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HÍD

A kincset érő titok
Az ünnepekhez közeledve valahogy a gyermekkori karácsonyok emléke jön elő. Amikor szenteste 
kedves hangok jelezték, idézve a betlehemi mezők emlékét, kántáló csoportok kocogtatták meg 
az ablakot, ezzel a kérdéssel: 

– Szabad-e ide bejönni Betlehemmel? Szabad-e e háznál az Úr Jézust dicsérni?
– Szabad! Szabad! – jött a válasz, és felhangzott a szép karácsonyi ének: – Mennyből az 

angyal, lejött hozzátok / pásztorok, pásztorok / hogy Betlehembe sietve, menve / lássátok, lás-
sátok.

Most hadd kopogjak be én is ezzel a kérdéssel otthonaitokba, mint egy régi kántáló gyer-
mekcsoport egyik tagja:

– Szabad-e az otthonaitokban Jézust dicsérni?
– Hát persze, természetesen – válaszolod rá. – Miért ne?
Most mégis újra kérdezem: valóban így van? Otthonos, szokott dolog dicsérni Jézust az ott-

honodban? Nem minden háznak része, nem minden életnek tartozéka ez! Ezt csak azok teszik, 
akik ismerik a titkot! Mi is a titok? A titok oly ismeret, amely még nincs a birtokodban, vagy lehet 
oly ismeret, amellyel már rendelkezel, de még nem adtad tovább.

A karácsony is titok. Titok az értelem számára: hogy lehet az, hogy Isten közénk jött, még-
pedig emberi formában? Aztán köztünk lakozott, vállalta az emberi sorsot minden megpróbál-
tatásával, kiszolgáltatottságával együtt. Érthetetlen! Hihetetlen!

Ha valaki cikket írna, amelyben hírt ad, hogy 2013 januárjában érkezik majd egy ufó, amely-
ben egy magasabb értelem közelíti meg az emberiséget, és még a helyet is megjelölné, akkor 
hamar elterjedne a hír, futótűzként, és tömeg gyűlne ott össze. Talán már jóval előtte, sátrakkal 
felszerelkezve érkezne oda a kíváncsiskodó emberek csapata. De azt, hogy 2012 éve itt járt Isten 
a földön, szép legendának vagy megjobbító tanításnak tartják. Jézus Krisztust megalázva, leki-
csinyítve, sokan Jézuskának becézve, nem ismerik fel benne az élő Istent. A napkeleti bölcsek egy 
istállóban találva rá, mégis felismerték Isten fiát, és hódoltak neki.

Te hódolsz-e? Ez az életbevágó kérdés! Felismerted-e a rohanó életed zajában, az ünnepre 
készülés csillogó kínálatában azt, aki szegénnyé lett teérted, hogy meggazdagítson?

Vagy csak egyetlen este színfoltjává törpül el Jézus Krisztus? Nem azért erőtlen a mi életünk, 
mert semmi sincs, amire felnézzünk, mert senki sincs, akiről példát vegyünk, akihez igazítsuk az 
életünk? Jött valaki, és aztán azt mondják: legenda, mítosz, de csak egyszer volt, ma pedig bol-
dogulnunk kell!

Szép, szép a kis Jézus története, egy este letesszük a fegyvert, gondjainkat, terheinket, aggó-
dásainkat, de miért kell ezeket visszavenni? Miért hiszünk inkább az ufókban, mint Jézus Krisz-
tusban? Miért hisszük, hogy nagyobb erőt ad a jóga a gyermekeinknek az önuralomhoz, mint 
Jézus Krisztus? Miért gondoljuk, hogy a meditáció, az álmok magyarázata, a különböző ön-
szuggesztív kurzusok jobban segíthetnek megérteni önmagunkat, mint a bennünket teremtő és 
értünk életét adó Isten? Miért bízunk meg minden más ígéretben inkább, mint a mindenható 
Isten Szentírásban leírt ígéreteiben?

És aztán csalódunk, csalódunk szakadatlanul… Mikor értjük meg már végre, hogy egyetlen 
út vezet a jó irányba: a Jézus Krisztussal való személyes találkozás. Vele megismerkedve indulhat 
el az ember az élete legizgalmasabb kalandjaira. Akkor és csakis akkor érti meg igazán, hogy az 
embervilág nem osztható két csoportra: a különleges egyéniségek és a szürke tehetségtelenek 
csoportjára. Ha Jézussal megismerkedik az ember, már attól érzi magát különlegesnek, hogy ki-
jelentést kapott az élő Istentől! És akinek bemutatkozik az Isten, annak nincs többé kisebbségi 
érzése, az nem érzi magát kevesebbnek, mert valamihez nincs tehetsége, vagy mert valami nem 
sikerült. Az az ember az élő Isten felfedezettje (X-Factorja), Aki őt szereti. Ezzel pedig semmi fel 
nem ér. Se fizetésemeléssel, se kitüntetéssel, se embertömegek megbecsülésével, éljenzésével vagy 
akár megvetésével, kerülésével. „Mert úgy szerette Isten e világot (benne Téged), hogy egyszülött Fiát 
adta (Érted), hogy aki hisz Őbenne (Jézusban), el ne vesszen (a pokolba=Istentől elzárva), hanem örök 
élete legyen (vagyis örökké Istenével, élete Urával éljen).” János evangéliuma, 3:16.

Ezzel az örömhírrel kívánok minden kedves olvasónak áldott, kegyelemteljes ünnepet és bé-
kés, bizalomteljes új esztendőt.

Tankó Zoltánné református lelkész
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Népvándorlás és közelégedetlenség?
Avagy tiszta vizet a pohárba!
Augusztus elején tette közzé az önkormányzat polgármesteri hivatala, hogy az építményadó-rendelet felülvizsgálatával közel húsz 
év után szeretné végre rendezni azt a jogilag és emberileg zűrzavaros, közelégedetlenségre okot adó helyzetet, amelyet az előző 
városvezetés hagyott örökül. Megpróbáltunk utánajárni, vajon jogos-e a felháborodás, amelyet az intézkedés kiváltott.

Az 1992-ben vezettek be  építményadó-rendeletet Biatorbá-
gyon. Az ebben előírt bevallási és befizetési kötelezettségének 
a lakosság több mint a fele már eddig is eleget tett, ugyan-
akkor a másik fele nem. Habár, mint kiderült, ez utóbbiak 
többsége is hallott az adó létezéséről, eddig mégis következ-
mények nélkül „felejthetett el” utánajárni a jogszabályi elő-
írásoknak, mi több: akár mosolyoghatott is a fizetőkön. Ezt 
a méltánytalanságot eddig a hallgatás homálya fedte.

Az adórendelet felülvizsgálatával az új korszak önkor-
mányzatának célja a jogi helyzet rendezése és a társadalmi 
felelősségvállalás egyenlőtlenségeinek a megszüntetése volt. 
A helyi adórendelet számos kedvezménye alapján egyébiránt 
a biatorbágyiak döntő többsége, amennyiben bevallását tel-
jesíti, bizonyos feltételek megléte esetén jelentős kedvez-
ményben részesülhet, vagy akár mentesülhet is az adófizetés 
alól. 

Az építményadó-bevallások ellenőrzésének a hírére az 
elmúlt négy hónapban szokatlanul sokan keresték fel a 
polgármesteri hivatal adóügyi osztályát. Azon építménytu-
lajdonosok, akik csak a mostani kampány során „ébredtek 
rá” eddigi kötelezettségeik elmulasztására, és kiderült, hogy 

bizony fizetniük kellett volna, még így is „jól jártak” a jog-
követő polgárokhoz képest, hiszen amennyiben november 
30-ig teljesítették bevallásaikat, úgy nem csupán a mulasz-
tási bírságot, hanem az öt éven túli adótartozásaikat is meg-
úszták. Ezek tudatában érdemes értékelni az alábbi, gyakran 
ismétlődő kérdéseket.
•	 Mióta	és	miért	kell	építményadót	fizetni	Biatorbágyon?
•	 Miért	nem	értesítettek	már	korábban	erről	az	adónemről?
•	 Miért	kell	öt	évre	visszamenőleg	megfizetni	az	adót,	miért	

nem	engedik	el	a	hátralékot?
•	 Lehet-e	 méltányos	 elbírálást	 kérni,	 vagy	 részletekben	 fi-

zetni?
•	 Mekkora	a	biatorbágyi	adó	mértéke	az	államilag	meghatá-

rozotthoz	képest?
•	 Változik-e	a	jogszabály,	várható-e	emelés	vagy	könnyítés	a	

közeljövőben?

Ezekre a kérdésekre az önkormányzat ügyvédje, dr. Juhász 
Andrea Julianna a törvényi háttér részletes ismertetésével vá-
laszol.

a szerkesztő

Jogkövető – Építményadó pedig húsz éve van!
Állítólag többek számára okozott az elmúlt hónapokban 
meglepetést (megdöbbenést, rácsodálkozást), hogy Biator-
bágyon bizony építményadót kell fizetni. Immáron húsz 
éve, 1992-ben született meg – törvényi felhatalmazás alap-
ján és szerint – az a helyi önkormányzati rendelet, amely 
bevezette az építményadót. A rendeletet időközben felül-
vizsgálták, így most a „Biatorbágy Nagyközség Képvise-
lő-testületének 25/1997. (12. 31.) Ör. számú rendelete az 
építményadóról” tartalmazza a hatályos szabályokat.

Az építményadó egy sajátos adójogi műfaj, hiszen az 
adó mértékét ugyan az adóhatóság állapítja meg, de az 
adózónak önként kell bejelentenie az adóköteles ingatlan-
jának létét, valamint az adó megállapításához szükséges 
adatokat.

Az adózót a bejelentési kötelezettség külön felhívás nél-
kül terheli, és a helyi rendelet (jogszabály) nem ismerése 
nem mentesíti a következmények alól. Az 1990. évi C. tör-
vény a helyi adókról (Htv.) adja meg azokat a keretszabá-
lyokat, amelyek között az építményadó – csakúgy, mint a 
többi helyi adó (pl. telekadó, iparűzési adó) – alkalmazha-
tó egy-egy önkormányzat közigazgatási területén. Az épít-
ményadót a használatbavételi engedély jogerőre emelkedé-
sét vagy a tényleges használatbavétel évét követő naptári év 
első napjától kell megfizetni, a bejelentési kötelezettség is 
ettől az időponttól terheli az adózót. Ez törvényi rendelke-
zés, amelytől a helyi rendelet nem térhet el.

A bejelentés elmulasztását az adóhatóság ellenőrzés ke-
retében vizsgálhatja Az ellenőrzés során a helyi adóható-
ságnak ugyanazon jogszabály szerint kell eljárnia, mint a 
Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatalnak	(korábbi	nevén	APEH).	Az	
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján 
az ellenőrzéssel feltárt mulasztás és felszólítás esetén az adó-
hatóság a jogszabály szerint mulasztási bírságot, adóhiány 
esetén adóbírságot és késedelmi kamatot szab ki. A késedel-
mi kamat jogszabály szerint a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszerese.

Az adóhatóságnak az adót öt évre visszamenőleg lehet 
megállapítania és kivetnie. A meg nem fizetett adó öt éven 
túli része az elévülés szabályai szerint már nem érvényesít-
hető. Az elévülés az adóesedékesség naptári évének utolsó 
napján	kezdődik.	Mivel	az	adófizetés	esedékessége	március	
és szeptember, így 2012-ben a helyi adóhatóság a 2007. évig 
visszamenőleg állapítja meg az építményadó-fizetési kötele-
zettséget. A „potyautas” tehát az ez előtti éveket „megnyerte”.

Biatorbágyon sok jogkövető állampolgár eleget tett a 
bejelentési kötelezettségének, és fizeti az építményadót a 
használatbavételtől.	 Velük	 szemben	 igazságtalan	 lenne,	 ha	
továbbra is csak ők viselnék a terheket. Igazságtalan lenne 
az is, ha az eddig nem fizetők nemcsak az öt évvel ezelőtti, 
hanem az elévülési időn belüli adó alól is mentesülnének.

Az önkormányzat szándéka, hogy a lehető legfájdalom-
mentesebben szüntesse meg a társadalmi felelősségvállalás 
eddig fennálló egyenlőtlenségeit. Az ellenőrzés megkezdése 
előtt ezért lehetőséget kívánt biztosítani az állampolgárok-
nak arra, hogy elmaradt bejelentéseiket és – amennyiben ez 
fennáll – befizetési kötelezettségeiket az adókra vonatkozó, 
kötelezően előírt mulasztási bírság elengedése mellett 2012. 
november 30-áig önként pótolhassák. Az építményadó-be-
jelentési és -fizetési felhívás a helyben szokásos meghirdetési 
formákkal került kihirdetésre. Augusztus elején megjelent a 
város honlapjának kiemelt hírei között, majd a Biatorbágyi 
Körképben, valamint szóba került a szeptemberi lakossági 
fórumokon, és szórólapok segítségével eljuthatott minden 
háztartáshoz.

Ennek eredményeként az elmúlt négy hónapban sokan 
keresték fel a hivatal adóügyi osztályát, hogy az építmény-
adó-nyomtatványok kitöltéséhez igénybe vegyék a készsége-
sen felajánlott személyes segítséget. Azok számára, akiknek 
nehézséget okoz az eddig elmulasztott adójuk egy összeg-
ben való megfizetése, a jogszabály lehetővé teszi, hogy fizeté-
si könnyítés iránti igényt nyújtsanak be a helyi adóhatóság 
felé, illetve hogy méltányossági kérelemmel éljenek.

folytatás a 6. oldalon
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Kilencvenéves Apostagi Istvánné
Marika néni	 1922.	 november	 3-án	 született	 Etyeken.	 Pár	 évvel	 ezelőtti	 agyvérzése	 miatt	
sajnos nem tud beszélni. A kezét is nehezen használja, de ez korántsem jelenti azt, hogy 
ne tudná megértetni magát, és hogy a bevásárlást, főzést, kerti munkát meghagyná más-
nak. Egyedül műveli a kertjét, és büszke az összeszedett gyümölcsre, a gondozott udvarra. 
Férje és két gyereke már nem élnek, az unokája látogatja. Rá számíthat, és természetesen 
Katikára,	a	gondozójára,	aki	a	családsegítő	szolgálattól	jár	ki	hozzá.	Marika	néni	szívesen	
megy el az időseknek szervezett programokra. Keménysége az élethez, a munkához nem 
engedi keseregni. Amikor a szépkorúaknak kijáró születésnapi csokrát a polgármestertől 
átvette, azért könnyek csillogtak a szemében. Kívánjuk, hogy pozitív életfelfogása, élni 
akarása hozzásegítse, hogy 95. születésnapján is köszönthesse a város!

Miklós Krisztina

Biatorbágyi Körkép
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Elismert segélyezők
Világszerte november 12-én ünneplik a szociális munka napját. A társadalom meg-
becsülésének jeleként hazánkban 2000 óta mondanak köszönetet azoknak a szakem-
bereknek, akik az elesettek, kirekesztettek, támogatásra és segítségre szorulók érde-
kében felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik munkájukat. 

A biatorbágyi ünnepségen Tóth Krisz-
tina színésznő prózával, Urbán Má-
tyás gitárzenével kedveskedett az 
egybegyűlteknek.	 Biatorbágy	 Város	
Önkormányzata nevében Tarjáni Ist-
ván polgármester és dr. Lehel István, az 
egészségügyi bizottság elnöke üdvö-
zölte a szociális területen dolgozókat. 
A szakterületükön végzett munkájuk 
tízéves évfordulóján köszöntötték Tóth 
Mihály Attilát, a Biatorbágyi Családsegí-
tő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetőjét és Bálint Balázst, a Biatorbágy 

és	 Környéke	 Mozgáskorlátozottak	
Egyesületének jelenlegi elnökét. A vá-
rosvezetők gratuláltak a Boldog Gizel-
la Otthon két munkatársának, akik a 
szociális munka napjának alkalmából 
miniszteri elismerést vehettek át. Gera 
Lajosné, a Gizella Otthon főnővérhe-
lyettese a beteg és rászoruló idősek 
gondozásában több évtizede kimagas-
ló elhivatottsággal végzett példamuta-
tó	 munkájáért	 Magyar	 Érdemkereszt	
(polgári tagozat) kitüntetésben, Áldott 
Dénesné, az otthon támogató szolgála-

tának munkatársa a fogyatékkal élők 
és az idősek segítésében, gondozásá-
ban kimagasló elhivatottsággal vég-
zett példamutató munkájáért szakági 
Miniszteri	Dicséretben	részesült.

www.biatorbagy.hu

Nemzeti nyelvnap
A Magyar Országgyűlés tavaly egyhangú szavazással nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává. 1844-ben e na-
pon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának és az Anyanyelvápolók 
Szövetségének kezdeményezésére született ünnepnapon a Biatorbágyi Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
idén Koczor Viktória magyar- és Sáfárné Földi Mária énektanár vezetésével emlékeztek a jeles eseményre.

Az első óraközi szünetben megtartott 
műsorban az 5. b osztályos Móritz Panna, 
egy	 Perbálról	 érkezett	 gitárnégyes	 és	 az	
iskola 8. b osztályos tanulói is közremű-
ködtek. A magyarsághoz tartozás egyik 
legfőbb tényezője a nemzeti nyelv hasz-
nálata, megőrzése. Széchenyi István sza-
vaival: „Nyelvében él a nemzet”. Ravasz 
László	 (1882–1975)	 református	 püspök	
mondta egyszer: „…a nyelvünk nagyobb 

kincsünk, mint a földünk, mert régibb, s 
akkor is él, amikor a föld már nem a mi-
enk. Nagyobb, mint történelmünk, mert 
a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv 
nem fér el a történelemben. […] Az egyet-
len nemzeti vagyon, amelyből a szegény 
embernek is éppen annyi jut, mint a her-
cegnek, s csak annak nincs belőle semmi-
je, aki maga dobta el magától.”

www. biatorbagy.hu

Szerkesztői megjegyzés
A polgármesteri hivatal adóügyi osztályának kimutatása szerint a környező települések közül csupán Biatorbágyon nincs 
telekadó, ezért a képviselő-testület a lakossági építményadó-befizetések csökkentésének ellentételezésére vizsgálja a már 
belterületbe vont befektetési és ingatlanfejlesztési célú területek adóztatási lehetőségeit. Az előkészítés során az önkor-
mányzat legfőbb szempontja, hogy a lakosságot és az iparűzési adót fizető vállalkozásokat mentesíthesse a telekadó alól.

Érdemes	elemezni,	hogy	a	helyi	adókról	szóló	törvényben	előírt	kötelező	kedvezményekhez	és	maximális	adómértékhez	ké-
pest valójában hogyan is adóznak a biatorbágyi építmények.

Törvény (Htv.) előírásai Biatorbágyi rendelet (Ör.)

az adó alapja Az adókivetés alapja az ingatlan hasznos alap-
területe vagy a forgalmi értékének 50%-a

Az ingatlan hasznos alapterülete

az adó mér-
téke

Az adó maximális mértéke az éves infláció ará-
nyában minden évben emelhető, így 2012-ben az 
adómaximum 1658 Ft/m2 vagy a forgalmi érték 
felének 3,6%-a

– lakóingatlan esetén: 320 Ft/m2

– nem lakás céljára szolgáló építmény esetén, amelyben vállalkozási tevékenység folyik: 480 Ft/m2

– kereskedelmi, gazdasági szolgáltató vagy bevásárlóközpont területén: 600 Ft/m2

– kereskedelmi, gazdasági szolgáltató vagy bevásárlóközpont területén 5000 m2-t meghaladó épít-
mény esetén: 900 Ft/m2

adómentes-
ség

– szükséglakás
– egyes, mezőgazdasági célt szolgáló épületek
– egyes egyházi célú ingatlanok (alanyi mentesség)

az országos törvényben meghatározott mentességi kör, valamint: 
a lakóingatlan hasznos alapterületéből 120 m2 vagy állandó lakcímmel bejelentett, ténylegesen ott 
élő közeli hozzátartozónként 25 m2; gépjárműtárolóból 32 m2

(A táblázatban szereplő kifejezések tartalmi rövidítések, a pontos fogalmi meghatározásokat lásd a törvényben, illetve a helyi rendeletben.)

Lássuk	a	fentieket	néhány	–	képzeletbeli	–	számpélda	alapján!

Számpéldák Törvény alapján kivethető adó Biatorbágyi adózás

100 m2 hasznos lakóterületű ingatlan 4 közeli hozzátartozó lakóval, vagy kor-
rigált forgalmi érték 10 millió Ft

Maximális adó m2 alapján: 165 830 Ft/év
Maximális adó forgalmi érték alapján: 360 000 Ft/év

Helyi építményadó Biatorbágyon: 
0 Ft/év

200 m2 hasznos lakóterületű ingatlan 1 db 30 m2-es földszinti garázzsal, 4 kö-
zeli hozzátartozó lakóval, korrigált forgalmi érték 25 millió Ft

Maximális adó m2 alapján: 381 409 Ft/év
Maximális adó forgalmi érték alapján: 900 000 Ft/év

Helyi építményadó Biatorbágyon: 
25 600 Ft/év

350 m2 hasznos lakóterületű ingatlan 1 db 62 m2-es garázzsal, 5 közeli hozzá-
tartozó lakóval, korrigált forgalmi érték 40 millió Ft

Maximális adó m2 alapján: 683 220 Ft/év
Maximális adó forgalmi érték alapján: 1 440 000 Ft/év

Helyi építményadó Biatorbágyon: 
81 600 Ft/év

A jogszabályok értelmezése általában nem egyszerű. Így van 
ez az építményadó-rendeletünkkel is. A bevallás során szer-
zett tapasztalatok alapján igényként merült fel a rendelet 
szövegének felülvizsgálata. Ezért Biatorbágy önkormányza-

ta máris megkezdte az építményadó-rendelet valós és élet-
szerű igényekhez igazítását, korszerűsítését, a lakossági ked-
vezmények	körének	kiszélesítését	és	átalakítását.	Mire	ez	a	
cikk megjelenik, valószínűleg már kihirdetésre kerül a ren-
delet értelmezhetőbb, számos könnyítéssel módosított szö-
vege. Az adóra mindig az esedékességkor érvényes jogszabá-
lyok az irányadók. Tehát a később megállapított, bevallott 
adó esetén azok szerint a rendelkezések szerint kell adózni, 
amelyek akkor voltak érvényben, amikor az adót meg kellett 
(vagy kellett volna) fizetni. A jövőben életbe lépő változások 
a múltbeli kötelezettségekre nem alkalmazhatók.

A helyi adókról szóló törvény a már meglévő építmény-
adó és iparűzési adó mellett lehetővé teszi a telekadó és az 
idegenforgalmi adó bevezetését is. 

Biatorbágyon döntés-előkészítési szakaszban van a telek-
adó bevezethetősége, amelynek során a nem mezőgazdasági 
vagy nem lakócélokat szolgáló befektetési, ingatlanfejleszté-
si célú területek adóztatási lehetőségeit vizsgálja az önkor-
mányzat.

Dr. Juhász Andrea Julianna ügyvéd
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Nem mindennapi mindennapi élet
Szenczy Sándor bap-
tista lelkipásztor, 
misszionárius volt 
Biatorbágy vendé-
ge a november 17-i 
Faluházi Könyvna-
pon. Hazánk egyik 
legnagyobb profesz-
szionális segélyszer-
vezetének, a baptista 
szeretetszolgálatnak 
és missziónak a ve-
zetője Szádváriné Kiss 
Mária meghívására 
érkezett városunk-

ba. A meghívás apropóját a Harmat Kiadónál nemrég meg-
jelent életrajzi interjúkötet adta. A tiszteletes című könyv 
lapjain Ferenczi Andrea beszélget Szenczy Sándorral, faggat-
ja őt múltjáról, „bekattanásáról”, azaz „az élet természetes 

rendszerébe illeszkedéséről”, Isten iránti elhivatottságáról, 
mindennapi, de valójában igencsak különleges, nem min-
dennapi életéről. Szenczy Sándor 1994-ben kezdte lelkészi 
hivatását	a	Fejér	megyei	Velencén.	Élete	azóta	egy	percre	sem	
vált unalmassá. Számos kockázat, veszély, kihívás várja ma 
is. A baptista szeretetszolgálatot 1996-ban hozta létre. Ak-
koriban egy idős asszony felkereste, és az asztalára tett öt-
ezer forintot, hogy ezzel alapozza meg a világmissziót. A ne-
vetségesnek tűnő felajánlást komolyan véve az alapítvány 
ma több tízmilliárd forintot kezel, közel negyedszáz ország-
ban teljesít küldetést, segélyez, eltűnt személyek után kutat, 
magyar és nemzetközi különleges katonai szervezetekkel 
együttműködve életeket ment és menekít. Hazánkban 43 
oktatási tagintézményt igazgat, és az önkénteseken kívül 
négyezret meghaladó számú alkalmazottja van. 2012 szep-
tembere óta óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakkö-
zépiskolák és gimnáziumok fenntartójává vált összesen tíz 
megye negyven településén.

Mester László

Különleges programmal ruk-
kolt elő a Biatorbágyi Nagycsa-
ládosok Egyesülete a karácso-
nyi ünnepek előtt. November 
23-án, péntek délután négy 
órától játékbörzét hirdettek a 
Faluházban. Azoknak a jelent-
kezését várták, „akiknek tele 
van a gyerekszobájuk megunt, 
kinőtt, fölöslegesen 
helyet foglaló, de még 
jó állapotban lévő já-
tékokkal, könyvek-
kel, sportszerekkel, és 
ezeken szívesen túlad-
nának”. Az előzetes re-
gisztráció során rezgett 
a léc, alig páran jelezték 
részvételi szándékukat, 
és fizették be a 100 fo-
rintos standfoglalási dí-
jat. A szervezők akkor 
kezdtek ocsúdni szo-
morúságukból, amikor 
fél négy tájban elkezdtek 
özönleni a családok, és 
a börze kezdetére szinte 

Kakasáldozat a biatorbágyi sikerért
A Biatorbágyi Székely Kör a városunk-
ban rendezett szeptemberi kistérségi 
főzőversenyen elért különdíja mellé 
dr. Simon Tamás zsűrielnöktől meghí-
vást kapott a Borsod megyei Tardon 
megrendezendő kakasfesztiválra. Szé-
kelyeink október 6-án a reggeli órák-
ban érkeztek az 1600 fő lakosú Tard 
községbe, ahol délelőtt meglátogathat-

ták a helyi tájházakat, felpróbálhatták 
a matyó népviseletet, és a pincesoron 
megkóstolhatták a bor- és pálinkakí-
nálatot. A közel háromezer érdeklődőt 
vonzó IX. Tardi Kakasfesztivál dél-
után kezdődő főzőversenyén 37 csapat 
indult különböző ételekkel. A mieink 
rókagombás kakaspaprikást tálaltak 
puliszkával, amely nagy sikert aratott. 

A zsűritől ismét különdíjat kap-
tak, emellett elnyerték a társadal-
mi szervezetek elismerését, amely 

a legízletesebb kakaspörköltnek járt 
ki. Ha már meghívót kaptak a feszti-
válra, beneveztek a házi süteménysütő 
versenyre is, amelyben Zentai Nikolett 
szerzett különdíjat, így elismerést Bia-
torbágynak. Eredményhirdetés után 
fáradtan, de élményekben gazdagon, 
jóleső érzéssel indult haza a csapat. 
A versenyben részt vevő kakasokat ki-
véve mindenki jól érezte magát.

László Ferenc, a Biatorbágyi Székely Kör 
elnökének beszámolója alapján

Kirándultak pont
Tudod-e, hogy hol mű-
ködött	 régen	 a	 posta?	
Hol	van	a	svábház?	Hány	
ujja	van	Vendelnek?	Töb-
bek között ilyen kérdé-
sekkel találkoztak azok 
a lelkes gyerekek és fiata-
lok, akik részt vettek az 
Ifjúsági	Pont	által	tavaly	
ősszel	 megkezdett	 Pont	
itt! ifjúsági program-
sorozat záró eseménye-
ként rendezett város-
ismereti kalandtúrán. 
Az érdeklődők ezúttal 
Biatorbágy belterüle-
tén, Torbágyon kutat-
hattak nevezetességek 
után. A csapatok a Fő 
térről indultak, és kacs-
karingós útjuk végén a Közösségi Házba érkeztek. A játékosok a 
túra nyomvonalát az induláskor még nem ismerték, a különböző 
„próbatételek” során kaptak útmutatást a követendő útvonalhoz. 
A legnagyobb fejtörést a rovásírásos állomás feladatának megfejté-
se okozta. A végállomáson zsíros kenyér, alma és forró tea várta a 
megfáradt csapatokat.

Ez a nap is bizonyította, hogy érdemes az ifjakat megszólító 
programokat	 szervezni.	 Minden	 alkalommal	 egyre	 többen	 csat-
lakoztak a különféle alkotó, ismeretterjesztő napokhoz. A közös 
játék, munka meghozza gyümölcsét: a gyerekek szívesen vannak 
együtt, és a programokon kívül is keresik egymás társaságát.

Kállai Cecília

Pálinkás jó reggelt!
2004-ben rendezett első alkalommal 
párlatversenyt a Biatorbágyi Gazdakör. 
Azóta	sok	víz	folyt	le	a	Dunán,	és	bizo-
nyára sok jófajta, finom itóka a szom-
jas férfinép torkán. Így érkeztünk el az 
idei esztendőben immár a 9. Biatorbá-
gyi	Párlatversenyhez.

A vetélkedésre 39 mintát nevez-
tek be készítőik, amelyeket anonim 
módon értékelt Nagygyörgy László ok-
leveles pálinkabíró, nem fukarkodva 
a dicsérő szavakkal az arra érdemes 
párlatokról, avagy éppen jobbító ta-
nácsokat fűzve a pálinkakészítés for-
télyairól a kevésbé sikerült italok mel-

lé. A versenyen három kategóriában: 
normál, ágyas és hordóban érlelt 
csoportokba sorolva sorakoztak fel a 
„nevezők”.

A pálinkabíró az eredményhir-
detéskor elmondta, hogy véleménye 
szerint a benevezett párlatok pont-
eredményei összességében erős átla-
gos minőségről és versenyszínvonal-
ról tanúskodtak, több kiugróan jó 
minőségű pálinkával a mezőnyben. 
Erre mind a szervezők, mind a részt-
vevők büszkék lehetnek.

A hagyományos gyümölcspálinkák 
mellett igazi különlegességnek számí-

tott az ez évi mezőnyben Tuncsik 
Tamás aranyérmes narancspárlata, 
valamint Molnár János ezüst minő-
sítést érdemlő, tölgyfa hordóban 
érlelt ágyas meggypálinkája.

A legsikeresebb versenyzőnek 
az idén Farkas-Szabó Levente bizo-
nyult, akinek négy nevezett min-
tája közül kettő arany, kettő pe-
dig ezüst minősítést érdemelt ki 
a zsűritől.

Varga László és Kecskés László

vagy kacatok?Kincsek
zsúfolásig telt a Faluház előcsarnoka, valamint a 
nagyterme a 300 forint helypénzt fizetőkkel, akik 
kettő az egyben: árusok és vevők is voltak egyszer-
re. A minden reményt bőven meghaladó sikernek 
leginkább a gyerekek örülhettek, akikből eladó-
ként és vásárlóként is jó néhány akadt. Aktívan 
ajánlották portékáikat, gyűjtögették a bevételt, 
majd alkudoztak, csereberéltek, húzták-vonták 

kezesen pénzfizető felnőtt 
családtagjaikat. Jó volt ta-
pasztalni, hogy az árakat 
is többnyire a gyerme-
kek tárcáihoz szabták. 
A felnőttek által gyakran 
csak kacatnak minősí-
tett, a gyerekszobában 
újabb helyet foglaló já-
tékok szinte fillérekért 
cseréltek gazdát, nem 
egy esetben az új tulaj-
donosnak gondosan 
elmagyarázott, szak-
szerű szóbeli haszná-
lati	 utasítással.	 Mert	
ugye a kincseket fél-
teni kell!

Mester László
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Dr. Tóth Péter László
ügyvéd

Permegelőző konzultációk, per előtti 
egyezségek, jogi tanácsadás, okiratkészítés 

(szerződések, végrendeletek).

PoLgári jog, csaLáDjog, bünTeTőjog, 
kárTéríTési és közLekeDési ügyek.

Félfogadás bejelentkezéssel: 30/369-6361
e-mail: ugyved.toth@gmail.com

cím: biatorbágy, szabadság út 81.
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Meseírók tanácskozása

A Faluházban november 17-én, szom-
baton délelőtt, közvetlenül a Karikó 
János Könyvtár meseírói pályázatá-
nak díjkiosztója előtt mutatták be 
Fodor Balázs immár kétkötetes szer-
ző, biatorbágyi művelődésszervező 
Az udvari bolond című mesekönyvét. 
(Az író korábbi kötete, a Nagyváro-

si mesék című regény – amely igéző 
történetek, városi legendák, mesés, 
fantáziadús füzére – 2009-ben jelent 
meg.) A „meseírónak” készülő gyere-
kek körében Uzonyi Edit, a könyvtár 
munkatársa kérdezgette a szerzőt pá-
lyafutásának kezdeteiről és természe-
tesen felnőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt ajánlható kortárs meséiről. 
Amikor kiderült, hogy Balázs is egy 
hasonló pályázatra írta első művét, 
szinte „szakmai fórummá” változott 

a könyvbemutató. A tanácskozáson 
a felnőttek és a gyerekek közösen 
elemezték a pályaműveket, és meg-
beszélték az értékelés szempontjait. 
A Karikó János Könyvtár meseírói pá-
lyázatán Gáll Isis 12 éves tanuló nyer-
te az első díjat, második lett a 11 éves 
Tóth Hanga Hajnal, harmadikként pe-
dig a 12 éves Novák Franciska és a 11 
éves Farkas Réka írását jutalmazta a 
zsűri. Különdíjat kapott a 12 és fél 
éves Szolnoki Péter. Mester László

Csendes csodák 
verselve

Már	 tizenéve	 annak,	 hogy	 a	 Biatorbágyi	 Ökomeni-
kus	Művelődési	Egyesület	 (BÖME)	útjára	 indította	
a minden évben meghirdetett kistérségi versmon-
dó-összejöveteleit.	 Évenként	 felváltva,	 szabadon	
választott művekkel, illetve istenes versekkel ne-
vezhetnek az indulók a megmérettetésre. Az idén ok-
tóberben ez utóbbi műfajra esett a sor, és városunk 
művelődési háza lehetett házigazdája a Csendes cso-
dák – térségi istenesvers-mondó találkozónak.

Pátyról,	Budakesziről,	Herceghalomról	és	Biator-
bágyról két korcsoportban – alsós és felsős korosz-
tályban – több mint ötven iskolás tanuló vett részt a 
verses eseményen. Az idei találkozó két szempontból 
is különlegesnek bizonyult. Szádváriné Kiss Mária, a 
BÖME	elnöke	nem	csupán	a	programsorozat	egyik	
megálmodójaként és szervezőjeként, hanem a Falu-
házunk frissen kinevezett igazgatójaként is köszönt-
hette a Zsámbéki-medence versbarátait. A másik 
rendhagyó érdekességként pedig a zsűri Wiegmann 
Alfréd	író,	rendező,	a	Magyar	Versmondók	Egyesüle-
te alelnökének vezetésével az eredményhirdetés után 
egyénenként is értékelte a szavalók versválasztását, 
előadásmódját, ezzel a találkozót egyúttal szakmai 
nap rangjára is emelve.

A rendezvény emlékezetes és kedves színfoltjának 
bizonyult, amikor a 89. esztendős biatorbágyi Bácsi 
Marika néni meglepetésként szavalatával köszöntötte 
a versenyzőket és a közönséget.

Varga László

Szeretet, közösség, 
tudás
Képek a Czuczor Gergely Iskola életéből

Elérkezett az advent, a karácsonyi készület ideje. A bennünk 
lévő várakozás és körülöttünk a természet elcsendesedése is 
megteremti számunkra az összegzés lehetőségét. Ezért itt az 
ideje, hogy visszatekintsünk az idei ősz eseményeire. 

Ebben a tanévben kezdte 
el működését Biatorbá-
gyon a Czuczor Gergely 
Iskola. Az intézmény ta-
nárai és alapítói arra töre-
kedtek, hogy olyan iskolát 
hozzanak létre, amely több 
dologban is újdonságot 
hoz városunk oktatási éle-
tébe. Keresztény gondolko-
dású, magyarságát ismerő 
és nyelvét értő embereket 
kívánnak nevelni az iskola 
tanárai. A tanórák lényeges 
feladata a logikus gondolko-
dásra nevelés és a tapasztala-

tok útján megszerzett tudás alapos rögzítése. Fontosnak 
tartják a színvonalas oktatás mellett a közösségteremtést is 
a családias iskola keretei között. Az iskolai rendezvényeken 
kívül a családi napok, bálok, a szülőknek szóló kézműves-
délutánok, lelkigyakorlatok, előadások és közös kirándu-
lások is a közösségépítést szolgálják. Az iskolaotthonos 
módszer előnye, hogy a különórákat (néptánc, furulya, 
kézműves-foglalkozás, gerinctorna, lány- és fiútorna, hit-
tan, egyéni fejlesztő és logopédiai órák, tehetséggondozás) 
az órarendbe építették. Az iskola feladatának tekinti azt is, 
hogy a népi műveltséget alaposan megismerjék és gondol-
kodásuk részévé tegyék a gyerekek.

A tanulók egyik legkedveltebb foglalkozásai a péntek 
délutáni kézművesórák, amelyek szintén az alkotó életre 
nevelést szolgálják. Itt a gyerekek csak természetes anya-
gokkal dolgoznak, az általuk elkészített tárgyak nem csu-
pán díszek, hanem játszanak 
velük, felhasználják más órá-
kon és közös ünnepeiken is. 
Ezekkel a képekkel egy kis íze-
lítőt szeretnénk nyújtani az is-
kola életéből. 

Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kíván mindenki-
nek a biatorbágyi Czuczor Ger-
gely Iskola.

www.czuczoriskola.hu

A jó fej Mikulás és a hógolyózó szarvasok
Egy novemberi estén mesemondó gyere-
kekkel	 telt	 meg	 a	 Kisgombos	 Mesebolt.	
Rongyszőnyegeken ülve, lépcsőn kuco-
rogva hallgatták egymás történeteit ar-
ról,	hogy	mit	csinálhat	a	Mikulás,	amikor	
nem	látja	senki.	Voltak,	akik	több	fejezet-
ben, voltak, akik mindössze egy mondat-
ban fogalmazták meg, hogyan képzelik el 
a neves személy hétköznapjait.

Lelkesedés	és	 izgalom	vibrált	a	 levegőben,	hiszen	a	
felolvasott mesék a közönség szeme láttára elevenedtek 
meg. A nem mindennapi élményért Agócs Írisz volt felelős 
(Berg Judit és Tandori Dezső gyerekkönyveinek neves illuszt-
rátora), hiszen ő üldögélt a gyerekek között, és készített 
rögtönzött képeket meséikhez. Írisz maga is gyermeki 
beleéléssel hangolódott a kis szerzők mondanivalójára, 

s egy-egy csibészes gesztussal megdob-
va a hallottakat, boszorkányos gyorsa-
sággal rajzolta meg az ötleteket. No, és 
hogy	mit	csinál	a	Mikulás,	amikor	nem	
látja	 senki?	 Először	 is	 rengeteget	 dol-
gozik, hiszen játékokat kell készítenie a 
gyerekeknek, varázskönyvében folyama-
tosan szemmel tartva, ki hogyan viselke-
dik. Ugyanakkor neki is jár a pihenés. Így 
hát hógolyózik a szarvasokkal, jégkását 

főz Télanyóval, csokitortát majszol, vagy épp fogyókú-
rázik. Ám az sem lehetetlen, hogy a tengerparton nyaral, 
ahol akár még némi cápás és rendőrös kaland is megeshet 
vele… Egyvalami biztos, s ezt még a legmodernebb szerző 
sem	kérdőjelezte	meg:	a	Mikulás	létezik,	és	mindig	jó	hoz-
zánk! Gombos Kata

Fotótárlat a Faluházban
„Nem tudhatom, hogy másnak e tá-
jék mit jelent / nekem szülőhazám itt 
e lángoktól ölelt / kis ország, mesz-
szeringó gyerekkorom világa. / Belő-
le nőttem én, mint fatörzsből gyön-
ge ága / s remélem, testem is majd e 
földbe	 süpped	 el.”	 Radnóti	 Miklós	
Nem tudhatom című versével nyitot-
ta meg november 17-én Horváth Imre, 
a Biatorbágyi Fotóklub vezetője azt 
a kiállítást, amely Biatorbágy első or-
szágos fotópályázatának a zsűri által 
kiválasztott 83 alkotását tárta a láto-
gatók elé a Faluházban. A tárlat ötven 

pályázó 296 művéből válogatott. Baán 
Katalin,	 a	 Magyar	 Fotóművészek	 Or-
szágos Szövetségének alelnöke, fotó-
művész a művészet iránti alázatot és 
szeretetet vélte felfedezni a kiállításon. 
Mint	mondta:	a	fotók	a	kezdet	és	vég	
határvonalai között az élet csodáját, 
mindennapi szépségeit, felejthetetlen 
pillanatait villantják fel az örök emlé-
kezetbe vésve. A biatorbágyiak közül a 
Róna Péter – Róna Szilvia-páros harma-
dik díjat nyert a befagyott halastavon 
korcsolyázókról készült felvételével. 
Győrik Ferenc a biai református teme-

tőben található Szent Kereszt-kápolna 
romját és az előtte álló szovjet katonai 
sírokat örökítette meg. Őseink és hő-
seink című, a csillagok járását is érzé-
keltető fotómontázsa a kiemelt 
alkotások közé került. A Biator-
bágyi Fotóklub idén ősszel nyer-
te el a 2012. év alkotóművészeti 
csoportja címet, amely díj a ki-
állítás megnyitóján az egyesület 
tagjainak jelenlétében jelképe-
sen ismét átadásra került.

Mester László
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Főszerepben Debussy
Az	 1862-ben	 született	 zeneszerző,	 Claude	 Debussy	 zongo-
raműveiből összeállított koncerttel tisztelgett városunk ze-
neiskolája a kiváló zeneköltő születésének 150. évfordulója 
alkalmából a Faluházban.

Az ünnepi hangversenyen ezúttal a tanárnők, tanár urak 
„sajátították	ki”	a	pódiumot.	A	Pászti	Miklós	Művészetokta-
tási Intézmény tanárai voltak a házigazdák, s mellettük ven-
dégművészként a budakeszi Czövek Erna Zeneiskola okta-
tói léptek a közönség elé. A Bartók és Kodály művészetére is 
jelentős hatást gyakorló francia impresszionista, szimbolis-
ta zeneszerző légies könnyedséggel megszólaltatott darabjai 
kellemes és tartalmas kikapcsolódást nyújtottak a borongós 
őszben, a többnyire a fellépő zongoratanárok növendékei-
ből álló publikumnak.

Operamesék
A	PMAMI	ebben	a	tanévben	népszerű	operák	koncerttermi	
bemutatására vállalkozott a hagyományosan gyerekeknek, 
családoknak szóló tematikus hangversenysorozatának ke-
retében.	Az	évad	első	előadásán	Mozart	meseoperájának,	a	
Varázsfuvolának	 a	 dallamai	 csendültek	 fel	 a	 Faluház	 szín-
padán	a	Weiner	Leó	Szakközépiskola	énekes	tanulóinak	és	
művészeti iskolánk zenetanárainak a közreműködésével.

A műsor közben elhangzó zenei találós kérdések helyes 
megfejtőinek	jutalma	ezúttal	stílusosan	egy-egy	Mozart-go-
lyó csokoládé lett.

A	„Muzsikáló	történetek”	sorozat	további	előadásaira	is	
szeretettel várják a zeneszerető közönséget a rendezők a tan-
év második felében.

Nívós citerások
A	 VII.	 Fülemüle	 Népzenei	 Fórumot	 rendezték	 meg	 2012.	
november 24-én Etyeken. A találkozón 14 művészetoktatási 
intézmény 160 szereplője mérte össze tudását, felkészültsé-
gét a szakmai zsűri és a közönség előtt. Iskolánkból három 
különböző	korcsoportban	szerepeltek	gyerekek.	A	Mazsola	
citerazenekart, a legifjabb csapatot Lukács Lili és Tuska Pé-
ter képviselte, akiket a zsűri kiemelt nívódíjjal jutalmazott. 
A	Sültü	(sültü	Moldvában:	furulya)	csapatát	Koleszár Csoma, 
Kovács Boglárka, Palotai Lilla, Fekete Péter és Novák Jakab alkot-
ta, ők nívódíjban részesültek. A Zengődeszka citerazenekart 
Franer Emese, Major Miklós, Gáspár Dániel, Laczkó-Angi Zsófia, 
Thoma Noémi, Gáll Isis és Gáll Orion citerások alkotják. Ők 
szintén kiemelt nívódíjat értek el a szereplésükkel. Tanári 
különdíjat kaptak négy intézmény tanárai, köztük a biator-
bágyi zeneiskola oktatója, Köllő Attila is.

Zongoristavetélkedés
November utolsó napján zongoristanövendékekkel telt meg 
a faluházi nagyterem a 2007-ben Vadász Zsuzsa tanárnő ál-
tal	életre	hívott	és	idén	már	harmadjára	megrendezett	Papp	
Lajos	Zongoraversenyre.	Az	elmúlt	években	magas	színvona-
lával országos szakmai elismertséget kivívó, regionális hang-
szeres találkozón 27 zeneiskola közel 70 versenyzője ült a 
fekete-fehér billentyűk elé.

A	 Liszt	 Ferenc	 Zeneművészeti	 Egyetem	 tanáraiból	 álló	
rangos	zsűri	hat	korcsoportban	hirdetett	eredményt	a	Pász-
ti	 Miklós	 Alapítvány	 jelentős	 anyagi	 támogatásával	 meg-
tartott	eseményen.	A	hazai	versenyzőink	–	a	Pászti	Miklós	
Művészetoktatási	Intézmény	tanulóinak	–	felkészültségét	és	
tanáraik eredményes munkáját ezúttal két harmadik helye-
zés és két különdíj odaítélése bizonyította.

Varga László

1952-ben, hatvan éve nyílt meg Bia 
napjainkban is működő legöregebb 
óvodája, a „Bajcsy”. A Biatorbágyi Be-
nedek Elek Óvoda részeként ma Csi-
csergőnek nevezett Bajcsy-Zsilinszky 
utcai tagóvoda vezetője, Puska Zoltánné 
(Kati) ez alkalomra születésnapi kiállí-
tást és megemlékezést szervezett. No-
vember 16-án, a nagy napon az egykori 
és mai óvodások, szülők, óvónők, mun-
katársak, fenntartók, segítők és meg-
hívottak közösen osztozhattak a talál-
kozás örömében, és lehettek részesei az 
emlékezés történelmi pillanatának. Az 
ünnepi műsort az óvoda jelenleg leg-
idősebb	 gyermekei,	 a	 Méhecske-nagy-
csoportosok nyitották vastapsos sikert 
aratva, majd a biai református kórus 
fellépése után Kanaki Zita vezetésé-
vel az óvónők zenés produkciója zár-
ta, közel hasonló nézői elismeréssel. 
A tagóvodák videoüzenettel kívántak 
boldog születésnapot a Csicsergő-
nek. Az intézményvezető Palovics Te-
réz óvodatörténeti visszatekintéséből 
többek között az is kiderült, hogy bi-

zony a juhakol, majd 
présház helyére épült 
intézmény a kezde-
tekben igen mostoha 
körülmények között – 
például külső, fűtetlen 
illemhelyekkel – műkö-
dött. Pintér Józsefné (Teri 
néni), aki pedagógusként 
1954-től tízezer-hatszáz 
napot töltött az óvodá-
ban, az egykori szegényes 
körülményeket azzal jel-
lemezte, hogy a délutáni 
alváshoz szalmával töltött zsákokkal 
kellett pótolniuk a kiságyakat, vas-
kályhával fűtöttek, és mivel a jelenlegi 
tárgyi játékkínálat töredéke sem állt 
rendelkezésükre, a nevelőknek folya-
matos foglalkozásokkal: mesékkel, 
énekekkel, körjátékokkal, közös be-
szélgetésekkel kellett lekötniük a gyer-
mekeket.

Az emlékek összegyűjtésére irányu-
ló felhívás eredményeként az óvoda 

múltját számos elsárgult csoportfotó, 
korszakokat jellemző játék, valamint 
jó néhány dokumentum idézte fel.

A Biatorbágy óvodatörténetét át-
fogóan bemutató kiállítást az érdek-
lődők december végéig tekinthetik 
meg – a helyi 310-095-ös hívószámon 
megtett előzetes bejelentkezés alapján 
– délután három órától a fél ötös óvo-
dazárásig.

Mester László
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Butább vagyok, mint 
egy telefon

Pezsegnek a pásztisok Csicseregnek az óvodások

November 18-án a Faluház kiállítótermébe meleg égövi hüllők és pókok köl-
töztek. Wertheim Richárd ezúttal nem cirkuszi produkciókkal, hanem trópusi 
kígyókkal, siklókkal, teknősökkel, kis és nagy termetű gyíkokkal, madár-
pókjaival kápráztatta el a gyerekközönséget. Az egzotikus állatok igencsak 
felkeltették a látogatók érdeklődését, különösen akkor, amikor Richárd bá-
csi a terráriumból kiemelt hüllőket engedte kézbe venni és megsimogatni. 
Az ilyen kiállításokon bizony nem irigylem a szülőket, mert ha egyszer be-
indul a gyermeki fantázia, akkor bizony záporoznak a kérdések. Hogy re-
pül-e	a	madárpók?	Bizonyára	tud,	ha	a	szél	felkapja,	bökném	rá	a	választ,	de	
magam is érzem, hogy ezzel nem maradnék talpon! A laikus azt gondolná, 
hogy a madárpókot azért illetik e névvel, mert tud repülni, tehát tud. Ez 
legalább	annyira	logikus,	mint	ahogy	a	lódarázs	kiválóan	vágtat.	Már-már	
passzolnék, amikor egy mellettem álló 10-12 éves kisfiú a segítségemre siet, 
és okostelefonjáról olvassa: „A madárpók elnevezés egy rajz miatt keletke-
zett, ami egy nagy pókot ábrázolt, csáprágói között egy kolibrival. Elter-
jedt, hogy ezek a pókok hatalmas hálóikkal madarakat ejtenek zsákmá-
nyul, de ez sem igazán fedi a valóságot. Az viszont igaz, hogy ezek a pókok 
mindent elfogyasztanak, amit el tudnak kapni: rovarokat, békát, denevért, 
kisebb	gyíkokat	és	kígyókat,	s	akár	egy	madárfiókát	is.”	Le	vagyok	nyűgöz-
ve!	Önök	szerint	mit	kérek	karácsonyra?	Elárulom:	pár	percnyi	csöndet!

Mester László
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HÍR EK
„Csak Vidok!”
Harmadik idényét kezdte meg ez év őszén 
Biatorbágy felnőtt-labdarúgócsapata az NB 
III. Duna-csoportjában. A Vincze Gábor vezető-
edző által irányított játékoskeret nyáron tel-
jesen újjáformálódott. Sok új arc érkezett, de 
a keret minden tagjának értékelésére itt nincs 
mód. A feladat nagyobb lett, hiszen nem csu-
pán az NB III. Duna-csoportjában való sikeres 
szereplés már a tét. Ahhoz, hogy 2013 őszétől 
Biatorbágy labdarúgói az NB III. akkor már 
csak három nagyobb területi csoportjának 
egyikében tudják folytatni a versenyzést, a 
2–5. helyen kellene végezniük, és sikeresen 
túllépniük az ezt követő osztályozó mérkőzé-
seken, ahol eldől, hogy a nemzeti bajnokság 
harmadik vonalában vagy eggyel lejjebb: a mi-
nőségileg megerősödő Pest megye I. osztályú 
bajnokságában játszhat-e a csapat.

A 2012. őszi fordulók végén a biatorbágyi 
gárda hét győzelemmel, három döntetlennel 
és öt vereséggel (26-16-os, azaz +10-es gól-
különbséggel) a nyolcadik helyen, a tabella 
közepén áll. Ősszel egyetlen ellenfélnél sem 
voltak rosszabbak. Amennyiben a gárda jól 
használja fel a három hónapos téli felkészü-
lési időszakot, reményteli elvárás lehet az NB 
III.-ban való benn maradás. És mit várnak a 
fiúk a biatorbágyi sportbarátoktól? Szurko-
lást minden itthoni és minél több idegen-
beli mérkőzésen. Hajrá, Biatorbágy! Hajrá, 
Viadukt!

Nincs karácsony Pászti nélkül
December elsejétől szinte nem telik el úgy 
nap, hogy valamilyen zenei programra ne 
látná vendégül a művészeti iskola a tisztelt 
nagyérdeműt.

A hónap első felében majd minden napra 
jut egy-egy tanszaki koncert, ahol a gyere-
kek bemutatják a tanév eddig eltelt részében 
szerzett tudásuk legjavát.

A zenés események csúcspontja a decem-
ber 17–18-i, kétnapos, Adventi estek című 

rendezvény lesz a PMAMI növendékeinek 
főszereplésével. Az első nap estéje a népi 
műfajoké lesz, ekkor a néptáncos és a nép-
zenész gyerekek lépnek színpadra. A második 
nap estéjén pedig a klasszikus hangszeres 
növendékek adnak koncertet, már igencsak 
karácsonyra hangolva.

Vállalkozói fórum

A Biatorbágy a Vállalkozókért, a Vállalkozók 
Biatorbágyért elnevezésű rendezvénysorozat 
fővédnöke, Tarjáni István polgármester és 
szakmai koordinátora, dr. Csath Magdol-
na meghívására november 7-én 18.00 órai 
kezdettel dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és 
gazdaságstratégiáért felelős államtitkár tar-
tott előadást A válságból a felépülés felé: 
fókuszban a kis- és közepes vállalkozások 
címmel. A meghívott a kormány gazdaság-
stabilizáló, a vállalkozások működésének 
könnyítésére, valamint a szürkegazdaság 
felszámolására irányuló intézkedéseit ér-
telmezte a megjelentek előtt. A tervezett 
intézkedések között kiemelte, hogy a kis- és 
középvállalkozások adóterheinek összevo-
násával egyszerűsítik a bevallási kötelezett-
ségeket. A kata (kisadózók tételes adózása) 
és a kiva (kisvállalati adózás) bevezetésével a 
vállalkozó maga dönti el, mely adózási for-
ma szerint kíván adózni. A vállalkozók ezek 
után profiljukba vágó kérdéseket tettek fel, és 
elmondták véleményüket, többek azt, hogy 
szerintük az államnak a „vállalkozó állam” 
magatartást kellene tanúsítania bizonyos, a 
nemzet számára megtartandó értékek mellett 
(magyar szabadalmak, innováció, feltalálók, 
találmányok kereskedelmi forgalomba segíté-
se). A vállalkozói fórum a továbbiakban havi 
rendszerességgel jelentkezik. A folytatásról a 
városi honlap és a biatorbágyi programfüzet 
ad tájékoztatást.

Segítség a családnak
2012. november 6-án a Biatorbágyi Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat program-
sorozatában Az elég jó szülő címmel Szabó 
Mária Myrtill klinikai szakpszichológus, 

párterapeuta tartott előadást. A téma a gyer-
meknevelés szülőket érintő kihívásait ölelte 
fel. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak az a 
szülő tud eredményesen nevelni, aki párjával 
is minőségi, kiegyensúlyozott kapcsolatban 
él. A szülőpárnak saját kapcsolatát is ápol-
niuk kell, ez nyújt megfelelő bázist és mintát 
a gyermekek számára. A csecsemőkor, a 
kisgyermekkor, a kisiskoláskor, a kamaszkor 
általános jellemzése és a gyermeki, szülői vi-
selkedések bemutatása után a résztvevőknek 
lehetőségük volt kérdéseket feltenni. A követ-
kező alkalommal Kovács Gábor pszichológus a 
kamaszkor tipikus problémáiról, szépségeiről 
és veszélyeiről tart előadást Játék határok 
nélkül – a kamaszkor útvesztői címmel, 2013. 
január 15-én 17.30-kor a Faluház földszinti 
klubtermében.

Cipősdoboznyi adományok
A Fidelitas és a Vöröskereszt biatorbágyi 
szervezete 2012. december 20-án 10 és 18 
óra között karácsonyi cipősdoboz-akciót hir-
det a Közösségi Házban. A fiatalok egy-egy 
cipősdoboznyi adományt, ajándékot várnak 
a felajánlóktól, és elsősorban a biatorbágyi 
lakosok segítségét kérik ahhoz, hogy minél 
több rászoruló gyermek részesülhessen a 
karácsony örömében. A dobozok tartalma 
lehet könyv, ruha, játék, édesség, de semmi 
esetre sem könnyen romlandó élelmiszer. Ké-
rik továbbá, hogy a dobozokat lezáratlanul, 
a megajándékozni kívánt gyerek nemének 
és életkorának feltüntetésével juttassák el a 
Fidelitashoz. Az adományokat a vöröskeresz-
tesek szállítják el a település gyermekeinek. 
További információ: Tálas-Tamássy Richárd, 
06-30/831-9347.

Faluházi Felhívások
Biatorbágyi fiatalok, figyelem!
Január 4-én 13 órakor a Faluház megnyitja 
ifiklubját az alagsori klubteremben. Szeretet-
tel várunk benneteket januártól minden pén-
teken 13 órától zárásig. Mi vár az ifiklubban? 
Filmek, zenék, darts, csocsó, társasjáték 
önálló vagy szervezett formában. Hozzátok 
el saját filmjeiteket, zenéiteket, vagy érdek-
lődjetek az ifiklub vezetőjénél, ügyeletesénél 
filmekről, zenékről, és nézzétek, hallgassátok 
azokat barátaitokkal együtt! Csocsózzatok, 
dartsozzatok, társasozzatok kulturált környe-
zetben, az ifiklubban! Igény szerint work-
shopokkal, beszélgetésekkel, bemutatókkal, 
koncertekkel színesítjük a péntek délutánoto-
kat, estéteket. Az este a fiataloké, a délután 
a még fiatalabbaké. A délutáni időszakban, 
13–18 óra között a 12–15 éves korosztály 
számára tarjuk fenn a klubot, kérjük, figyelje-
tek egymásra. Bővebb információ: Fodor Ba-
lázs művelődésszervezőnél, 06-30/697-4112.

lom-ból álom
Bábszakkör általános iskolásoknak a Karikó 
János Könyvtárban. Vezetők: Tóth Kriszta 
színész, bábos (Álomzug Társulás) és Néder 
Norbert vásári bábjátékos (Ládafia Bábszín-
ház). Ha érdekel a mese, a játék, a körü-
lötted lévő világ és saját magad, gyere el a 
foglalkozásokra! Mottónk: „Az életre keltett 
anyag színháza, avagy hogyan lesz lomból 
álom.” Első ismerkedő, időpont-egyeztető 
alkalmunk: 2013. január 17., csütörtök, 15 
óra. Külön csoportban foglalkozunk majd az 
alsós és felsős diákokkal, a foglalkozásokat 
a jelentkezés függvényében szerdai és/vagy 
csütörtöki napokon tartjuk. Jelentkezni lehet 
január 14-ig a Faluházban (faluhaz@biatv.hu) 
és 17-én a helyszínen. Szakköri díj: 1000 fo-
rint/hó, a díjat fél évre előre kell fizetni.

Mi legyen a szilveszteri program?
Gombóc fokhagymával vagy táncos mulat-
ság tombolával? A régi hagyomány szerinti 
népi szokások, hiedelmek a mai napig sok-
félék, és sokfelé elevenen élnek. Szilveszter 
éjjelén 12 gerezd fokhagymát hosszában be 
kell vágni, és sót szórni a résekbe. Amelyik 
gerezd reggelre nedves lesz, az annak meg-
felelő hónapban esős vagy havas idő várható 
az újévben. Az óesztendő utolsó éjjelén a 
lányoknak házilag gyúrt gombócba kell 
rejteni a kiszemelt legények neveit cédulára 
írva, s amelyik gombóc elsőként jön fel főzés 
közben a víz felszínére, az abban található 

nevű ifjú lesz a jövendőbelije. Aki újév hajna-
lán a kútról elsőnek mer vizet, az „elviszi az 
aranyvizet”, azaz egész évben szerencsés lesz. 
Azonban akik sem fokhagymát sózni, sem 
gombócot gyúrni-főzni, sem hajnalban vízért 
szaladni a kútra nem szeretnének, ellenben 
egy jó kis közös óévbúcsúztató, újévköszön-
tő mulatság részesei szeretnének lenni 2012 
utolsó napján, azok számára nyitott a soha 
vissza nem térő alkalom, hogy mihama-
rabb asztalt foglaljanak maguknak és baráti 
társaságuknak a Faluház szilveszteri bulijá-
ra. Étel, ital, zene, tánc. Ceremóniamester: 
Néder Norbert. A tánczenéről a Top Secret 
együttes gondoskodik. A tombola fődíja egy 
kétszemélyes wellnesshétvége, hogy az újév 
ne csak jól kezdődjön, de jól is folytatódjon. 
(Legalábbis a nyertesnek.) További részletek 
a Faluház honlapján: faluhaz.biatorbagy.hu és 
a plakátokon.

Zenés újévköszöntő

2013-ban egészen friss kezdeményezéseként 
újévi koncertre invitálja zeneszerető közön-
ségét január 5-én este a Faluház. A hangver-
seny előadója a városunkban élő Kegye János 
pánsípművész lesz, akit instrumentumán a 
szakma és a zenekritikusok a világ első öt leg-
jobbja közt tartanak számon. Az elmúlt húsz 
év alatt majd két tucat hanglemeze jelent 
meg, s bár a hazai közönség kevéssé ismeri, 
keresett és kedvelt fellépője az öt kontinens 
rangos színpadainak, zenei fesztiváljainak. 
Ifjabb korában olyan ismert hazai zenekarok 
tagjaként ismerhette meg virtuóz játékát a 
közönség, mint a Panta Rhei, a Piramis vagy 
az Edda. Igaz, akkor még szaxofonosként. 
Később azonban „a jó öreg Pán hangszere 
megbabonázott, s azóta is fogva tart” – vallja 
önmagáról a művész. Repertoárján több száz 
világsláger és klasszikus feldolgozás mellett 
saját szerzeményei is szerepelnek, amelyek-
ből egy jókora csokorra valót hallhat majd a 
hangversenyre ellátogató közönség.

Reflektorfényben a magyar kultúra
1823. január 22-én vetette papírra nemzeti 
imádságunk, a Himnusz utolsó sorait Kölcsey 
Ferenc. Erre az eseményre emlékezve 1989 
óta  ekkor ünnepeljük a magyar kultúra nap-
ját. Az ünnephez kapcsolódóan 2013. január 
19-én, szombaton a Faluház művelődész-
szervezői műsorok, események sorát kínálják 
egész napra a városlakóknak. Délelőtt a Ma-
gyar Népmese Színház előadására invitálják 
a gyermekeket, kisgyermekes családokat. 
Délután a Hagyományok Háza válogatásából 
összeállított népművészeti kiállítás megnyitó-
jára várják az érdeklődőket. Este a hivatalos 
megemlékezés keretében veheti át elismerését 
a város könyvtárosaitól a 2012. esztendő leg-
hűségesebb olvasója. S végezetül a kultúra-
ünnep záróakkordjaként a zenei kategóriá-
ban néhány hete Magyar Művészetért díjjal 
kitüntetett Misztrál együttes ad koncertet. 
Január 22-én, kedden este pedig – mintegy 
ráadásként – zeneiskolánk ad gálahangver-
senyt magyar szerzők műveiből válogatva, 
nemzeti kultúránk napjának tiszteletére.

Rossz hír a disznóknak:  
közeleg a nagy nap!
A mesehős három kismalac kalandos élet-
történetét nem, de három valódi, jókora coca 
feldolgozásának minden csínját-bínját újfent 
végigkísérhetik azok, akik január 26-án, szom-
baton ellátogatnak a kora reggel kezdődő 
Falu disznótorára. Az elkészített finomságok 
elfogyásáig tartó hagyományos év eleji rendez-
vényen ez alkalommal is a város civilszerveze-
tei jelentkezhetnek az egyes disznótoros étkek 
elkészítésére. Az orjalevest most is a képviselő-
feleségek készítik és árusítják majd, jótékony-
sági célra fordítva a bevételt. Hurka, kolbász, 
pecsenyék, toros káposzta, hájas tészta és 
tepertő méltányos áron bőven akad majd 
ezúttal is az éhes közönségnek. És várhatóan 
jó hangulatban, ínycsiklandó illatokban, for-
ralt borban és látnivalóban sem lesz hiány.




