdik egyik 
kedvencüknek külön igazolófüzetet vál-
tottak A  többiek a Nyakas-kőnél kaptak 
„kutya-igazolólapot” és kutyakekszet is.

A  BiKE feladata szokás szerint három 
ellenőrző pont felügyelete volt. Idén ezt 
a tagjaink kellemes családi program ke-
retében a Nyakas-kő, a kápolna és a lőtér 
pontokon teljesítették, bevonva az után-
pótlásnak számító iskoláskorú gyermekei-
ket is a friss levegőn eltölthető, társasági 
életre szoktató, természetben eltölthető 

programba. Az erdei ellenőrző pontokról a 
táv hátralévő szakaszát a célig gyalog tet-
ték meg. (Ez a szervezők sorsa: a bejáráson 
kívül csak így tudnak részt venni a túrán.)

Az előző években megszokott módon 
a BiKE az erdei ellenőrző pontokon nem 
gyűjtötte zsákba a túrázók szemetét. 
A  természetjáró- és erdészeti körökben 
egyre elterjedtebb felfogás szerint az erdő-
ből a túrázó vigye haza a saját hulladékát! 
Persze ezzel együtt ügyeltünk rá, hogy a 
Nyakas-kőnél és a kápolnánál a pihenő-
helyek tiszták maradjanak a túra után is. 

A teljesítménytúra szép hagyományát 
a szervezők szeretnék folytatni, és 2018-
ban újra meghirdetik az immár jubileumi 
25. BIA 25-öt.

SZ. T. (BiKE)

Madár-szirt, teljesítve
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Évszakot vált a TeSzedd!
Idén nem tavasszal, ha-
nem ősszel szervezik meg 
Magyarország legnagyobb 
hulladékgyűjtési projekt-
jét, a TeSzedd! akciót, csat-
lakozva a szeptember végi 
nemzetközi takarítási vi-
lágnaphoz.

A  TeSzedd! akcióra he-
tedik alkalommal kerül sor, abból a célból, hogy összefogja mind-
azokat, akik tenni kívánnak azért, hogy tisztább, egészségesebb 
környezetben éljünk, és eltűnjenek a közterületre illegálisan lera-
kott szemétkupacok – áll a rendezvény főszervezőjének, a Föld-
művelésügyi Minisztériumnak a közleményében.

Az akcióhoz évek óta folyamatosan növekvő létszámban csat-
lakoznak önkéntesek, akik nemcsak példát mutatnak környeze-
tüknek, hanem felhívják a figyelmet a környezettudatos szemlé-
letmódra és életformára is.

BK

Palántázzunk! – Ismét  
lakossági virágpiac
Idén sem marad el a Biatorbágy szépítését célzó lakossági pa-
lántavásár. Május 6-án 7-től 12 óráig a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ udvarán várjuk azokat, akik portájukat vagy az ingat-
lanuk előtti közterületet szebbé szeretnék varázsolni. Az elmúlt 
évek tapasztalatai szerint a biatorbágyiak szívesen fordítanak 

időt és gondot a település maguk végezte „virágosítására”. Az ön-
kormányzat támogatásával nyíló egynapos virágpiacon egy-egy 
palánta ára 70 forint, az egy fő által maximálisan megvásárolható 
mennyiség 50 tő. A közterületi kiültetés során ezúttal is figyelem-
be kell venni, hogy a palánták a gyalogos- és a járműforgalomnak 
nem lehetnek útjában, illetve ingatlanon belül az utcáról nézve 
szembetűnő helyen legyenek. Fontos: lakcímkártyáját hozza ma-
gával, mert csak ennek felmutatása után jogosult a kedvezmé-
nyes vásárlásra. Kérjük, a virágok elszállításához gondoskodjon 
saját ládáról vagy kosárról.

Palántaválaszték: begónia, petúnia, pistike, napvirág, vinka, 
porcsinrózsa, paprikavirág, kakastaréj, lobélia, bársonyvirág, lisz-
teszsálya, bojtocska, mézvirág, hamvaska.

A  virágpiacon vásárolt növények ültetését az önkormányzat 
figyelemmel kíséri, a legügyesebb, kreatív kertészkedők kompozí-
ciói eséllyel indulnak a „Legszebb porta” versenyben. 

Molnár János

Épít vagy rombol?  
– Víz világnapi túra
Tavaszváró víz világnapi sétánkkal évek óta rendszeresen – a hét-
köznapokból kiemelkedve – egy kicsit a természet felé fordulunk. 
Az idei séta is jó alkalom volt arra, hogy rácsodálkozzunk az éle-
tünket folyamatosan kísérő elemre, a vízre. Hiszen rejtve jelen 
van a leheletünkben, fejünk felett a felhőkben, lábunk alatt a ta-
lajban. Lehet szilárd kocka az italunkban, lehet egy könnycsepp, 
lehet forró gőz a mozdonyban, esetleg csobogó patak a fák alatt. 
De lehet árvíz is, amely elönti a házakat, makacs belvízfolt a föl-
deken, ahol nem terem semmi, vagy mocsár, ahol burjánzik az 
élet, és menedéket talál az unka és a tücsökmadár.

Pozitív–negatív: ezek az ember által meghatározott fogalmak 
a természetben nehezen használhatók, legtöbbször csak úgy, 
hogy a saját céljainkhoz viszonyítunk. Még nehezebb a helyzet, ha 
azt kell megítélni, hogy folyamatosan megújuló, végtelen meny-
nyiségű őserőről van szó, vagy esetleg egy tőlünk, emberektől füg-
gő, fogyásban levő, sérülékeny, tiszta anyagról.

A Füzes-patak partjáról, a viadukt alól induló sétánk első állo-
mása a Nemo-tó volt, ahol a nádas terjedése és a vízfelület csök-
kenése is jelezte a víz mederfeltöltő munkáját. A Madár-forrásnál 
a tizenöt éve idevezetett lezúduló csapadékvíz látványosan átfor-

málta a források környezetét. A Ke-
serű-kút házának romjainál a hozzá 
kapcsolódó történeteket idéztük fel. 
A Szarvas-hegy teteje felé haladva a 
hajdanvolt üdülőtelepet és vadász-
házat próbáltuk elképzelni a ránk 
maradt fényképek alapján. Helyben 
csupán egy nagy méretű, lefedett 
kút, egy pompás szelídgesztenyefa 

és a foltokban előtűnő terméskő útburkolat sejteti a 19. század 
végi életet az erdőben. A  Madár-szirt tövében, kalácsos pihenő 
mellett kitöltött kérdőívek szerint Biatorbágy legismertebb pa-
takjai holtversenyben a Füzes-, a Békás-, a Benta-patak, ezután 
következik a Disznó-lápa, a Hosszúréti-patak és a Papréti-patak. 
A biatorbágyi forrásoknál a sorrend a Madár-forrás, Czöndör-kút, 
Korpa-kút volt. 

Mindannyian tehetünk vizeink védelméért! 
A legegyszerűbb, ha kevésbé pazarlóan használjuk az ivóvizet 

a háztartásban, ha visszafogott tisztítószer-használattal segítünk 
a csatornahálózatba juttatott szennyvíz tisztításában. Össze-
gyűjthetjük az esővizet, és ahol lehet, azt használjuk, ne a tiszta 
ivóvizet. Így nemcsak az ivóvízkészletet kíméljük, hanem lehető-
séget adunk az esővíznek a talajba szivárgásra, a kiépített eszkö-
zökön való gyors elvezetés helyett.

Tüske Emil

Lobélia kékben
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Tisztelet  
a forradalmároknak
Lapunk 2016 októbe-
rében képes krónikát 
közölt az 1956. évi for-
radalom tiszteletére a 
Faluházban megren-
dezett rendhagyó kiál-
lításról. Akkor, hatvan 
esztendővel ezelőtt, a 
velejéig romlott és bűnös kommunista rezsim a szovjet 
hadsereg „hathatós” közreműködésével vérbe fojtotta a 
magyar szabadságharcot; forradalmárok feje hullott, ez-
rek nyomorodtak meg Rákosi, majd Kádár börtönében. 
Márciusban újrakezdjük! – fogadták akkor sokan a fegy-
vert fogott harcosok közül. 

A  forradalom 2017 tavaszán visszatért – immár a Ju-
hász Ferenc Művelődési Központ falai közé –, miként azt 
’56 hősei ígérték, a Memento ’56 címmel megrendezett 
képző- és iparművészeti kiállítás keretében. 

A budakeszi Keszi-Art Egyesület művészei tematikus 
tárlatot rendeztek Biatorbágyon, amely huszonnyolc 
művész közös munkáján alapult. Grafikák, fotók, fest-
mények és kisplasztikák révén állítottak emléket az 1956 
októberében mérhetetlen áldozatot hozott magyar em-
berek, elesettek és életben maradtak tiszteletére. 

Dévényi János festőművész, az egyesület elnöke meg-
nyitóbeszédében összefoglalta a kiállításon látható alko-
tások legfontosabb jellemző vonásait, rávilágítva a pár-
huzamos témák megjelenésére.

KáeF

Kocsonyakirályfi
„Tálalva” a Kisgombos könyvesboltban

Különleges lakomával és kiállítással egybekötött könyvbemuta-
tó volt a Kisgombosban március 24-én este. Vendégünk volt Sze-
gedi Katalin, a Kocsonyakirályfi című könyv szerző-illusztrátora, aki 
nemcsak mesélt legújabb könyvéről, de saját készítésű étkekkel 
vendégül is látta olvasóit. 

Már délután fűszerek illata töltötte meg a Padlás levegőjét: 
a vázákban medvehagyma, petrezselyem és kapor, a kiskosarak-
ban oregánó, tárkony és lestyán zöldült. A varázslatosan terített 
asztalokon pedig a málnaszörppel teli csatos üvegek, valamint a 
Szegedi Katalin által komponált, finomabbnál finomabb pástéto-
mok várták a látogatókat.

 Az érkező vendégeket azonnal elvarázsolta a népszerű szerző 
közvetlensége, ahogyan bemutatta kedves könyvét és annak hős-
nőjét, akit – ahogy bevallotta – nagyon közelállónak érez magá-
hoz. Az egymással összefüggő tizenkét mese főszereplője ugyanis 
egy királylány, aki imád enni, jókat főzni és recepteket írni. Ezért is 
hasonlít a könyv borítója régi receptkönyvre, és ez az oka annak, 
hogy a mesék mindegyikében fellelhetők ételleírások, „receptek”, 
amelyek közül az írónő kedvenceit, a pástétomokat, zöldségkré-
meket kóstolhatta meg a közönség.

Az est folyamán Szegedi Katalin felidézte, hogy annak idején 
miként ötlött fel benne a könyvírás gondolata, és hogyan készítet-
te el különleges kollázstechnikával az illusztrációkat, amelyeknek 

a másolatait aznap este a Padláson kiállítva megcsodálhatta min-
den látogató. Nagy tetszést aratott az általa felolvasott bájos mese 
a könyvből, amely a beszélő halról, a három kívánságról szólt.

Mire beesteledett, egyetlen kérdés maradt csak nyitva, hogy 
tulajdonképpen ki is a Kocsonyakirályfi. Az írónő szándékosan 
nem árult el róla semmit, kiderítését inkább rábízta azokra a kí-
váncsi királylányokra és királyfikra, akik majd a könyvbemutató 
után elolvassák a meséket.

Csömör Zsuzsa

Éjjel, könyvvel!
Ismét kiskönyves éj a Kisgombosban 
április 21-én 18 órától éjfélig! Találkozás 
Varró Dániel József Attila-díjas költővel, 
az est vendégével.

Program: 18.00–19.00: felolvasás-
sal tarkított játékos beszélgetés a köl-
tővel; 19.00–19.30: verspályázatunk 
eredményhirdetése; 19.30–20.30: az 
Eszter-lánc mesezenekar interaktív koncertje; 20.30–21.00: „Hadarjunk el 
egy badar mesét – közös történetszövés és nyelvi próbatétel Csáky Laci ve-
zetésével; 21.00: rímkereső bújócska a Fő téren.

Kézpacarajzok, evés-ivás, hogy lehetőleg mindenki maszatosan és bol-
dogan menjen haza!

Térj be hozzánk!
A Karikó János Könyvtár áprilisi ajánlata

• Április 11. (kedd), 10 órától: A magyar költészet napja. Rendhagyó 
irodalomóra mindenkinek. Arany János balladái Kisteleki Zoltán elő-
adóművész tolmácsolásában

• Április 21. (péntek), 16.00–18.00 óra: A könyv napja. A könyvkötés mű-
vészetének bemutatása saját kézműves-„könyvecske” készítésével

• Április 25. (kedd), 16.00 órától: Nők a történelemben – kultúrtörténeti 
előadás-sorozat, III. rész: Barokk – divat-, gasztro-, zenetörténeti 
előadás, ruhabemutatóval egybekötött kóstoló

• Április 26. (szerda), 16.30 órától: Gitárra hangolva. A  Pászti Miklós 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gitár tanszakának kon-
certje Éles Gábor vezetésével

Huszonöt éves a Pászti Miklós Vegyes Kórus
A történet 1992-ben kezdődött, a Biatorbágy fennállásának 800. 
évfordulójára rendezett ünnepséggel. Ekkor Bolyki Eszter hívására 
alkalmilag összeállt egy kórusnyi lelkes énekes, akik aztán annyi-
ra megszerették a közös muzsikálást, hogy együtt is maradtak. 
Azóta nagy utat járt be a kórus: a kezdeti 18-20-ról mára 35-45 
főre nőtt a létszáma. A  tagok zenei képzettsége, foglalkozása, 
kora, neme, felekezeti hovatartozása eltérő, de közös az együtt 
éneklés öröme, szeretete.

A huszonhárom éven át Bolyki Eszter karnagy vezetésével vég-
zett rendszeres, komoly munka meghozta a gyümölcsét: a Pászti 

kórus kiváló minősítéseket és díjakat szerzett az évek során hazai 
és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. A munkát 2015 január-
jában vettem át. Egyrészt folytatva a nemes hagyományokat, 
másrészt tovább gazdagítva a kórus életét, a karácsonyi koncer-
teken újabban oratóriumokat adunk elő kamarazenekari kíséret-
tel és szólistákkal. 

A  kórus minden tavasszal nagyszabású koncertet ad a Pász-
ti-napokon, ilyenkor rendre műsorra tűzik Pászti Miklósnak, a kó-
rus névadójának egy-egy művét.

Idén, a jubileum évében ünnepi jelleget ölt a Pászti-napok 
rendezvénysorozata: a szintén 
huszonöt éves zeneiskola kon-
certje után, április 7-től 22-ig egy 
kiállítás is látható lesz, amely a 
Juhász Ferenc Művelődési Köz-
pontban mutatja be a Pászti Mik-
lós Alapítvány és a kórus negyed 
évszázadát. 

A  kórus ünnepi hangverse-
nyét április 22-én, szombaton 18 
órakor hallgathatja meg a kedves 
közönség. Nagyszerű vendégmű-
vészek, a kórus barátai gazdagít-
ják a műsort: fellép a Bolyki Bro-
thers, a Zeneakadémia népzene 
tanszékének együttese Bolyki 
Sárával, valamint Lisztes László, a 
Nemzeti Énekkar énekese. A kon-
certet Bolyki Eszter és jómagam 
vezényeljük.

Barlay Zsuzsa 

Aranyláz
Cegléd igazán kedvenc városa lehet a Juhász Ferenc Művelődési Központ népiénekes-műhelyének. Egy kisbusznyi fiatal – alsósok, 
felsősök és középiskolások – indultak megmérettetni magukat tizenkét műsorszámban.

Nem irigylem a házigazdákat! Össze-
szervezni az érkezőket, és arra is figyelni, 
hogy lehetőleg a három zsűri elé minden-
ki időben érkezzen, nem kis feladat! Ennél 
nagyobb izgalom már csak Magdó Ildikóra 
hárul, aki ilyenkor – saját bevallása szerint 
– mindig egy kicsit belehal a versenybe: 

a  szereplőnek, legyen az szóló vagy cso-
portos, már nem tud érdemben segíteni. 
Dehogynem! Szemvillanása, kézmozdula-
ta is egy-egy biztatás, segítség, fogódzó. 
Erről maguk a versenyzők számoltak be. 
Az értékelést a zsűri elnöke ezekkel a sza-
vakkal kezdte: „Tisztelt versenyzők, felké-

szítő tanárok! Már megszoktuk, hogy a bia-
torbágyiak magasra teszik a lécet.”

Ez történt most is. A tizenkét produk-
ció „legalább” aranyérmes lett, de volt ki-
emelt arany is bőven! Ők továbbjutottak 
az országos versenyre; kívánjuk, hogy ott 
is eredményesek legyenek! SZ. É.

1. Fekete Ilona szólista, 5. o., kiemelt arany
2. Koppányi Kata szólista, 5. o., arany
3. Csiripelők kisegyüttes (ez 3 tagot enged), kiemelt arany
4. Csipkebokor énekegyüttes (ez 8 főt enged ), kiemelt arany
5. Kéthely Nagy Kata szólista, 7. o., arany
6. Prohászka Eszter szólista, 7. o., kiemelt arany
7. Lenbingó énekegyüttes, 7.-10. o., kiemelt arany
8. Koleszár Boróka szólista, 11. o., kiemelt arany
9. Fekete Borbála szólista, 9. o., arany
10. Vatamány Dorina szólista, 10. o., arany
11. Kökörcsin kisegyüttes, 9-10 o., kiemelt arany
12. Lenvirág kisegyüttes, 9-11. o., kiemelt arany
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Arccal a tánc felé
Baba-mama jóga, pilates, kismamajóga, divattánc, modern tánc, 
zumba, akrobatikus rocky, latin aerobik, hiphop, musical, dzsessz-
balett, társastánc, salsa, nyugdíjastánc. E mozgásformák kipróbá-
lási lehetőségét nyújtotta március 18-i nyílt napján az ARTsMűhely 
Tánc- és Mozgásstúdió. Habár a Szabadság út 96. szám alatti üz-
letház első emeletén termeket bérelve működő közhasznú egye-
sület egész évben nyitottan várja újdonsült tagjait, illetve azokat, 
akik szívesen kapcsolódnának az egyes mozgáscsoportokhoz, 
ezen alkalommal egy napba tömörítve mutatta be, hogy mily 
széles palettán lehet szervezésükben táncolni, mozogni. A stúdió 
évente két alkalommal rendez bemutatkozó táncgálát a művelő-
dési központban, amelynek nagyterme ilyenkor zsúfolásig meg-
telik. Ma, amikor az internet és a mobilhálózat egy olyan virtuális 
világot kínál, amelyben szinte a kisujjadat sem kell megmozdíta-
nod ahhoz, hogy szellemi partnerre találj, ez a hely egy már-már 
elfelejteni vélt őskövületnek számít. Arra nyújt lehetőséget, hogy 
szakmailag felkészült oktatók irányítása mellett a hozzád hasonló 
érdeklődésű hús-vér emberekkel találkozz, személyesen beszél-

gess, izzadj, és együtt osztozz a mozgás örömében. Aki a nyílt na-
pot lekéste, hívja a 70/257-2800-as vagy a 30/982-1894-es mobil-
számot, vagy bármely hétköznap este jelenjen meg személyesen 
az említett helyszínen. A Facebookon keresd az ARTsműhely Tánc- 
és Mozgásstúdió oldalát.

eMeL

Nemzetközi hírű Molnár-pálinka
Kiváló magyar végeredménnyel zárult a 2017-es ausztriai Destil-
lata nemzetközi párlatverseny, amelyen 12 ország 119 főzdéje ösz-
szesen 1054 mintával nevezett. Hazánkat 17 pálinkaház, illetve 
magánfőzde képviselte. Idén a wattensi Swarovski Kristálymú-
zeum adott otthont a március 17-i díjátadó gálának. Közép-Euró-
pa legnagyobb párlatversenyén a magyar nemzeti győztes idén 

az Agárdi Pálinkafőzde lett, amely immár nyolcadszor nyerte el 
a címet. 

A  magyar főzdék összesen 116 érmet szereztek, és az orszá-
gok szerinti összesítésben a harmadik helyet érték el Ausztria és 
Németország mögött. A hazai főzdék március 22-én díjátadó fo-
gadás keretében a Duna Palotában vehették át az érmeket Zsi-
gó Róbert földművelésügyi államtitkártól, Elisabeth Ellison-Kramer 
osztrák nagykövet asszonytól és Wolfgang Lukas Destillata-igaz-
gatótól.

Magyarország öt nagyaranyérmes terméke: az Agárdi Pálin-
kafőzde sörpárlata és a tokaji sárgamuskotály törkölypálinkája, 
a Vitalis Kft. Márton és lányai málnapálinkája, Pucsok Sándor ma-
gánfőző Alma Pinovája, valamint városunk polgárának, Molnár 
János magánfőzőnek az áfonyalikőrje. Molnár János (az önkor-
mányzat városgondnokságának vezetője) már korábban is kivá-
lóan szerepelt a különböző hazai és nemzetközi versenyeken. Az 
osztrák eseményen a nagyaranyt kiérdemlő áfonyaitala mellett 
ezüst minősítést nyert Esszencium és Karácsony fantázia nevű 
két gyógypárlata és szeder-málna likőrje, valamint bronzminősí-
tést kapott feketeribizli-likőrje.

Mester László
Forrás, fotó: www.destillata.at

„Boros” számadás és új tervek
A Bia-Veritas Egyesület már-
cius 24-én tartotta éves be-
számolóját a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ kiál-
lítótermében. A  rendezvé-

nyen megjelent érdeklődők képet kaptak 
az egyesület működéséről, valamint a ve-
zetőváltást követő időszak eseményeiről. 

Taglétszámuk bővült pártoló és civil 
(nem borász) tagokkal, éves bevételük 
2016-ban a pályázati támogatásokkal 
együtt jelentősen megnövekedett. Az 
önkormányzati pályázattal nyert támo-
gatásuk az elmúlt három évben meg-

háromszorozódott, így rendezvényeik 
színvonalát és a gazdák támogatását is 
növelni tudták. 

Az éves két „Nyitott pincék” program-
juk mellett (pünkösdi túra, Márton-napi 
túra) több rendezvényen részt vettek (má-
jus 1., Városünnep), illetve maguk is szer-
veztek újakat (őszi borkóstoló a Közösségi 
Házban). Az önkormányzat támogatása 
mellett több civilszervezettel működnek 
együtt (Tájvédő Kör, Értéktár Bizottság, 
Magyar Vöröskereszt biatorbágyi szer-
vezete stb.), valamint a Tájvédő Körrel 
közösen új tanösvény kiépítésében való 

közreműködést vállaltak a Nyakas-kő–Ür-
ge-hegy–Öreg-hegy vonalán. 

2017-re tervezett programjaik között 
szerepel az Etyek–Budai Borvidékhez 
csatlakozás alkalmából vendégelőadók 
meghívása, valamint borászatok meglá-
togatása. A  beszámolót a szőlészet- és 
borászattal kapcsolatos statisztikai grafi-
konok színesítették. 

Céljuk egy olyan közösség létrehozá-
sa, amely formáló erejével és hosszú távú 
jövőbeni terveivel méltó képviselője lehet 
Biatorbágynak és a borvidéknek. 

B. K., forrás: Lipka Tímea

Újra versenyben
In vino veritas

A  Biatorbágyi Gazdakör és a Bia-Veritas Egyesület 
szervezésében április 22-én, szombaton borverseny 
lesz a biatorbágyi Közösségi Házban (2051 Biator-
bágy, Fő út 94.). 

A  fajtánként 2 db 7 deciliternyi mintát jelöletlen 
üvegpalackban 10 és 13 óra között a helyszínen lehet 
leadni. Nevezési díj: mintánként 1000 forint.

A nyílt bírálat 14 órakor kezdődik, eredményhirde-
tés 18 órától. A szervezők várják a borkészítőket, bo-
rosgazdákat.

További információk: Molnár János (a Bia-Veritas 
Egyesület alelnöke), tel.: 30/269-8654; Kecskés László 
(a Biatorbágyi Gazdakör elnöke), tel.: 20/466-5643.

Elismert pengetők
A Pászti Miklós művészeti iskola március 14-én negyedik alkalommal rendezte meg Bi-
atorbágyon a regionális és budapesti gitárfesztivált, amelynek ez alkalommal is a Ju-
hász Ferenc Művelődési Központ adott otthont. A gitármuzsika népszerűségének kö-
szönhetően – amely az ókori énekmondóktól a mai könnyűzenei irányzatok előadói ig 
végigkíséri az emberiség szívbéli gondolatainak kifejezését – igen sok jelentkező ér-
deklődött ismét. Így van ez nálunk a Pászti-iskolában is, ahol a versenyt alapító Éles 
Gábor tanár úr népszerű tanszakán most már elérhető további két gitártanár is kevés 
a számos pengetni vágyó nebuló fogadására. 

A versenyen végül 51 gitáros mutatta be produkcióját, amelyeket a zsűri – ahogyan 
szokták mondani – nehéz döntéshozatal után korcsoportonként I–III. helyezéssel ju-
talmazott. A legnagyobb elismerés azonban, amelyben minden helyezett részesülhet, 
hogy a Bartók rádió április 8-án felvételt készít a díjazottakkal, amelyet így az egész 
ország nyilvánossága hallhat majd. A  szakmai megmérettetés izgalmait különleges 
pengetős hangszerek bemutatójával (amelyet iskolánk tanára, Márton László tartott) 
és szeretetteljes fogadtatással igyekeztünk oldani. Úgy érezzük, hogy a résztvevők jó 
élményekkel a szívükben távoztak a városból.

Korbuly Klára

A második világháború utáni években egy anyuka sétál kislányával az utcán. Szembetalál-
koznak egy jól szituált fiatalemberrel, aki egy gitárt visz a kezében. Meglátva a hangszert, a 
kislány kivirult arccal kérdezi anyjától:

– Anyu! Ugye ez hegedű?
– Dehogyis, ez cselló!
Mire az ifjú:
– Nem, kérem, ez gitár.
Ez a kis dialógus Szendrey-Karper László saját története. Amellett, hogy megmoso-

lyogtató, kiválóan példázza a gitár ismertségét, elismertségét a század elejétől az ötvenes 
évekig hazánkban.

Egy ilyen mélypontról kellett felállnia a hazai gitáros életnek, szükség volt valakire, aki-
ben elég tehetség, kitartás és elhivatottság lakozik ahhoz, hogy a semmiből megteremtse a 
hangszernek járó tekintélyt, kidolgozza a módszeres oktatását, és nem utolsósorban eljut-
tassa a hallgatósághoz az ötszáz éves múlttal rendelkező pengetős repertoárt, méghozzá a 
legnevesebb magyar koncertszínpadokról. Amit a nemzeti zeneirodalmunknak jelent Liszt 
Ferenc, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán vagy Bartók Béla, ugyanazt jelenti a magyar klasszikus 
gitározásnak Szendrey-Karper László.

-király-

Molnár János a bizonyító  
bizonyítvánnyal
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Futás „telt házzal”
A budakeszi verseny a WadkanZ Trail prémium versenysorozat második állo-
mása volt. Míg az első, törökbálinti versenyen közel kettőszázan, a második 
állomáson már telt házzal, azaz ötszáz fővel rajtolt el a mezőny. A szervezők, 
Garamszegi Zsolt és Hidvégi Kata nagyon büszkék a csapat fantasztikus munká-
jára, hiszen minden önkéntes szívvel-lélekkel azon dolgozott, hogy kiszolgálja 
a rengeteg futót. Sokan ezen a versenyen kóstoltak bele először a terepfutás 
szépségeibe és kihívásába. A pálya érintette a János-hegyi Erzsébet-kilátót, és 
a nagy távon indulók egészen Budaörsig futottak, ahol a Kőhegy megmászása 
után tértek vissza a budakeszi Prohászka-gimnáziumba, a versenyközpontba. 
Három távból választhattak a futók: 8, 15, 31 km.

Verseny a versenyben névvel zajlott le a WadkanZ Trail egyik sajátossága, 
a kaptatófutás. Az amatőr kategória mellett a nagy távon pró kategóriában is 
lehetett nevezni, ami annyiban megkülönböztetett, hogy az első férfi és nő egy 
komoly navigációs sportórát nyert. A szervezők célja a pró kategória beveze-
tésével nem más, mint hogy maradjon hely a dobogón az amatőröknek is, és 
hogy a komolyabb versenyzők motiváltak legyenek a versengésre.

A sorozat következő állomása Budaörs, június 10-én, egy különleges, éjsza-
kai futópályával.

A  résztvevőknek a következő prémium szolgáltatások is jártak a verseny 
mellé: masszázs, reggeli, ebéd, ingyenes befutófotó, azonnali csipes időmé-

Vállalkozói börze Diósdon
Ön vállalkozó és – szeretne üzleti kapcso-
latokat építeni? Ön lakos és – szüksége van 
megbízható szakemberekre? Várjuk a tér-
ség vállalkozóit és lakosait a II. diósdi vál-
lalkozói börzére. 

Időpont: 2017. május 20., 10.00–20.00. 
Helyszín: Diósd, Szent István tér, Kápolna-
kert (rossz idő esetén az iskolai tornacsar-
nok).

Vállalkozóknak ingyenes standokat biz-
tosítunk bejelentkezési sorrendben:

– cégbemutatási, tárgyalási, kapcsolatépítési lehetőség;
– termékárusítások;
– szolgáltatói kedvezmények;
– kedvezményes tagsági belépés a Regionális Vállalkozói Klubba;
– folyamatos családi programok (fotókészítés, hajszobrászat, társasjáték-

kör, ugrálóvár stb.);
– sztárvendégeink: Szabó Ádám és DJ Tóbiás.

További információért forduljon a Regionális Vállalkozói Klub titkárához  
(Portik Edith: telefon: 06/30-341-6817; e-mail-cím: portik.edit@diosd.hu).

Pályázat kkv-k  
részére 
Március 16-tól pályázhatnak a Közép-Ma-
gyarország régió kkv-i a Vállalkozások megújuló 
energia használatával megvalósuló épületenerge-
tikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyar-
országi régióban kombinált hiteltermékkel című 
pályázatra (VEKOP-5.1.1-5.1.2-16).

A  felhívás keretében a támogatási ké-
relmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. 
március 18-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a 
támogatási kérelmek értékelése folyamatos. 
A  keretösszeg 11,7 milliárd forint, amelyből a 
vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 
keretösszege egyaránt 5,8 milliárd forint. Az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 3 millió forint, maximum 
50 millió forint. Az igényelhető kölcsön ösz-
szege: minimum 3 millió forint, maximum 50 
millió forint. Az igényelhető kölcsön összegé-
nek meg kell haladnia a vissza nem térítendő 
támogatás összegét. A  vissza nem térítendő 
támogatás és a kölcsön együttes támogatá-
si intenzitása mikro-, kis- és középvállalkozás 
esetében a beruházás céljának függvényében 
maximum 55 százalék, illetve 70 százalék lehet. 
A kölcsön futamideje a szerződés megkötésé-
től számított legfeljebb 10 év, a kamat 2 száza-
lék /év. Részletek: https://www.palyazat.gov.
hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-ener-
gia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fej-
lesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgi-
ban-kombinlt-hiteltermkkel-1

www.pestmegye.hu

rés és navigációs órateszt. A  versenyen sport-
szakmai expó is működött. Kiállítóink voltak: 
Maratonman futószaküzletek, Faajandékshop, 
Tomtom Magyarország, SJam Magyarország, 
Gyógytornászda. Támogatóink: Biofreeze, Hu-
ber Ingatlan.

Információ és részletek: www.wadkanz.hu; a 
WadkanZ Multisport hivatalos Facebook-oldala.

Garamszegi Zsolt

frissített teljesítmény
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férfiak tehetségükkel egy közös célt kívántak 
szolgálni egy hívó szóra: a magyar nemzetet és 
a hazát. Ők voltak azok, akik megalapították 
a Magyar Tudós Társaságot, felszabadították 
a jobbágyokat, az ország feudális gazdaságát 
piacgazdasággá alakították át. Illetve közülük 
egy, Széchenyi volt az, aki megépítette a Lán-
chidat. A  híd összekötötte Budát Pesttel, Nyu-
gat-Magyarországot Kelet-Magyarországgal, 
illetve a múltat a jelennel.

Ezért szükséges nekünk is hídemberekké 
válnunk, ahogy Széchenyi tette, kedves egybe-
gyűltek, hogy mi is hidat tudjunk képezni em-
beri, szervezeti, pártpolitikai hovatartozás-béli 
egyet nem értések között. Mert csak egységben 
tudjuk településünk, megyénk és országunk 
előrelépést, fejlődését elérni.

Tartozzunk bármilyen közösséghez, csoporthoz, vallási felekezethez, vagy valljunk 
bármilyen világnézetet is, a jövő építéséhez kompromisszumot kell kötnünk, sokszor 
meddő vitáinkat is át kell lépnünk ahhoz, hogy egységesen tudjunk tenni közös ügyein-
kért. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jövő építésénél mindenkire szükség van. Ahhoz, 
hogy a falak biztos alapra kerüljenek, át kell hidalni a generációk között feszülő szakadé-
kot. Meg kell találni a közös módszereket, a közös nyelvet.”

A  megemlékezésen felléptek 
a Pászti Miklós Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanárai 
és diákjai, a Barackvirág gyermek-
néptánccsoport, illetve a Biai Re-
formátus Iskola ötödikesei – igen 
nagy sikerrel. 

Király Ferenc

Hidak a lelkekhez
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról 
való megemlékezés a hagyományokat követve a Petőfi-szobor-
nál kezdődött. Nemzeti imánk közös eléneklését követően Géczy 
Árpád Juhász Ferenc Petőfi szigora című verséből mondott részle-
teket, majd Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere lépett a mik-
rofonhoz. Ünnepi köszöntőjében legelőbb párhuzamot vont a 169 
évvel ezelőtti történések és közelmúltbéli éveink között: a termé-
szet mellett a lelkekben és az ország életében végbement meg-
újulás vezetett a forradalom kirobbanásához, a változások vég-
hezviteléhez.

A  polgármester hangsúlyozta: a ’48-as vívmányok között az 
egyik legfontosabb a magyar honvédség felállítása volt. Nem vé-
letlen, hogy a 12 pontból az ötödik a nemzetőrségről szólt, míg a ti-
zedik a katonaságnak az alkotmányra való fölesküdését, a magyar 
katonák külföldre vitelének tiltását óhajtotta. A nemzet ellenségei 
ezt az igényt akarták akkor s ma is elvenni. Ezért szüntették meg 
2004-ben az általános hadkötelezettség 135 éves vívmányát.

A megemlékezés a civilszervezetek, intézmények, pártok ko-
szorúzását követően a Juhász Ferenc Művelődési Központban 
folytatódott, ahova a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar felveze-
tésével indultak az emberek.

A színpadra ezúttal Mohácsy István, a Fidelitas biatorbágyi cso-
portjának elnöke lépett, s mondta el ünnepi beszédét, amelyben 
szabadságharcos elődeink törekvésein okulva az embereket, ge-
nerációkat, társadalmi csoportokat összekötő hidak kiépítésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet. 

„Az 1820-as évektől kezdve egy olyan éra köszöntött be mind a 
politikai, mind a kulturális életben, amelyhez hasonlót korábban 
nem jegyeztek a történelemkönyvek. Művészek, költők és állam-

Koszorúzástól az ünnepi műsorig



Felnőttlabdarúgás

Sikeres tavaszi rajt
Viadukt SE-Biatorbágy–Százhalombattai LK 3-0 (2-0)
Kondor T.–Fodor D. Z. (Mogyorósi Z.), Kalmár D. B. (Klinger J. M.), 
Kele B., Kerkovits Á. (Rajaram G. P.), Kinyik Á., Novák L. (Versits 
Zs.), Papes F., Skita T., Stadler B., Szép I. (Kiss Baranyi L.). Cserék: 
Román V., Vajda D. Gólszerzők: Novák L. 21. p., Skita T. 40. p., Mo-
gyorósi Z. 87. p.

Kiss Baranyi Sándor vezetőedző: Izgatottan vártuk a tavaszi 
rajtot, mert úgy éreztük, hogy a télen elvégzett munka sikeres 
volt. Csapatunk az első pillanattól kezdve a mérkőzés végéig mo-
tiváltan, szenvedélyesen futballozott, egyértelművé tette, hogy 
sikerre éhes. Szerencsére ezúttal a gólszerzésben is hatékonyak 
voltunk, így törekvésünk az eredményben is megmutatkozott. 
Játékunk a jövőben lehet még pontosabb, hatékonyabb, ugyan-
akkor ezzel a hozzáállással, mentalitással nagyon messzire jut-
hatunk. Egyetlen fájdalmunk, hogy a mérkőzés során Fodor Dániel 
sérülést szenvedett. Győzelmünket pedig Nagy Rolandnak ajánl-
juk. Új játékosunk a mérkőzés előtti napon az orvosától érkezett 
hír miatt nem léphetett pályára. Reméljük, gyors és probléma-
mentes felépüléséhez csapatunk sikere is hozzá tud járulni.

FC Dabas II.–Viadukt SE-Biatorbágy 1-1 (0-1)
Kondor T.–Kalmár D. B., Kerkovits Á., Kinyik Á., Stadler B., Novák 
L. (Mogyorósi Z.), Kele B., Skita T. (Vajda D.), Kiss Baranyi L. (Ver-
sits Zs.), Szép I., Papes F. Cserék: Román V., Rajaram G. P., Klinger 
J. M. Gólszerzők: Kovacsik T. 77. p., ill. Novák L. 26. p.

Kiss Baranyi Sándor vezetőedző: Ezen a hétvégén szinte orkán-
erejű szél volt, amely nem kedvezett a mi játékstílusunknak, 
ennek ellenére az első félidőben akár több góllal vezethettünk 
volna. Szünet után alkalmazkodtunk a szél által támogatott, de 
egyébként is szervezetten és szimpatikusan játszó dabasiakhoz. 
Sajnos egy alkalommal figyelmünk kihagyott, így ezúttal meg 
kellett elégednünk a döntetlennel. Dicséret illeti a csapatot men-
talitásáért, így kell szerepelnünk a továbbiakban is. Értékesnek 
tartom a Dabason megszerzett egy pontot.

Tura VSK–Viadukt SE-Biatorbágy 1-1 (0-1)
Kondor T.–Kalmár D. B. (Klinger J. M.), Kerkovits 
Á., Kinyik Á., Stadler B., Novák L. (Versits Zs.), 
Kele B., Skita T. (Mogyorósi Z.), Kiss Baranyi L. 
(Vajda D.), Szép I., Papes F. Cserék: Román V., 
Kalmár G. Gólszerzők: Kiss B. 67. p., ill. Novák L. 
44. p.

Kiss Baranyi Sándor vezetőedző: Az első fél-
időben – a kezdeti néhány perctől eltekintve 
– jobbára a mi forgatókönyvünk érvényesült: 
megérdemelten szereztünk vezetést egy szép 
akciógóllal. Tudtuk, hogy a második félidőben a 
hazaiak „mindent” meg fognak tenni az egyenlí-
tés érdekében – ez be is következett. Mi viszont 
arra készültünk, hogy a nagy nyomás ellenére 
kontratámadásaink révén újabb gólt szerez-
zünk. Sajnos a kontráink befejezésekor rossz 
döntéseket hoztunk, viszont ellenfelünk ki-
egyenlített. A  Tura jó csapat, így különösen ér-
tékesnek tartom az egy pontot, amely a csapat-
munka és a valódi együttműködés eredménye. 

Viadukt SE-Biartobágy–Pilisi LK-Legenda Sport 7-1 (4-0)
Kondor T.–Kalmár D. B. (Klinger J. M.), Kinyik Á., Fodor D. Z., Stad-
ler B., Mogyorósi Z. (Skita T.), Novák L. (Versits Zs.), Kele B., Kiss 
Baranyi L. (Vajda D.), Szép I. (Bruckner A. G.), Papes F. Cserék: Ro-
mán V., Matuza M. Gólszerzők: Kalmár D. B. 6. p., Fodor D. Z. 36. 
p., Novák L. 39. p., Barcsai R. (öngól), 44. p., Kinyik Á. 76. p., Szép I. 
81. p., Skita T. 90. p., ill. Csikós F. 72. p.

Kiss Baranyi Sándor vezetőedző: A futball ezen a napon szá-
munkra a szebbik arcát mutatta: ma minden összejött. Nagyon 
készültünk, mert tudtuk, hogy az elmúlt években a Viadukt szá-
mára sohasem termett babér a Pilis csapata ellen. Tavaly nyáron 
úgy kezdtünk el együtt dolgozni, hogy egy pozitív közösséget, 
új szellemiségű játékstílust hozzunk létre. Ebben a folyamatban 
kulcsszerep jutott az újonnan érkező, tapasztaltabb játékosok-
nak, de kiemelt szerephez jutottak tehetségesnek tartott fiatal-
jaink is. A Pilis elleni diadal ezért számunkra sokkal több, mint egy 
nagyarányú győzelem. Ha továbbra is ilyen belső motivációval, 
alázattal, hideg fejjel és forró szívvel tesszük a dolgunkat, akkor 
ez a csapat nagyon messzire juthat.

Tököl VSK–Viadukt SE-Biatorbágy 0-1 (0-0)
Kondor T.–Kalmár D. B. (Klinger J. M.), Kinyik Á., Fodor G. K., Stad-
ler B., Mogyorósi Z. (Vajda D.), Novák L. (Skita T.), Kele B., Kiss Ba-
ranyi L. (Bruckner A. G.), Szép I., Papes F. Cserék: Román V., Matu-
za M., Versits Zs. Gólszerző: Skita T. 92. p.

Kiss Baranyi Sándor vezetőedző: Elsősorban önmagunknak 
szerettünk volna bizonyítani, hogy helyén kezeljük az előző heti 
sikert. Ennek megfelelően az első perctől kezdve koncentráltan 
futballoztunk, igyekeztünk birtokolni a labdát, és kezdeményez-
ni, fölényben is voltunk a mérkőzés teljes időtartama alatt. A má-
sodik félidőben több taktikai jellegű módosítást is végrehajtot-
tunk, s ennek végül eredménye lett, és egy szépségdíjas góllal 
megérdemelt győzelmet arattunk. Külön örülök Skita Tomi csodá-
latos góljának, emberi tulajdonságai, karaktere is a csapat sike-
reinek egyik záloga.

Daru Andrea

Fociutánpótlás

Nagypályás lett!
Szeptembertől együttműködik a Budakeszi Labdarúgó Akadémia és a Viadukt SE U14-es csapata. Az edzések és a hazai mérkőzé-
sek Biatorbágyra költöztek, ezt a lehetőséget kihasználva a Somogyi Tibor vezette korosztályhoz néhány tehetséges biatorbágyi 
növendékünk is csatlakozott. A  fiataloknak kiváló előrelépési lehetőség a II. osztályban szereplő gárdához tartozni, amely 37 
ponttal a harmadik helyen áll a tabellán, mindössze 2 ponttal lemaradva a második helyről. Köztük van Újvári Kolos, akit a csapat-
váltásról és az ezzel járó tapasztalatokról kérdeztünk.

– Mivel járt a csapatváltás?
– Az edzések helyszínében nincs vál-

tozás, eddig is a Kolozsvári úton készül-
tem, igaz, a Viadukt színeiben. Korábban 
a három edzés mellett sokszor volt egyéni 
képzésem, most öt tréningünk van, és egy 
meccs. Értelemszerűen az időbeosztásom 
is megváltozott, alkalmazkodni kell a több 
időt lekötő foglalkozásokhoz.

– Nagypályára léptél. Milyen nehézségek-
kel járt ez eleinte?

– Rengeteget kell futni, ez volt a leg-
nehezebb. De már nagyon tetszik: nagy 
a tér, lehet „nagyot focizni”, indítani, cse-
lezni.

– Sok csapattársadat nem ismerted eddig. 
Voltak nehézségeid a beilleszkedéssel?

– Nem, mert többen kerültünk át 
együtt Pátyról. A  Budakesziből is ismer-
tem több játékost, mert tavaly jómagam 
is a csapattal tartottam Németországba. 

– Miben különböznek az edzések az eddig 
megszokottól?

– Nagyon kemények a tréningek, igaz, 
kiváló a hangulatban zajlanak. Most már 
minden a nagypályáról szól. Szeretem!

– Miben fejlődtél szeptember óta?
– Gyorsabb a játékom, sokkal gyor-

sabban kell dönteni. Állandó nyomás alatt 
edzünk, de ez megy a meccseken is. Kö-

zéppályán labdaszerzés, gyors passz, indí-
tás, irányítás, de lefordulással akár kapura 
törés is. Fizikailag rengeteget fejlődtem: 
emlékszem, az első meccseken húsz perc 
után teljesen kikészültem, ma már végig-
játszom a találkozókat.

– Előkelő helyen fordultatok a bajnokság-
ban a tavaszi szezonra. Hogy érzed, mire lehet 
képes a csapat a bajnokságban?

– Ahogy apa mondaná: ide nekünk az 
oroszlánt is! Nagyot mentünk ősszel, so-
kat fejlődtünk, persze biztosan a többi 
csapat is. Télen a felkészülés alatt jó csapa-
tokkal játszottunk, az Újpest ellen döntet-
len volt, a Fradit, a Vasast, a III. kerületet, 
a Honvédot legyőztük. Kis szerencsével 
meglehet a második hely.

– Milyen tanuló vagy?
– Jól tanulok, egy-két tantárgyból van 

négyesem, a többi ötös.

A  csapathoz idén szeptemberben csatla-
kozott még a Viadukt SE-től Balázs András, 
Móricz Áron, Blonski Noel, Veres Máté, és sze-
zon közben az U12-es korosztályunkból Pál 
Botond is heti több foglalkozáson vesz részt.

Tajti András

Ronaldo biciklicsele a kedvence 
Bemutatjuk Varga Botondot

Az U7-es csapatunk növendékét arról kérdeztük, mit jelent számára focistának lenni a Viadukt 
SE-ben.

„Már az oviban elkezdtem a focit Szabolcs bácsinál; négyévesen voltam először táborban a 
Viadukt SE-vel. Azóta is minden táborban részt veszek. Három éve vagyunk leigazolva Bencével, az 
ikertesómmal, jobblábas vagyok, és a Legóvár Óvodába járok, jövőre leszek iskolás. Híres focista 
szeretnék lenni, mint a példaképeim, Cristiano Ronaldo és Robert Lewandowski. Örömmel megyek 
minden edzésre, mert szeretem a viaduktos csapattársaimat, például Milánt, Kristófot, Boldit, jó 
velük játszani. Hetente háromszor járok edzésre, és otthon, az udvaron a barátaimmal és Bencé-
vel is rengeteget focizunk. Csatár vagyok, szoktam passzolni, de mellette sok gólt rúgok. Renge-
teg érmem van, és Ronaldo biciklicsele a kedvencem.”

Botond azt is elárulta, hogy míg a külföldi klubok közül a Real Madridért rajong, itthon a 
zöld-fehér sasokhoz, a Fradihoz húz a szíve. Imád strandolni, moziba járni, táborozni, nemkülön-
ben otthon tölteni idejét a családjával.

Botond U7-es létére az U9-es korosztályban edz, így nem lepődtünk meg, amikor egykori 
U7-es edzője, Abroncsos Gábor a „bátor” szóval jellemezte őt: „Botin látni: életében a foci nagyon 
fontos. Elszánt, és ez az edzésmunkájában is visszaköszön. Agilis, bevállalós kölyök, aki sosem 
törődik azzal, hogy mekkora az ellenfél, őt nem lehet elrettenteni. Persze ez a bátorság eleinte 
fegyelmezetlenségekkel párosult, ám idővel ezeket a szokásokat háttérbe szorította a játék iránt 
mutatott érdeklődés és szeretet.”

Tajti András
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a csapat 20 forduló után 9 győzelemmel, 5 döntetlennel, 6 vereséggel,  
36 lőtt, 22 kapott góllal, 32 pontot gyűjtve a tabella 5. helyén áll

gólöröm

Újvári Kolos balról a második
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Karate

Jól kezdték az évet shotokánosaink
Korán kezdődött a versenyszezon idén, 
hiszen máris túl vagyunk négy versenyen, 
egy edzőtáboron és számos szakmai ki-
híváson.

Először február 25-én Tiszafüreden 
voltunk érdekeltek a Kunmadaras Kupa 
Ippon Shobu karatebajnokságon, ahol 
még érezhető volt az idény eleji forma. 
Ettől függetlenül azért sikerült kilenc ver-
senyzőnknek három arany-, öt ezüst-, há-
rom bronzérmet és két negyedik helyet 
begyűjteni, ami a téli szünet utáni felfutó 
formában kifejezetten biztató.

Ezt követően március 4-én egy nem-
zetközi WKF- (World Karate Federation, az 
olimpiára bekerült versenyrendszer) viada-
lon Szigetszentmiklóson a 24. Gastroyal 
Hungarian Karate Cupon képviselt min-
ket Péter Zsombor, ahol a 10-11 éves haladó 
kategóriában, népes mezőnyben, a 64-es 
tábláról indulva ezüstérmet szerzett.

Nem sok pihenőre volt időnk, mert 
a következő hétvégén rendezték meg a 
hagyományoknak megfelelően a XVII. 
Sárvár Kupa Ippon Shobu Karate orszá-
gos bajnokságot, ahova népes verseny-
zői gárdával mentünk, ugyanis már a tél 
folyamán szakosztályunkba beleolvadt 
soproni különítmény is öt versenyzőt 
delegált, ezzel tizenöt főre emelve ver-
senyzőink számát. Csapatunk remekül 
szerepelt: a 350 nevezést leadó 25 egye-
sület közül az éremtáblázat negyedik he-
lyén végzett három arany-, három ezüst-, 
három bronzéremmel és két negyedik  
hellyel.

Egy hét múlva Szekszárdra látogat-
tunk, ahol ötfős versenyzői gárdával kép-
viseltük egyesületünket, a XII. Széki Kupa 
WKF karateversenyen. Egy kifejezetten 
jól szervezett versenyen 40 egyesület kö-
zel 550 nevezést adott le, ami mutatja a 
színvonalat. A január óta elvégzett folya-
matos munka meghozta a gyümölcsét, 
ugyanis versenyzőink közül senki sem tá-
vozott üres kézzel, mindenkinek sikerült a 

dobogóra felállni. Péter Zsombornak már 
nagyon érett a WKF-versenyrendszerben 
egy aranyérem, amelyet most végül sike-
rült megnyernie. Az igen színvonalas me-
zőnyben négy párharcot megnyerve lett a 
legjobb versenyző. Szalai Liliána és Singer 
Eszter ezüst-, míg Klachmányi Inez és Pataki 
Alexandra bronzérmet nyert.

A  felsorolt eredmények, azt hiszem, 
tükrözik, hogy jó úton haladunk. Annak 
ellenére sikerült tartani a folyamatos jó 
szereplést, hogy a felnőttválogatott él-
versenyzői sérüléssel bajlódnak. Ocsovai 
Gergőnek még februárban ugrott ki a válla, 
így ő eddig nem tudott tatamira lépni, il-
letve Vágvölgyi Balázs is folyamatos csípő-
problémákkal küzd, ami némileg vissza-
veti a versenyteljesítményét. Remélem, 
hogy a folyamatos gyógytornának és a jól 
átgondolt rehabilitációnak köszönhetően 
az április 1-jén Hollandiában megrende-
zendő JKA Európa-bajnokságon sikeresen 
fognak szerepelni. Talán az éremre most 
kevesebb az esély, ennek ellenére bizako-
dók vagyunk.

A tavaszi versenyszezonban még hát-
ravan két fontos hazai verseny, az Ippon 
– Shobu diákolimpia, illetve stílusunk or-
szágos bajnoksága, a JKA OB.

Kérjük, támogassa csapatunkat adó-
jának 1 százalékával: Bushido Rekreációs 
Alapítvány (18020086-1-43).

Ruip Zsófia

Sakk

Csapatunk az élről várja az utolsó  
fordulót
Hét parti már befejeződött: 3,5-3,5 az állás. Eddig papírforma. Hogy is állunk a hátralévő öt 
táblán? Nagy Áron négy (!) gyalogelőnyös végjátéka – biztosan nyer (ez körülbelül akkora 
előny, mint a fociban a 4-0). Két táblán jobban állunk, a maradék két partiban döntetlen vár-
ható. Valószínűleg nyerünk 7-5-re. Ez volt a terv. Mégiscsak meglesz az a bajnoki cím…

Március 12., vasárnap, háromnegyed kettő. A  Viadukt Biatorbágy–Kisbér-Ászár NB II-es 
sakkbajnokság rangadóján vagyunk. Újra körülnézek. Nem értem Áron állását. Ütésben van 
a vezére, és az ellenfél órája jár, tehát ő van lépésen. Vagy elfelejtette kezelni az órát? Sajnos 
nem. Hihetetlen, de Áron egy lépésben elnézte a vezérét. Versenysakkozókkal tízévenként egy-
szer fordul elő ilyesmi.

A második táblán döntetlen körüli állásban Jamrich Gyurinak a 40. lépést kell megtennie (az 
első 40 lépésre másfél órája van a sakkozóknak). Még van 28 másodperce. 27, 26…, 5, 4… Végre 
lép Gyuri, és elnézi a bástyáját. Azonnal feladja a partit. Két ilyen durva elnézés egy fordulóban 
a csapat tízéves fennállása óta nem történt – remélem, nem is fog. Végül a maradék három 
partiból kettőt megnyerünk, egy döntetlen lesz, így a végeredmény minimális vereség 6,5-5,5 
arányban. Egy kis szépségtapasz, a másik rivális Génius-Tata csapata csak 7-5 arányban nyer 
a tartalékosan felálló MTK II. ellen, és nem tud döntő előnyt szerezni az utolsó forduló előtt. 
A hátralévő mérkőzések és a bajnokság élcsoportjának állása: Viadukt Biatorbágy–MTK II; Gé-
nius-Tata–Törökbálint; Kisbér-Ászár–Zsámbék. Ruip János

Darts

Mi, dárdázók
A Biatorbágyi Viadukt SE dartsszakosztálya jelenleg 12 fővel heti rendsze-
rességgel tart edzéseket. Csapatunkat nyolc, versenyengedéllyel rendelke-
ző játékos erősíti, akik rendszeresen indulnak viadalokon. Folyamatosan 
törekszünk a csapat létszámának bővítésére, felnőtt- és utánpótlásszin-
ten egyaránt. A  darts népszerűsítése végett űzzük ezt a sportot, amely 
nagy fejlődésen ment keresztül országszerte az elmúlt néhány évben. 
Célunk, hogy a sportágat minél több emberrel megismertessük Biatorbá-
gyon, és egyre többen örömüket leljék a dárdák „hajigálásában”.

Szakosztállyá alakulásunk több lehetőséget nyitott meg előttünk, 
így idén először elindultunk az országos csapatbajnokságon, valamint 
több egyéni országos versenyen. Terveink között szerepel hazai verse-
nyek rendezése, lebonyolítása.

Edzéseinket a Juhász Ferenc Művelődési Központban tartjuk. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk. Edzésnapok: hétfő: 19.30-tól 21.30-ig; 
szerda: a hónap 2. és 3. szerdáján 17 órától 21.30-ig; csütörtök: 18.30-tól 
21.30-ig.

Bízva a csapat sikereiben, településünk is gazdagodhat újabb sport-
eredményekkel.

Szakosztályvezető: Szabó Gábor, tel.: 70/338-0852; e-mail: viaduktdc@
gmail.com. Szabó Gábor

A bajnokság élmezőnye

Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Össz.

1 Viadukt Biatorbágy 6 5,5 7 8 9 8,5 10 9,5 63,5

2 Géniusz Tata-Naszály 6 6,5 7 7,5 8,5 7 11 9 62,5

3 SE Kisbér-Ászár 6,5 5,5 7 7,5 8 8 10 9 61,5

4 MTK Budapest II. 5 5 7 7 7,5 8 9,5 6 55

Komoly siker a tavaszi 
fesztivál gyermeksakkver-
senyén

A Viadukt-Biatorbágy sakkszakosz-
tály négy versenyzője március 25-én 
indult szerencsét próbálni az év egyik 
kiemelt korosztályos versenyére: há-
rom kilencéves és egy „öreg” 13 éves. 
A kilenc- és tízévesek 30 fős mezőnyé-
ben Zsáki Ákos 5., Szikszai Berci 6., 
Győrfi Szabolcs 9. lett. A versenyen 
többségben az NB-s csapatok már 
nem kezdő versenyzői vettek részt. 
Az idősebbek között Farkas Bence 
rossz kezdés után folyamatosan ja-
vuló játékkal 6. lett. Gratulálunk!

A szakosztály életéről, a sakk-
foglalkozásokról, a nyári táborok-
ról a biasakk.hu oldalon található 
információ.

R. J

a dárdavetők csapata elmebajnokság
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05. 01., hétfő, 11.00–19.00 
Füzes-patak partja

A lovAgi mAjális progrAmjA:

11.00 Róka SzabolcS éS kátai zoltán zenéS majáliSnyitója
11.30 ének Szent GyöRGy vitézRől 
  Az Aranygyapjú Társulat zenés bábjátéka.
12.30 SáRkányPáRbaj 
  Egész napos bajvívás a sárkánnyal a sárkánytéren.
13.00 kátai zoltán lakomaköSzöntő konceRtje
15.30 laci kiRályfi 
  Benedek Elek meséje a márkus színház előadásában.
16.30 bajvíváS koPjatöRéSSel történelmi viseletben  
  Könczei Bence és Kiss istván kaszkadőrökkel, valamint Kiss 

péter lovas íjásszal.
17.30  vitézi mókák, kunkoRi töRténetek: szent lászló esete 

a kun vezérrel – A langaléta garabonciások előadásában.

Lovagi majális 
Szent László tiszteletére 
főudvarmesterünk irányításával a nap folyamán megismerke-
dünk a Szent lászló-legendáriummal, lovagi témájú játékokat 
játszunk, és vetélkedünk. főudvarmester:  
Róka Szabolcs drámapedagógus, segítője kátai zoltán, mindket-
ten tinódi-lant díjas magyar énekmondók, népzenészek.  
a juhász ferenc művelődési központ (volt faluHáz) ezen a 
napon ünnepli 25. születésnapját! találd meg a rendezvényen 
elrejtett 25-ös logókat, fotózd le kreatívan, és tedd fel a jfmk 
facebook-oldalára! a legjobbak jutalomban részesülnek!

Egész nAp:
–  kézműveskedés kis lovagoknak és hercegnőknek 

középkori anyagokkal és technikákkal, lovagos 
fotófal, ugráló-favár, népi és harci játékok a műv-elő-
dökkel

–  lovagi játszó fiúknak próbákkal, kislányoknak mese-
megelevenítés fátyolkészítéssel, a Kertész házaspár-
ral, a szentendrei skanzen munkatársaival

–  közös játék a kisgombos mesebolt lovagos társas-
játékaival, lovagos és tündérmesés mesekönyvek 
között

–  lovaglás, pónilovaglás és lovaskocsikázás  
(Biatorbágyi lovas Baráti Kör)

–  néder norbi körhintája
–  kézműveskedés az Aranyalma Egyesülettel  

szent lászló jegyében
–  A vásárban különleges harci fajátékok és hagyomá-

nyos kézművesportékák!

Majális kupa a focipályán  
a Viadukt Se szervezésében:
9.00–11.30   u7, u9 éS u10 focitoRna  

a kis műfüves és a nagypályán
12.00–14.00  u11 focitoRna a nagypályán
14.00–15.00  büntetőRúGó veRSeny a nagypályán

SzkandeR éS daRtS bemutató.

Egyéb programjainkat  megtalálja a programajánlóban  
és megújult honlapunkon. KErEssEn minKET! jfmk.hujuhász fErEnc művElődési KözponT 

2051 Biatorbágy, Baross gábor u. 1. 
Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu | honlap: jfmk.hu.
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Biatorbágy a köznevelésért
Biatorbágy Város Önkormányzata az okta-
tási intézmények fenntartói és működtetői 
felada tainak állami átvétele után is támo-
gatni kívánja a városban működő közneve-
lési intézményeket. Ennek érdekében idén 
tavasszal első körben 6 millió forintos keretet 
biztosítva pályázatot írt ki. A megadott ha-
táridőre öt biatorbágyi köznevelési intézmény 
57 pályázatot nyújtott be, mindösszesen közel 
14 millió forint értékben. A képviselő-testület 
2017. március 30-án döntött a kérések támo-
gatásáról. A nyerteseket a polgármesteri hi-
vatal személyesen értesíti. Az önkormányzat 
elsősorban azokat a pályázatokat részesíti 
előnyben, amelyek más forrásból nem szá-
míthatnak támogatásra, így előnyt élveztek a 
diákcsereprogramokra, a tantestületi csapat-
építésre, valamint a testvérvárosok szakmai 
együttműködésére irányuló pályázatok.

Egyszázaléknyi támogatás
A személyijövedelemadó-bevallások benyúj-
tásának végső határideje május 20. Számos 
Biatorbágyon működő közhasznú civilszer-
vezet számíthat ezen adónem egyszázaléknyi 
részére az adózók önkéntes felajánlásaiból. Az 
alábbiakban nagyrészt azon közösségek nevét 
és adószámát közöljük, amelyek már 2016-
ban is jelezték az önkormányzat felé, hogy 
jogosultak a támogatások elfogadására. A 
helyben maradó adóforintok helyben megva-
lósuló közös célokat segítenek. A felsorolás 
korántsem teljes. Kérjük a következő felsoro-
lásból kimaradt, az adónemre jogosult helyi 
szervezeteket, hogy a sajto@biatorbagy.hu 
elektronikus levélcímen jelezzék csatlakozási 
szándékukat.
•	 Aranyalma	Magyar	Műveltség	Egyesület:	

18715266-1-13
•	 ArtsMűhely	Közhasznú	Egyesület: 

 18266171-1-13
•	 Biai	Református	Templomért	és	Gyülekeze-

tért Alapítvány: 19182432-1-13
•	 Biai	Szent	Anna	Karitatív	Alapítvány:	

18688973-1-13
•	 Biatorbágyi	Ifjúsági	Fúvószenekar	és	Füzes	

Népi Tánc Együttesért Alapítvány:  
19179021-1-13

•	 Biatorbágy	és	Környéke	Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete: 18680377-1-13

•	 Biatorbágyi	Közművelődésért	Alapítvány:	
18523434-1-13

•	 Biatorbágyi	Hagyományőrző	Egyesület:	
18681756-1-13

•	 Biatorbágyi	Önkéntes	Tűzoltó	Egyesület:	
18661710-1-13

•	 Biatorbágyi	Polgárőrség	és	Önkéntes	Tűzol-
tó Egyesület: 18724068-1-13

•	 Biatorbágyi	Tájvédő	Kör	Egyesület:	 
19174617-113

•	 BiKE	Biatorbágyi	Természetbarát	és	Kerék-
páros Egyesület: 18660984-1-13

•	 Biatorbágyi	Tiefe	Wurzeln	(Mély	Gyökerek)	
Alapítvány: 18688540-1-31

•	 Buda	Környéki	Látássérültek	Közhasznú	
Egyesülete: 18711389-1-13

•	 Egészséges	Biatorbágyért	Közhasznú	Egye-
sületet: 18690930-1-13

•	 Foci-Tanoda	Alapítvány:	18494156-1-13
•	 Magyar	Fatshani	Wing	Chun	Harcművészeti	

Sportegyesület: 18829156-1-13
•	 Magyar	Vöröskereszt	Pest	Megyei	Szerveze-

te: 19170039-2-13
•	 Örökmozgó	Alapítvány:	18692639-1-13
•	 Pászti	Miklós	Alapítvány:	19186168-1-13
•	 Peter	Cerny	Alapítvány:	19010289-1-42
•	 Szakály	Mátyás	férfikórus:	18692660-1-13
•	 Turwaller	Stammtisch	Német	Nemzetiségi	

Kultúráért Egyesület: 18709034-1-13

Támogatott közösségi élet
Biatorbágy Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 21/2017. (I. 26.) számú határoza-
tával pályázatot írt ki a településen működő 
alapítványok, egyesületek és társadalmi szer-
vezetek támogatására. A képviselő-testület a 
civilszervezetek részére kiírt pályázati lehető-
ségen túlmenően idén is külön megállapodás 
keretében, a fenntartó szervezeteiken keresztül 
támogatja az alábbi művészeti csoportokat 
a művészeti vezetés személyi feltételeinek 
biztosítása céljából: Biatorbágyi Népdalkör, 
Pászti Miklós Vegyes Kórus, Szakály Mátyás 
férfikórus, Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar, 
Füzes néptáncegyüttes. A pályázatokról márci-
us 30-án döntött a testület. Biatorbágy Város 
Önkormányzata ez évben megközelítőleg 40 
millió forintot biztosít Biatorbágy költség-
vetéséből közösségfejlesztésre, közvetlenül a 
civilek rendezvényeit, programjait, társadalmi 
életét és néhány kiemelt szervezet működését 
is támogatva.

Veszélyes gyűjtés biatorbágyiaknak
2017. április 22-én, szombaton 8-tól 13 óráig a 
Szily–Fáy-kastély üzemi területén (Kálvin tér 
4.) a biatorbágyi polgárok lakcímkártyájuk 
felmutatásával térítésmentesen adhatják le 
a veszélyes hulladékot, valamint háztartá-
sonként 4 db, felni nélküli használt gumiab-
roncsot. Átvételkor a szolgáltató ellenőrzi a 
rakományokat, és csak a valóban veszélyes 
hulladékot (például festékmaradék, akkumulá-
tor, elektronikai gép, vegyszer) veszi át. Lomot, 
építkezési törmeléket, egyéb sittet, gyógyszert, 
fáradt olajat, illetve kommunális hulladékot 
nem.

Szemétbe dobott 22 millió
2014. január 1-je óta a Depónia Nonprofit Kft. 
végzi Biatorbágy város közigazgatási terüle-
tén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
A cég a 2016-os évet összegezve arról számolt 
be, hogy 102,5 tonna mennyiségű hulladékot 
gyűjtött össze az illegális lerakókból, amelyek 

jellemzően a külterületeken keletkeznek. 
A város ezért megközelítőleg 22 millió forintot 
fizetett ki. Miközben a település költségveté-
sének készítésekor a képviselő-testület például 
a kulturális programokra vagy az útépítésekre 
szánt fedezetet kénytelen 5-10 millió forinttal 
csökkenteni, nagy luxusnak tűnik ez az illegá-
lis szemétlerakatok felszámolására kidobott 
összeg. A hulladékgazdálkodó és az önkor-
mányzat is mindent elkövet annak érdekében, 
hogy a külterületek lakói szerződést kössenek 
a szemételszállítási szolgáltatásra, és ne a köz 
kárára szennyezzék a környezetet. Éppen ezért 
a képviselő-testület célja, hogy 2017-ben a 
rendőrség, a polgárőrség, a városgondnokság 
és a közterület-felügyelet összefogva lépjen 
fel a környezetrongálók lefülelése érdekében. 
Mindehhez a helyben lakók támogató közre-
működésére is számítanak.

Behajtási engedély, behajtható bírság
Biatorbágy város területén az elmúlt években 
több helyen alakított ki forgalomcsillapított 
zónákat az önkormányzat az itt élők vagy 
tartózkodók nyugalma, illetve biztonsága 
érdekében. A képviselő-testület március 30-án 
hagyta jóvá azt a rendeletet, amely a gépjár-
műforgalom elől elzárt, úgynevezett védett 
övezetekbe történő bejutást szabályozza. 
Ez alapján a lakók éves igazolványt kapnak, 
amely feljogosítja őket a járművel való behaj-
tásra. Indokolt esetben, külön kérelem alap-
ján, díjfizetés ellenében bárki válthat napi, 
heti, havi engedélyt is. Az igazolással nem 
rendelkező behajtók ugyanakkor behajtható 
bírságra számíthatnak.

Ebrendelet
Több hónapos előkészítést követően a helyi 
állatvédőkkel közvetlenül is egyeztetve, széles 
körű társadalmi véleményezés után született 
meg idén márciusban az a rendelet, amelynek 
célja, hogy a kutyák gazdái, tartói az állat 
elhelyezése, táplálása, gyógykezelése, tisztán 
tartása, gondozása, képzése, nevelése és 
felügyelete, valamint az ebek nyugalmának 
biztosítása során megfelelően járjanak el. A 
szabályozás az állattartási kultúra fejlesztése 
mellett többek között kitér az előírt tartási 
feltételeket nem biztosítók elleni fellépés 
lehetőségeire is. Ha az ebtulajdonos a tartási 
feltételeket nem biztosítja: a) fel kell szólítani 
annak betartására; amennyiben ez ered-
ménytelen, b) pénzbüntetést kell kiszabni; 
amennyiben ez is eredménytelen, c) szükséges 
az eb eltávolítása, elkobzása, súlyos esetben 
az ebtartástól való eltiltás. A testület arról 
is határozott, hogy az ebrendelet betartatá-
sa, valamint az ebösszeírással kapcsolatos 
feladatok elvégzése céljából állatvédelmi 
referenst bíz meg, aki 2017 áprilisától egy év 
határozott időre állhat szolgálatba az önkor-
mányzatnál.




