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Mozdul az iskola
Biatorbágy képviselő-testülete korábbi oktatási koncepciójában megfogalmazta, hogy 
Biatorbágy oktatási rendszerét több, egyenként maximum 16/22 csoportos iskolában 
képzeli el. Az iskolák profilja egymástól eltérő lehet, így változatos és egészséges ver-
senyre is ösztönző struktúra alakulhat ki.

A lassan kristályosodó felállás szerint 
az önkormányzati általános iskola 
mellett, amelynek színvonalát tovább 
kívánjuk emelni, egy német nemze-
tiségi és egy keresztény szellemű ala-
pítványi általános iskola beindulása 
körvonalazódik. A legújabb fejlemény, 
hogy a Biai Református Egyházközség 
is jelezte az önkormányzat felé írásban 
egy nyolcosztályos református isko-
la 2012-ben történő indítási igényét, 
az alapítványi iskolához hasonló el-
vek alapján. A távolabbi jövőt illető vi-
szonylag tisztább kép megszületéséhez 
reményeink szerint 2014 szeptembe-
réig kell várnunk. Addig építkezünk. 

Mit lehet tudni az építkezésről? 
Az a lehetőség, amikor a magántőke 
bevonásával lehetett közintézménye-
ket létrehozni (PPP-konstrukció), már 
nem működik. Az önkormányzat saját 
forrásból valósíthat meg ilyen jellegű 
beruházásokat, ehhez pályázatokon 
lehet forrásokat nyerni, illetve hite-
lek felvételével lehet az építkezéshez 
pénzt szerezni. Hozzáértő emberek 
szerint ezzel az iskolaépítés megoldha-
tó. Egyetlen lehetséges helyszínként a 
Szily–Fáy-kastély hátsó udvara kínál-
kozik, ezért az önkormányzat azt je-
lölte ki, amely körül újabb problémák 
merültek fel.

Az igen nehézkes hatósági ügyme-
net mellett a szomszédos Zugor István 

utca lakói perközösséget hoztak létre, 
s ily módon a lehető leghosszabb ideig 
hátráltatni szeretnék az építkezés meg-
indítását. A problémájukat megértjük, 
ugyanakkor csak remélni tudjuk, hogy 
a közel ezer iskoláskorú gyerek és az ő 
szüleiknek a közössége jobb belátásra 
bírja az építkezés miatt hátrányokat 
szenvedő tizenegy családot, hisz az épít-
kezés csúszása több ezer biatorbágyi 
embernek okozhat jelentős hátrányt.

Az új iskolaépület átadásával ki-
alakul a jövőbeli, több lábon álló bia-
torbágyi iskolamodell kezdeti formája. 
Ekkor, az új és a régi épületek együttes 
felhasználásával, néhány évig elegendő 
helyünk lesz az összes oktatási forma 
tanulóinak elhelyezésére. A további 
fejlesztésre, iskolafelújításra vagy egy 
második új iskola építésére vonatkozó 
döntés meghozatala a 2014–2016-os 
évekre marad. 

Az idén szeptemberben kezdődő 
tanévben a jövő érdekében eddig szo-
katlan lépésekre kényszerülünk. Bu-
dapesten az utóbbi években gyakran 
hallottunk iskolák összevonásáról, 
kényszerű költözésekről, de Biatorbá-
gyot az osztálymozgatások eddig elke-
rülték. Eddig. A torbágyi épületünket 
a folyamatos létszámnövekedés olyan 
zsúfolttá tette, hogy a jelenlegi két 
nyolcadikunk elballagásával nem sza-
badul fel olyan tanterem, ahová első 
osztályosokat fogadhatnánk, ezért 

a jelenlegi állapot szerint a torbágyi 
városrészen nem tudunk első osztá-
lyokat indítani. A helyzetet izgalma-
sabbá csak az teszi, hogy az óvoda és 
a népesség-nyilvántartó adatai szerint 
az eddigieknél is több gyerek vár beis-
kolázásra, legalább hét új első osztály 
indításával kell számolnunk.

A hét első osztály elhelyezése
A kialakult többéves helyzetet figye-
lembe véve (Torbágyon 4, Bián 2 osz-
tály indult az utóbbi 3 évben), 4 tor-
bágyi és 3 biai első osztály indítását 
céloztuk meg. A Szily-kastélyban ki-
alakítandó új tantermek a biai épü-
letbe beiratkozókat fogadják majd be, 
de Torbágyon ettől még nem lesz több 
hely. Éppen azért, hogy Torbágyon is 
indulhassanak első osztályok, onnan 
4 felső tagozatos osztályt Biára kell át-
helyeznünk. 

Kit mozgatunk?
Az iskola nemzetiségi tagozatainak 
leválása és a buszos utaztatás kény-
szerűsége miatt a nem nemzetiségi 
felsős osztályok költöztetése látszott 
a legelfogadhatóbb megoldásnak. 
Emellett a felső tagozat egy épületben 
történő elhelyezése több oktatásszer-
vezési szempontnak is kedvez (nívó-
csoportos oktatás, tantestület egysé-
ge, osztályfőnökök állandó jelenléte, 
szakkörök könnyebb szervezése, így a 

Tájékoztató

Az iskola vezetése szeretettel vár  
minden érdeklődőt 2012. február 22-én  
17.30-kor a Faluház nagytermébe,  
ahol a Biatorbágyi Általános Iskola  
igazgatója tart tájékoztatót az  
intézménybe történő beiratkozásról,  
a leendő első osztályokról, helyszínekről, 
lehetőségekről.

lehetőségek bővülése stb.). A közleke-
dési problémák megoldására iskola-
buszjárat indítását tervezzük. A szín-
vonalasabb testnevelés érdekében 
pedig felújításra kerül a Szily-kastély 
tornaterme, amelyet a biai felsősök 
is birtokba vehetnek. Költözésre te-
hát a négy torbágyi felsős A osztály 
számíthat a jövő tanévben, a többi 
osztály a jelenlegi épületében marad. 
A költözéssel járó kellemetlenségeket 
tehát az oktatás színvonalának eme-
lésével igyekszünk kompenzálni. Kö-
szönet illet minden szülőt, diákot és 
pedagógust, aki elfogadja a kényszerű 
kellemetlenséget, és hisz azokban a 
szakmai törekvésekben, amelyekkel e 
nehéz helyzetben próbálunk javítani 

tanulóink felkészültségén. Tanárkol-
légáinknak meghagytuk a választás 
jogát. Minden pedagógusunk eldönt-
hette, melyik épületben szeretné foly-
tatni a munkáját. Az iskola vezetése 
ezeket az elhatározásokat egyetlen 
esetben sem bírálta felül. Igyekeztünk 
minden tanárunk válláról levenni azt 
a terhet, amelyet a két épületben vég-
zett munka jelentett. 

Az átszervezésben érintett osztá-
lyok szülői értekezleteiken kaptak tá-
jékoztatást a jövő évvel kapcsolatban. 
Köszönöm a konstruktív kérdéseket, a 
higgadt hozzáállást és azt a segítséget, 
amellyel ebben a nehéz helyzetben is az 
iskolánk pedagógusai mellett állnak.

Marx Árpád igazgató

Közmeghallgatás

Január 19-én mintegy 120 fős érdeklődő közönség részvételével közmeghallgatást tartott a 
képviselő-testület. A gyűlésen a képviselőkön kívül a polgármesteri hivatal főtisztviselői – a 
jegyző és az egyes szakterületek osztályvezetői, valamint a főépítész – is megjelentek, hogy sze-
mélyesen találkozhassanak a település lakóinak véleményével, gondjaival. Első napirendként 
a város 2012-es költségvetési koncepciójához szólhattak hozzá a megjelentek. A kérdésekre 
Tarjáni István polgármester adott részletes válaszokat. Az elhangzott javaslatokat illetően ígé-
retet tett arra, hogy a döntéshozók a költségvetés véglegesítése során vizsgálni, mérlegelni 
fogják azokat. Második témaként Biatorbágy oktatásfejlesztési kérdései kerültek napirendre. 
Az új iskola építése és a jelenlegi oktatási rendszer – részben a megváltozott törvényi háttér, 
részben az előrehaladott kidolgozás alatt álló pedagógiai szerkezeti-tartalmi – átalakítása 
okán hosszadalmas és olykor heves vita alakult ki a jelenlévők között. E témával jelen lap-
számunk vezető írásában behatóbban foglalkozunk, s ily módon részleteiben is tájékozód-
hatnak az oktatásfejlesztés ügyéről és jelenlegi állásáról.

Az oktatásfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok és a rendelkezésre álló koncepcionális 
tervek továbbra is teljes terjedelmükben olvashatók a város hivatalos honlapján (www.bia-
torbagy.hu). Ugyanitt – az önkormányzati televízió archívumában – a közmeghallgatás teljes 
hanganyaga is visszahallgatható az érdeklődők számára.

Vél



Biatorbágyi Körkép

4

2012. február

MoZAIK
Gazdasági röntgenlelet
Biatorbágy város pénzügyi helyzetének átvilágítására 2010 
decemberében a C. C Audit igazságügyi szakértői cég ka-
pott megbízást, amely a 2008, 2009, 2010 éveket vette gór-
cső alá. 2011. május 23. napjára megtörtént az adatok 
felvétele. A 2011. november 10-én átadott végleges 
igazságügyi szakértői vélemény 5 fő témakör-
ben összesen 100 megállapítást tett. Az aján-
lások segítséget nyújtanak a képviselő-testü-
letnek a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
és a korábbi ciklusokból adódó problémák 
megoldásához.

A gazdaságos működést leginkább befolyá-
soló, 2010-ig szokásos költségvetési tervezésre a 
szakértő a következő megállapítást tette: „Alapvetően 
elavult, és kényszer alatt működik. A korszerűtlen tervezési 
rendszer és a pazarló gazdálkodás eddig a pontig kitartott, 

de amennyiben nem történnek ésszerűsítések a közszolgál-
tatási rendszerben, nagyobb finanszírozási gondokkal kell 
szembenézni.”

Megfogadta a szakértők ajánlását Biatorbágy: a 2012. 
évtől a bázisszemléletű, azaz az előző év kiadá-

sait alapul vevő és arra rendszerint ráemelő 
költségvetési tervezés helyett áttért az úgy-
nevezett „feladatfinanszírozásra”, amelynek 
lényege, hogy az egyes szolgáltatásokhoz ke-
rülnek hozzárendelésre a költségek. Ezzel a 

módszerrel megállapítható, hogy a tervezett 
feladatok szükségesek-e, és amennyiben igen, 

mekkora a forrásigényük.
A „röntgenlelet” és a város új költségvetési koncep-

ciója teljes terjedelmében olvasható Biatorbágy honlapján.
BTK

Apák meséi
Decemberben indult útjára az Apák meséi sorozat a Kis-
gombos Meseboltban. A havonta meghirdetett mesélő-
délutánok alkalmat teremtenek arra, hogy újraélesszék a 
közösségi történetmondás hagyományát, családias kör-
nyezetben segítsék a kisebb gyerekek könyvszeretetének 

kialakulását, és a már olvasni tudó 
nagyobbaknak az olvasás örömé-
re való ráhangolódást. A sorozat 
első vendége, Lackfi János (1) József 
Attila-díjas költő, író, műfordító 
a Hagyma és az angyallárma című 
meséjét olvasta fel a lelkes publi-
kumnak. A januári mesemondó egy 

bátor helyi apuka, Lukács 
György (2) szociológus volt. 
Az ő előadásában egy ame-
rikai szerző, Shel Silver-
stein humoros elbeszélését 
hallgathatta meg a közön-
ség. A mesebolt mostantól 
várja olyan biatorbágyi édesapák, édesanyák, nagypapák 
és nagymamák jelentkezését, akik a mesemondó sorozat 
keretében szívesen megosztanák más családokkal is ked-
venc meséjüket, történetüket. A mesemondók jelentkezé-
sét a kisgombosbolt@gmail.com e-mail címre várják.

KGMB

Kis köz – NAGY KÖZÖNY
Talán nincs még egy olyan biatorbágyi utca, amelynek for-
galmi rendjére annyi panasz érkezett volna, mint a Dózsa 
György út felől a torbágyi iskolaépülethez vezető Kis köz. 
Sok szülő, pedagógus jelentette már, hogy az iskola kör-
nyékének gépjárműforgalma komolyan veszélyezteti a gya-
logosan közlekedő gyerekeket. A problémát súlyosbítja, 
hogy ennek a keskeny, meredek utcácskának még járdája 
sincs. Varga Lászlót, az oktatási bizottság tagját arról faggat-
tuk, vajon az önkormányzat ismeri-e a helyzetet.

A képviselő elmondta, hogy évek óta próbálják külön-
böző módszerekkel jobb belátásra bírni az erre közlekedő 
autósokat, de mindhiába. Az utca egyirányúsítása nem járt 
sikerrel, gyakorta hajtottak be az autók mindkét irányból a 
táblás tiltás ellenére, nemritkán éppen az iskola felé igyek-
vő szülők. Az utca mindkét végére kihelyezett behajtani 
tilos táblákra is sokan fittyet hánytak. A fokozott rendőri 
ellenőrzés sem riasztotta el szabálytalankodókat. Ekkor 
döntöttek fizikai útakadály alkalmazásáról. Egy jelzésszerű 
sorompót tettek az utca felső végére. Ezt azonban néhány 

napon belül ismeretlen „kezek” többször is úgy megrongál-
ták, hogy le kellett szerelni. Néhány hete egy masszívabb 
sorompó került a helyére. Ám most már készen áll a terv 
betonakadályok kihelyezésére, ha e második sorompó is a 
rongálók áldozatává válna. Varga László reméli, hogy nem 
lesz szükség egyre otrombább útakadályokra költeni a kö-
zösség forintjait néhány notórius szabálytalankodó miatt.

Lapzártakor még helyén állt az útzár, ám a mellette me-
redező rézsűn olykor feltűnik egy-egy keréknyom. Úgy lát-
szik, a Kis köz környékén egyesekben továbbra is nagy a kö-
zöny a tiltó táblákkal, a sorompóval szemben, de leginkább 
sajnos az iskolás gyermekek biztonsága iránt.

BTK

Egy „amerikai” Biatorbágyon
Az Országgyűlés új alkotmányjogi alaptörvényt fogadott el, amelynek értelmében 
nemzetünk egésze Magyarország. E fogalom többet jelent közigazgatási egységnél. 
Magyarország a haza, amelyhez országhatároktól függetlenül a magát magyarnak val-
lónak – bárhol éljen is – köze van. Magyarországhoz tartozni a múltban gyökerező al-
kotmányos jog és érték. E változás 2012-ben a magyar állampolgárság vállalására tett 
eskü szövegében is helyet kapott. Biatorbágyon idén vallhatták meg először Magyar-
ország melletti hitüket, és vehették át a befogadást jelképező hivatalos dokumentumo-
kat az állampolgárságukat kérvényezők. Többek meglepődésére az eskütevők között 
volt Bondar James Attila biatorbágyi lakos, az önkormányzat pénzügyi bizottságának 
külsős tagja – mindeddig amerikai állampolgár – is. Attila most jogilag is visszatérhe-
tett hazájához, ahol mindig is otthon volt. BTK

Szépkorú lett a „téltündér”  
Tősgyökeres biaiként január végén ünnepelte 90. születésnapját Körmöczi Lászlóné Grünwald 
Ilona, aki 1922. január 16-án született. Ez alkalomból Biatorbágy polgármestere adta át neki a 
szépkorúaknak járó miniszterelnöki oklevelet, egy ajándékkosár és pár szál virág kíséretében. 
A mindmáig aktív, életvidám asszony ismerősként üdvözölte Tarjáni Istvánt, akinek nagynén-
je és édesanyja is közeli kapcsolatban állt a családdal. A látogatáson felelevenedett a múlt. Ilus 
néni közel harminchét esztendőn át, 1978-ig dolgozott a kelenföldi Tüzépnél. Az anekdota 
szerint neki köszönhető, hogy a téli hidegben senki se fázott a faluban. Mindig akadt egy-két 
teherautónyi tüzelő, amely a forgalmi ügyintéző, a „téltündér” segítségével „véletlenül” Bia-
torbágyra tévedt. Ezért máig sokan gondolnak hálával rá. Nevükben ez úton kívánunk továb-
bi boldog születésnapokat, Ilona! eMeL

Békemenet Magyarországért
Január 21-én, szombaton a hazánkat ért külföldi és belföldi 
politikai és gazdasági támadásokra reagálva az ország szin-
te minden településéről érkeztek felvonulók a Hősök terére, 
hogy hitet tegyenek Magyarország, a kormány és a demok-
rácia mellett. E napon megszólaltak a tengerentúli magyar 
szervezetek, megmozdult a Kárpát-medencei magyarság, 
Székelyföldről, Kárpátaljáról, a Felvidékről többen szemé-
lyesen is csatlakoztak a menethez. A Magyar Demokrata 
újság kezdeményezésével szervezett békés tüntetés délután 
négykor kezdődött, és a Kossuth téren, az Országház előtt 
este 8 óra tájban ért véget. Biatorbágy csoportja közel négy-

órás sétával ért a Par-
lamenthez. Amikor el 
tudtak indulni a Hő-
sök teréről, addigra a menet eleje már az Oktogonnál járt. 
A híradások szerint a rendszerváltás óta még soha ennyi em-
ber nem mozdult meg egy közös ügyért. (Talán csak a Gyur-
csány-kormánynak sikerült hasonló tömegeket toboroznia 
maga ellen!) A békemenetben részt vevők létszámának utó-
lagos becslése a politikailag különbözően „semleges” és „ob-
jektív” médiumok részéről igen tág intervallumban moz-
gott: ötszázezertől másfél millióig. BTK

1
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Hirdessen a Körképben!
Alapárak
A hirdetési felületek nettó (áfa nélküli) alapárai:

1/16 1/8 1/4 1/2 1/1

Belső oldal 5 000 8 000 14 000 26 000 50 000

Borító 2, 3 – 10 000 17 500 32 500 62 500

Hátlap – 12 000 21 000 39 000 75 000

Kedvezmények
A hirdetés megrendelésével  
egy időben történő kifizetés esetén: 10%
A lap három számában előre lekötött  
és egy összegben kifizetett hirdetés esetén: 20%
A lap öt számában előre lekötött  
és egy összegben kifizetett hirdetés esetén: 30%
Hirdetési méretek (szélesség × magasság, mm-ben)

1/16 1/8 1/4 1/2 1/1
Álló 43 × 62,25 43 × 130,5 92 × 130,5 130,5 × 190 190 × 267
Fekvő 92 × 28 92 × 62,25 190 × 62,25 190 × 130,5 –

Hirdetéseket a borító belső (B2, 2. oldal), a belső (8-9., közép-
ső oldalpár), valamint a hátsó borító belső (B3, 16. oldal) és a 
hátlap oldalakra lehet felvenni.
A szerkesztőség az azonos árban kiajánlott hirdetési felülete-
ken a hirdetések elhelyezésének jogát fenntartja.

Hirdetésszervezés: 

30/549-8060
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BÚÉK, Biatorbágy!
Évek óta fel-felbukkanó igény többek részéről, hogy sok környékbéli településhez 
hasonlóan legyen végre városunkban is szilveszteri bál. A Faluház munkatársai a 
kérésnek eleget téve óévbúcsúztató–újesztendő-köszöntő mulatságra invitálták a bia-
torbágyiakat. Az asztalfoglalásos belépőjegyek már két héttel a (falu)házibuli előtt 
elfogytak.

A táncos lábúak megmozgatásához 
nélkülözhetetlen örökzöld slágerek-
ről a nyári városünnepről már jól is-
mert Beatorlók zenekar gondoskodott. 
Az egészséges önbizalommal és/vagy 
előadó-művészi faktorral felvértezet-
tek a különteremben működő karao-
keshow-val fűszerezhették jó hangu-
latukat. Az italokat, helyben kevert 
koktélokat a Chaplin kávézó bőséges 
választékából fogyaszthatták a vendé-
gek. Az étlapon hagyományosan szil-
veszteri ételekből álló kínálat állt. Az 
éjféli közös himnuszéneklést és koc-
cintást követően tűzijáték köszöntette 
2012-t. Ugyan sok helyen akadt – igen-

csak hatásos – maszek vetélytársa a 
színes csillagesőnek városszerte, még-
is sokan kilátogattak a Fő térre, hogy 
egy-egy jókívánság mellett együtt lép-
jék át az új esztendő időhatárát.

2012 első perceiben – a vidám tár-
sasággal együtt szilveszterező – Tarjá-
ni István polgármester mondott rövid 
pohárköszöntőt. 

A hajnali tombolán kedves, tréfás 
és igazán komoly ajándékok egyaránt 
gazdára találtak. Hogy az esztendő 
hátralévő része kinek mit tartogat, 
nem tudhatjuk, de a megjelentek állít-
ják: az év jól kezdődött.

Vél

1989 óta január 22. – még ha nem is 
piros betűs, de törvénybe foglalt, jeles 
– ünnepnap. A magyar kultúra napját 
köszönthetjük ekkor, arra emlékezve, 
hogy Kölcsey Ferenc e napon fejezte 
be nemzeti imádságunk, a Himnusz 
kéziratát 1923-ban.

Az idei biatorbágyi ünnepség nyitá-
nyaként a művészeti iskola növen-
dékei mutatkoztak be. A képzőmű-
vészeti tanszak diákjainak kiállítása 
szárnyaló fantáziáról és az alkotói 
eljárásokban való otthonos jártasságról 
adott bizonyságot. A zenészpalánták han-
gulatos „folyosókoncerttel” szórakoztat-
ták az érkező vendégeket.

Az egybegyűlt ünneplőket Varga Lász-
ló képviselő, a közművelődési, ifjúsági és 
sportbizottság elnöke köszöntötte egy – a 
Trianon utáni Magyarország kultuszmi-
niszterétől – Klebelsberg Kunótól szárma-
zó és a kultúrára ruházott szent feladatról 
szóló idézettel. Majd e gondolat 90 eszten-
dő múltán is aktuális üzenetére hívta fel a 
figyelmet: „A szent feladat teljesítésében 
fontos önmagunk folyamatos művelése. 
Emellett elengedhetetlen kötelezettségünk 
azonban a jövő nemzedékben is kialakíta-
ni, az ő számukra is továbbadni e nemzeti 
erényeket. Járjunk el ebben a munkában 
körültekintően. Odaadó kitartással bizo-
nyítsuk be országnak, világnak, Európá-
nak, nem vagyunk kötelezettségszegők.”

Ezt követően a Biatorbágyon élő és al-
kotó Baracza Szabolcs faszobrász, restaurá-
torművész – a képviselő-testület nemrégen 
megalakult Civil Tanácsadó 
Testületének tagja – osztot-
ta meg gondolatait az ün-
neplőkkel. Az ilyenkor szok-
ványos patetikus kiselőadás 
és emelkedett szellemű mél-
tató beszéd helyett a művész 
kísérletet tett a hagyomány, 
a kultúra, a művészet, a ci-
vilizáció fogalmainak és vi-
szonyainak tisztázására. 
Hétköznapi példákkal ma-
gyarázta, miért is lenne élet-
bevágóan fontos felismerni, 

Disznó-tor-koskodás
Egy régi adoma úgy tartja, kezdetben a gazda és a disznó a legnagyobb szeretetben 
és békességben éltek. Ez az idilli állapot mindaddig fennállt, míg fel nem pirkadt a 
disznótor napja. Biatorbágyon az idén január utolsó szombatjára esett az édes-keserű 
virradat, amikor jószág és gazda között megszakadt a boldog békeidő. Kezdetét vette 
a tor és a torkoskodás.

Kora reggel egy-egy kupica házi pálin-
ka és lila hagymás zsíros kenyér mellett 
kezdetét vette az immár hagyományo-
san megrendezett városi „falu disznó-
tora”. Grünwald János böllérmester irá-
nyítása mellett folyt a négy jókora coca 
feldolgozása a Faluház udvarán. Szá-
mos civil egyesület és alapítvány tag-
jainak szorgos kezei működtek közre 
a finomabbnál finomabb disznóságok 
– hurka, kolbász, toros káposzta, orja-
leves, tepertő, sült hús és perkelt – el-

készítésében. Az idei étlap újdonsága 
a nagy keresletnek örvendő, helyben 
sütött hájas tészta volt. Néder Norbert 
kora hajnaltól szinte minden munka-
fázis mellé szolgált némi adomával az 
egykori disznóvágási népszokásokból. 
Aprók és nagyok tőle tudhatták meg, 
hogy egykor a disznó volt a falusi em-
ber perselye. Mindennap kapott némi 
törődést és valamicske maradékot a 
gazdától. Amikor tetemesre nőtt, ki-
váltották. Ez a „házi bankbetét” szol-
gált élelemül a szűkösebb napokra. 
Norbi száguldó riporterként bekuk-
kantott az egyes főzősátrakba is, hogy 
a készülő étkek receptjeiről és a hangu-
latról faggatózzon.

A látványos eseményre sok száz ér-
deklődő látogatott el az esti zárásig. 
Volt, aki csak nézelődni jött, s valójá-
ban a röfiket jobban sajnálta, mint a 
fagypont körüli hidegben egész nap 
sütő-főző önkéntes szakácsokat, kuk-
tákat. Volt, aki jó gourmand módjá-
ra végigkóstolta az összes főtteket, de 
akadtak olyanok is bőven, akik csak 
kihasználva a jó hangulatú közösségi 
rendezvényt, egy (kettő-három…) po-
hár forralt bor vagy tea mellett baráti 
beszélgetésre tértek be a forgatagba.

A jóízűen falatozgató vendégeket 
az Üsztürü zenekar erdélyi népzenével, 
a Böllér Band fúvósmuzsikával szóra-
koztatta. Már este 8 felé hajlott az idő, 
mire a tálalóedények mind kiürültek, s 
a pénztárban alig maradt az ezen a na-
pon biatorbágyi hivatalos fizetőeszkö-
zül szolgáló böllérfillérekből.

Egyesztendőnyi pihenőre tértek a 
kondérok, üstházak, főző- és merőka-
nalak. Jövő januárig gazda és jószág új-
fent átmeneti békét kötött. Vél

megőrizni, tisztelni, megérteni, magunkévá 
tenni és fejleszteni nemzeti gyökereinket. 
Miért is kellene elkerülnünk a globalizációs 
és pénzértékrendű csapdákat, amelyekbe 
felnőtt fejjel, bizony, mindannyian hajla-
mosak vagyunk belesétálni.

2009 óta minden évben hagyományo-
san ezen a napon talál gazdára a Karikó 
János Könyvtár leghűségesebb olvasója 
díj. Az elismeréssel járó oklevelet, jutalom-
könyvet és virágcsokrot évente az a lelkes 
olvasó érdemli ki és veheti át, aki régóta 
beiratkozott olvasó, és az adott esztendő-
ben rendszeresen, legalább havonta felke-
reste a Szabadság úti bibliotékát. Hodosi 
Erika és Uzonyi Edit könyvtárosok a 2011-es 
év kitüntetettjeként ezúttal Gajdos Istvánné 
Eszter nénit köszöntötték.

A rendezvényt a Magyar Örökség dí-
jas Csillagszemű gyermek-néptáncegyüttes 
pergő – a Kárpát-medence számos tájegy-
ségének néptánckincsét bemutató –, a kö-
zönségtől többszörös vastapssal jutalma-
zott produkciója zárta. BTK

Jövőbe tekintő emlékezés
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HÍREK
Bővülőben az orvosi alapellátás
Amint az előre látható volt, az utóbbi évek 
intenzív lakóterület-fejlesztése maga után 
vonta a város lélekszámának jelentős emel-
kedését. A reggeli és délutáni csúcsforgalom 
mindennapos élményünk, de aki betegségé-
vel az orvosi rendelőket keresi fel, a zsúfolt 
várókban is megtapasztalhatja ennek a 
növekedésnek a következményeit. Ezt belátva 
döntött úgy az önkormányzat, hogy támo-
gatja a harmadik gyermekkörzet kialakítását. 

2010 végén meg is in-
dult a rendelés. A kör-
zetet dr. Nemes-Nagy 
Györgyi gyermekorvos 
látja el a Petőfi utca 
39. szám alatt talál-
ható gyermekrende-

lőben. A rendelés időpontjai: hétfő 14–17, 
kedd 8–10, szerda 12–14, csütörtök 8–11, 
péntek 12–14 óra között. A csecsemő-ta-
nácsadás pénteken van, 10-től 12 óráig.

Dr. Nemes-Nagy Györgyi gyermekorvos 
körzetéhez tartozó utcák: Áfonya, Alma, 
Álmos vezér, Alsó köz, Alsómajor, Arany J., Ár-
pád, Árvácska, Attila, Bajcsy- Zsilinszky, Barac-
kos, Barackvirág, Béka, Bíbor, Bimbó, Bocskai, 
Bodza, Bokros, Busa, Csali, Cserje, Csokonai, 
Csokor, Csuka, Deák F., Dobó köz, Domb, Eper, 
Erdészlak, Estike, Evező, Fenyő, Fenyves, Forrás, 
Gárdonyi köz, Gesztenye, Géza fejedelem, Gyopár, 
Halászház I-II., Határ, Határkereszt sétány, Hat-
ház, Héja, Hold, Holló, Horgász sétány, Horhos, 
Hóvirág, Hunyadi J., Iharos, Jázmin, Kakukkfű, 
Kálvin tér, Kamilla, Kankalin, Karó, Kertbará-
tok tere, Kertbarátok útja, Keserűkút, Keszeg, 
Kőbánya, Kökény, Kökörcsin, Kölcsey F., Körte, 
Levente, Losonci, Május 1., Mályva, Mandula, Mé-
szöly László, Mókus, Munkás, Nádas, Nagy, Nap, 
Naphal, Naphegy köz, Nárcisz, Óvoda köz, Pecató, 
Pecató köz, Platán, Rákóczi, Rekettyés, Repkény, 
Rét, Rezeda, Rozmaring, Sándor köz, Sándor, Sül-
lő, Szabadság, Százszorszép, Széchenyi, Szegfű,Szél, 
Szent István, Szentháromság tér, Szilva, Szirom, 
Tas, Tiszavirág, Tó sétány, Tópart, Tormásrét, 
Törpe, Tövis, Tulipán, Uray Géza, Ürgehegy, Vad-
virág, Varga rektor, Vihar, Viola köz, Viola, Virág, 
Vízipók, Vörösmarty, Zugor I., Zsák.

A kiskorúak orvosi ellátása ideális létszám 
mellett lehetséges a városban. Ugyanez még 
nem mondható el a felnőttkörzetekről, mivel 
az egyes területek lakosságszáma jelentősen 
meghaladja a kívánatos mértéket. Ez egy új 
felnőttkörzet elindítását indokolja, amely-
re az önkormányzat pályázatot írt ki. Ennek 
nyertese dr. Szélvári Ágnes lett. Biatorbágy 

ötödik felnőttháziorvosa előreláthatólag 
áprilisban kezdheti meg működését dr. Vájer 
Péter rendelőjében, aki biztosítani tudja az 
új körzet munkájának feltételeit a Táncsics 
u. 1. szám alatt. Az új felnőttkörzet rende-
lési idejéről a későbbiekben tájékoztatjuk az 
olvasókat.

Dr. Szélvári Ágnes felnőttkörzetéhez tar-
tozó utcák: Angeli András út, Antall József út, 
Czipri bíró, Dévay, Hámory, Herbrechtingen tér, 
Hochwart, Juhász Gyula út, Karikó János, Kinizsi, 
Ohmüllner sétány, Ritsman, Rosenbach, Székely, 
Szent László.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás

150 évesek focibajnoksága
Február 19-én, va-
sárnap 9.00 órai 
kezdéssel a torbágyi 
iskolaépület torna-
termében rendezik 
az 50-esek focibaj-
nokságát. A tornán 
csak olyan háromfős 
csapatok léphetnek pályára, amelyek tagjai-
nak összeadott életkora minimálisan 150 év. 
A kispályás teremfocira nevezni a 20/398-
0778-as telefonszámon (Chemez Istvánnál) 
vagy a helyszínen lehet.
A részvételi díj csapatonként 1500 Ft, ame-
lyet a nevezéssel egy időben kell megfizetni. 
Cserejátékos több is lehet, de a cseréknél is 
érvényes, hogy a pályán tartózkodók élet-
korának el kell érnie a 150 évet. A bajnokság 
főnyereménye egy diófa talapzaton álló réz 
vándorkupa, amelyre felkerül a győztes neve. 
Az eddigi bajnokságok háromszor a „Kever-
ton”, egyszer (2011-ben) a „Campobasso” 
győzelmével zárultak.

Változott a vízdíj
Február 1-jétől változtak a 
víz- és csatornadíjak. Az Or-
szággyűlés által elfogadott 
vízközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény Biatorbá-
gyon kedvezően érintette 
a szolgáltatás árait. Az 

eredetileg január 1-jétől bevezetni tervezett 
374,50 Ft + áfa lakossági vízdíj és 464,80 + 
áfa csatornaszolgáltatási díj 362,10 Ft + áfa, 
illetve 449,40 Ft + áfa lett, és csak február 
1-jétől került bevezetésre. A januári „fogyasz-
tás” után még a 2010-es alapárakon számláz 
a vízmű, „csupán” a 2%-os áfaváltozás okoz 
emelkedést.

Helyben zsákolás
A biatorbágyi hulladékkezelő, a Sauberma-
cher-Bicske Kft. megváltoztatta a szelektív 
hulladékgyűjtő zsákok kiosztási rendjét. Szá-
mításaik szerint 2011-ben a műanyag gyűj-
tésére gyártott és ingyenesen kiosztott sárga 
zsákoknak több mint felét nem a rendelteté-
sének megfelelően használta fel a lakosság. 
Számításaik szerint a más célra felhasznált, 
illetve a lakosságnál maradt zsákok értéke 
meghaladta az egymillió forintos költséget. 
A zsákok jobb hasznosulása érdekében a 
szolgáltató áttért a szelektív cserezsák osztá-
sának módszerére. Ennek lényege, hogy csak 
azoknak adnak új zsákot, a postaládájukba 
téve vagy a kerítésre tűzve, akiktől a telit már 
begyűjtötték. A módszer ismertetőjét az utol-
só negyedéves számlaborítékban, a 2012-es 
hulladéknaptárral együtt minden, a szolgál-
tatóval érvényes szerződésben álló ház-
tartásba eljuttatták. Fontos változás, hogy 
ezentúl bármilyen átlátszó műanyag zsákban 
is kihelyezhető a külön gyűjtött műanyag, 
fém-, társított hulladék, mert a sárga zsákok 
árusítása megszűnt.

Ajándék a banktól
Az iskola a Citibank és a JAM (Junior Achie-
vement Magyarország) segítségével korszerű 
pénzügyi oktatást tervez bevezetni a 8. évfo-
lyamosok számára. A képzés megkezdéséhez 
anyagilag is hozzájárult az említett két cég. 
A Citibank képviseletében Fodor Mihály Kende 
fiókigazgató a karácsonyi ünnepségen adta 

át jelképesen az oktatási csomagot, amely-
nek teljes értéke 750 ezer forint. Az ajándék 
technikai eszközöket (projektor, netbook) 
tartalmaz, közel 200 ezer forint értékben, 
illetve oktatási szoftvereket, tananyagokat és 
tanfolyami képzést foglal magába.

Civil támogatás
Biatorbágy város képviselő-testülete a köz-
művelődésről szóló 4/2000. (05. 01.) Ör. sz. 
rendelete alapján a Biatorbágyon működő 
civil társadalmi szervezeteket, alapítványokat 
évente költségvetési támogatásban részesít-
heti, ezzel ösztönözve azok közművelődési 
célú tevékenységét. A 2012. évi támogatásra 
a pályázatok 2012. március 9-ig nyújthatók 
be. A pályázatokat Biatorbágy város kép-
viselő-testülete 2012. március 30-ig bírálja 
el. A megítélt pályázati támogatások első 
részletének kifizetési napja 2012. április 15-e 
lesz. A pályázati feltételekről bővebben a vá-
ros honlapján, a pályázatok menüpont alatt 
tájékozódhatnak.

Megéri betáblázni
Városunk több 
utcájában állan-
dó problémát je-
lent az ingatlanok 
beazonosítása, a 
házszámok, zárt-
kerti ingatlanok esetében a helyrajzi számok 
hiányos, nem megfelelő vagy nem kellőképp 
látható feltüntetése miatt. Több ingatlanon 
a házszámok, illetve a helyrajzi számok egyál-
talán nem kerültek kihelyezésre. Ez egyrészt 
megnehezíti a tájékozódást, a postai külde-
mények kézbesítését, másrészt a lakosság 
biztonságára ügyelő rendőrség és a mentők 
munkáját is. A házszámtáblákat a közterüle-
tek elnevezéséről, valamint az azok jelöléséről 
szóló rendelet értelmében jól látható helyen, 
a bejárati házfalon vagy a kerítésen minden 
tulajdonosnak a saját költségén kell elhelyez-
nie. A jelölés elmulasztása szabálysértésnek 
számít. Tehát anyagilag és lakókörnyezetünk 
biztonsága érdekében is megéri jelölni! Ha 
eddig nem tette volna, táblázza be program-
jába a táblázást!

Makrofigyelem a mikroegységre
Három civilszervezet – a Biatorbágyi Öku-
menikus Művelődési Egyesület, a 2011-ben 
Biatorbágyért díjjal kitüntetett Biatorbágyi 
Nagycsaládosok Egyesülete és a Biai Szent 
Anna Karitatív Alapítvány – példaértékű 
összefogással és sok önkéntes munka felaján-
lásával több hónapon át tartó programsoro-
zatot hirdetett meg „Napok a házasságról” 
címmel. Az ötletgazdák szándéka, hogy a 
jelenkor szerteágazó egzisztenciális válsága 
közepette hangsúlyosan felhívják a figyelmet 
a társadalom alapját képező mikroegység, a 

család életmeghatározó értékére, valamint 
annak legfőbb tartópillérére, a házasságra.

A „házasságnapok” lebonyolításában részt 
vesznek a biatorbágyi egyházközségek, az 
Ohmüllner Márton Alapítvány és a Karitász 
helyi csoportja is. A programkínálatban töb-
bek között filmvetítés, beszélgetés a média 
és a család kapcsolatáról, családfa-kiállítás, 
könyvbemutató és a legnépesebb biatorbá-
gyi család köszöntése szerepel, olyan ismert 
meghívott vendégek részvételével, mint a Be-
nyus család, Pál Feri atya, Róka Szabolcs, Süveges 
Gergő, Fűtő Róbert és Lackfi János. 

Az egyes rendezvényekről részletek ol- 
vashatók a Biatorbágyi Rendezvények mű-
sorfüzet aktuális számaiban, valamint a  
www.bianagycsalad.hu és www.biaikatolikus.hu 
honlapokon. 

Tízszeres terhelés
2012. február 1-jétől országosan tízszeresére 
emelkedett a talajterhelési díj. E díjfizetésre 
azok kötelezettek, akiknek lehetőségük lenne 
arra, hogy a szennyvízcsatornára rákösse-
nek, de a rákötés eddig valamilyen okból 
elmaradt. A díjfizetés mértéke a felhasznált 
ivóvízhez arányosan eddig 120 Ft/köbméter 
volt. Február elsejétől ez az összeg 1200 Ft/
köbméterre változik. A díjfizetési kötele-
zettségről évente a tárgyévet követő már-
cius 31-ig kell bevallást tenni az erre a célra 
szolgáló nyomtatványon az önkormányzati 
adóhatóságnál.

Rajzolj a vízről!
A Biatorbágyi Vízművek immár hagyományo-
san hirdet rajzpályázatot biatorbágyi isko-
lások és óvodások számára a víz világnapja 
alkalmából. A gyermekek 6 év alatti, 6–10 év 
közötti és 10–14 év közötti korosztályokban 
nevezhetnek. Minden gyerek csak egy rajzzal 
pályázhat. A rajzokat 2012. március 22-ig, a 
víz világnapjáig lehet leadni az óvodákban és 
az iskolákban. Az eredményhirdetés március 
31-én, szombaton 14.00 órakor a közösségi 
házban lesz.

Emlékezés a kitelepítésre
Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a Turwaller Stammtisch 
Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves 
családját a német ajkú lakosság kiűzésének 
66. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő megemlékezésre és koszorúzásra, 
amelyet 2012. február 25-én 15 órától tart a 
Faluház színháztermében, illetve a kitelepítési 
emléktáblánál.

Az emlékműsorban az etyeki és a biatorbá-
gyi egyesített német nemzetiségi kórus, vala-
mint a Turwaller Musikanten közreműködik. 
Ünnepi beszédet mond Kirch Gábor, a TST 
Egyesület tagja. A megemlékezés részeként le-
vetítik a Sváb passió című filmet. Mindenkit 
szeretettel várnak a rendezvényre.

Adózzon a Viaduktnak!
A 2011. július 1-jétől hatályos új sporttör-
vény lehetővé teszi, hogy a cégek, vállalkozá-
sok a társasági nyereségadójuk, adóelőlegük 
70%-át ne az államkasszába fizessék be, 
hanem öt kiemelt látványsportág (labda-

rúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, 
jégkorong) fejlesztésére utalják át. E speciális 
támogatási rendszer igénybevételére a biator-
bágyi Viadukt Sport Egyesület pályázati úton 
jogosultságot szerzett. Az egyesület mintegy 
140 millió forintnyi átirányított nyereségadót 
fogadhat, amelyet egy megnyert pályázat 
értelmében a Kolozsvári úti sportpálya kor-
szerűsítésére és továbbfejlesztésére költhetne 
el. E terv megvalósulásához az egyesület-
nek támogatási szerződést kell kötnie olyan 
vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal, 
amelyek szívesen fordítanának nyereség-
adójukból a biatorbágyi sport fejlesztésére. 
A cégeknek az adóátirányítás nem jár anyagi 
pluszteherrel, sőt e társadalmi szerepvállalás 
megtakarítást is eredményezhet. A támoga-
tási rendszerről bővebben a www.viaduktse.hu 
honlapon tájékozódhatnak.

Dr. Cserniczky Tamás, a Viadukt SE elnöke 
bizalommal és bővebb információkkal várja 
minden érdeklődő jelentkezését, aki szívesen 
csatlakozna Biatorbágy sportcélú fejleszté-
séhez az új támogatási rendszer keretében. 
Telefon: 30/847-6698.
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