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Rágalmazó baloldali 
szövetségesek
Rosszindulatú vádakkal illette augusztus 5-i sajtótájékoztatóján Szigetvári Viktor, az Együtt 
PM társelnöke Biatorbágyot a tervezés alatt álló új iskola kapcsán. Vélelmeit a Magyar Táv-
irati Iroda a kijelentések igazságtartalmának ellenőrzése nélkül tette közzé. Az így megjelent 
közleményt azonnal átvették és szajkózni kezdték a baloldali médiumok, a HVG, az ATV, sőt, 
még a Kossuth Rádió Krónika című műsora is foglalkozott vele.

Szigetvári Viktor megint hazudik. A közpénzek lenyúlása a Gyurcsány–Bajnai-kormányok ide-
jén volt szokás, amikor színlelt szerződésekkel, offshore cégeken keresztül talicskázták ki a 
közpénzeket az országból, így nem meglepő, ha a tiszta és törvényes eljárásokon a baloldal 
nem igazodik ki.

A Biatorbágyon hamarosan felépülő iskolával kapcsolatban az igazság az, hogy az épí-
téshez kapcsolódó eljárások folyamatosan és törvényesen zajlanak. A közbeszerzések, szer-
ződéskötések jogszerűen történnek, a kifizetések mögött ellenőrzött, valós teljesítés van. 

A képviselő-testület azért döntött egy új iskola felépítéséről, hogy a diákok megfelelő 
körülmények között tanulhassanak, ugyanis az előző városvezetés a gyermekek növekvő 
száma miatti helyhiányt az iskolaépület mellé telepített ideiglenes konténer-osztálytermek-
kel próbálta megoldani. Ezt az állapotot sikerült átmenetileg feloldani azzal, hogy meg-
kezdődött a Szily-kastély felújítása, ahol 2012-ben három, 2013-ban négy, idén pedig újabb 
négy osztálytermet alakított ki az önkormányzat a kisdiákok számára.

A megoldást azonban az új iskola felépítése fogja jelenteni. Mindenki számára világos, 
hogy az új iskola építése a gyermekek érdeke. A baloldal által támogatott, civil köntösbe 
bújt szövetségesek politikai érdekből mégis minden lehetséges eszközzel próbálják ezt meg-
akadályozni. A beruházási folyamat minden egyes szakaszában, minden lehetséges fóru-
mon fellebbezést és feljelentést nyújtottak be a hatóságokhoz, amivel lassítják az építkezést.

Mindezek ellenére az építés előkészítésének folyamatát a hatóságok rendben lévőnek 
találták, az iskola építésének engedélyét jóváhagyták, így az 2014. elején jogerőre emelke-
dett. Jelenleg a kivitelezési tervek készítése zajlik, hamarosan pedig a tényleges építkezés is 
megkezdődhet.

Úgy tűnik, a baloldali politikusok az önkormányzati választások során sem riadnak 
vissza a mocskolódó hazugságkampánytól, és ehhez Biatorbágyon is találnak maguknak 
szövetségeseket.

www.biatorbagy.hu

Augusztus 20. Ünnepeljünk itthon!
Tarjáni István polgármester és a város képviselő-testülete közös Szent István-napi ünnep-
lésre hívja és várja Biatorbágy polgárait augusztus 20-án a Faluházba. 

A program:
18.30: Keresztes Nagy Árpád kobzos, énekmondó előadóművész műsora
19.00: Ünnepi beszédet mond Tarjáni István polgármester, majd az új kenyér megszentelése, 

megszegése és borcsapolás
20.00: Agócs Gergely és népzenész barátai adnak koncertet
21.00: Tűzijáték a Faluház parkolójában, amit Szent István-napi táncház követ

9.00 órai kezdettel a Szent István-napi kispályás futballtornával kerül átadásra Biatorbágy 
polgárai számára a Kolozsvári utcai sporttelep most elkészült, új műfüves pályája. A kupa-
győzelemért megküzdeni vágyó amatőr csapatok jelentkezését Mester László várja a sajto@
biatorbágy.hu e-mail címen vagy a 30/697-4115-ös telefonszámon.
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Hirdetmény
Tisztelt biatorbágyi  
választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányza-
ti képviselők és a polgármesterek 2014. évi választásának 
időpontját október 12-re, vasárnapra tűzte ki. A Nemzeti 
Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választását szintén e napra tűzte ki. Az alábbiakban 
nyújtok tájékoztatást a választásokkal kapcsolatos főbb 
tudnivalókról.

a Helyi önkorMányzati képvise-
lők és a polgárMesterek választása

A helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestereket az 
idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre vá-
lasztjuk.

Választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország te-
rületén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uni-
ós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az 
úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a 
magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándo-
roltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. 
A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állam-
polgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai 
uniós állampolgárokat illeti meg. A választópolgár bármely vá-
lasztókerületben választható, nem kell azon a településen laknia, 
ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré jelölik. Nincs 
választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncse-
lekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága 
miatt, vagy aki kiskorú.

Ajánlás, jelöltek
A korábbi önkormányzati választástól eltérően, de hasonlóan az 
országgyűlési, illetve európai parlamenti választáshoz egy válasz-
tópolgár akár több egyéni választókerületi jelöltet, polgármester-
jelöltet, illetve megyei listát is ajánlhat (de egy egyéni választó-
kerületi, polgármesterjelöltet, illetve megyei listát csak egyszer, a 
további ajánlásai érvénytelenek). Jelölő szervezetek a pártok mű-
ködéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény sze-
rint bejegyzett pártok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett társadalmi 
szervezetek lehetnek. Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptem-
ber 8-ig lehet. Egyéni választókerületi képviselőjelölt a korábbi 
választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább egy százaléka jelöltnek ajánlott. Je-
löltet csak az a választójoggal rendelkező választópolgár ajánlhat, 
akinek a lakcíme a választókerületben van. 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de 
legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az ál-

tala igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni választókerületi je-
lölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások 
számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. au-
gusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor 
a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. au-
gusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. Az egyéni válasz-
tókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szep-
tember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A kompenzációs listát 
legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az 
egyéni választókerületi jelöltet, a kompenzációs listát, valamint 
a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilván-
tartásba.

Választási kampány
A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik, és a szavazás 
napján (október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyű-
lési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távol-
ságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. 
október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási 
gyűlés nem tartható, és politikai reklámot sem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amely-
ben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az 
épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás 
eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után 
szabad nyilvánosságra hozni.

Kiosztható mandátumok száma
A tízezernél több lakosú településen, így Biatorbágyon is a kép-
viselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben 
és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. A választópolgár 
csak egy egyéni választókerületi és egy polgármesterjelöltre sza-
vazhat. A kompenzációs listák a kapott töredékszavazatok ará-
nyában kapnak mandátumot. Biatorbágyon nyolc egyéni válasz-
tókerületi és három kompenzációs listás mandátum osztható ki.

Szavazás
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek 

hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. 
A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a 
választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a tele-
pülés szavazóköri névjegyzékébe. Az a választópolgár, aki – annak 
ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta 
meg az értesítőt, új értesítőt igényelhet a helyi választási irodától.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakó-
helye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye 
mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideigle-
nes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település ön-
kormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy 
dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti át-
jelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni 
2014. október 10-én 16.00 óráig, kizárólag a választás kitűzését 
megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesí-
tett tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózko-
dási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az önkor-
mányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik 
lehetővé a külképviseleten való szavazást.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópol-
gárnak igazolnia kell a személyazonosságát (érvényes személyazo-
nosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint 
a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A fogyatékossággal élő vá-
lasztópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának 
gyakorlása érdekében:
– Braille-írással készült értesítő megküldése;
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése;
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhe-

lyiségben és a mozgóurnás szavazás során;
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A választópolgár a választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. 
A szavazólap kitöltésében segítheti az ön által választott segítő, 
vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok igényelhetnek, akik:
– mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) 

miatt,
– vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.
Mozgóurnát igényelni 2014. október 10-én 16.00 óráig a helyi vá-
lasztási irodától, a szavazás napján (október 12-én 15.00 óráig) 
pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet, ahol a választó-
polgár a névjegyzékben szerepel. Mozgóurnát személyesen (a pol-
gármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, 
online lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kér-
ni, amely ugyanazon választókerületben található, ahol a válasz-
tópolgár lakik.

neMzetiségi önkorMányzati  
képviselők 2014. évi választása

Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet ki-
tűzni, ahol a legfrissebb (2011-es) népszámlálás során legalább 
25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. 
A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi önkormányzatokat öt évre 
választják.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez 
a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján (jú-
lius 29-én) szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább 
öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de 
legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az 
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A települési nemzetiségi 
önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 
óráig kell bejelenteni.

A jelöltnek szerepelnie kell az adott nemzetiségi névjegyzék-
ben, és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson 
(illetve azokat követő esetleges időközi választásokon) nem le-
hetett más nemzetiség jelöltje. Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a 
nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi közösség 
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. Egy nemzeti-
ségi választópolgár egy adott nemzetiség több jelöltjét is ajánlhat-
ja. Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen 
nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
– három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választó-

polgárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) 
a településen kevesebb mint száz fő;

– négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma a választás kitűzésének napján (július 29-én) a 
településen legalább száz fő.

A szavazólap két nyelven készül: magyarul és az adott nemzetiség 
nyelvén. A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati 
választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő 
a településen választható (három vagy négy, a regisztrált nemzeti-
ségi választópolgárok számától függően). A területi, illetve orszá-
gos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára 
lehet szavazni.

A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a sa-
ját lakóhelye szerinti, kijelölt szavazókörben szavazhat. Aki azon-
ban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi 
nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik 
településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy 
a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését 
a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10-én 
16.00 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább 
harminc nappal (vagyis június 29-ig) létesített tartózkodási hely-
re lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi 
választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választására együtt történik.

A választásokkal kapcsolatban fontos tudni, hogy a Ve. 79. 
(2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás nap-
jáig – azaz 2014. október 12-ig – nem lehet szavazókör határát 
és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utca-
nevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilván-
tartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot 
megváltoztatni.”

Részletes tájékoztatásért vagy a kérelemnyomtatványokért 
forduljon bizalommal a Biatorbágy Polgármesteri Hivatalá-
ban (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a) működő helyi 
választási irodához, vagy keresse fel a http://biatorbagy.hu/va-
lasztasok-2014 internetes oldalt.

Kelt: Biatorbágy, 2014. augusztus 7.
Helyi választási iroda
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HÍ D

Az első díszpolgárunk
Májusi ülésén alapította a városi képviselő-testület Biatorbágy díszpolgári címét, s június köze-
pén első alkalommal már oda is adományozta az elismerést Juhász Ferencnek, a biai születésű, 
86 esztendős, kétszeres Kossuth-díjas költőnek. A kortárs magyar irodalom egyik meghatározó 
alakjaként számon tartott poéta felesége és két lánya kísértében vett részt testvéreként szeretett 
gyermekkori barátja, a szintén Biáról elszármazott világhírű festőművész, Hantai Simon tiszte-
letére emelt szoborkompozíció leleplezésén, ahol az ünnepség keretében Tarjáni István polgár-
mester méltató szavait követően vehette át a díszpolgári oklevelet. 

Részlet a díszpolgári laudációból: Juhász 
Ferenc Bián született, 1928-ban. A Halas-
tóra néző házukban nevelkedett. Kőműves 
apja, cselédlány anyja nagy szegénységben 
élt, nehezen nevelték gyermekeiket. A köl-
tő életének e korai szakaszáról, szüleiről 
és szülőfalujáról verseiben sokszor vallott. 
A biai elemi után Bicskére járt polgári, 
majd Budapestre kereskedelmi iskolába. 
A második világégés után egyetemre irat-
kozott be, 1948-ban a József Attila Népi 
Kollégiumba nyert felvételt. 1951-től 
1974-ig a Szépirodalmi Könyvkiadó szer-

kesztőjeként dolgozott. 1971-től az Új Írás 
főmunkatársa, majd főszerkesztője volt. 
1992-ben a Széchenyi Akadémia alapító 
tagja. Első két verse 1947-ben jelent meg. 
Első verseskötete, A szárnyas csikó 1949-
ben látott napvilágot. Azóta mintegy negy-
ven kötete jelent meg, amelyek közül töb-
bet a világ számos nyelvére lefordítottak. 
Megszámlálhatatlan hazai és nemzetközi 
szakmai, valamint állami kitüntetés tulaj-
donosa. 1975-ben az irodalmi Nobel-díjra 
felterjesztettek között szerepelt. Az utóbbi 
évtizedek magyar irodalmának egyik leg-

nagyobb arányú költői művét építette fel. 
Költői pályájával hírnevet szerzett szülő-
falujának és Pest megyének éppúgy, mint 
hazánknak, Magyarországnak.

Biatorbágyi Körkép

Tanévindító lendület
A tanévkezdés ürügyén tanévindító szakmai találkozóra kaptak meghívást a város óvodáiban és iskoláiban nevelő-, tanítómunkát végző peda-
gógusok az önkormányzattól. A Faluház nagytermében augusztus 27-én rendezendő esemény hátteréről a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
köznevelési referense, Ihászné Pálfi Katalin tájékoztatta lapunkat.

2013 augusztusában hagyományteremtő céllal rendeztünk tanév-
indító szakmai napot a város pedagógusai számára. Ennek aktua-
litását egyrészt az iskolai oktatást érintő, nagy horderejű országos 
változások adták, másrészt az ettől függetlenül zajló helyi esemé-
nyek. Városunkban, a lakossági igényhez igazodva, a 2012–2013-as 
tanévtől az addig monolit általános iskolai rendszer négypólusúvá 
vált. A Biatorbágyi Általános Iskolából önálló intézménnyé vált a 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola, emellett a testületi kép-
viselők két keresztény szellemiségű oktatási intézmény megalaku-
lását, újraindulását is támogatták. 64 év kényszerszünet után ismét 
megnyílhatott az 1948-as államosítással betiltott Biai Református 
Iskola, és a Torbágyi Katolikus Egyházközösség papi vezetőjének, 
Bohn István főtisztelendő esperes atyának védnökségével elkezdőd-
hetett a tanítás az alapítványi fenntartású Mezőörsi Magyar Mű-
hely ÁMK Biatorbágyi Czuczor Gergely tagiskolájában is.

A tanévindítóval alkalmat teremtettünk az új iskolák bemu-
tatkozására a biatorbágyi pedagóguskar előtt, valamint lehetősé-
get biztosítottunk arra, hogy az oktatási rendszer átalakításának 
következményiről a helyi pedagógusok első kézből kaphassanak 
tájékoztatást a tankerület újonnan kinevezett vezetőjétől. A vissza-
jelzések alapján a rendezvény elérte a célját. Tettünk egy lépést an-
nak érdekében, hogy Biatorbágyon egymás iránt nyitott, barátsá-
gos szakmai légkör alakuljon ki, és lélekben megerősödve vágjunk 
a bizonytalanságokat is magában rejtő 2013–2014-es tanévnek.

Eltelt egy év. Ismét úgy érezzük, hogy érdemes közösen szám-
vetést tartanunk és előretekintenünk. Tapasztaltabbak lettünk az 
együttműködésben, de bőven vannak még nyitott kérdések, ezért 

újfent nagy várakozással tekintünk a Budakeszi Tankerület vezető-
jének, Hoyos Sándornénak a tájékoztató előadása elé. Az elmúlt évhez 
hasonlóan idén is szeretnénk bemutatni a pedagógiai szakszolgálat 
sokrétű tevékenységei közül egyet, amelyet talán kevésbé ismerünk. 
A logopédia és a nevelési tanácsadás mellett a korai fejlesztés rit-
kábban kerül a látókörünkbe, ezért meghívtuk a dr. Vass Miklós 
Alapítvány munkatársát, a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ 
vezetőjét, Dudás Esztert, aki a korai fejlesztés és a később kialakuló 
magatartási zavarok és iskolai tanulási kudarcok közötti összefüg-
gésekről tart szakmai előadást. Emellett természetesen városunk 
vezetői tájékoztatást nyújtanak a mögöttünk álló ciklusban végzett 
munkáról és a jövőbeni terveikről. Szót ejtünk a köznevelési intéz-
mények részvételéről a város közművelődési életében, mindazokról 
a civilszervezetek vagy az önkormányzat által szervezett progra-
mokról, amelyek kiegészítik, színesítik az óvodai és az iskolai éle-
tet. Emellett lehetőséget biztosítunk minden intézményvezetőnek, 
hogy néhány mondatban megfogalmazza a 2014–2015-ös tanévre 
vonatkozó legfontosabb gondolatait, az előttünk álló év mottóját.

Szeretnénk, ha az idei rendezvény is hozzájárulna a derűs tan-
évkezdéshez. És hogy ne csak szellemi táplálékban részesüljünk, az 
óvónők erre az alkalomra külön is készülnek, így meghirdethetjük 
a legfinomabb óvodai sütemények versenyét. A kóstolókra a szüne-
tekben, az eredményhirdetésére a nap zárásaként kerül sor.

Minden biatorbágyi pedagógust szeretettel várunk a Faluház-
ba 2014. augusztus 27-én reggel 9 órára.

Ihászné Pálfi Katalin
a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal köznevelési referense

Magunknak tartozunk
Biatorbágy önkormányzata a településen 
élők mindennapi problémáinak megol-
dása mellett fontosnak tartja történelmi 
hagyományaink, értékeink megőrzését és 
ápolását. Olyan eligazodási pontok élte-
tését és fenntartását, amelyek a nemzet, az 
ország, a helyi közösségek, a családok vagy 
az egyének szempontjából közös erővel, 
sorsvállalásra, összefogásra, az egymáshoz 
tartozás érzésének erősítésére szolgálnak.

Idén a nemzeti összetartozás napjára a 
300 éves torbágyi katolikus egyházközös-
ség Szűz Mária neve temploma mellett és 
a város Trianon-emlékművének tőszom-
szédságában épült újjá a torbágyi ország-
zászló. A trianoni országcsonkolásra emlé-
kezve egy év különbséggel 1934-ben Bián 
avattak országzászlót, 1935-ben pedig 
Torbágyon. Tarjáni István polgármester 
kezdeményezésére a jelenlegi önkormány-
zat így előbb Bián állította fel újra a koráb-
bi vezetés által elbontatott emlékművet, 
majd Torbágyon építette újjá összetarto-
zásunk jelképét.

A torbágyi országzászló felavatásának 
és megáldásnak ünnepén Szakadáti László 
alpolgármester mondott beszédet. Egye-
bek között kifejtette, hogy meg kellene 
keresnünk és fel kellene tárnunk azokat 
a világhatalmi okokat, amelyek 1920-ban 
Magyarország területi és nemzetcsonkí-
tását eredményezték. Amint mondta, az 
országzászló-avatás világos állásfoglalás 
a magyar nemzeti és történelmi hagyo-
mányok mellett. A mai magyarság szá-
mára vallási felekezetektől és nemzetiségi 
hovatartozástól függetlenül a biztos ál-
lamiságtudat és az ezeréves hit őrzi a ha-
zát minden szívben. Szakadáti László arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az országzász-
ló újraavatása a jelenünkön át több száz 
év magyar történelmét köti a jövőnkhöz. 
Tartozunk egymásnak összefogással, érté-
keink védelmével, megőrzésével, hazánk és 
egymás iránti hűségünkkel.

A Nagy Tibor képviselő jóvoltából meg-
született és felállított Trianon-szobornál 
tartott megemlékezésen Raffai Ernő törté-

nész mondott beszédet. A megemlékezést 
Kisteleki Zoltán előadóművész és Sebők Mó-
nika, az operaház magánénekese közre-
működésével a Feleki László karnagy által 
vezényelt Szakály Mátyás Férfikórus tette 
ünnepélyessé.

eMeL

Családbarát Biatorbágy
Városunk néhány hete egy olyan, jelenleg 41 tagú közösségnek válhatott tagjává, ahol a húzó nevek 
Kaposvár, Esztergom, Zalaegerszeg, Szentes, Nagykőrös, Veszprém, Gyula, Csopak, Sárvár és Tata. 
A magyarországi települések ezen elit klubja nem más, mint a családbarát önkormányzatok.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(NOE) 2006 óta minden év július 11-én, 
a népesedés világnapján a pozitív példák 
megerősítése céljával adja ki a Családbarát 
Önkormányzat díjat, amit az idén a helyi 
nagycsaládos egyesület felterjesztése nyo-
mán Biatorbágy is elnyert. A sárvári díját-
adó ünnepségen Varga László képviselő, a 
közművelődési, ifjúsági és sportbizottság 
elnöke vette át az erről szóló díszes okle-
velet az országos családszervezet elnöké-
től. A képviselő köszönetképpen elmond-
ta, hogy ennek a díjnak az igazi értékét 
az adja, hogy nem egy szárazon felsorolt 

szempontokat kipipáló rendszernek való 
megfelelés eredménye, hanem a legna-
gyobb taglétszámmal működő biatorbágyi 
civil szerveződés, a nagycsaládos egyesület 
meglehetősen szubjektív érzésén alapuló 
javaslattétel alapozza meg azt. Egyúttal 
hangsúlyozta, hogy miközben öröm és 
megtiszteltetés egy ilyen elismerés tulajdo-
nosává válni, egyben nagy felelősséget is ró 
egy városvezetésre, hogy a jövőben is méltó 
maradjon rá. Erre szerinte biztos garanciát 
jelenthet, hogy a jelenlegi, 12 tagú képvise-
lő-testület összesen 34 gyermek szüleinek 
és 19 unoka nagyszüleinek mondhatja ma-
gát. S egy ilyen adatsor a jogos atyai büsz-
keségen túl sok minden másra is kötelez.

A NOE vallja, hogy a családok jólléte 
nem csupán az anyagiaktól függ, hanem 
attól is, hogy milyen a közérzetük abban a 
lakókörnyezetben, azon a településen, ahol 
mindennapjaikat élik. A Magyarországot 
és egész Európát sújtó súlyos demográfiai 
helyzet miatt kiemelkedően fontosnak tar-
tanak minden olyan programot, szándé-

kot, intézkedést, ami a családok bizton-
ságérzetét növeli annak érdekében, hogy 
merjenek gyermekeket vállalni. Úgy látják, 
sok mindent lehet tenni a családok érdeké-
ben, ha van rá akarat, megfelelő szemlélet, 
és igazán fontos a település vezetőinek az 
ott élő családok sorsa, közérzete, a szó ne-
mes értelmében vett jólléte. Gyakran nem 
is anyagiakról, hanem mindössze szerve-
zési kérdésekről, odafigyelésről van szó. És 
persze arról is, hogy a település vezetése ne 
hivatalként, hatóságként, hanem ténylege-
sen a települést szolgáló testületként tevé-
kenykedjen, és ne váljon minden pozitív 
törekvés a pártpolitika áldozatává.

Az e felfogás jegyében beérkezett javas-
latokat mérlegelve dönt az egyesület or-
szágos vezetősége évente a kitüntető cím 
odaítéléséről. A családbarát díjról és a ki-
tüntetett településekről a www.noe.hu, va-
lamint a www.biatorbagy.hu honlapon lehet 
bővebben olvasni. BK
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Együtt ünnepeltünk
Újra eltelt egy esztendő, s június végén újra alkalmunk volt a közös ünneplésre. 
Nekünk biatorbágyiaknak, családjainknak, barátainknak. S a hozzánk testvérvá-
rosainkból vendégségbe érkezőknek, rokonoknak, barátoknak, régi ismerősök-
nek. Az idei Városünnepünkön az „Egy tőről fakadunk” üzenettel folytatódott 
az elmúlt években megkezdett „Isten hozta Európa szívében” és „Egy nemzet, 
egy család” gondolatkör. Hiszen országhatároktól, történelmi koroktól és ak-
tuálpolitikai helyzettől függetlenül összeköt bennünket a múlt, s az a misztikus 
lelki-szellemi kiindulópont, amelyhez időről időre vissza lehet és vissza érdemes 
térni. A mostani közös ünnepléshez ráadásul különleges alkalmat kínált a Herb-
rechtingennel huszonöt esztendeje, a ciprusi Kitivel pedig tíz éve fennálló test-
vérvárosi kapcsolatunk. A négynapos programsorozat mindenkinek bőséggel kí-
nált alkalmat a kikapcsolódásra, a visszaemlékezésre, régi barátságok ápolására 
és újak alakítására egyaránt.

Az elmúlt negyedszázad testvérvárosi történéseire visszatekintő fotókiállí-
tás, a magyar–görög zenei est, a negyvenes évek kitelepítéseinek hátterét elemző 
konferencia, a torbágyi katolikus közösség 300 éves múltjáról szóló évkönyv be-
mutatója, a székelyek világháborús harcairól szóló dokumentumfilm vetítése, a 
receptbe csomagolt családmesék és a német kitelepítési emlékhely avatóünnep-
sége elsősorban a közös múltunk közös felidézésére adott lehetőséget. Számta-
lan kulturális csoportunk színpadi előadása, a lakóhelyünk gyarapodását jelző 
új beruházások átadó ünnepségei, a különféle városi kitüntetések átadása, az 

Például
Biatorbágy Városért életműdíjban részesíthet a képviselő-testületünk 
olyan, helyben született vagy huzamosabb ideje itt élő személyeket, 
akik aktív tevékenységükkel legkevesebb 25 éve kiemelkedően szol-
gálják a település közösségét, öregbítik a település jó hírét. Életpá-
lyájukkal közmegbecsülést vívtak ki maguknak, s szakértelmük és 
életvitelük példamutatásként szolgálhat mindannyiunk – különös te-
kintettel a felnövekvő ifjú nemzedékek – számára.

A városatyák az idén úgy ítélték meg, hogy e feltételek ráillenek egy 
köztünk élő orvos doktorra, aki pontosan 43 éve gyógyítja, ápolja 
töretlen hivatástudattal szülőfaluja betegeit, miközben helytállása 
civil életében családfőként és egyházi elöljáróként egyaránt példa-
értékű. Dr. Stierbach Imre a megérdemelt önkormányzati elismerést 
a júniusi Városünnep hivatalos nyitóünnepségén vette át Tarjáni 
István polgármestertől testvérvárosaink küldöttségeinek jelenlété-
ben, a város széles nyilvánossága előtt.

Dr. Stierbach Imre
Négygyermekes, szűkös körülmények között élő biai család szor-
galmas gyermekeként már iskoláskorában az élővilághoz kötődő 
tudományok kötötték le leginkább a figyelmét. 1965-ben orvos-
tanhallgató lett, s 1971-ben az országban akkoriban ritkaságnak 
számító tanácsi ösztöndíjjal, cum laude fokozattal vette át diplo-
máját. Frissen végzett doktorként nagy odaadással és hivatástu-
dattal állt munkába első s a mai napig egyetlen munkahelyén, a 
Táncsics utcai rendelőben. Mára túlzás nélkül mondható el róla, 
hogy mint háziorvos, kezei alatt jó néhány biatorbágyi család több 
generációja gyógyult és gyógyul betegségeiből. Betegei és kollégái 
egyöntetű bizalmát, tiszteletét és szeretetét mondhatja magáénak.

A lelkek ápolására is nagy gondot fordít. Feleségével együtt év-
tizedek óta elhívatott tagja a biai református egyházközségnek. 
1993-tól 19 esztendőn át volt a presbitérium tagja, az utolsó há-
rom évben egyben főgondnoka is. Ez idő alatt olyan nagyjelentő-
ségű eseményeknek volt cselekvő részese, mint a templomfelújítás, 
az új gyülekezeti ház és lelkészlakás felépítése, valamint a biai re-
formátus felekezeti iskola újraindítása.

Keresztyénsége azonban nem korlátozódik csupán a templom-
ra. Családja körében éppúgy, mint rendelőjében a betegei között 
krisztusi szeretetben éli mindennapjait. Feleségét, a már felnőtt 
lányait és öt unokáját Isten ajándékának, orvosi hivatását pedig 
Istentől kapott küldetésnek tekinti.

(részlet a díjátadón elhangzott méltatásból)
Biatorbágyi Körkép

Egy batyuval… – Mit einem Bündel…
Városünnepünk vasárnap délelőttjén a le-
leplezésre váró német kitelepítési emlék-
hely körül sokak elmerengő csendben gyü-
lekeztek. Mintha e tétova csendességben 
testesült volna meg az egyébként érthető és 
indokolt kettősség: vajon ünnepelni vagy 
emlékezni jöttünk? Sokakban a mai napig 
is gyógyulatlan, fájó sebeket ápolni, vagy 
egy a helyi németség életében rendkívüli 
nap rendkívüli eseményének örvendeni?

Rack Ferencné, a városi német nemzeti-
ségi önkormányzat elnök asszonya szólt a 
biatorbágyi és testvérvárosi vendégekhez 
elsőként, s kezdő mondatában máris fel-
oldotta e súlyos dilemmát: „Ma emlékezni 
gyűltünk össze, de egyben ünnepnap is ez 
a mai.” A továbbiakban rámutatott arra, 
hogy egyaránt fontos emlékezni azokra a 
Németországból érkező telepesekre, akik 
az 1700-as években fájdalommal tele, de 
hittel és reménységgel telve érkeztek Ma-
gyarországra, és fontos emlékezni azokra 
az értelmetlen intézkedésekre is, amelyek 
a 20. században országos szinten 200 ezer 
német ajkú magyar elűzetéséhez vezet-
tek. A tragédia helyi mértékét szemléltetve 
megemlítette, hogy 1946-ban csak Torbá-
gyon 294 házat és a német lakosok mező-
gazdasági termőterületének több mint 
nyolcvan százalékát vették el, miközben a 
kollektív bűnösség elvét a kisgazdák és a 
szociáldemokraták elvetették, ugyanakkor 
a kommunisták és a parasztpártiak viszont 
a hazai németséget kivétel nélkül ki akar-
ták volna telepíteni.

Ezt követően elmondta, hogy tíz évvel 
ezelőtt a német nemzetiségi önkormány-

zat kezdeményezésével indult el a kitele-
pítési emlékmű megvalósításának terve, 
s a kitartó munka és összefogás eredmé-
nyeként születhetett meg. Egyúttal kö-
szönetet mondott mindazoknak a helyi és 
herbrechtingeni közösségeknek és magán-
személyeknek, akiknek a támogatásával 
68 évi várakozás után elkészülhetett a mű, 
amelynek alkotója Lelkes Márk biatorbágyi 
szobrászművész, aki e történelmi eseményt 
nagy alapossággal körüljárva alkotta meg 
a művét.

A köszöntők sorát Soltész Miklós, az 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár, Thomas 
Diem, Herbrechtingen polgármester-he-
lyettese, valamint Ritter Imre, a magyar-
országi németek országgyűlési szószólója 
folytatta. Végezetül Tarjáni István polgár-
mester mondta el gondolatait. Elöljáróban 
értetlenségének adott hangot, hogy miért 
is kellett az előző városvezetésnek hosszú 
időn át akadályoznia a német kisebbség 

jogos és elvitathatatlan emlékmű-állítá-
si törekvéseit. Ezt követően pedig abbé-
li reményét fejezte ki, hogy a most meg-
szentelt és megáldott emlékhely nemcsak 
az emlékezést, hanem a megbékélést is 
örökre szolgálni fogja. E szándékot meg-
erősítendő a szoboravatást a hat testvér-
város vezetőinek közös faültetése követte. 
A tiszafacsemete ezentúl az összefogás és 
az összetartozás jelképeként fog újabb és 
újabb ágakat hozva lombosodni az emlék-
mű közvetlen közelében. A ceremónia alatt 
és azt követően, a nap további részében 
zajló nemzetiségi kulturális bemutatókon 
a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar, a né-
met–magyar testvérvárosi egyesített kórus, 
a Füzes Táncegyüttes, a Herbrechtingeni 
Zenekar és a Ritsmann Iskola növendékei 
váltották egymást a színpadon.

A délutáni hangulatos, táncos-zenés 
rendezvény közben a közönség közül so-
kan egy-egy percre vissza-visszatértek a 
szoborhoz. Körbejárták, meg-megálltak. 
Ünnepeltek, emlékeztek, megbékéltek… 

VargaL.

HÍ D
újra sokakat vonzó zenés felvonulás színesen 
pezsgő jelenünkről nyújtott keresztmetsze-
tet. A városunk nevezetességeit megismerte-
tő kerékpáros kirándulás, a sokféle családi és 
gyermekprogram, az itt élőknek találkozás-
ra és barátkozásra lehetőséget adó változa-
tos alkalmak sokasága elsősorban a jövőnek, 
az egyre több szállal ide kötődő közösségnek 
szóltak. A mostani Városünnepünkön múlt, 
jelen és jövő jól megfért egymás mellett. Egy-
szerre, együtt voltak, együtt lehetettek jelen. 
Az ünnepi borcsapolást követő koccintás köz-
ben megszámlálhatatlanul sokszor elhangzó 
„Egészségünkre!” jókívánság minden esetre 
egy hagyománytisztelő, ugyanakkor életerős, 
jókedvű és nem utolsósorban bizakodó jövő-
képű városi közösség együtt ünnepléséről ta-
núskodott.
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MIÉNK ITT A TÉR
Willingerék szép portája
 Szép porta Biatorbágyért elismerésben részesült Willinger Antal és felesége az idei Városünnepen. Tóni bácsi és Annus néni a nyolcadik X kör-
nyékén járó életkoruk ellenére egész évben odafigyelő gondossággal tartják rendben lakóházuk környékét, művelik annak udvarát és kertjét. 
Ezért az ez évi négy jelölt ingatlan közül – a szakmai zsűri véleményével teljes egyetértésben – a város képviselő-testülete nekik ítélte oda a kul-
turált kertvárosi lakókörnyezet példaértékű ápolásáért járó emléktáblát és oklevelet.

Az elismerés írásos indoklása
A házaspár 1960 óta lakik a város e csendes, rendezett utcá-
jában. Házukat, kertjüket egész évben tiszta, ápolt környezet 
jellemzi. Tavasztól őszig házuk előtt végigmenni különleges 
élményt jelent, hiszen az előkertben pompázó rózsakert illata 
már távolról fogadja, és messzire továbbkíséri az arra járót. 
A ház udvarában szintén különféle rózsafajták sorakoznak 
hosszú sorokban. Az amatőr virágkertészet mellett ápolt, sa-
ját nevelésű palántákból ültetett veteményeskert is található 
az ingatlanon, sokfajta haszonnövénnyel. A nyolcvanharma-
dik és hetvenkilencedik életévében járó házaspár magas élet-
kora ellenére a kert ápolását maga végzi egész esztendőben 
(csupán az utóbbi években és pusztán a kert felásásában szo-
rulnak fiuk segítségére). Annus néni gyönyörű, szapora virá-
gaiból szívesen és gyakran ad egy-egy tövet vagy hajtást aján-
dékba ismerőseinek, így manapság már nem csupán náluk, 
hanem a város igen sok kertjében illatozik Willinger-házból 
származó virág.

VéeL

Félidőben
A háztáji gazdálkodók dolgát a gyakori kánikulával párosuló felettébb csapadékos időjárás nehe-
zíti az idén nyáron. Köztük a Magyarország legszebb konyhakertje mozgalomba benevezett helyi 
versenyzőkét is. Hol a sár, hol a rekordmennyiségű gyom, hol a párás időben könnyen terjedő 
növénybetegségek adnak pluszmunkát a kertészkedő családoknak. A szépen gyarapodó termés 
azonban mindenkit kárpótol a fáradságért. A szakértő zsűri június közepi első szemléjén látot-
tak alapján egyelőre teljesen nyílt a kertverseny kimenetele, a végső győzelemre többen is esélye-
sek. Így a nyár végi, második zsűrizés tapasztalatai sokat fognak nyomni a latban a végső sorrend 
megállapításában: melyik lesz, kié lesz az idén Biatorbágy legszebb konyhakertje.

BK – info: Nyíri Gabi

Vár a mászóvár
A gyermekek és a szülők örömére az idén nyáron megnőtt és megújult a város két legna-
gyobb köztéri játszótere. A Fő téren függőhíd, új csúszda, mászóka, libikóka és körforgó, 
a Herbrechtingen téren pedig egy komplett, háromtornyos kalandvár kapott helyet. Ez-
zel egy időben a régebbi játékszerek felújítása is megtörtént. A magyar gyártmányú és 
az EU-s biztonsági szabványoknak mindenben megfelelő új játékszerek átadását követő 
szülői javaslatoknak helyt adva a közeli hetekben még néhány további új játék és padok 
kihelyezésére kerül sor. Az ősszel pedig több, árnyékot adó fa telepítése is megtörténik. 
A képviselő-testület az idén a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnökének, Varga 
Lászlónak a javaslatára az eddig szokásos fejlesztési és karbantartási összeg többszörö-
sét különítette el erre a célra a város költségvetésében. A közterületi játszóterek felújítási 
programja a tavaly elkészült Füzes-patak parti játszótérfejlesztés és a most elvégzett mun-
kák után 2015-ben várhatóan újabb két játszópark korszerűsítésével folytatódhat.

BK

Zöld völgyi sokadalom
Június utolsó hétvégéjén birtokba vették a biatorbágyiak az uniós városközpont-rehabilitációs pályázat keretében átalakított, sok elemében meg-
szépült és korszerűsödött Füzes-patak partot. Az ilyenkor általánosan szokásos nyakkendős, gyöngybokrétás, mindenki mindenkinek mindent 
megköszön típusú avatóünnepség azonban ezúttal elmaradt. Helyette már „nyitáskor” gyerekzsivajjal, labdapattogással, zeneszóval, bringóhin-
tókkal, vásári komédiásokkal, azaz élettel telt meg két napra a vízparti liget.

Normális ember ilyet nem csinál. 
Dehogynem!
Az alkalmilag felállított műfüves pályán 
közel másfél napon át – egészen ponto-
san 2014 percen keresztül – éjjel-nappal, 
váltott csapatokkal a focisoké volt a te-
rep. A több mint 600 résztvevőt megmoz-
gató tömegsportrendezvény házigazdái, a 
Schindler Szabolcs vezette Hat Lépés Egye-
sület tagjai vasárnap estére – a majd 34 

órányi kialvatlanságtól karikás szemekkel 
ugyan, de – örömmel nyugtázták, hogy az 
óvodásoktól az öregfiúkig minden korosz-
tályból bőségesen akadtak versengő csapa-
tok. Még a színészválogatott, a Pest Megyei 
Labdarúgó Szövetség és a sportújságírók 
csapata is ellátogatott hozzánk, és több 
környező településről is érkeztek vendégjá-
tékosok. Egyaránt nagy szeretettel fogadta 
a közönség a Táncsics utcai Fészek műhely 
fogyatékosainak, illetve a látássérültek 
és vakok intézetének válogatott focisait. 
Utóbbiak csörgőlabdás edzésbemutatót 
is tartottak a drukkereknek. A tét nélküli 
focitorna záró meccsét a Viadukt Öregfiúk 
játszotta az önkormányzat csapata ellen, 

ahol az öreg rókák hallatlan rutinjukkal 
kerekedtek felül a Tarjáni polgármester 
irányításával pályára lépő ellenfelükön. 
Mindeközben a passzív focisták a pálya 
melletti sátorban közösen követhették 
nyomon élőben a brazíliai foci VB esemé-
nyeit, amely meccseken csupán a technikai 
tudás volt magasabb, mint a palánkos „Fü-
zes Arénában”. A játékkedv és a lelkesedés 
bizonyosan nem.

BIKA! Ezt jól kifőzted nekünk. 
A sportbarátok mellett nem maradtak éh-
koppon a kultúrafogyasztók sem ezen a 
hétvégén. A patak menti funkcióbővítő 
beruházás helyi közösségformálást segítő, 
úgynevezett miniprojekt-pályázata támo-

gatásával a patakpart egyéb helyszínein 
a BIKA, azaz a Biatorbágy Közművelődé-
séért Alapítvány szervezett színes szabad-
idős programokat. Bőséges „étlapról” vá-
logathattak a Nonstop Kultúrmaraton 
vendégei. Előételként egérparádé, Ludu 
kézműves bütykölés, Babuka Játszóház és 
Néder Norbi körhintája volt a kínálat. Főfo-
gásként a BÁBaKalács bábszínház, a Tinta-
ló Cirkusz, a Csavar Színház és az Évkerék 
Társulat előadásaiból, desszertként pedig 
Éliás Gyula Jr. és a Back II Black együttes 
szabadtéri koncertjei közül lehetett válo-
gatni. A kétnapos, szinte megállás nélküli 
családi programok biatorbágyi vendégei 
közül a legtöbben nem sokat finnyáskod-
tak, végigették a teljes menüt. Ők aligha-
nem egyetértettek az új szabadtéri Völgy 
Színpad hátteréül szolgáló felirattal: „Jó itt 
élni! Jó itt lenni!”

vargalac

Irány az ETNA!
A jól tájékozottak tudják, hogy az Etna Szicíliában fekszik, s a világ egyik legaktívabb 
tűzhányója. A még tájékozottabbak pedig azt is tudják, hogy az ETNA egyben az Ez a 
Te Napod! – Biatorbágyi Ifjúsági Nap közismert rövidített neve. S akik ezt nem tud-
ják? Nos, őmiattuk olvasható itt és most ez a fontos hír.

Az ETNA az idén augusztus 23-án fog „kitörni” a Fiatalok a Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület rendkívül aktív, felszín alatti mozgolódásának következtében. Legforróbb 
pontja Biatorbágyon, a Szabadság út 74.-ben, a Kisvillában lesz. Délután 3-tól Raku 
kerámiázás Németh Laci keramikussal, gyorstalpaló zsonglőrtanfolyam a Flameflowers 
csapatával, a Ládafia Cirkusz szenzációs produkciói és tűzzsonglőr-bemutató várják 
az ETNA 2014 résztvevőit. A rendezvény az önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően ingyenesen látogatható. További részletekért kattints ide: www.fifike.blogspot.hu!
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MoZAIK
Díjazott doktorok
A Városünnep hivatalos nyitórendezvényén nyújtotta át Tarjáni István polgármester a képviselő-testület által arra méltónak talált két köz-
tiszteletben álló doktorunknak a Biatorbágyért kitüntetést. Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos és dr. Tálas-Tamássy Tamás felnőttháziorvos 
a település lakóinak egészségügyi ellátásában magas színvonalon végzett több évtizedes munkájával, valamint a város társadalmi, szociális és 
gazdasági fejlődésében folytatott kiemelkedő önkéntes tevékenységével érdemelte ki a magas rangú városi elismerést. (BK)

Dr. Juhász Zsuzsanna
Tősgyökeres biatorbágyi családjában már gyermekként meghatá-
rozó indíttatást kapott a pályaválasztásban. Védőnő édesanyjától 
szinte örökségül kapta az elesetteken, betegeken való segítéshez a 
késztetést. Egyetemi tanulmányit befejezvén a tatabányai kórház-
ban szerzett szakképesítést, majd 1997-ben, visszatérve szülőfalu-

jába, a település első gyermekorvosa lett az állami gyermek-egész-
ségügyi ellátórendszerben. Napi munkája mellett rendszeres 
vendége fővárosi és országos szakmai rendezvényeknek.

Az elmúlt évtizedben sok szakmai, emberi és anyagi áldozatot 
vállalva – az önkormányzat komoly segítségét is megkapva – lét-
rehozta a Baross utcai Hétszínvirág Gyermekegészségügyi Köz-
pontot, jelentősen hozzájárulva ezzel a város egészségügyi ellátó 
rendszerének minőségi javulásához. Egyik alapítója és vezetője a 
2000-ben életre hívott Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egye-
sületnek. E civilszervezet szerteágazó munkájából kiemelendő, 
hogy egy általuk szervezett jótékonysági rendezvény indította el 
Biatorbágyon a ma már természetesnek vett nőgyógyászati ren-
delés megszervezését. A későbbiekben pedig a betegségmegelőzés 
érdekében számos szűrőprogram valósult meg óvodáinkban, isko-
láinkban kezdeményezésükkel, részvételükkel. Vezetésével az egye-
sület megbízható és aktív partnere az önkormányzatnak az Egész-
séges Biatorbágyért Népegészségügyi Program koordinálásában és 
végrehajtásában.

Pályáját meghatározza a szakmai igényesség, a töretlen elhiva-
tottság és a kötelező gyógyító ellátáson felüli, önként vállalt orvosi 
munka a betegségmegelőzés és az egészséges életmódra való neve-
lés területein.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás
Baráti és rokoni kapcsolatai révén 1954 óta van kapcsolatban Bia-
torbággyal. Később, ideköltözvén, 1981-től nyugdíjba vonulásáig 
a település egyik körzeti orvosaként dolgozott. Azóta József Attila 
utcai rendelőjében háziorvosként gyógyítja, kezeli pácienseit a mai 
napig is. 

Orvosi praktizálása mellett 1990 óta rövidebb megszakítások-
kal aktívan részt vesz az önkormányzat munkájában – választott 
képviselőként, szakbizottsági tagként. Két ciklusban az egészség-
ügyi bizottság elnöki tisztét töltötte be. E társadalmi megbízatásai 
során tevékenyen vett részt a település egészségügyi rendszerének 
széles körű fejlesztésében. Első elnöksége alatt a gyermekorvosi ren-
delés kialakításához nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, valamint 
a torbágyi körorvosi és a fogászati rendelő korszerűsítésében szer-
zett érdemeket. Második elnöki ciklusa idején sikerült a központi 
ügyelet működtetését megszervezni és elindítani. Alapító tagja az 
Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesületnek. Ismeretterjesztő 
előadásai gyakran színesítik művelődési házunk programkínálatát.

Közéleti tevékenységét a szakmai területek mellett közösség-
szervező szerepvállalás is jellemzi. E munka sokak által ismert és 
elismert eredménye az ezredforduló környékén általa alapított, 
és sok éven át a vezetésével működő Biatorbágyi Polgári Kör civil 
egyesület, illetve az egyesület bábáskodásával megjelentetett – ak-
koriban a helyi nyilvánosság egyik fontos pillérekének számító – 
Viadukt című havi újság kiadása. 

Az idén ősztől, oklevelének kézhezvételének 50. évfordulóján, 
immár aranydiplomás orvosként végzi gyógyító munkáját Biator-
bágyon.

Éljenek a gyógyítók!

Az 1881-ben ezen a napon született Sem-
melweis Ignácra, az „anyák megmentőjére” 
emlékezve július 1-jén, a magyar egészség-
ügy napján köszöntik országszerte minden 
évben az egészségügy dolgozóit. Városi ün-
nepségünkön az idén Sólyomvári Béla képvi-
selő, az egészségügyi és szociális bizottság 
tagja szólt az ünnepeltekhez. Mindazok-
hoz, akik a gyógyítás és a betegségmeg-
előzés területén szolgálják áldozatos mun-
kájukkal nap mint nap a biatorbágyiakat. 
Majd Tarjáni István polgármester olvasta 

fel az idei Szász Gyula Egészségünkért díj 
kitüntetettjének – a több mint négy évtized 
fogorvosi szolgálat után az idén nyugdíjba 
vonuló dr. Meisels Erzsébet doktornőnek – a 
méltatását, aki az elismerést váratlan el-
foglaltsága miatt egy későbbi időpontban 
vette át.

Ezután a város egészségügyi ellátásá-
ban dolgozó kerek évfordulósokat köszön-
tötték: Kovácsné Sz. Mária 35, Bere Erika 30,  
Tóthné Jeneses Katalin és Orosz Ágnes 15, Ka-
rap János 10, valamint Ficsorné Schaffer Ágnes 

5 éves, helyben végzett munkája köszöne-
téül kapott virágot és ajándékot.

Beszédében Sólyomvári képviselő a la-
kosság és a városvezetés nevében elmon-
dott köszönete mellett saját pozitív ta-
pasztalatain keresztül mutatott rá, hogy 
a magyar egészségügy alapvetően meg-
bízható. Szerinte – a sok megoldásra váró 
gond ellenére – akik leegyszerűsített álta-
lánosságban az egészségügy egészéről be-
szélnek negatívan, azok csupán a legendás 
magyar panaszkultúra által felnagyított 
esetek alapján ítélnek. A gyógyítómunka 
eredményességének nagyobbik része az el-
hivatott és jó szakértelemmel rendelkező 
személyeken múlik. S e tekintetben igen 
jó színvonalon állja meg a helyét a magyar 
egészségügy. Az elmúlt években történt or-
szágos változások közül pozitív példaként 
kiemelte, hogy a dohányzás elleni küzde-
lemben méltán WHO-díjat kapott hazánk, 
a mentőszolgálat rohammentőinek felét 
sikerült újakra cserélni, s hogy a – Biator-
bágyon már évek óta ingyenesen biztosí-
tott – méhnyakrák elleni HPV elleni oltást 
hamarosan mindenhol bevezetik.

Az ünnepség további részében Molnár 
György harmonikaművész virtuóz hang-
szeres játéka szórakoztatta az ünnepelt 
gyógyítókat. A Faluház szervezői figyelmes 
házigazdaként saját készítésű, hajtoga-
tott virággal kedveskedtek vendégeiknek. 
A Semmelweis-napi délutánt ünnepi koc-
cintás, szerény fogadás és hangulatos hát-
térzene melletti kötetlen beszélgetés zárta.

BÉKÁ

Dr. Meisels Erzsébet 1970-ben vette át diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Fogorvosi Karán. Néhány hónapos enyingi kitérő után 1971. április 1-jétől egész szak-
mai életét Biatorbágyon töltötte. 2014 áprilisi nyugdíjba vonulásáig több mint 43 évet. 
A mai ideges, változó világban imponáló kitartással élt hivatásának biatorbágyi betegei 
között. Az eltelt évtizedek alatt a páciensekből közeli ismerősök, sokukból barátok let-
tek, a megszólítás egyre gyakrabban a keresztnév lett. Természetessé vált, hogy a doktor-
nő immár tizenhárom éve mindennapjaiban is közöttünk él, magánemberként is bia-
torbágyi lett belőle.

Nem volt véletlen a betegek ragaszkodása. Túl a rokonszenven, barátságon dr. Mei-
sels Erzsébet a szakmai igényességgel is kiérdemelte környezete tiszteletét. Kezdettől 
fogva nagy gondot fordított a korszerű fogászati ellátási alapelvek érvényesítésére. A fo-
gak megmentése az elsőrendű szempont volt tevékenysége során, de empatikus kitar-
tással gondoskodott az esztétikai igények érvényesítéséről is. A naprakész szakmai tá-
jékozottságért rendszeresen fordult meg azokon a fórumokon, ahol a fogászati ellátás 
újdonságait lehetett összegyűjteni. Az így megismert eljárásokat a lehetőségek határain 
belül az elsők között igyekezett bevezetni a mindennapi gyakorlatba.

Dr. Meisels Erzsébet több évtizedes tevékenységével mindvégig méltó követője volt 
dr. Szász Gyulának, ezért Biatorbágy Város Önkormányzata szakmai kitüntetésével feje-
zi ki elismerését a város lakosaiért végzett munkáért.
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Üzenet Simonnak
Hantai Simon, az 1922-ben Bián született, 
majd Franciaországban világhírűvé lett 
festőművész tiszteletére állítatott emlék-
művet a város önkormányzata. A művész 
egykori házának közelében álló szobor-
kompozíció alkotója Szinte János szobrász-
művész, aki maga is több évtizeden át 
Franciaországban élt és alkotott, s nagy 
tisztelője a 20. századi kortárs festészet 

egyik meghatározó alakjának. Ezért külö-
nösen nagy öröm számára, hogy ez lehet az 
első hazai köztéri alkotása. 

A leleplezéskor a művet és alkotóját 
dr. Lelkes Péter formatervező művész, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tagja, helyi ön-
kormányzati képviselő méltatta, s egyúttal 
átadta az általa alapított Hantai-díjat egy a 
képzőművészeti tanulmányait az idei tan-

évben kimagaslóan teljesítő biatorbágyi 
diáknak. Az évente odaítélhető elismerést 
ezúttal Fekete Borbála, a nemrég Pedagógus 
díjban részesült Kiss-Baranyiné Szilágyi Dóra 
7. osztályos tanítványa érdemelte ki.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
úton elnyert 4,5 millió forintos támogatá-
sáért, amely lehetővé tette a több mint két 
méter magas, márványból készült szobor-
csoport megvalósítását, Tarjáni István pol-
gármester mondott köszönetet. 

A szoboravató ünnepségen a szin-
tén biai születésű Juhász Ferenc kétszeres 
Kossuth-díjas költő emlékezett 2008-ban 
elhunyt, testvéreként szeretett barátjára. 
A Hantai egyedi művészi látásmódját visz-
szaidéző műalkotás különlegessége, hogy 
egyik faragott oszlopát is Juhász Ferenc 
egy költői-baráti üzenete díszíti: „HAN-
TAI SIMONNAK – NÉZÉSED CSILLAG-
ÖZÖN. HOGY VOLTÁL: MEGKÖSZÖ-
NÖM. PUPILLÁD HAJNAL-SZIROM, 
SZÍVEDBEN VILÁG-TEMETŐ, AGYAD-
BAN ESZMÉLET-TETŐ. HIÁNYZOL 
TESTVÉREM, BARÁTOM SIMON, TE 
HAJNALOM ÉS ALKONYOM.”

Varga László

MoZAIK

Villa Negra: 16, 13, 10
Biatorbágy változatos és bőséges civil egyesületi-alapítványi palettáján szerényen és a betűrend szabályai szerint az ábécés névsor végén 
húzódik meg a Villa Negra Művészeti Egyesület. Tagjai fiatal, vagy annál talán már egy kicsit idősebb kortárs képzőművészek. Tizenha-
tan. Festők, szobrászok, grafikusok – kollégák, jó barátok. Bár java részük nem itt él, nem itt alkot, mégis kötődnek a városhoz. A legfőbb 
kapocs maga az egyesület alapító elnöke, a biatorbágyi szobrász, Lelkes Márk. Ő fogja össze a művészközösséget, s tőle több műalkotás is 
megtalálható városunkban. A társaság igazi közös 
otthona a nyaranta – az idén immár 13. alkalom-
mal – megtartott Zalaszentgróti Alkotótelep, a 
Csáford-Alsóhegy határában megbújó Villa Negra 
alkotóház. Az elmúlt években ott töltött három-
hetes, közös, intenzív művésztáboraik nyomán 
napjainkra számtalan mű díszíti már a zalai dom-
bok között fekvő hangulatos városka köztereit, 
középületeit. E művésztelepből nőtte ki magát 
maga az egyesület is, amely megalapításának már 
tízéves évfordulóját ünnepli az idén, s ez jó alka-
lomnak kínálkozott, hogy tagjaik Biatorbágyon, 
a Faluházban is bemutassanak egy-egy szeletkét 
a közelmúlt legszebb, legjobb, zalai ihletésű alko-
tásaiból. A kiállítást Kopócsy Anna művészettörté-
nész nyitotta meg, s a biatorbágyi művészetbarát 
és értő közönség egyöntetű véleménye szerint ki-
állítótermünk a valaha itt látható egyik legértéke-
sebb tárlatnak adott otthont ezúttal.

VéeL

Európa-bajnok 
homlokzat
Sajnos még a hazai szaksajtó is csupán mérsékelt lelkesedéssel számolt 
be egy a közelmúltban nemzetközi porondon elért nagyon komoly építé-
szeti-művészeti sikerről. Így alábbi híradásunkat a tájékoztatás mellett 
részben hiánypótlásnak is szánjuk.

Június 12-én jelentették be az Európai Év Homlokzata pályázat gá-
láján Ausztriában, hogy a közönségszavazatok alapján a családi ház 
kategória I. helyezettje, valamint az összesített (családi ház, társas-
ház, középület, panelház és műemlék épület) kategória II. helye-
zettje a Baracza Szabolcs által készített, Balatonudvariban található 

Szkíta Szarvas Ház lett. 
A most elért nemzetkö-
zi sikert 21 ország 237 
benevezett objektuma 
közül hódította el a Bia-
torbágyon élő és alkotó 
okleveles szobrász és res-
taurátor művész. Saját 
biatorbágyi otthonának 
építésekor dolgozta ki 
azt az egyedi díszítőszob-
rászati eljárást, amelynek 
eredményeként mára or-

szágszerte sokfelé – városunkban is több helyen – találkozhatnak 
az utcák figyelmes járókelői a többnyire honfoglalás kori magyar 
motívumkincs felhasználásával készülő szabadtéri alkotásaival. 
A művész azt vallja, hogy a házakon lévő jelek nem csupán díszek, 
hanem a bennük lakók életét is erősítik. Az elmúlt években készí-
tett munkáiról készült fotókiállítást 2012 őszén a Faluházunkban 
tekinthette meg a biatorbágyi közönség. Városunkban gondos és 
értő farestaurátori keze nyomát viselik magukon a torbágyi katoli-
kus templom műemlék oltárának már elkészült, felújított darabjai 
is. (Az oltár felújítási munkálatait bemutató fotókiállítás, amelyet 
Spányi Antal megyés püspök úr nyit meg, szeptember 11-én este 6 
órától lesz megtekinthető a Faluházban.)

VargaL.



Biatorbágyi Körkép 2014. augusztus

1716

MoZAIK

Ezer tó partján Rigófütty
Újabb hangos sikereket és elismerést aratott a Faluház Magdó Ildikó tanárnő ve-
zetésével működő Népiének Műhelye. A „legidősebb”, ma már egyetemista korú 
lányokból álló Rigófütty Énekegyüttes öt tagja az európai uniós vidékfejlesztési 
együttműködést segítő Leader-program keretében a nyáron Finnországban képvi-
selte hazánkat egy nemzetközi folkfesztiválon. Az énekegyüttes – akik rutinos elő-
adóknak számítanak nemzetközi színpadokon – az elmúlt években Európa-szerte 
többfelé mutatták már be dalos műsorszámaikat. Többek között Svédországban és 
a Kárpát-medence szinte minden táján megfordultak. Legnagyobb sikerüket 2008-
ban az ausztriai Grazban rendezett Kórusolimpián aratták, ahol folklór kategóriá-
ban olimpiai bajnoki címet hódítottak el a világ minden tájáról odasereglett éne-
kescsoportok versenyében. Ez alkalommal az ezer tó országában, az északi sarkkör 
közelében fekvő Kaustinen városban rendezett találkozón öt nap alatt 13 fellépésen 
melengették a hálás finn közönség szívét-lelkét dalaikkal, s népszerűsítették a ma-
gyar népi kultúrát.

Varga László

Új lendületben a diákcsere
Herbrechtingenbe érkezésünkkor vendéglátóink többsége jó is-
merősként fogadott bennünket, hiszen júniusban, a biatorbágyi 
diákcserén összebarátkoztunk már néhányukkal. A baráti ölelések 
után gyorsan peregtek az események. A hétvégi Stadtfest változa-
tos programot kínált mindannyiunknak. Hétfőn reggel azonban 
– a nyári szünet ellenére – ismét az iskola padjaiban találtuk ma-
gunkat. A tanórák érdekesek és izgalmasak voltak. Sok érdekes 
programot szerveztek nekünk. Júlia Sárosi külön foglalkozáso-
kon vezetett be bennünket a német nyelv rejtelmeibe. Egy kelle-
mes délutánt töltöttünk el Heidenheimben, másnap megcsodál-
hattuk Ulm gyönyörű sétálóutcáját, majd több mint 700 lépcsőt 
megmászva felkapaszkodtunk az ulmi Münster-be. Nagyszerű 
hangulatban teltek a napok a minigolfpályán, a grillpartikon, és 
a hűsítő fürdőben is. A vendéglátó családokkal töltött idő nagyon 
hasznosnak bizonyult, mert megismertették velünk a helyi szoká-
sokat, a tradicionális ételeket, finomságokat és közben nagyszerű 
lehetőség nyílt a német nyelv gyakorlására. Így a valóságban pró-
bálhattuk ki a nyelvtudásunkat. Rádöbbentünk arra, hogy milyen 
nagyszerű dolog megérteni a más nyelvet beszélő embereket, s az 

idegen nyelv segítségével új barátokkal megismerkedni. Óriási él-
ményekkel tértünk haza. Az önkormányzat támogatásával Német-
országban töltött idő új lendületet adott nekünk a német nyelv 
tanulásához.

A résztvevő diákok nevében: Fórizs Dóri, Hullé Panka, Báder Adolf

A 20. sporttalálkozó 
Júliusban a csallóközi Alistálon járt a Via-
dukt Sportegyesület öregfiúk csapata, ez 
volt a két közösség huszadik találkozója 
1996 óta. A látogatás ezúttal is Nagyme-
gyerben kezdődött, ahol Csóka Éva polgár-
mester asszony vezetésével a hazai focisták 
és feleségeik fogadtak bennünket. A für-
dőhely uszodájában, gyógymedencéiben 
eltöltött jóleső pihenést követően Alistál 
sportközpontjában folytatódott a prog-
ram. Az üdvözlő beszédek és a szíves ven-
déglátás után, este 6-kor mérkőzött meg a 
két csapat a Linka Márton-kupáért. 

A kupát a két focis közösség és Lin-
ka Márton fia, Péter alapította 2006-ban, 
amellyel a kapcsolatot elindító néhai Linka 
Márton emlékét tiszteljük meg évről évre, 
aki Alistál szülötteként 1949-től Ausztrá-
liában élt, majd 1995-től Biatorbágyra köl-
tözött. Itt talált régi-új hazára 2004-ben 
bekövetkezett haláláig. Egész életét átha-
totta a hazaszeretet, amellyel bennünket 

is a kapcsolatok felvételére, a határok által 
szétválasztott magyar közösségek egymás-
ra találására biztatott. Talán mondanunk 
sem kell, hogy kapcsolatunk is minden 
ízében a barátságra és a bizalomra épül, a 
focimeccs csak egy hagyományos ürügy a 
találkozásokra. A magyar–magyar kapcso-
latok 1996-óta Felvidék irányába is sokat 
változtak. Bízvást elmondhatjuk, hogy a 
ma már kormányprogramként létező hatá-
rok feletti nemzetegyesítésben e találkozók 
résztvevői, szervezői messze megelőzték a 
történelmi időt.

Mindazonáltal az aktuális labdarúgó-
meccset mindkét csapat komolyan vette. 
Az első gólból születő biatorbágyi vezetés 
után a hazaiak fordítottak 2-1-re, majd 
újra mi vezettünk 3-2-re. Utoljára 3-3-nál 
volt szoros az állás. Innen nagy küzdelem-
ben a hazaiak álltak valamivel közelebb a 
nyeréshez, mégis Biatorbágy volt eredmé-
nyesebb, s a meccs végére 6-4 lett a végered-

mény. Tehát a Linka Márton-kupát ismét 
mi tarthatjuk magunknál a jövő évi talál-
kozóig, amely Biatorbágyon lesz. A napot 
a mérkőzést követő vacsora és a szokásos 
táncos, zenés rendezvény zárta.

Sokadszor tapasztalom meg, hogy e ta-
lálkozók bensőséges légköréért, a szeretet-
teljes fogadtatás viszonzásáért minden év-
ben egy kicsit meg kell küzdeni elsősorban 
magunkkal, a bennünk sokasodó idővel. 
Azonban ez egy jól megtérülő belső harc, 
hiszen az idei szép nap is igazolta minden 
résztvevő számára, hogyan kötheti össze 
a sport- és a hazaszeretet emberi közössé-
geinket a Kárpát-medencében. Hogyan vá-
lik belakhatóvá számunkra újra a haza. Ta-
lán nem véletlen, hogy a labdarúgók által 
ápolt két évtizedes barátság szolgált alapul 
az Alistál és Biatorbágy között 2012-ben 
létesített testvér-települési kapcsolathoz. 
A folytatás a jövő nemzedék kezében és – 
fociról lévén szó – lábában van. 

Szakadáti László 

Fújtak Sóskútnak
A sóskúti és a biatorbágyi fúvószene-
karok hosszú évek óta igen jó viszonyt 
ápolnak egymással. Számtalan közös ven-
dégszereplés, rendszeres kisegítő kölcsön 
beugrások, az évről évre hol itt, hol ott 
megrendezett, viharos sikerű tavaszi gála-
koncertek fűzik egyre szorosabbra másfél 
évtizede a szakmai és baráti kapcsolatot 
egyaránt a két társaság között. No, és per-
sze a legfontosabb kötőelem és legerősebb 
láncszem Kaszi, azaz Kaszás Sanyi, aki egy 

személyben mindkét zenekar karmestere. 
Ilyen közös múlttal a hátuk mögött aztán 
nem meglepő, hogy a sóskútiak a zeneka-
ruk megalakulásának 20. évfordulója al-
kalmából tartott születésnapi gálára négy 
másik zenekar mellett vendégségbe hív-
ták a szomszédvár zenészeit is, akik illő 
módon egy valódi biatorbágyikumot, egy 
hatalmas Andrész-tortát vittek ajándékba 
negyedszázados barátaiknak. S miután a 
vendégek és a házigazdák sorjában elját-

szották a magukét, különleges formáció 
kerekedett a pódiumon. Az összes zenekar 
összes zenésze lakta be a színpad minden 
négyzetcentijét, s ritkán hallható örömze-
nélésbe kezdtek. Népszerű filmslágereket, 
Csajkovszkij-átiratot és örökzöld Beat-
les-nóták feldolgozásait játszotta váltott 
karnagyokkal az óriászenekar. A közönség 
– és természetesen egymás – igen nagy tet-
szésére mintegy kétszázan fújtak egyszerre 
Sóskútnak. vl
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PEZ SGŐ
Jubileumi Stadtfest
Az idei herbrechtingeni városünnep – a 
biatorbágyihoz hasonlóan – a testvér-
városi kapcsolat 25 éves évfordulója 
jegyében telt, s a 96 fős magyar kül-
döttség érkezésére a megszokottnál is 
ünnepélyesebben készültek vendéglá-
tóink.

Az első esti fogadáson Thomas Diem 
helyettes polgármester, Norbert Bereska 
járási polgármester és Tarjáni István 
polgármester köszöntötte az ünnep-
lőket, és méltatta a kapcsolat létreho-
zóit, éltetőit. A kezdetekre és az elmúlt 
25 évre Willii Pfalz és dr. Kelemen Gáspár emlékezett. Színvonalas műsort adott a Totál 
Vokál, a Gemischter és a K2 kórus. A vacsora végén a desszertet – három hatalmas tor-
tát – Tarjáni István, Thomas Diem és Angelika Schöfl titkárságvezető szeletelte és szerví-
rozta. A záróakkordként a bolheimi, herbrechtingei, biatorbágyi kórusok és zenekarok 

által közösen megszólaltatott nemzeti himnu-
szokat követően pompás tűzijáték koronázta 
az eseményeket. A megnyitó délelőttjén a szo-
kásokhoz híven a két város boule-ozói mérték 
össze ügyességüket. A torna az idén is – szin-
tén a szokásokhoz híven – a házigazdák győ-
zelmével zárult. A meghívó e nap délutánján 
szoboravatóra invitált, ahol egy a jubileumi 
alkalomra emelt modern alkotásról hullott alá 
a lepel. A térkompozíció elforgatható kockái a 
két település címerét, legjellegzetesebb helyeit, 
és a testvérkapcsolat dokumentumait mutat-
ja be képekben. A szobor környezetéül szolgá-
ló területet, ahonnan nagyon szép panoráma 
nyílik a város parkjára, a helyi önkormányzat 
Biatorbágy tér névre keresztelte. Nagy öröm 
volt mindannyiunk számára, hogy az idén újra 
felvonulás emelte az ünnep fényét zenekarral, 
zászlókkal, gyerekekkel és a város polgárainak 
sokaságával. A két polgármester köszöntőjét 
követően városunk ajándékát vették át a herb-
rechtingeniek. Az átnyújtott echte biatorbágyi-
cum, azaz a Chemez Farkas által faragott eperfa 
hordó – benne Farkas-Szabó Levente 250 kupica 
aranyérmes házi ágyas barackpálinkájával – 
igen népszerű meglepetésnek sikerült. Tánco-
saink és fúvósaink a kulturális műsorok kere-
tében a tőlük megszokott látványos műsorral 
tették emlékezetessé a 25. jubileumi ünnepet. 
A baráti és „rokoni” szívélyes hangulatban 
együtt töltött testvérvárosi találkozó zárásakor 
a résztvevők jóleső érzéssel állapíthatták meg, 
hogy városaink negyedszázados, szerteágazó 
kapcsolatai kiállták a próbát, s kellően biztos 
alapot adnak az együttműködés tartós folyta-
tásához, további szélesítéséhez.

Miklós Krisztina

A július közepén a gyergyóremetei Falu-
napra utazó 42 fős küldöttség java részét 
a Székely Kulturális Egyesület és a Lovas 
Baráti Kör tagjai, biatorbágyi borászok, 
óvónők és tanárok mellet a rokoni kapcso-
latokat ápolók alkották. A kétnapos, Fér-
fi: Erő és érzelem címmel szervezett prog-
ram olyan sokrétű és olyan gazdag volt, 
hogy az arról szóló hű beszámoló csaknem 
ugyanannyi időt venne igénybe. A széles 
kínálatból érdemes azonban kiemelni a 
mottóhoz igazodó tartalmas szemináriu-
mot, amelyet Böjte Csaba atya A családjáról 
gondoskodó férfi című előadása tett kerek-
ké. A veszprém megyei Szentgál település 
hagyományőrző egyesületének középkori 
lovagi tornája, tüzes lovas- és trükk lovas-
bemutatói ugyanakkor látványos ízelítőt 
adtak férfivirtusból. A műsorkínálatot 
gyermekprogramok, moderntánc- és ka-
ratebemutató, focimaraton és a Maroson 
zajló elmaradhatatlan tutajverseny tette 
teljessé. Emlékezetes élmény marad ben-
nünk Berecz Istvánnak, a Fölszállott a páva 

győztesének nevével fémjelzett néptáncbe-
mutató és táncház is. A forgatagból rövid 
időre kiszakadva néhányan ellátogattak 
Eszenyőbe, megnézni a falu határában a 
mai napig működő vízimalmot. No, és per-
sze útközben ellenőrizni, hogy megérett-e 
már az a híres gyergyói népdalbeli „sáté” 
(sás – a szerk.): Eszenyőbe megérett a sáté, 
szeretem a szépasszonyt, a másét…

Biatorbágyot hivatalos fellépéssel Kegye 
János pánsípművész képviselte. Azonban 
delegációnk borász tagjai – Szabó László, 
Rigó Zoltán és Kecskés László – hirtelen jött 
ötletének is szívesen szorított időt a prog-
ramok sorában Laczkó-Albert Elemér pol-
gármester úr. Borosgazdáink 7 féle borból 
összeállított biatorbágyi borkóstolót tar-
tottak a nagyszámú érdeklődő közönség-

Alistál nem felejt
Csallóközi testvértelepülésünkön június 27-én falualapítási em-
léknappal kezdődtek a XXII. Alistáli Falunapok. Szokásuk ilyen-
kor visszatekinteni azokra az időkre, amikor a történelem viharai 
kis falujukon is átsöpörtek. Idén az első világháború kirobbaná-
sának századik évfordulójára emlékeztek. Az 1914-től négy éven 
át tartó öldöklő küzdelemben több mint tizenötmillió ember 
vesztette életét, köztük alistáliak is. Nekik tartottak ökumenikus 

istentiszteletet, hozzájuk 
énekelt a helyi református 
kórus, nekik gyújtottak mé-
cseseket, majd koszorúzták 
meg a neveiket tartalmazó 
márványtáblákat. Biator-
bágy küldöttsége Tarjáni 
István polgármester és Sza-
kadáti László alpolgármester 
vezetésével vett részt az ese-
ményen és helyezte el a ke-
gyelet virágait.

A sporttelep művelődési termében a háború képeiből és doku-
mentumaiból nyílt kiállítással, kultúrműsorral és dr. Szigeti Zoltán 
történész előadásával emlékeztek az áldozatokra. A helyi újság, az 
Alistáli Értesítő vezércikke pedig arra figyelmeztetett, hogy tér-
ségeinkben ma is állandó pallosként fenyeget a területszerzési és 
hatalmi vágyból kirobbanó háború. „Oly hosszú idő telt el a világ-
háborúk utolsó fegyverdördülése óta, hogy a mai generáció génjei 
már nem hordozzák a világháborúk fájdalmait. Nem engedhet-
jük, hogy az emberek elfeledjék, nem szabad, hogy újra megtör-
ténjen…”

Az ünnepi tanácsülés zárásaként Csóka Éva polgármester asz-
szony adta át a település ez évi kitüntetéseit és emléklapjait mind-
azoknak, akik Alistál jó hírét öregbíttették.

Június 28-án, szombaton kopjafaavatással és a falu apra-
ja-nagyját megmozgató hagyományos Futalista futóversennyel 
indult a nap. A partnerkapcsolatok ápolására, a kulturális, és 
történelmi hagyományok megőrzésére szervezett programokat a 
polgármesteri kispályás focitorna nyitotta, amelyen a Biatorbágy-

ról érkezett futballcsapat 
ezúttal már az első körben 
búcsúzott a kupa megszer-
zésének reményétől. A kul-
turális előadások sorát vá-
rosunkból a Biatorbágyi 
Népdalkör előadása színe-
sítette. A záró koncerten 
a magyar rock slágereiből 
kaphatott válogatást a kö-
zönség. A Varga Miklóssal 
kiegészült együttes többek 
között Omega-, P. Mobil-, 
Dinamit-, P. Box-, Prognó-
zis-dalokat játszott min-
denki közös örömére. A jö-
vendő a béke emberéé!

Biatorbágyi Körkép

nek, miközben Balassa János az Ürge-hegyi pincék képeit vetítette. 
Külön öröm, hogy ezen az eseményen a biatorbágyi küldöttség 
szinte minden tagja részt vett, és lelkesen segített.

Hazafelé úton megnéztük a Békás-szorost és Székelyudvarhely 
főterét. E rövid kitérők főképp azon útitársainknak jelentettek 
nagy élményt, akik korábban még nem jártak Erdélyben.

Testvérvárosi látogatásunk során Gyergyóremetén bizalom-
mal, szeretettel fogadtak bennünket, s egy életerős, élni akaró ma-
gyar közösséggel találkoztunk. Küldöttségünk tovább mélyítette 
kapcsolatainkat a remeteiekkel és Erdéllyel. Óvodánk pedagógu-
sai különösen nagy örömmel találkoztak és vették fel a hivatalos 
kapcsolatot remetei kollégáikkal. Bizonyságul álljanak itt Hingyiné 
Molnár Ildikó óvodavezető sorai az útról: „Nagy örömmel és várako-
zással csatlakoztunk az utazókhoz, mivel régi álmunk, hogy felve-
hetjük a kapcsolatot testvértelepülésünk óvodáival, az ott dolgozó 
kollégákkal, s megismerhetjük több munkatársunk szülőföldjét. 
A hosszú, esős út fáradalmait a Gyergyói-medence elénk táruló fes-
tői látványa, a szíves fogadtatás és az utolérhetetlenül kedves ven-
déglátás hamar feledtette. Megható élmény volt az egymástól távol 
élő hozzátartozók találkozása, a hazatérők szemének könnyes csil-
logása. S bár mi életünkben először jártunk Erdélyben, bennünk is 
fészket rakott az érzés: itthon vagyunk.” 

Szakadáti László alpolgármester

érzelemmelErővel,

19



Biatorbágyi Körkép 2014. augusztus

2120

HÍR EK
Nemcsak a húszéveseké a világ
Szabó Istvánné, Zsuzsa néni csupán néhány éve 
költözött a Boldog Gizella Otthonba. A 90. 
születésnapját ünneplő szépkorú nagy szere-
tettel beszél szülőhelyéről. 17 évesen férjhez 
ment, és 44 évnyi házasságot éltek meg István 

bácsival. A szórakozást a pesti és kassai bevá-
sárlások jelentették, mindkét helyen férjének 
testvérei éltek, és a rokonlátogatások adtak 
alkalmat a kimozdulásra. A Szabó családfa 
ágai három fiúgyerekre és hét unokára rügyez-
nek tovább. A 90 éves, szorgos nagymama 
szerint semmi más nem számít az életben, 
csak a gyerekek. A szépmami az otthonban 
sem bír pihenni, a délutáni alvások számára 
unalmasnak tűnnek, mindig azon van, hogy 
hol és mit lehetne még aktívan besegíteni. Bár 
segítségre szorul a mozgásban, de nincs nála 
serényebb lakó, aki gyorsabban szedné össze 
az ebédek utáni terítéket.

Családja, otthonbéli barátai, gondozói 
és Tarjáni István polgármester együtt köszön-
tötték őt kedvenc nótájával, ajándékokkal és 
miniszterelnöki oklevéllel. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Gazdi Világtalálkozó  
a Szily-kastélyban
Az egykori Biatorbágyi Mezőgazdasági Szak-
munkásképző Intézetet diákjai, tanárai, 
dolgozói, a helyi lakosok is csak Gazdiként 
emlegették. S bár az iskola tizenéve megszűnt, 

él még jó néhány diákja, tanára szerteszét 
a világban, akiknek a Gazdi Gazdi marad 
örökre, s e szó hallatán jóleső nosztalgiával 
gondolnak az itt eltöltött időkre.

2014. szeptember 6-án, szombaton, 14 
órától szeretettel várjuk az alma mater, azaz 
a Biatorbágyi Mezőgazdasági Szakmunkás-
képző egykori tanárait és diákjait a nagy 
Gazdi Világtalálkozóra az ország és talán a 
világ minden tájáról. Az összejövetel hely-
színe az egykori iskola gyönyörűen felújított 
épülete. Fényképeket, tablókat, kisebb-na-
gyobb emléktárgyakat, ellenőrző könyve-
ket és bármilyen más, az iskolához köthető 
dokumentumot várunk, akár előzetesen, akár 
a helyszínen. A vendéglátásról az egykori 
biatorbágyi diákok gondoskodnak, egy po-
hár bor és egy tál étel jut mindenkinek. Aki 
azonban szeretne süteménnyel vagy kertjé-
ben termett gyümölccsel hozzájárulni az est 
gasztronómiai kínálatához, hozza el bátran! 
Megkérünk mindenkit, aki e sorokat olvassa, 
adja tovább a szíves meghívást. A jelentkezé-
seket, visszajelzéseket augusztus 27-ig várjuk 
a klaci61@t-online.hu e-mail címen vagy a 
20/466-5643-as telefonszámon.
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Tovább szépül a Szily-kastély
A Szily-kastély északi szárnyában a műemléki 
hatóság engedélyezett tervei alapján az új tan-
termek és kiszolgáló helyiségek építési munkái 
feszített tempóban haladnak. A bontás és a 
szerkezetmegerősítés megtörtént, új padlóré-
tegrendet alakítottak ki, a vakolások, gépészeti 
munkák 90 százalékos készültségben vannak. 
Jelenleg az állmennyezetet és a nyílászárókat, 
valamint a gépészeti berendezéseket szerelik, 
és a belső helyiségek megvilágítását biztosító 
fénycsatornák beépítési munkái, illetve a festé-
si munkák vannak folyamatban. A hátsó kert 
kialakítása, a csapadékvíz-elvezetési munkák 
is megkezdődtek. A keleti szárny tetőhéjaza-
tának cseréje elkészült. Így bizonyos, hogy a 
szeptemberi iskolakezdéshez nem kell újabb 
négy konténertantermet bérelni a diákoknak. 
Az iskolaépület előtt jelenleg épül egy autós 
felhajtó, ami arra szolgál majd, hogy a szülők 
a kertkapunál tehessék ki gyermekeiket, majd 
továbbhajthassanak.

Parkolj és gyalogolj!
Megkezdődtek a vasútállomás környékének 
átépítési munkái. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. által felügyelt beruházás ke-

retében 2015. április 3-ig kör-
forgalommá alakul át a Dózsa 
György úti kereszteződés, felújítják 
a gyalogos-aluljárót, a vasútállo-

más felvételi épülete előtt 43 db parkolóhely, 
4 db mozgáskorlátozott parkoló, 3 db K+R 
parkoló és 20 db kerékpár tárolására alkalmas 
kerékpártároló kerül kialakításra. A Gyöngy-
virág utca és a vele párhuzamos út között 197 
db merőleges parkolóhely épül. A mostani 
projektet követően, előreláthatóan 2018–2020 
között szintén állami beruházásban valósul 
majd meg a vasúti pálya teljes rekonstrukciója 
és az állomásépület felújítása.

Kispálya, kis foci
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatá-
nak jóvoltából új műfüves kispálya épült a 
Kolozsvári utcai sporttelepen. A pálya műszaki 
átadás-átvétele 2014. július 30-án meg-
történt. Az MLSZ egy hónap próbaüzemet 
írt elő, amely után a pálya műszaki állapota 

átvizsgálásra és szükség szerint javításra kerül. 
Az ünnepélyes átadásra augusztus 20-án, a 
délelőtt 9.00 órakor kezdődő Szent István-na-
pi kispályás futballtornával kerül sor. Az ön-
kormányzat nyert a nagypálya műfüvesítésére 
beadott pályázatán is, így nem kizárt, hogy 
hamarosan az egész sporttelep megújul.

Útfelújítások
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Felső Fő utca, Felső Pátyi utca, 
Diófa utca befejezése után folytatja az idei 
évre betervezett közterületi utak felújítását, 
pormentesítő helyreállítását. Jelenleg a Var-
ga rektor utcában és a Varga rektor utcát az 
Arany János utcával összekötő meredek sza-
kaszon, valamint a Lomb és a Székely utcában 
folyik kivitelezés. Hamarosan megkezdődik a 
József Attila utcának a Hársfa utca–Kamilla 
utca közé eső részének felújítása. A beruházá-
sok ideje alatt előfordulhatnak olyan napok, 
amikor az ingatlanok gépjárművel történő 
megközelítése nehézségbe ütközhet. Az ön-
kormányzat kéri az érintett lakosokat, hogy 
az említett helyszíneken közlekedve fokozot-
tabban figyeljenek, és ügyeljenek a balesetek 
elkerülésére. Az útfelújítások az eredetileg 
tervezetthez képest jelentősen lelassultak 
a csapadékos időjárási viszonyok, illetve a 
lakossági igények teljesítésével együtt járó mű-
szaki tartalomváltoztatások miatt.

Összefogás a csapadék ellen
Biatorbágy Város Önkormányzata kéri a tisz-
telt lakosokat, hogy fokozottan ügyeljenek 
az árkok és átereszek tisztítására és tisztán 
tartására. A heti rendszerességgel lezúduló 
nagy tömegű esőzések miatt sajnos sok he-
lyen eldugultak az átereszek, amelyeken nem, 
vagy nehezen folyik át a csapadékvíz, elöntve 
ezzel a legközelebbi ingatlant, abban esetle-
gesen károkat okozva. A közterületet képező 
járda, a vízelvezetésre szolgáló árok, áteresz 
és az utak középvonaláig terjedő terület tisz-
tán tartásáról a közmegegyezés szerint az 
ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni. 
A károk elkerülése miatt, kérjük, jelezzék az 
önkormányzat felé, ha lakókörnyezetükben el-
hanyagolt vízelvezetőt fedeznek fel, hogy ezek 
karbantartása, tisztítása érdekében az ön-
kormányzat megtehesse a szükséges lépéseket.
Közös erővel, odafigyeléssel az idei szeszélyes 
időjárás ellen is hatásosan lehetne védekezni.

Vezessen (vizet is) szabályosan!
Amint az a város hivatalos honlapján olvas-
ható, a Fővárosi Vízművek Zrt. a napokban 
tájékoztatót tett közzé, amelyben biatorbágyi 
ügyfeleinek figyelmét hívja fel a magáningatla-
nokon képződő csapadékvíz elvezetésének sza-

bályaira, és ezek betartásának fontosságára. 
A tájékoztatás szerint a Biatorbágy területén 
üzemelő szennyvízelvezető hálózat és techno-
lógia kizárólag háztartási és előtisztított ipari 
szennyvíz befogadására, elvezetésére és meg-
tisztítására szolgál. Az ettől eltérő szabályta-
lan bekötések a szennyvíztisztító túlterhelését, 
az alacsonyabban fekvő területek elöntését 
és a víztisztítás költségeinek növekedését 
okozhatja. A magáningatlanokon keletkező 
csapadékvíz szennyvízhálózatba való juttatá-
sa az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ 
(5) értelmében tilos. Mivel a szennyvízhálózat 
biztonságos üzemeltetése közös érdekünk, a 
szolgáltató azt kéri ügyfeleitől, hogy fokozot-
tan ügyeljenek arra, hogy az ingatlanjukon 
összegyűlő csapadékvizek elvezetése szabályo-
san, a szennyvízelvezető hálózattól elkülönítve 
történjen. A vízmű a közcsatorna-hálózaton 
rendszeresen ellenőrzéseket végez, amelyek 
kiterjednek az illegális csapadékvíz-bebocsá-
tások kiszűrésére is. Rendellenesség észlelése 
esetén a szolgáltató jogosult a szabálytalan-
ságokat megszüntetni, a többletköltségeket 
az érintett ügyfélnek kiszámlázni, valamint a 
törvényszegő ingatlantulajdonossal szemben 
jogi eljárást kezdeményezni.

A felhívással kapcsolatos további tájékoz-
tatás a Vízvonal 40/247-247-es telefonszámán 
kapható, valamint www.vizmuvek.hu honlapon 
érhető el.

Tervezett fakitermelés
Biatorbágy és Törökbálint határában közel 120 
hektárnyi erdőterület felújítása kezdődött el 
az elmúlt év decemberében. A terület tulajdo-
nosa a magyar állam, az erdő kezelője a Pilisi 
Parkerdő Zrt. A Biatorbágyi Gazdakör helyszíni 
szemlét kért a kezelőtől, amit az készségesen 
teljesített. Az erdészetvezető kollégáival együtt 
tájékoztatott a munkák szükségességéről, 
céljáról, pillanatnyi állásáról, tervezett folyta-
tásáról, hangsúlyozva, hogy minden erdőben 
csak a hatóságok által jóváhagyott erdőterv 
alapján végezhető kitermelés. A mostani mun-
kákat hatályos erdőterv alapján a Pest megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának 
illetékes erdőfelügyelője ellenőrzi. Egy erdő-
részletben végeztek tarvágást, fokozatos felújító 
végvágást három erdőrészletben, növedékfo-
kozó gyérítést kilenc erdőrészletben, törzski-
választó gyérítést két részletben, egészségügyi 
termelést pedig huszonkettőben. A tájékoztató 
végén az erdőkezelő a lakosság segítségét kérte 
a falopások megakadályozásában, földerítésé-
ben. Elmondta, hogy jó az együttműködésük 
a helyi rendőrökkel. Ezt tovább segítendő adta 
meg a saját és kollégája telefonszámát. Keszléri 
József erdészetvezető: 20/984-6180; Balog Zsolt 
kerületvezető erdész: 20/984-6188.

Köszönetnyilvánítás
2014. június 11-én, 73 éves korában elhunyt 
Izbéki Lajos, akit városunk lakói az elmúlt né-
hány évben az Őszidő Nyugdíjas Kör egyik 
meghatározó személyiségeként, jó humorú és 

táncos lábú tagjajaként ismerhettek. A gyászo-
ló család lapunkban az alábbi közleménnyel 
kíván búcsút venni tőle.

Mély fájdalommal szívünkben szeretnénk 
köszönetet mondani minden kedves rokon-
nak, barátnak, ismerősnek, akik együttéreztek 
velünk, osztoztak mély gyászunkban, és szere-
tett férjemet, az édesapát és nagyapát, Izbéki 
Lajost elkísérték utolsó földi útjára. A fájda-
lom és a szeretet szívünkben örökké élni fog. 
Köszönettel: a gyászoló család.

3 kert = 3 koncert
Augusztus 30-án, a nyár utolsó szombatján 
három helyszínen, három zenei csemegével 
indítja a nyári szünet után új évadját a Biator-
bágyi Faluház a Biatorbágy Közművelődéséért 
Alapítvány (BIKA) segítségével. Mindegyik 
pódiumon más-más korosztály számára kínál 
kellemes és ingyenes időtöltést e különleges, 
muzsikáló nap. A legfiatalabbakat és a kis-
gyermekes családokat 10 órától a könyvtár 
látja vendégül könyves-papíros kézműves-fog-

lalkozásra, és azt követően megzenésített 
gyermekversek koncertjére, amelynek előadója 
a Minta Pinty Zenekar lesz. A már nem gyerek, 
de még nem is igazán felnőtt korosztályt, azaz 
az ifjúságot este 6-kor Dj MZ/X kerti diszkója 
és fergeteges karaoke-parti várja a közösségi 
ház udvarán egy kis tinédzser „tombolásra”. 
A Faluházban pedig 20 órától a Pesti Sikk 
együttes nyújt majd könnyed kikapcsolódást 
felnőttkoncerttel, ámde mégis fiatalos lendü-
lettel, a húszas, harmincas, negyvenes évek 
magyar sanzonjaival. További részletek: http://
faluhaz.biatorbagy.hu/.

Ló & Blues 
Ha még életében nem látott izgalmas lovas 
versenyt és hallgatott hamisítatlan blues-zenét 
egyszerre, egy helyen, és most nem szeretne 
lemaradni e meglehetősen szokatlan pá-
rosításról, akkor feltétlenül látogasson ki 
szeptember 6–7-én az Iharosi lovaspályára. Itt 
tartja ugyanis e két napon a helyi Lovas Baráti 
Kör a 17. alkalommal megrendezett Biatorbá-
gyi Lovas Játékokat, amelyen lovak és lovasok 
akadályhajtás, vadászhajtás és díjugratás 
versenyszámokban mérik össze tudásukat. 
A versenyszámok közötti szünetekben kutya-
bemutató, tombola és sok más érdekes prog-
ram szórakoztatja a közönséget.

Szombaton, 6-án este 6-tól pedig ugyanitt 
várja az igényes jazz-, blues-, rockzene rajon-
góit a III. SzeptemBeer Fesztivál, a fellépők 
között olyan ismert nevekkel, mint a Jani Black 
Blues, a Blues and Roll, a Muddy Shoes vagy 
a Sonny and his Wild Cows. Mindkét program 
ingyenes. További részletek a Faluház hon-
lapján: http://faluhaz.biatorbagy.hu.

Legyen vendég a székelyeknél!
Régen seregnyi babona szőtte át a székelyek 
hétköznapi életét. Mára már inkább csak mint 
érdekességet tartják számon ezeket. Minden 
bizonnyal így vannak ezzel a biatorbágyi Szé-
kely Kulturális Egyesület tagjai is, akik bátran 
szervezték az idei székely nap programjait ép-
pen szeptember 13-ra.

Az igen érdekesnek ígérkező események 
sorát a Szülőföldem címmel meghirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetése és kiállítása 

nyitja 15.00 órakor, amelyre Biatorbágy és 
kárpát-medencei testvérvárosai (Gyergyó-
remete, Alistál és Nagydobrony) iskolásai-
nak alkotásai érkeztek szép számmal. 17.00 
órától a gyergyói határvadász és a székely 
határőr-alakulatok II. világháborús harcai-
nak történetét feldolgozó Kereszthegy című 
dokumentumfilm vetítése, majd utána az 
alkotókkal való beszélgetés várja a téma iránt 
érdeklődőket. Este 7-től pedig Mészáros János 
Elek Simándy-díjas operaénekes – a 2012-es, 
televíziós Csillag születik tehetségkutató ver-
seny győztese – hazafias dalokból és nótákból 
összeállított műsora zárja a nap ingyenes 
programjait.

Fekvenyomó bajnokság
Augusztus 23-án, szombaton Fehérvári László 
sokszoros fekvenyomó magyar bajnok Nem-
zetközi Amatőr Fekvenyomó Kupát rendez a 
biatorbágyi Faluházban. A lelkes szervezőnek 

köszönhetően ezen az egyre népszerűbb ama-
tőr versenyen évről évre többen indulnak. Re-
gisztráció: 8.00–10.00. Nevezési díj: 2000 Ft. 
A verseny kezdete: 10.00. A versenyt színesítő 
programok: Vida Fitnesz bodyshow, illetve Bu-
dai István thai box (biatorbágyi thai box iskola) 
bemutatója. További információk: Fehérvári 
László, 70/609-9235.

BIKAerő
Tegyen ön is Biatorbágy kulturális életéért! 
Támogassa a Biatorbágy Közművelődéséért 
Alapítványt! A BIKA célja hozzájárulni a város 
közművelődési életének fejlesztéséhez, egyedi 
kulturális arculatának megteremtéséhez és a 
helyi közösség erősítéséhez. Számlaszámuk: 
10403208-50526689-52741006.

Várják mindazok jelentkezését, akik öt-
lettel, kapcsolattal, személyes munkával részt 
vennének ebben az izgalmas munkában. 
Érdeklődni lehet az alapítvány elnökénél, 
Szádváriné Kiss Máriánál (30/697-4092). Az ala-
pítvány már bizonyított. A Zöld völgyi soka-
dalom – Patakparti kultúrmaraton rendezvé-
nyükről készült összeállítás itt látható: http://
vimeo.com/101535436.




