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HÍD

Van képünk hozzá
A városunk hivatalos honlapján (www.biatorbagy.hu) elérhető önkormányzati televízió se-
gítségével már nemcsak a testületi ülések közvetítései nézhetőek élőben a világhálón, az 
otthoni smart tévékészülékeken vagy a mobiltelefonokon, hanem hamarosan az egyéb 
rendezvények, így akár az iskolai, kulturális, sport-, szabadidős vagy szórakoztató esemé-
nyek is. Az ÖTV által kifejlesztett NanoKam médiaszerver-szolgáltatás egyesíti a televíziós 
közvetítések, az internet-technológia és a mobilkommunikáció legújabb vívmányait. A kis-
méretű, könnyedén kezelhető mobil rendszer segítségével bármilyen helyszínről pillana-
tok alatt biztosítható az online közvetítés és rögzítés. A biatorbágyi önkormányzat által 
működtetett internetes városi televízió első alkalommal október 23-án a Faluházból tett 
sikeres kísérletet az élő adás közvetítésére. A televízió adásai a világ bármely pontjáról el-
érhetőek akár élőben, akár az archívum segítségével bármikor visszanézhetően. Az 1956-
os faluházi ünnepségről készült kísérleti felvétel bekerült az archív műsortárba

www.biatorbagy.hu

azt viszont érezzük, hogy belülről és kívülről is nehézségekkel vagyunk megáldva, amelyet 
hol hitelnek, hol privatizációnak, hol külső segítségnek hívnak, amelyeknek mindig mi va-
gyunk a kárvallottjai, és biztonságérzetünk nem növekszik. 2010 óta Magyarország ismét a 
helyére került hitben, erkölcsben, bizalomban és szeretetben az Isten szeme elé. Az ’56-osok 
igazi éberségére, megvilágosodására van szüksége a magyarságnak 2014-ben újra, hogy is-
mét helyesen és jól döntsön. Arra a magabiztosságra, arra a világosságra, amit 1956 hősei, 
és persze a Corvin köziek sugároznak felénk. Cseh Tamás dalát újra idézve: „Tűzben és ron-
gyokban, árván és boldogan, névtelen kénytelen, Isten szem előtt.”

Az ünnepség meghívott szónoka dr. Pákh Tibor jogász, az 1956-os nemzeti ellenállás je-
les képviselője volt, aki személyes forradalmi élményei mellett a megtorlásról, a jóvátétel 
elmaradásáról, valamint a korunkban is felfedezhető nemzetellenes hatalmi törekvésekről 
beszélt.

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola tanulóinak lelkes, színvonalas, időszerű ver-
ses, zenés összeállítását Sáfárné Földi Mária, Tóthné Kapsa Ildikó és Koczor Viktória felkészítő 
tanárok segítették színpadra állítani. 

A közel harmincperces műsor után ez évben Szalai 
János kapott 1956-os emlékérmet. Szalai „Öcsi”, ahogy 
a településen legtöbben ismerik, 1956. október 23-án 
egyike volt azoknak a „vagány biai srácoknak”, akik a 
Szentháromság téri Kossuth-címeravató nagygyűlésre 
Herceghalom felől érkező szovjet tankot megtámadták 
és megfutamították. Az ő nevéhez fűzhető, hogy egy 
benzinespalackkal a helyszín elhagyására kényszerítette 
a harckocsit. Nánási Tamás újságíró, a biatorbágyi ’56-
os díj alapításának kezdeményezője, valamint Tarjáni 
István polgármester – Szalai Öcsi egykori szomszédja 
– személyesen adták át a kitüntetést a „szomszéd nagy-
fiúnak” bátor és vakmerő tettéért.

Mester László

Ébredj, magyar!
Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra em-
lékezve a biai országzászlónál Koleszár Kázmér képviselő ünnepi 
beszédében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János történelmi 
tettén és példáján keresztül világított rá, miért fontos nemzeti ön-
becsülésünk szempontjából, hogy az ’56-os forradalmáraink bátor 
tettei az elhallgatás korszaka után ismét beépüljenek tudatunkba, 
nemzetünk élő emlékezetébe.

„A katolikus naptárban október 23-án Kapisztrán Szent János ünne-
pe van. Az itáliai származású ferences szerzetest 1456-ban, pontosan 500 
évvel az 1956-os forradalom előtt a pápa megbízta a török uralom alá 
került Konstantinápoly felszabadításával. Az akkor majdnem hetvenéves 
Kapisztrán János egy szál keresztet maga előtt tartva vezette a horvát, 
szerb és magyar parasztokból toborzott keresztes sereget Nándorfehérvár 
alá Hunyadi János megsegítésére, aki tízszeres török túlerővel szemben 
védte a Magyarország és Európa kulcsát jelentő várat. Az ő bátorsága és 
Hunyadi zseniális helyzetfelismerése együtt meghozta a sikert, amit egész 
Európa mind a mai napig a déli harangszóval ünnepel. Konstantinápoly 
felszabadítása elmaradt ugyan, de a török hetven évre lemondott a további 
terjeszkedésről. Magyarország, és vele egész Európa lélegzethez juthatott.

A siker pedig önbecsülést adott népünknek. Olyan önbecsülést, hogy 
napra pontosan Kapisztrán Szent János halálának 500 éves évfordulóján, 
1956. október 23-án képesnek tartottuk magunkat arra, hogy ne törőd-
jünk a politikai realitásokkal, bízzunk az igazság erejében, összefogjunk, 
és kivívjuk a győzelmet a sokszoros túlerővel szemben. Európa lélegzethez 
jutott, a kommunizmus feltartóztathatatlannak tűnő áradata megtört. 
A korábban jelentős befolyással rendelkező nyugati kommunista pártok 
meggyengültek, a szovjet birodalmi terjeszkedés megtorpant. A magyar 
nemzet 500 év után ismét megvédte a keresztény Európát. És erre joggal 
lehetünk büszkék.

Egyre kevesebben vannak, akik személyes emlékeket őriznek a for-
radalomról. A hosszú ideig tartó elhallgatási kényszer alatt megszakadt 
az apáról fiúra való hagyományozás, a népi emlékezet szerves árama. 
Ugyanakkor a siker tudatát, a nemzeti önbecsülést módszeresen és kímé-
letlenül irtották, és irtják ma is a régi-új urak. Immár nagyon itt az ideje, 
hogy felemeljük a fejünket, hogy ne érezzük még mindig kicsinek és tehe-
tetlennek magunkat. Hogy legyen bennünk hit és önbizalom, hogy köves-
sük Kapisztrán Szent János keresztjét, Hunyadi János kitartását és előre-

látását, hogy felismerjük az értékeink megvédésére kínálkozó alkalmakat, 
és kivívjuk a sikert, amire most is, mindig is igen nagy szükségünk van.

Isten, áldd meg a magyart!”

Az ünnepségen részt vevők a Füzes fúvósainak méltóságteljes ze-
néje mellett helyezték el az emlékezés és megbecsülés jelképeit az 
országzászlónál. A város elöljáróságain kívül többek között ko-
szorút helyeztek el az iskolák tanulói, az óvoda, a nemzetiségi ön-
kormányzatok, a pártok és jelölő szervezetek képviselői, valamint 
néhány civilszervezet és magánszemély is.

A Faluházban a Szakály Mátyás Férfikórus nyitotta az ünne-
pi tiszteletadást, majd Tarjáni István polgármester emlékeztetett 
Nemzeti Alaptörvényünk preambulumára, amely így fogalmaz: 
mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki.

Szakadáti László alpolgármester a Corvin köziek című dal első 
versszakait énekelve és gitározva vezette fel Cseh Tamás immár 
klasszikusnak számító, örök érvényű videoklipjét. A kilencvenes 
évek közepén ez a dal villámcsapásszerűen döbbentette rá, hogy a 
rendszerváltást követően is szinte alig tudunk valamit 1956-ról, és 
az elhallgatások, elhallgattatások miatt az egész magyarság sorsá-
ról, hátáron innen és túl a nemzet ügyeiről. 

„Az ’56-os forradalmárok és szabadságharcosok megérezték, hogy lé-
tezik egy örökkévaló, mindig jelen lévő, egyetlen élet, túl a születésnek és 
halálnak alávetett számos életforma változatain. Ez a minden életformán 
túl lévő, teremtő akarat – amelyet e keresztény kultúrkörben és magyarul 
Istennek nevezünk – segítette őket harcba szállni a belső és külső ellenség 
ellen, az emberi életet megalázó bolsevik típusú hatalom ellen. Felébredt 
bennük a lelkük nagyszerűsége és örökkévalósága, ezért lettek oly bátrak 
és erősek. […] A megvilágosodottságra azt szokták mondani, hogy az va-
lami papi csalás, hajnali merengés, valami kábaság. Nem. Az ember éber 
és megvilágosodott állapota a normális állapota, amikor a legpontosabban 
érzékel, a legpontosabban gondol és cselekszik. Az az életformánk, amit 
a mindennapokban normálisnak tartunk, ahol szendergünk egyszerű kis 
megalkuvásokban, amikor megadjuk magunkat, amikor a kényelmesség 
vezérel bennünket, akkor vagyunk ébren alvók.” 

Szakadáti László a mai életre vonatkoztatva utalt arra, hogy a 
’90-es évek óta a régi ellenségek eltűntek vagy arctalanná váltak, 
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MIÉNK ITT A TÉR
Készüljünk a télre!
Mikor ezeket a sorokat írom, 24°C a kinti hőmérséklet. Nehéz el-
képzelni, hogy idén lesz tél és fagy. Ha lassan is, de biztosan beszö-
kik ez évben is. Készülni pedig előre kell.

Vízvezetékeink, vízóránk állapotáért, fagytól való megvédésé-
ért mi magunk, a fogyasztók vagyunk a felelősek. Ha nem tesszük 
meg a szükséges óvintézkedéseket, a kárunk súlyos tízezrekben 
mérhető.

A téli hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen 
helyiségekben lévő vízmérőkben, az öntözőberendezésekben, de 
akár a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is.

A fagyok hatására bekövetkező mérőóra-meghibásodás javítá-
sa a mi költségünkre történik, és az elfolyt vizet is kiszámlázzák. 
Pénztárcánk védelmét szolgálja, ha időben gondoskodunk a kerti 
csapok, öntözőberendezések, egyéb kerti vizes dolgaink vízmente-
sítéséről, a télen is működő berendezések fagyvédelméről.

A kerti zuhanyt, a locsolócsapokat, az öntözőrendszert vízte-
lenítenünk kell. Az ezekhez vezető vízvezetékszakaszt le kell zár-
nunk, és a vizet le kell engednünk.

Az esőcsatornák vizét gyűjtő felszíni tartályokból is célszerű a 
vizet leengednünk, mivel a kitáguló jég a tartályokat szétfeszíthe-
ti. A felszín alatti tartályok általában fagymentesnek tekinthetőek, 
amennyiben legalább 90 cm földréteg van fölöttük. A kinti meden-
céket például téliesítő folyadékkal és a medence felszínét speciá-
lis téli fagyálló, a napsugárzást kizáró fóliázással lehet téliesíteni, 
de a gépészeti berendezéseket vízteleníteni kell, és fagymentesítve 
kell átteleltetni. A kerti tavak téliesítése kapcsán a víz levegőzéséről 
kell elsősorban gondoskodnunk, mert egyébként – ha jól építettük 
meg őket – úgy telelnek át, mint a természetes vizek.

A külső vízvezeték és a mé-
rőórák akkor vannak bizton-
ságban, ha legalább 80-90 cen-
timéter talaj fedi őket. Ilyen 
mélyen a magyarországi átlagos 
tél alatt biztosan nem fagynak 
el. A vízóraaknáknál az okozhat 
problémát, hogy hiába vannak 
megfelelő mélyen, nincs fölöt-
tük talaj. Ezért az aknát alulról 
mindenképpen szigetelni kell, fe-
lülről a fedelét célszerű bélelni és 
egyebekben rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e víz az aknában. 
A kültéri aknában lévő vízóra pótlólagos szigetelésére akár egy pa-
pírdoboz is alkalmas lehet, amivel egyszerűen leborítjuk azt. A pa-
pírdoboz a föld felszálló hőjét megtartva óv a fagytól.

A nem fűtött épületekben, pincékben található vízvezeték- és 
lefolyórendszer víztelenítése is szükséges. Ügyelni kell arra, hogy 
a téli hónapokra ezekben az épületekben a nyílászárók épek legye-
nek, és bezárjuk őket. A vízóra, a vízvezeték a nem szigetelt, fűtet-
len helyiségekben is elfagyhat, és a fagyveszély miatt a nem műkö-
dő bojlerekből is le kell a vizet eresztenünk.

Esetleges káraink „befagyasztása” érdekében célszerű átnéz-
nünk, hogy lakásbiztosításunk mire terjed ki. A legtöbb biztosító 
már ajánl olyan kiegészítő vagy átdolgozott biztosítási csomagot, 
amely a fagykárokból adódó vízelfolyások költségét és egyéb ká-
rainkat megtéríti.

Dr. Juhász Andrea Julianna

Vízdíj és közvagyon
A biatorbágyi víziközművagyon kezelését, működtetését 2013. jú-
nius 29-től a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el. A 2011. évi CCIX. szá-
mú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében az ön-
kormányzatoknak nincs további beleszólása a víz- és csatornadíjak 
megállapításába. Az árhatóság szerepét az állam vállalta magára a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalon (MEKH) ke-
resztül.

A rezsicsökkentési törvény szerint a víz- és csatornadíjak 2013. 
július 1-jétől tíz százalékkal csökkentek, így Biatorbágyon jelenleg 
325,70 Ft/m3 + áfa, azaz 413,60 Ft/m3 a vízdíj, a csatornaszolgálta-
tás díja pedig 404,10 Ft/m3 + áfa, azaz 513,20 Ft/m3.

A mai biatorbágyi árak a törvény szerint a 2011-ben érvényes 
helyi díjszabásból képződtek. Alább összehasonlítható módon, 
táblázatos formában mellékeljük a Zsámbéki-medence települései-
nek 2011. évi lakossági nettó víz- és szennyvízszolgáltatási díjait.

Település

Lakossági 
vízdíj  

(Ft/m3 

nettó)

Lakossági 
csatornadíj  

(Ft/m3 nettó)

Lakossági  
víz- és szenny-
vízszolgáltatás 

díja  
(Ft/m3 nettó)

1 Tinnye 239,00 285,00 524,00
2 Törökbálint 326,00 262,00 588,00
3 Perbál 368,00 285,00 653,00
4 Csapdi 328,00 361,00 689,00
5 Bicske 332,00 375,00 707,00
6 Telki 320,00 450,00 770,00
7 Biatorbágy 362,10 449,40 811,50
8 Páty 472,00 488,00 960,00
9 Budajenő 328,00 632,30 960,30

10 Mány 614,00 361,00 975,00
11 Etyek 485,00 500,00 985,00
12 Herceghalom* 464,00 536,00 1 000,00
13 Zsámbék 530,30 490,00 1 020,30

Forrás: Zsámbéki-medence Horizont Regionális Hírmagazin, Mi folyik itt?
* Lakossági víz- és csatornadíj-támogatásban részesülnek

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes tá-
jékoztatása alapján 2014 októberében átfogó díjrendezés várható, 
amely az egységes közműdíjak kialakítását célozza meg egy adott 
cég adott szolgáltatási területén belül.

A biatorbágyi vízművek végelszámolási eljárása még folyamat-
ban van. A megállapodás szerint a felszámolt cég Biatorbágyon 
található közművagyonának tulajdonjoga a városé marad, míg a 
pénzvagyon 51 százaléka a biatorbágyi önkormányzatot, 49 szá-
zaléka pedig a Fővárosi Vízműveket illeti meg. A felszámolási 
szerződés szerint Biatorbágy Város Önkormányzata a saját pénz-
vagyon-részesedését átadja a Fővárosi Vízműveknek, amely ennek 
fejében vállalta, hogy az összeget a saját részesedéséből kiegészítve 
a biatorbágyi szennyvíztelep tisztítóképességét körülbelül tíz szá-
zalékkal megnöveli. A tervezett kapacitásbővítés 2014-ben valósul-
hat meg. Erre a bővítésre égető szükség lenne, mert a biatorbágyi 
szennyvíztelep jelenlegi leterheltsége közel százszázalékos.

A törvény által előírt cégmegszüntetés során Biatorbágy Város 
Önkormányzata arra törekedett, hogy a megépített közművek tu-
lajdonjoga a városé maradjon, ugyanakkor a befizetett közműdí-
jak minél jobban hasznosulhassanak. 2012 tavaszán közel 80 mil-
lió forintból sikerült a pátyi úti szennyvízátemelőt megszüntetni 
és áthelyezni. Ha ehhez hozzáadjuk a szennyvíztisztító várható 
bővítését, elmondható lesz, hogy a biatorbágyiak befizetései hasz-
nosultak.

Összeállította: Szakadáti László képviselő, alpolgármester,
a BVCS Kft. felügyelő bizottságának elnöke

Szemét ügyek
Szerződés és csekk: Idén július 1-jétől Bia-
torbágyon új szolgáltatóként az AHK Agg-
lomerációs Hulladékkezelő Kft. végzi a 
hulladékszállítást. A jogszabályok szerint a 
társasággal minden biatorbágyi ingatlantu-
lajdonosnak új szerződést kellett vagy kel-
lett volna kötnie. Többen jelezték az önkor-
mányzat felé, hogy mindmáig nem kapták 
vissza a szerződésüket, és befizetési csekket 
sem küldött a szolgáltató. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a szolgáltató ígérete szerint 
hamarosan pótolja az elmaradásokat.

Szerződési lehetőség: Többen jelezték, 
elsősorban a külterületekről, hogy máig 
nem értesültek a szolgáltatóváltásról, még 
szerződési nyomtatványhoz sem jutottak 
hozzá, így nem tudnak legálisan megsza-
badulni a szemetüktől. A polgármesteri 
hivatalban Dankó-Gara Eszter hétfőtől csü-
törtökig 8.00 és 16.00, pénteken 8.00 és 
14.00 óra között segít a nyomtatványok 
beszerzésében, kitöltésében és a szolgál-

tatóhoz küldésében. Érdemes telefonon 
egyeztetni a 23/534-534/3-as melléken. 

Fordulhatnak közvetlenül a hulladék-
kezelőhöz is, amelynek személyes ügyfél-
szolgálata keddi napokon 8.00-tól 20.00 
óráig érhető el a 1098 Budapest, Ecseri út 
8–12. szám alatt. A szolgáltató telefonos 
ügyfélszolgálata: kedden 6.00–18.00, szer-
dán 9.00–13.00, pénteken 9.00–13.00 óra 
között működik az 1/459-6722-es számon. 
Levelezési cím: AHK Agglomerációs Hul-
ladékkezelő Kft. 1098 Budapest, Ecseri út 
8–12. vagy 1439 Budapest, Pf.: 637. E-mail: 
ahk@fkf.hu.

Lombhulladék-begyűjtés: Tájékoztatjuk 
az ingatlantulajdonosokat, hogy a lakos-
ság számára térítésmentes lombhulla-
dék-elszállításra idén két alkalommal kerül 
sor. Az első november 4-én volt, a második 
várhatóan december 2-án lesz. Kérjük, in-
gatlanjaik elé ezen a napon reggel 7 óráig 
helyezzék ki a zsákokba gyűjtött avart.

Városunk légterét különösen késő ősz-
szel szennyezi a lomb- és nyesedékégetés. 
Sajnos a falevelek, ágak nedvességtartalma 
miatt szinte elkerülhetetlen a savanyúan 
maró, az emberi szervezetre káros füst-
felhő, amely egy-egy égetési pont körül, a 
légköri viszonyoktól függően, akár 300-
500 méteres körzetben is megkeserítheti 
a lakók életét. Aki éget, annak bizonyára 
az a célja, hogy közvetlen környezetét tisz-
tán tartsa, azaz a portáján kialakított te-
rületeket megszabadítsa az elhalt, lehulló 
növényi maradékoktól. Ez azonban nem 
lehet indok a jogszabályok által is tiltott 
környezetszennyezésre, a környéken lakók 
egészségének, életminőségének, életének 
veszélyeztetésére. Kérjük, ne gyújtsa meg 
a lombot, inkább gyűjtse zsákba, és tegye 
ingatlanja elé, ahonnan azt az önkormány-
zat elszállíttatja. Tegyen ön is környeze-
tünkért, hogy Biatorbágyon jó legyen élni! 
Kérjük, amennyiben lombégetést tapasz-
tal, magyarázza el mindezt a szomszédjá-
nak is!

www.biatorbagy.hu

Helyreigazított 
ösvény
Előző lapszámunk Lépcsőzetes munkavégzés című cikkében 
már beszámoltunk a civil összefogásnak köszönhetően több 
elemében megújult Kölcsey és Vörösmarty utca közötti patak-
parti sétányról. A cikkben tévesen közöltük, hogy az önkor-
mányzat által kiírt Összefogás Építési Alap pályázatán elnyert 
támogatással a Biatorbágyi Tájvédő Kör látott hozzá a sétány, 
illetve a Vörösmarty utcai lépcső kiépítésének. Az állítás úgy 
helyes, hogy a környéken élők, Csíkszentmihályi Gergely, Lukács 
György, valamint Tüske Emil pályázott, majd családtagok, utca-
beliek, barátok segítségével végezték el a munkát. Az eltelt egy 
hónap alatt sem tétlenkedtek, aki arra jár, meg fog lepődni a 
változáson. Az építők szorgalmának hála, a régi dzsumbujos, 
kesze-kusza út és környezete kitisztult, az árnyat adó fák alá 
több pihenőpad került. Még így, a késő őszi és kora téli idő-
szakban is bátran ajánlható, hogy látogassanak el erre kultu-
rált kiránduló- és megfigyelőhelyre. Mester László
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MOzAIK
Hazatérő világhírnév
Városunk hamarosan egy új köztéri műalkotással gyarapodhat, 
ugyanis az önkormányzat sikerrel vett részt a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatán, amely a pályázó települések történelmi, kulturális 
múltjához kapcsolódó kortárs művészeti alkotások megvalósítá-
sát támogatta. A többféle kőből készülő kompozícióval az alkotó 
és a város a Biáról világnak indult és nemzetközi hírnévre szert tett 
Hantai Simon festőművész emléke előtt kíván tisztelegni. A Szinte 
János szobrász- és festőművész által megtervezett és Hantai művé-
szi kifejezésmódját megidéző térplasztikát a Szent István utca böl-
csőde előtti szakaszán fogják felállítani 2014 tavaszán.

Sajnos Hantai Simon hazai ismertsége messze elmarad világ-
hírnevétől. Ezért nem is csoda, ha a művész neve még sok biatorbá-
gyi számára is ismeretlenül cseng. Nézzük hát, ki is Hantai Simon.

1922-ben egy biai sváb család elsőszülött gyermekeként látta 
meg a napvilágot (eredeti családnevük Handl). A korabeli építésze-
ti stílusjegyeket magán hordozó szülői ház a mai napig áll, nem 
messze az emlékmű tervezett helyszínétől, a mai Kölcsey utca és a 
Szent István utca sarkán.

Hantai veleszületett tehetségéről árulkodik, hogy 1941-ben 
különösebb művészeti előképzettség nélkül vették fel a budapesti 
Képzőművészeti Főiskola freskó szakára. Mesterei Aba-Novák Vil-
mos és Kontuly Béla voltak. 1944–1947 között több csoportos ki-
állításon is bemutatkozott műveivel a főiskolán, a Műcsarnokban, 
a Fészek Klubban, az Ernst Múzeumban és a Nemzeti Szalonban.

Főiskolai évei alatt Csontváry, valamint a francia Matisse és 
Bonnard festészete hatott rá döntően. Korai műveinek stílusjegyei 
már ekkor jelzik festészetének franciás igazodását.1948-ban álla-
mi ösztöndíjjal Rómába, majd Párizsba utazott. Miután értesítést 
kap, hogy az egyre erősebb szovjet befolyás alá kerülő politikai 
rendszer a nyugat-európai ösztöndíjat visszavonta tőle, úgy dön-
tött, hogy Franciaországban marad.

Az ötvenes évek elejétől művészi irányultsága a posztimpresz-
szionizmustól indulva a szürrealizmuson át, sok kísérletezéssel 
tarkítva, egyre inkább gesztikussá vált.

Az évtized végé-
re már egyértelműen 
a gesztusfestészet lett 
meghatározóvá képein, 
s ekkor szakít végleg a 
hagyományos festészet-
tel. 1960-ban kezdi meg 
a batik technikához ha-
sonló pliage festői módszer alkalmazását: az előzőleg különféle 
módon összegyűrt, hajtogatott, csomózott vásznat festékkel át-
itatta, majd száradás után szétnyitva előtűnt a tulajdonképpen va-
kon festett kép.

1982-ben Hantai képviselte Franciaországot a Velencei Bien-
nálén, majd jó időre búcsúzott is a nyilvánosságtól. Véleménye 
szerint ugyanis ekkorra a merkantilizmus (közgazdasági irányzat, 
amely a profitorientált kereskedelmet helyezi előtérbe) szelleme 
teljesen eluralta a művészeti világot. Ebbéli csalódása miatt ön-
kéntes száműzetést vállalva 16 éven keresztül a világ legnevesebb 
múzeumainak felkéréseit is elutasítva visszavonult az aktív alkotó 
munkától.

1998-tól állt újra a nyilvánosság elé, a nyolcvanas években fes-
tett képei felhasználásával készített, újraértelmezett kompozíciói-
val. Élete utolsó éveit többnyire az írásnak szentelte. Ifjú korától 
egészen haláláig szoros baráti kapcsolatot ápolt a szintén biai szü-
letésű, kétszeres Kossuth-díjas költővel, Juhász Ferenccel.

2008 szeptemberében, 86 éves korában Párizsban hunyt el.
Alkotásai megtalálhatók a világ olyan neves képtáraiban, mint 

a Guggenheim Múzeum New Yorkban, a Vaticano Múzeum Ró-
mában, illetve idehaza a Magyar Nemzeti Galériában, a Ludwig 
Múzeumban vagy a pécsi Modern Képtárban, valamint számos 
franciaországi köz- és magángyűjteményben. A művészeti világ 
Hantai Simont az életműve és annak hatása miatt az egyik legje-
lentősebb 20. századi európai festőművészként tiszteli.

Varga László

Prímás lett a népdalos

Beavató Élményfolyam
Idén ősszel Élményfolyam címmel indult 
egy különleges foglalkozássorozat a Falu-
házban, amelynek immár negyedik alkal-
mára november 14-én, csütörtökön 18.00 
órától várják az érdeklődőket a szervezők. 
Dr. Konta Ildikó Mária és Viola Noémi elhatá-
rozták, hogy Biatorbágyon is népszerűsí-
tik a zene alkalmazásának alternatív lehe-
tőségeit. Dr. Konta Ildikó Mária kiképző 
zeneterapeuta, a Magyar Zeneterápiás 
Egyesület alapítója, klinikai szakpszicho-
lógus. Viola Noémi védőnő a zenét, a moz-
gást, az éneklést, és a képi kifejezést egy-
séges rendszerben használó, Kokas Klára 

zenepedagógus által kifejlesztett módszer 
elkötelezett oktatója.

Ahogy dr. Konta Ildikó mondja, a zene 
életünk része. Hallgatjuk, dúdoljuk, éne-
keljük, táncoljuk, és különböző formá-
ban, intenzitással tanuljuk is. A zene tehát 
egyszerre cél és eszköz. A zeneterápiát ma 
már tudatosan és elterjedten használjuk 
az élet számos területén, a magzati élettől 
a gyógypedagógiai fejlesztéseken keresztül 
az idős- és beteggondozásig. A zene melo-
dikus, ritmikus hangrezgéseinek élettani 
hatása kimutatható a sejtek, szervek mű-
ködésén. Befolyásolhatja a szívritmust, 

a vérnyomást, az izmok feszülését vagy 
ellazulását, hangulatunkat, életérzésein-
ket. „Megnyitja a befogadás és a közlés kapu-
it.” (K.I.) A melódia a jobb agyféltekére, a 
ritmus a balra hat, így a megfelelően ki-
választott zene javítja, fejleszti a tanulási 
képességeket.

A Faluházban tartott eddigi foglalko-
zások a módszer ismertetése mellett a ze-
nei hátterű asszociáció, önkifejezés, rajzo-
lás, festés élményének megtapasztalását és 
megosztását célozták meg, az egymás irán-
ti kölcsönös megértésre, elfogadásra és bi-
zalomra alapozva. A novemberi alkalomra 
elsősorban felnőtteket várnak. Ekkor a ze-
nei indíttatású mozgásos kommunikáció 
kerül előtérbe, ezért a résztvevőknek aján-
lott a kényelmes szabadidőruha és vastag 
zokni viselése.

A beavató alkalmakon túl érdeklő-
dés esetén dr. Konta Ildikó a Faluházban 
felnőttcsoportokkal, Viola Noémi pedig 
a Szily-kastélyban Varázstánc néven gyer-
mekcsoportokkal foglalkozna tovább. 
Bővebb felvilágosítás dr. Konta Ildikó-
tól a 30/301-6836-os, Viola Noémitől a 
+20/351-3511-es mobilszámon kérhető.

Mester László

Képégető asszonyok
Tizenöt éve alakult, és immár 18. tárlatát nyitotta meg a műve-
lődési házban a Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör. Terpai Nikolett 
hegedű- és Székely István zongoraművész csodálatos muzsikálása 
után Szádvári Mária, a Faluház egykori és jelenlegi intézményve-

zetője a szakkör megalakulásának pilla-
natát idézte fel. Erdős Margit – aki máig 
a szakkör vezetője – kereste fel őt a tűz-
zománcszakkör indításának ötletével, 
felajánlva társadalmi munkáját és az 
égetéshez egy átalakított laborizáló ke-
mencét. A november 17-ig látható leg-
újabb kiállításon Bakó Edit, Esz Anna, 

Erdős Margit, Gyimesi Klementina és fia, Géza, Hoffmann Szvetlana, 
Kelemen Ági, Molnár Erzsike, Pataki Elvira, Szakadáti Zsuzsa, Szabó 
Irénke és Váradi Bori alkotásait láthatja, és nem különben meg is 
vásárolhatja a közönség. A képégetők alkotókörének munkái kö-
zül a Faluház vezetője többek között Hoffmann Szvetlana fest-
ményeit, valamint Kelemen Ági fára festett, aranyozott ikonjait 
emelte ki, amelyek közül néhányat Ágnes asszony esztergomi pap 
tanára meg is áldott. Az örömös (örömmel készített, örömet keltő) 
alkotásokat Szádvári Mária végül egy idézettel ajánlotta a befoga-
dóknak: „Kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk sziromcsodák / Rajtuk 
át Isten szól: Jövök!”

Mester László

A közismert Prima Primissima díj 
kettős küldetést teljesít. Egyfe-
lől a díjazott kiválóságok szemé-
lyén keresztül szakmai- és emberi 
teljesítményükkel példaképeket 
kíván állítani a társadalom elé. 
Másrészt pedig e kitüntető cím 
évenkénti adományozásával a 
hazai művészeti, tudományos és 
sportélet fejlesztését hivatott erő-
síteni.

A díj alapítói 2007 óta ki-
emelt figyelmet fordítanak a még 
csak szárnyaikat bontogató fiatal 
tehetségeknek, a jövő meghatáro-
zó egyéniségeinek a felkarolására 

is. Az ő elismerésükre hozták lét-
re ekkor a Junior Prima díjat.

A 2013. évi Junior Prima dí-
jak átadását követően joggal 
töltheti el némi büszkeség a bia-
torbágyiakat. A népművészeti 
kategóriában ugyanis a díjazot-
tak névsorában egy mifelénk ki-
fejezetten ismerősen csengő név 
is szerepel, Tintér Gabrilella nép-
dalénekes, népzenészé, aki rend-
szeresen lép színpadra a magyar 
népzenei élet olyan „sztárjaival” 
együtt, mint a Jánosi, a Tatros és 
a Szigony Együttes, vagy a Sze-
ret Zenekar. Ez utóbbi bandával 

az oldalán városi programjaink 
évek óta visszatérő közreműkö-
dője is. Legutóbb néhány hete, a 
Szüreti Bálban halhatta őt és ze-
nészbarátait a táncházi közönség 
a Faluházban. Előadóművészi 
pályája mellett a legifjabb tehet-
ségeknek adja tovább saját talen-
tumát. Országosan elismert nép-
zenei táborok, kurzusok vezetése 
mellett művészeti iskolánk népi 
ének tanszakának pedagógusa is. 
Talán éppen néhány biatorbágyi 
eljövendő ifjú prima mestere és 
példaképe.

VéL
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SPORTPERCEK
Sportmelléklet Viadukt SE Biatorbágy, elnök: dr. Cserniczky Tamás.  

E-mail: viaduktse@gmail.com. Lapzárta minden hónap 20-án.
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Viadukt SE labdarúgó-utánpótlás
Túl vagyunk a magyar futball sokadik Mohácsán, áll a bál a sportágon belül. Most újra oko-
sak vagyunk, tudjuk a bajok okát, és még jól bele is rúghatunk a beteg oroszlánba. Most lehet, 
úgysem tud megharapni, sőt, aki nem szidja a labdarúgás szabadon választott szegmensét, az 
nem is tudja, mi a trend. Viszont az élet megy tovább a pályákon is, mindenki végzi a dolgát, az 
edző megtartja a tréninget, a játékos megpróbálja elvégezni a feladatokat, a szertáros kimossa a 
mezeket, felfesti a vonalakat, az elnök újabb kört fut egy kis betevőért, a kevés érdeklődő pedig 
köpködi a szotyit a lelátókon. Ebben a közegben találkoztunk Schindler Szabolccsal, a biator-
bágyi Viadukt SE labdarúgó-utánpótlás vezetőjével, aki bemutatja nekünk az egyesület képzési 
koncepcióját. A beszélgetéshez szervesen kapcsolódik a Bozsik-programról szóló írása is.

– Akkor most mindenki alkalmatlan, aki a szereplője a focibiznisz-
nek, és el kell zavarni a labdarúgás közeléből, vagy csak az utánpótlás-
ban részt vevők kutyaütők?

– Nem. Nem szabad általánosítani, mert akkor rossz követ-
keztetéseket vonunk le a mai magyar utánpótlásképzésről. Né-
hány dolgot szeretnék pontosítani, mert úgy érzem, sokan sok 
mindent rosszul gondolnak a gyerekekkel kapcsolatban. Először 
is: a felnőttfutballt szeretném különválasztani a gyerekekétől, 
mindkettőnek más a feladata és a célja. Az egyikben képezni kell 
a gyerekeket, a másikban meg eredményt kell produkálni. Teljesen 
más feladata van egy utánpótlásedzőnek, mint a felnőttcsapat tré-
nerének, de nem árt (sőt kötelező), ha az edzők a másik területen 
is jártasak, hiszen nem mindegy, mit tanítanak a gyerekeknek. Az 
igazán felkészült edző mindkét terület témáiban jártas.

– A fenti okfejtés alapján, kérem, mutassa be az olvasóknak a bia-
torbágyi modellt részletesen, kitérve a korosztályoknak megfelelő elvá-
rásokra.

– Sajnos az utóbbi években, ha a felnőttcsapat keretét böngész-
tem, akkor alig vagy egyáltalán nem találtam hazai, saját nevelésű 
játékost a csapatban. Ez nem jó! Ezen mindenképpen változtat-
nunk kell, ezzel vágtunk neki a 2013/2014-es szezonnak. Erre épül 
az a koncepció is, amit elkezdtünk a legkisebbeknél. Az edzői gar-
nitúrában történt változások is ennek az irányvonalnak a követ-
kezményei, amiben többen új szerepet kaptak, sőt, új edzők is ér-
keztek. A legfontosabb az utánpótlásképzésben az, hogy egymásra 
épüljön a képzés, elsajátítsák a korosztályuknak megfelelő tudást. 
Kiemelt szerepet kapott a technikai képzés, a mozgáskoordináció 
nagy szerepe, a rúgótechnika fejlesztése és a „mindent labdával” 
szellemiség. Az U7-es, U9-es és U11-es csapatok a Bozsik verseny-
rendszerben szerepelnek, ami jó erőfelmérő a gyerekeknek. Ezek-
ben a korosztályokban nem eredményre játszunk, hanem arra, 
hogy minél képzettebb gyerekeket adjunk fel a nagyobb korosz-
tályokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretünk nyerni, de azt 
valljuk, hogy a minőségi munka úgyis meghozza az eredményt. 
Nagy gondot jelent az is, hogy sokan rekreációs jelleggel sportol-
nak. Az U13-as korosztály – hasonlóan a kicsikhez – Bozsikozik, 
de félévente hat tornán kell szerepelniük. Talán ők vannak a legne-
hezebb helyzetben, mert az átszervezések miatt a nagypályáról újra 
a kisebb területre szorultak vissza. Ebben a korosztályban már tu-
datos csapatjátékot kell produkálni, ami nagy segítségükre lehet a 
későbbi nagypályás játékban. Következik az U15, akik az U21-gyel 

és a lányokkal együtt a nagypályás bajnokságokban szerepelnek. 
Mindhárom csapatnál más elvárások vannak, talán az U15 az első 
olyan korosztály, akikre lehet a jövő felnőttcsapatát építeni. A lá-
nyok képzése hatalmas változáson ment keresztül, ami az eredmé-
nyeikben is kitűnik. Sajnos az U15 után most az U21 következik, 
ez nem jó. Nagy a korosztályi szórás ebben a csapatban, többen 
eligazoltak, ezért léptettük vissza az U18-as korosztályt. 

– Most is említi, a cikkében is kiemeli a hét–tizenegy évesek képzé-
sének fontosságát. Arra gondolok, hogy lehet ezeknek a gyerekeknek a 
testét, lelkét, szívét átitatni ebben a világban a foci szeretetével, ha ilyen 
nagy a konkurencia: okostelefon, Xbox, internet, különóra és még tucat-
nyi más lehetőség. Hogy lehet heti háromszor vagy négyszer másfél órá-
ban focistákat szárba szökkenteni? Szerintem is, a labdarúgást sokan 
különórának tekintik, jól van ez így?

– Sokan rekreációnak, tömegsportnak tekintik a focit. Nincs 
ezzel gond! Erre is kitaláltunk egy rendszert, sőt, felfedeztünk 
olyan gyereket is, aki korábban hobbiszinten sportolt az U11-ben, 
most meg a korosztályának a legjobbja. Az igaz, nagy a konku-
rencia, mégis azt mondom, ha a Viaduktnál jól dolgozunk, akkor 
többen fognak majd focizni. Sajnos nem az okostelefonokkal és 
az internettel van a legnagyobb gond, hanem a gondolkodásmó-
dunkkal. Mi a célunk focival? A válaszban van a lényeg.

– Akkor most őszintén súgja a füleinkbe: mit lát reális lehetőségnek, 
Biatorbágyon mikor lesz a felnőttcsapatban négy-öt saját játékosunk, 
vagy ez egy örök illúzió, úgyis elszippantja a nagyváros az összes tehet-
séget?

– Amennyiben hosszú távon nem lesznek a Viaduktnak saját 
nevelésű játékosai, akkor valami nem stimmel a rendszerrel. Az 
én igazi célom, hogy olyan tehetségeket adjunk az országnak, az 
akadémiáknak, akik az élvonalban is bizonyíthatnak később, mert 
remek alapokat kaptak Biatorbágyon. Remélem, a többiek pe-
dig a hazai csapatot erősítik, de ehhez olyan emberek is kellenek, 
akik bíznak a fiatalokban és a hazai játékosokban. Legkorábban 
négy-öt év múlva kereshetjük a fiatalokat a felnőttek között.

– Ha nem akar, ne válaszoljon, azt is megértem, de ha publikus a 
véleménye, ossza meg velünk: Ön szerint ki legyen a szövetségi kapitány, 
vagy ez egy másodlagos kérdés jelen helyzetünkben?

– Az az ország, aki nem tud hazai szakembert kiállítani erre 
a fontos posztra, az valamit rosszul csinál. A válogatott fontos, 
ez a kirakat a fociban, ez alapján ítélnek meg bennünket. Szerin-
tem több olyan szakember is dolgozik ebben az országban, aki 
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alkalmas lehet erre a fontos pozícióra. Soroljam? Horváth Feri, ifj. Bene Ferenc és a legkisebb 
Bozsik.

– Sok helyen megfordult pályafutása során, sok neves edző munkáját követhette napról napra. 
Gondolom, van, akit külön megemlítene.

– Sok jó trénerrel dolgoztam együtt. Mindenkitől tanulhattam, de ha ki szeretnék emelni 
közülük valakit, az Henk ten Cate, aki az MTK-nál volt az edzőm. Úgy gondolom, az ő ma-
gyarországi és az azt követő csapatai és eredményei önmagukért beszélnek. 

– Beszélgetésünket egy szokványos, de megkerülhetetlen kérdéssel zárom: mi a távlati célja edző-
ként?

– Biatorbágy remek hely, innen mindenki felfelé bukott, például Horváth Ferenc (Kecs-
kemét, Paks), Németh Antal (Vasas). Vicceltem! Én a munkában hiszek, és tudom, hogy ezzel 
edzőként hova tudok majd eljutni, amiért mindent meg is fogok tenni.

– Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert a munkájához! Hajrá, Viadukt!
Tóháti István

Névjegy
Schindler SzabolcS

Születési adatok:  
Kecel, 1974. október 26.
Eddigi klubjai:  
FC Fehérvár, Gázszer FC, mtK,  
Vasas SC, Békéscsaba, Pécs,  
Budapesti Honvéd, Kecskemét,  
Szolnoki mÁV, Biatorbágy
NB I-es mérkőzéseinek száma/gólok: 
370/9
Legjobb eredményei:  
kétszeres magyar Kupa-győztes,  
NB I-es ezüstérem, NB II-es arany-
érem

A Bozsik-torna a magyar futball első lépcsője
Az újabb elveszített világbajnoki selejtező után ismét középpontba 
került a magyar labdarúgás helyzete (célponttá vált), különöskép-
pen utánpótlásképzésünk. A témával kapcsolatban sokan megszó-
laltak az utóbbi időben, elmondták véleményüket (pro és kontra), 
a legfontosabb témát mégis kevesen érintették – a képzést. 

A magyar futball első lépcsője a Bozsik-program, amely arra hi-
vatott, hogy esélyt adjon azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének 
focizni Magyarországon. Véleményem szerint a rendszer működő-
képes, mert a legkisebb települések is részt vehetnek az MLSZ által 
kiírt versenyrendszerben, és szerepelhetnek az őszi, illetve tavaszi 
tornákon. A lényeg nem a tornákon dől el, hanem a hétköznapok-
ban – ezt sokan elfelejtik.

Október 19-én Biatorbágy adott otthont a budaörsi körzet II. 
fordulójának, ahol a legkisebbek megmutathatták, mire képesek. 
Az U7-es, U9-es és U11-es csapatok részvételével zajlott a torna, 
ahol a kicsik (U7) köredzés formájában, hat állomáson gyakorol-
hattak. Az U9-es és U11-es csapatok két-két csoportban torna jel-
legű lebonyolítási rendszerben mérhették össze tudásukat, és azt 
is, hogy hol tartanak a fejlődésben a korábbi tornákhoz képest. 
A budaörsi körzeti torna résztvevői a következők voltak: Törökbá-
linti Akadémia, Asterix Érd, Liver Budaörs, Páty, Herceghalom és 
a hazai Viadukt csapatai. A Bozsik-program működőképes, még-
sem kap megfelelő publicitást semmilyen szinten. Mi a cél? Elsőd-
legesen az, hogy sportolhassanak a gyerekek, másodsorban, hogy 
olyan képzésben részesüljenek, ami esélyt adhat a számukra, hogy 

eljussanak az elitképzéshez. A magyar futball mindaddig nem tud 
előrelépni, amíg a kis csapatoknál nem változtatnak az utánpót-
lásképzés szellemiségén és minőségén. A Biatorbágyon megrende-
zett körzeti tornáról pozitív véleményt tudok mondani, mert látva 
az U9-es és U11-es mérkőzéseket, elmondhattam, hogy a legtöbb 
csapat megpróbált játszani. Megpróbált játszani – a maga módján 
és szintjén. Mit is jelent ez? Nem vagdalták a gyerekek a labdát, a 
legtöbb esetben kombinatív játékkal próbálták legyőzni ellenfelei-
ket, ami mindenképpen dicséretes. Nem a fizikálisan erős gyerekek 
uralták a tornát, hanem a fürge, gyors gondolkodású, kreatív já-
tékosok. Szép gólokat, remek cseleket, váratlan megoldásokat és 
parádés védéseket láthattak a szülők. A magyar futballnak vissza 
kell találni a magyar stílusra, amelyben nem a fizikai erő a legdo-
minánsabb elem, hanem a kreativitás, a gyorsaság, a magas techni-
kai képesség, a kiszámíthatatlanság, a váratlanság, és nem utolsó-
sorban a mentalitás. Véleményem szerint azokat a gyerekeket kell 
megtalálni az utánpótlásedzőknek, akik bírnak ezekkel a tulajdon-
ságokkal – ez az egy út viheti előre a magyar labdarúgást. Mindez 
semmit sem ér, ha nem képezzük megfelelően, életkori sajátossá-
gokat figyelembe véve a gyerekeket, mert enélkül a modern fociban 
semmire sem mehetünk. A magyar futballban igenis vannak olyan 
szigetek, ahol magas szinten foglalkoznak a gyerekekkel, és büsz-
kén sorolják az általuk kinevelt válogatott játékosok sorát. Remél-
jük, ezt egyszer a Viadukt is elmondhatja majd magáról.

Véleményem szerint ezek a korosztályok a legfontosabbak (U7, 
U9 és U11), itt dől el minden – a mentalitás kialakítása a pozitív 
példákkal, a magas technikai képzés, ami áthatja a modern fut-
ballt, a játék minősége és sebessége.

A kicsik mindenre képesek, ha megfelelő szakmai tudással, 
szakértelemmel foglalkozunk a gyerekekkel – képezzük őket –, de 
sajnos ez sem garancia a nemzetközi színvonalhoz. Egységes és tu-
datos szakmai irányelvek nélkül a Bozsik-program sem érheti el a 
célját. Látva a budaörsi körzet gyerekeit, bízom abban, hogy minél 
több gyerekkel találkozhatunk majd a későbbiek során a magyar 
élvonalban és a külföldi focipályákon is. Ez mindannyiunk célja 
(remélem). A Bozsik az első lépcső, talán az egyik legfontosabb az 
utánpótlásképzésben.

Schindler Szabolcs

Sporttörténelmi meccs a 
Magyar Kupában
Felnőttlabdarúgóink 110 éves történelmük során először jutottak el a Magyar Kupa legjobb 32 
csapata közé. Itt a 16 közé jutásért játszhattunk itthon a jelenleg másodosztályú, de az NB I-be 
visszakerülni vágyó Siófokkal. Bár a végeredmény sima vendéggyőzelmet mutat, azért megne-
hezítettük nevesebb ellenfelünk dolgát. Az első félidőben Novák kétszer is vezetést szerezhetett 
volna a Biatorbágynak, de a helyzetek kimaradtak, míg a Siófok első helyzetéből betalált. A má-
sodik félidőben próbáltunk egyenlíteni, de egy kontrából ismét a Siófok szerzett gólt. Ezután 
minden mindegy alapon támadni kezdtünk, az ellenféltől ki is állítottak egy játékost, de már 
nem sikerült fordítani. Összességében méltóan búcsúztunk a további küzdelmektől, így is ma-
gasan erőn felül teljesített a csapat. Külön öröm, hogy három saját nevelésű fiatal is játszott a 
csapatban: Kerkovits Ágoston, Novák Lőrinc és Szabó Róbert. Cserniczky Tamás

SzKANDER Az ítélet napja
2013. október 19-én újra eljött az ítélet napja, és immáron tize-
dik alkalommal került megrendezésre a Judgement Day elneve-
zésű szkandervilágkupa a Pólus Centerben rendezett nemzetközi 
szkanderbajnokságon. A Viadukt SE Biaszkander csapata közel 
teljes létszámmal, 8 fővel képviseltette magát az eseményen. Soha 
nagyobb szabású szkanderrendezvényen nem vett még részt a 
csapat. Színvonalas műsorok, lemezlovas, óriáskivetítő tette eu-
rópai színvonalúvá a budapesti bajnokságot. A 12 ország 170 
indulója talán a tavalyinál is erősebb mezőnyt alkotott, és több 
világbajnok, Európa-bajnok is megjelent a versenyzők között.

Kőkemény harcok árán sikerült a magyar csapatnak meg-
szerezni az elsőséget, és 11 országot maga mögé utasítva meg-

nyerni a csapatversenyt, amihez a 
Bia szkander is jócskán hozzátett.

Bene Mihály jobb kéz senior 65 
kg-os kategóriában aranyérmet, 
Kollár Csaba jobb kéz masters 75 
kg-os kategóriában ezüstérmet, 
bal kézzel pedig bronzérmet szer-
zett, valamint Ehmann Gábor és 
Németh Levente junior versenyző-
ink pontszerző helyezést értek el. 
Következő megmérettetésünk no-
vember 23-án lesz Fülöpszálláson, 
ahol legalább ilyen helyezéseket 
szeretnénk elérni, de igyekszünk 
új neveket is felvésni az érmesek 
falára.

Laczek Zsolt

Magyar Kupa 
4. forduló
Viadukt SE Biatorbágy–Siófok: 0-2 
(0-1)
Biatorbágy, 250 néző.
Biatorbágy: Retezi K.–Kerkovits 
(Kulin a 75. p), Zoufal, Bozsoki, 
Várkonyi Z.–Nikolov (Frank P. az 
55. p), Busa B., Nagy L. (Mérey az 
51. p), Arany Z. (Szabó R. a 60. p) – 
Varga D., Novák.
További cserék: Bácskai, Mándi.
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Október 15-én Hitek és tévhitek az oltásokról 
címmel került sor az Egészséges Biatorbágyért 
Közhasznú Egyesület őszi közönségklub-talál-
kozójára. Mivel az utóbbi időben sokszor halla-
ni a közbeszédben a védőoltásokról – néha igen 
határozottan hirdetve, hogy azok károsak a szer-
vezetre –, az esemény szervezői időszerűnek tar-
tották, hogy az érdeklődő közönségnek bővebb 
ismeretekkel szolgáljanak a fertőző betegségek 
jelentőségéről és a megelőzés lehetőségeiről. Elő-

ször Kirch Gáborné Gajdos Zsuzsa, a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Iskola történelem és bioló-
gia szakos tanára beszélt a fertőző betegségek, 
járványok megdöbbentő méretű pusztításáról, 
sokszor történelemalakító szerepéről. Az idő-
utazás után dr. Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóköz-
pont és Magánorvosi Centrum megelőző orvos-

Kisbusz, nagy segítség
Amint arról korábban már beszámoltunk, a „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátójának gondozottai egyrészt fellépnek november 15-én a 
fogyatékkal rendelkező embertársaink zenés műsorában, amelyet a Faluházban rendeznek meg a Zene világnapja másképp címmel, másrészt 
december 1-jén 17 órai kezdettel bemutatkoznak azon a támogatói esten is, amelynek bevételét az intézmény egy kisbusz megvásárlására kíván-
ja fordítani. Ez utóbbi jótékonysági koncert meghívott előadója a Brass on Brass dixielandegyüttes lesz, amely a tradicionális dixielanden kívül 
bluest, gospelt, swinget és jazzt játszik vidám, lendületes stílusban. E rendezvények ürügyén beszélgettem a nappali ellátóban Kovács Mária 
intézményvezetővel és helyettesével, Dobozi Ibolyával.

– Hamarosan két alkalommal is bemutatkoznak ellátottjaitok a bia-
torbágyi közönségnek a Faluházban. Gondolom, az előadások, produk-
ciók komoly szakmai tudás, emberi törődés, gyakorlás és közös munka 
eredményei. A felkészülés többnyire a színfalak mögött zajlik. Mit tud-
hatunk, mit kell tudnunk az intézményről?

– A Táncsics utcában egy uniós pályázati forrásnak köszön-
hetően 2010-re készült el a fogyatékosok nappali ellátására al-
kalmas, európai szabványoknak megfelelő épület. A „Fészek” 
Fogyatékosok Nappali Ellátója hivatalosan 2011. június 1-jén 
nyithatta meg itt a kapuit. Ez, a negyven fogyatékos személy ellá-
tására alkalmas, akadálymentesített, több mint 400 négyzetmé-
teres területen elhelyezkedő térségi intézmény Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatalának tulajdona, de szakmai fenntartója és 
működtetője – egy bonyolult ellátási szerződés alapján – a Zsám-
béki Premontrei Női Kanonokrend. Jelenleg 32, többségében hal-
mozottan fogyatékos személy látogatja az intézményt 16-tól 63 
éves korig. Az ellátottak nagy része e nélkül az intézmény nélkül 
nem szabadulhatna ki otthonából, nem találna közösségre, bará-
tokra. Célunk, hogy az ellátottak nálunk, illetve segítségünkkel 
bárhol a világban a sajátosságaikhoz mérten a lehető legteljesebb 
életet élhessenek.

– A kapcsolatteremtésen, a bizalmi közösség felajánlásán túl milyen 
foglalkozásokat nyújt a Fészek, és ez mibe kerül az ellátottaknak?

– A szolgáltatások térítésmentesek, egyedül az étkezésért kell 
fizetni. A fogyatékkal élőket eltartó családoknak, ha ezt anyagi 
helyzetük indokolja, lehetőségük van étkezési támogatást is kér-
ni. A házban több foglalkozást is biztosítunk. Van kerámiamű-
hely, zeneterápia, gyógytestnevelés, jóga, drámajáték és szövés is, 
de aki szereti vagy bírja a kissé monotonabb munkát, annak egy 
újrahasznosítással foglalkozó cég segítségével lehetősége van ak-
kumulátortöltő zsinórok kibogozására, és dobozolására is. Így az 
ellátottak akár jövedelemhez is juthatnak.

– Az intézményetekben ellátottakat leginkább a kerámiatermékei-
tek által ismeri a lakosság, de vajon ismeri őket valójában?

– A mostani kerámiáinkat Varga Zsuzsa zsámbéki pedagógus, 
keramikus segítségével készítjük. A kínálat elsősorban öntött tár-
gyakból, mozaikokból, hűtőmágnesekből áll. Az adventi vásárokon 
igen népszerűek a dísztárgyaink. Persze más egy tárggyal, és más 
dolog annak készítőjével találkozni. Sokan nem tudják, hogyan vi-
selkedjenek, ha egy fogyatékos emberrel, sikettel, mozgássérülttel, 
gyengén látóval vagy mentálisan sérülttel kerülnek kapcsolatba. 
A fogyatékosok nagy része ép intellektussal rendelkezik, többnyire 
tisztában van saját nehézségeivel, korlátaival, ezért pontosan úgy 
vágyik az őszinteségre, szeretetre, elismerésre, mint bármely „nem 
más” ember. A nyilvános szereplésektől éppen azt reméljük, hogy 
erre fel tudjuk hívni a közvetlen életterükben élők figyelmét.

– Miért tartjátok fontosnak, hogy a jótékonysági koncert támogatói 
bevételéből egy kisbuszt vehessetek?

– Elsősorban gondozottaink közlekedési problémáin szeret-
nénk így segíteni. Az ellátottak családjai a napi utaztatást többnyi-
re megoldják, de ha sürgős vagy kivételes szállításra van szükség, 
például egy sérülés, kezelés miatt, vagy a csapat együtt utazna nya-
ralni, kirándulni, azt többnyire az intézmény dolgozóinak saját au-
tóival oldjuk meg. Aki nem tud vonatra, autóbuszra szállni, annak 
igen nagy nehézséget okoz a házon kívüli programokhoz való csat-
lakozás. A kisbusz nagy segítség lehet a problémák megoldására.

Mester László

Nagykorú hagyomány
Közel kétszázan vettek részt október közepén 
a Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület által 
szervezett Fúvószenekari és Tánctalálkozón. Az 
idén nagykorúvá vált találkozó – éppen 18. éve 
rendezik meg az eseményt – célja a kezdetektől 
mit sem változott. Ápolni, öregbíteni a fúvósze-
ne hagyományait, s egyúttal alkalmat adni egy 
kellemes délután közös eltöltésére a fúvószene 
és a nemzetiségi táncok kedvelőinek. Ezúttal öt 
zenész- és táncoscsoport lépett a közönség elé. 
Vendégművészként a törökbálinti Großturwal-
ler Musikanten és Großturwaller Tänzer né-
met nemzetiségi fúvószenekar és tánccsoport, 
valamint a Pilisvörösvári Fúvószenekar. Bár ez 
utóbbi banda azért némi hazai vonatkozással 
is bír, hiszen karmesterük, Buzás Bálint biator-
bágyi. A zenés-táncos randevúnak otthont adó 
Biatorbágyot hagyományosan az Ifjúsági Fú-
vószenekar és a Füzes Táncegyüttes képviselte. 

A találkozón Hompóth Sándor, a ’60-as, ’70-es 
évek közismert tánczenésze, az egykori Neutral 
zenekar dobosa vehette át a Hagyományőrző 
Egyesület – 2000-ben alapított – Év Szórakoz-
tató Zenésze plakettjét, amelyet minden eszten-
dőben olyan helyi muzsikusoknak ítél oda a ci-
vil egyesület, aki játékával hosszú időn át nyújt 
maradandó örömöt a zeneszerető közönségnek. 
Ugyancsak hosszú évek óta a város kulturális 
életének színesítésében nyújtott szerepvállalást, 
illetve a város sportéletében való kiemelkedő 
munkáért is saját alapítású díjjal jutalmazzák 
a hagyományőrzők. Az idén Szakadátiné Gueth 
Zsuzsát a gyermekszínjátszás terén 17 éve folya-
matosan végzett értékes tevékenységéért, Bruck-
ner Tibort – aki 1956 és 1970 között volt aktív 
biai atléta, majd kiváló focista – a sportban 
nyújtott teljesítményéért jutalmazták a civil ki-
tüntetéssel. Biatorbágyi Körkép

Rendhagyó töriórák
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójára való méltó megemlékezésül Biator-
bágy az idén több korosztályt megszólító programsorozattal készült.

A rendezvények sorát egy a nagyiskolás 
korosztálynak szóló rendhagyó történe-
lemóra nyitotta meg, már 21-én délelőtt. 
Általános iskolánk nyolcadik osztályos 
diákjait a városi könyvtár látta vendégül, 
s az óraadó tanár ezúttal Dénes János volt. 
A budapesti forradalmi események egy-
kori résztvevője, aktív alakítója korabeli 
emlékeit felidézve mesélt a diákoknak 
az ’56-os események helyszíneiről, tör-
ténéseiről, máig ható összefüggéseiről. 
A ma már 82 esztendős forradalmár elő-
adásában a történelmi áttekintés mellett 
elsősorban azt a felfokozott forradalmi 
hangulatot próbálta a tizenévesekkel 
megéreztetni, amely az 1990-es rendszer-

váltás után felnövekvő nemzedékeknek 
nehezen értelmezhető, ám azokban a na-
pokban a pesti srácokkal fegyvert fogatott, 
és életük kockáztatásával is az utcára vitte 
őket.

Este a Faluházban folytatódott a meg-
emlékezéssorozat Valter Ferenc városunk-
ban élő operaénekes (a Magyar Állami 
Operaház magánénekese) és művész bará-
tai verses-zenés színpadi estjével. Az 1956 
– Nemzetünk legtisztább áldozása című 
összeállítás zongora- és dalbetétekkel szí-
nesítve, korabeli sajtócikkek, történelmi 
dokumentumok és irodalmi idézetek fel-
használásával idézte a közönség elé az 
egykori történéseket. A fantáziadús és for-
mabontó kamaradarab – az általában szo-
kásos, kötelező és kommersz ’56-os mű-
sorokkal ellentétben – igazán maradandó 
színházi élményt nyújtott a sajnos nem túl 
nagyszámú közönségnek.

Biatorbágyi Körkép

Oltás ellen beoltva?
tan és oltási tanácsadó szakorvosa ismertette előadásában, hogy 
melyek azok a betegségek, amelyek megelőzhetőek, és meggyőző 
érvekkel hívta fel a hallgatóság figyelmét a védőoltások fontossá-
gára. Amennyiben kérdés vagy kétség merül fel az oltóanyagokkal 
és alkalmazásukkal kapcsolatban, további információkért bárki a 
háziorvosokhoz vagy a védőnőkhöz fordulhat.

Tálas-Tamássy Tamás

Gajdos Zsuzsa
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VitathatatLAN
A Faluház égisze alatt működő ifiklub 
utolsó októberi klubnapján LAN-Partira 
várta a számítógépes játékokat kedvelő 
tiniket. A srácok már délután lelkesen rá-
molták, szerelték a számítógépeiket, csat-
lakoztatták a kábelek tucatjait, töltötték 
fel a programokat, készültek az estére. 
Aztán úgy nyolc felé kezdetét vette az éj-
szakába nyúló közös ügyességi, taktikai és 
lövős csatározás. Közben elfogyott néhány 

üveg üdítő, és mellé egy-két óriáspizza és 
házi szendvics. A játék csendjét egy-egy 
jópofa beszólás vagy egy másik játékos 
képességeire vonatkozó találó poén törte 
meg időnként. Vitathatatlan, jó hangulat-
ban telt az este.

A tapasztalatok szerint a közép- vagy 
idősebb korosztályhoz tartozók gyakran 
erős kétkedéssel fogadják, hogy miként is 
tud közösségi élményt nyújtani egy olyan 
este, amikor a buli részvevői fülhallgató-
val a fejükön, szemüket a képernyőre sze-
gezve órákon át nyomogatják egy gép bil-
lentyűit.

Vitathatatlan, e felvetés részben jogos-
nak tűnhet. Azonban akik javarészt még 
Adj király katonát-on, számháborún vagy 
indiánosdin nevelkedtek az „őskorban”, ne 
is nagyon próbálják e dilemmájukra meg-
találni a minden részletére kiterjedő vá-
laszt. Mint tudvalevő, ízlések és pofonok 
különbözőek. Hát még a korok és embe-
rek! Olykor fényévnyi távolságra tudnak 
lenni egymástól.

Tetszik, nem tetszik, a napi gyakorlat 
azt mutatja, hogy a mai srácok egy jelen-
tős része jól érzi magát így. Bizonyos érte-
lemben külön-külön, ám mégis együtt, egy 
közösségben a haverokkal. A klasszikus 
fizikai erőpróbáktól merőben eltérő ver-
sengés közepette ugyan, de használva, és 
olykor ördöngös ügyességgel kihasználva 
másfajta képességeikkel az atomkor nap-
ról napra fejlődő technikai vívmányait. Hi-
hetetlenül gyorsan, precízen kezelve a két 
évtizede még elképzelhetetlen sebességű és 
tudású, összecsukható asztali masinákat. 
Le a kalappal előttük! Vitathatatlan, a ma-
guk módján, profi szinten űzve a Ki nevet 
a végén? korszerűbb és jóval bonyolultabb, 
háromdimenziós változatait.

S ezzel talán nincs is olyan nagy baj így 
önmagában. Mint az élet oly sok más terü-
letén, a legfontosabb szabály itt is: a mérték 
az érték! Az pedig, hogy emellett mit kap, 
mit kaphat útravalónak egy mai tinédzser, 
az jórészt az őt körülvevő felnőttvilág – szü-
lők, családi és iskolai közösségek, ifjúságse-
gítő szakemberek – taktikai érzékén, figyel-
mén és értékítéletén múlik. Vitathatatlan. 
Éppenséggel ez is egy kemény játék.

Varga László

Ifjúsági és sportbál
Egy új fiatal nemzedék első sikeres bemutatkozása volt október 26-
án a Faluházban az Ifjúsági és Sportbál, amit a Füzes Táncegyüttes 
és a Viadukt Sportegyesület közösen rendezett. Az igazi báli han-
gulat, a sok fiatal lány és fiú, a derűs és vidám légkör már a belé-
péskor érezhető volt. A Viadukt SE tíz évvel ezelőtti sportbáljairól 
ismert Viking együttes tagjai – akik először játszottak a Faluház 
Nagytermében – nem vártak a táncoló kedv kialakulására, egy-
ből belecsaptak a húrokba. Az utóbbi negyven év magyar slágereit 
olyan frissen, olyan lendületesen, igényes hangszerelésben, három 
énekessel úgy adták elő, hogy az egész terem táncolt, még aki az 
asztaloknál ült, azok is. Dicséret illeti a szervezőket, Bunth Edinát, 
Szabó Julit és Bodorkós Ádámot, akik ötletükkel és munkájukkal ösz-
szekötötték a két egyesület tagjait, barátait, szurkolóit. A példa ta-
nulságos és másoknak is ajánlható. Egy bál annál sikeresebb, minél 
többen érzik magukénak, minél többen kötődnek hozzá. És persze 
a fiatalság… Hát, ez volt az egészben a legszebb, a legüdítőbb. 

Biatorbágyon a művészeti iskola, több egyesület, maga a Falu-
ház és az általános iskoláink is őrködnek a magyar és a nemzetiségi 
hagyományok ápolásán, a kulturális élet, a sportélet gazdagításán, 
de úgy jó, úgy egészséges, ha a fiatal nemzedékekben buzog az élet, 
és ezt időnként megmutatják, önmagukat, vágyaikat megfogal-
mazzák, életörömüket kifejezik. Ennek mintáját láthatta és élvez-
hette a báli közönség hajnali kettőig.

És persze a korábbi magvetés, mert annak gyümölcse is meg-
mutatkozott. Az 1999–2002 közötti sportbálokon, az iharosi 

majálisokon rendre el nem maradó vendégfellépő volt mindig az 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttes. Erre gondolva a 
mostani közös rendezvény talán nem is volt olyan véletlen. Min-
den remény megvan arra, hogy a mostani sikeres kezdeményezés a 
jövőben folytatódik.

Szakadáti László

Borban a vigasság
Október 19-én, szombaton a városon végigvonuló lovas, szekeres, zenés felvonulás hívta 
fel a figyelmet az idei szüreti vigasságra és bálra. A menet élén a Füzes fúvósok haladtak 
Steer Ferenc teherautójának mozgó színpadára ültetve, őket a Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 
lovasai és fogathajtói követték. A felvonulás három megállójánál a Füzes táncosai ropták 
a táncot, míg az önkormányzati képviselők borral és pogácsával kínálták az egybegyűlte-
ket. A Fő téren az Őszidő Nyugdíjas Kör táncosai csárdással, Tintér Gabriella és növendékei 
népi énekekkel, a Faluház zsíros-hagymás kenyérrel fogadta az érkezőket. A művelődés 
házában a hagyományőrzők, a gazdák, a székelyek avatták be a gyerekeket a szőlőpréselés 
tudományába, illetve kínáltak ételt, italt, az aranyalmások pedig kézműves-foglalkozást 
szerveztek.

A nagyterem előterében Szeredy Krisztina énekművész, az Európai Borlovagrend lovag-
dámája bordalokkal vezette fel a Balassa János értékvédelmi kutatásainak munkafotóiból 
nyílt Ürgehegyi régi pincék című kiállítást. 

A Szeret zenekar előbb a kicsiknek, később a felnőtteknek húzta a talpalávalót a tánc-
házhoz és a bálhoz. Strack Orsolya, a népművészet ifjú mestere, örökös aranygyöngyös tán-
cos, illetve Juhász Sándor, a Honvéd Táncegyüttes művésze vállalták a táncmesteri szerepet. 
A vigasság közel pirkadatig tartott. Aki nem hiszi, jövőre utánajárhat.

eMeL

Idősek napja
A családsegítő központ és a Faluház szer-
vezésben az idén is hangulatos összejöve-
telen látta vendégül az önkormányzat a 
város korosabb polgárait az idősek napja 
alkalmából. 

Az ünnepségre érkezőket Újvári Gab-
riella fogadta, az est háziasszonyaként. 
Tarjáni István polgármester és a családse-
gítő szolgálat vezetőjének köszöntő sza-
vai nyitották a közös délutánt. Tóth Attila 
saját családi emlékeit példaként hozva 
emelte ki az idősebb korosztály megszer-
zett tudására való odafigyelés, a tőlük 
örökségként eltanulható tapasztalatok 
megbecsülésének fontosságát.

A szónokokat követően a közönség 
ifjúkorát megidéző zenés-táncos musi-
calműsor szolgált ajándékul az ünnepel-
teknek. A húszas-harmincas évek nép-
szerű film- és színpadi slágerei hamar 
feloldották a hangulatot, így a publikum 
már néhány perc elteltével a Csillag Mu-
sical Stúdió művészeivel együtt énekelte 
a felejthetetlen színészóriások – Jávor Pál, 
Karády Katalin, Perczel Zita és Tolnay 
Klári – tolmácsolásában örökzölddé vált 
dalokat.

A műsor végeztével szerény vendéglá-
tás mellett kötetlen beszélgetéssel folyta-
tódott a kellemes hangulatú összejövetel.

Vél
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HÍR EK
Határtalan ösztöndíj
A Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a Kárpát-medence magyarságá-
nak megmaradását segítse. E munkájuk egyik 
kiemelt területe a szomszédos országokban élő 
magyarok oktatásának, művelődésének támo-
gatása. A 2004-ben útjára indított Beiratkozási 
Programmal a felvidéki, partiumi és délvidéki 
magyar családok figyelmét kívánják minél szé-
lesebb körben ráirányítani a magyar iskola vá-
lasztásának fontosságára. A program részeként 
az általános iskolai tanulmányaikat magyar 
iskolában megkezdő kisdiákok ösztöndíjban is 
részesülnek.

Biatorbágy több esztendeje támogatja a Rá-
kóczi Szövetség Beiratkozási Programját, még-
pedig oly módon, hogy a befizetett adomány 
célirányosan testvérvárosunk, Alistál iskolásait 
és családjaikat segíti.

Az idei új ösztöndíjas első osztályosok kö-
szöntésére október 10-én került sor az alistáli 
művészeti iskola koncerttermében. Rostás László, 
a szövetség helyi vezetője örömteli fejlemény-
ként emelte ki beszédében, hogy a szlovákiai 
magyarság iskolaválasztásában megfordult a 
korábbi csökkenő tendencia. Az elmúlt években 
– az egyre növekvő számú hazai támogatóknak 
is köszönhetően – egyre növekszik a magyar is-
kolákba beíratott magyar gyermekek létszáma.

Az ünnepségen a biatorbágyi polgármester, 
Tarjáni István és Varga László képviselő jelenlété-
ben ezúttal 22 alistáli első osztályos gyermek és 
szüleik vehették át az anyaországi tanulmányi 
támogatást.

Változott az ügyfélfogadás
A Biatorbágyon működő járási kirendeltség 
októbertől az önkormányzatéval azonos na-
pokon és időszakokban fogadja ügyfeleit. 
A Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatójának 
tájékoztatása szerint a Budakeszi Járási Hivatal 
Biatorbágyi Kirendeltségének ügyfélfogadási 
ideje: hétfőn 13.00–18.00, szerdán 8.00–12.00 
és 13.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óra kö-
zött. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen 
időpontokban Biatorbágy Város Önkormány-
zatán is ügyfélfogadás van, azaz személyesen 
találkozhatnak az ügyeikben illetékes köztiszt-
viselőkkel. Biatorbágyon az ügyfélfogadási időn 
kívül változatlanul elérhető az ügyfél-tájékozta-
tó, azaz ügyfélszolgálat, ahol ügyeik intézését 

kezdeményezhetik, illetve irataikat leadhatják 
és átvehetik. Ennek nyitvatartási ideje tovább-
ra is hétfőn 8.00–18.00, kedden 8.00–16.00, 
szerdán 8.00–16.00, csütörtökön 8.00–16.00, 
pénteken 8.00–14.00 óra között van.

Házi segítségnyújtás
A Biatorbágyi Családsegítő Központ több szol-
gáltatása között hangsúlyos szerepet kap a házi 
segítségnyújtás. Ennek keretében az ön ottho-
nában tudnak segíteni az alábbiakban:
– bevásárlás,
– gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás,
– személyi higiénia, 
– közvetlen környezet rendben tartása,
– kapcsolattartás (családtagokkal, orvossal),
– étkeztetés,
– mentálhigiénés beszélgetés,
– egyéb tevékenységek az ellátott egészségügyi 

állapota szerint.
A szolgáltatások térítési díja a kérelmező jöve-
delmétől függ. Forduljon bizalommal a család-
segítőkhöz: Biatorbágyi Családsegítő Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálat, 2051 Biatorbágy, 
Mester utca 2. (egészségház, I. emelet). Te-
lefon: 23/534–590; fax: 23/534–591; mobil: 
30/337-4778; e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu. 
Honlap: www.csaladsegito.biatorbagy.hu.

Elektronikushulladék-gyűjtés
Folytonosan fejlődő és gyarapodó korunk egyik 
leggyakoribb mellékterméke az elektronikus 
hulladék. Az e-hulladék alatt a háztartásokban 
elhasználódott elektromos berendezéseket 
értjük, ide tartozik például a mosógép, tévé, 
hűtő, tűzhely, számítógép, monitor, mikro-
hullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló, 
hajszárító, telefonkészülék, fax, mobiltelefon 
stb. E hulladékok másodnyersanyagokat rej-
tenek, jelentős részük újrahasznosítható, ám 
számos a környezet számára veszélyt jelentő 
mérgező anyagot és nehézfémet (ólom, kad-
mium, higany, króm) is tartalmazhatnak. Az 
elektronikus hulladék Biatorbágyon egész éven 
át leadható a Szily-kastély területén található 
hulladékgyűjtő szigeten, amely hétköznapon-
ként 8.00 órától 18.00 óráig üzemel.

Gyere, és ültessünk fákat!
November 16-án és 17-én délelőtt facseme-
te-ültetést szervez a Biatorbágyi Tájvédő Kör 
az Etyek felé vezető főút mellett, az Etyeki 
Családfasor példáját folytatva Biatorbágy felé. 
Az utóbbi évek munkái több tapasztalattal 
és tanulsággal szolgáltak, ezek alapján újra 
kellett gondolni, hogyan érhetőek el tartós és 
jól látható eredmények. A fák újraültetésénél 
tőzeges földjavítással, a befolyt összeg segítsé-
gével pedig bozótirtással, rendszeres locsolás-

sal, szakszerű metszéssel, növényvédelemmel, 
a törzs körüli tányérok karbantartásával lehet 
biztosítani a támogatásoknak megfelelő hosz-
szúságú szakaszon a sikert. A fák állapotáról 
készült felmérésből kiderült, hogy az elsőéves 
fák közül sok elhagyta már a tíz centiméteres 
átmérőt, sőt, tetszetős szakaszokat alkotnak. 
Dolgozzunk együtt a Biatorbágyi Családfasor 
megerősödéséért!

Szépasszonyok
Szépkorba lépett, azaz be-
töltötte 90. életévét Kovács 
Ferencné, született Molnár 
Erzsébet és Asbóth Edéné, 
született Kustán Georgina. 
Születésnapjuk alkalmával 
mindkettőjüket otthonuk-
ban köszöntötte Tarjáni 
István polgármester. Az 
ünnepeltek a miniszterel-
nöki okirat és az ezzel járó 
jubileumi juttatás mellé 
ajándékkosarat és virág-
csokrot kaptak Biatorbágy 
városától. Erzsi néninek és Györgyi néninek 
ezúton is jó egészséget és boldog hétköznapo-
kat kívánunk.

Vállalkozói klub
A Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók 
Biatorbágyért rendezvénysorozat következő 
faluházi vendége 2013. november 12-én, ked-
den 19.00 órától dr. Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lesz. Az 
elődadó a 2014. év gazdasági kilátásairól, illet-
ve a kis- és középvállalkozások lehetőségeiről 
osztja majd meg ismereteit és gondolatait az 
érdeklődő közönséggel.

Ki ismerhette?
Kérjük, hogy ha bárki valamilyen információval 
tud szolgálni Czipri Béla Adalbert múltjával, 
illetve családjával kapcsolatban, jelentkez-
zen a 23/311-093-as, vagy a 20/531-9576-os 
telefonszámon! Christine Field (szül.: Czipri) 
édesapja, Czipri Béla Adalbert 91 évesen, 

2013. február 16-án 
hunyt el Ausztráliában. 
Czipri Béla 1921. no-
vember 26-án született 
Torbágyon. Christine 
édesapja nem osztott 
meg túl sok informáci-
ót a múltról, egyrészt 
a fiatalon megélt 
szörnyűségek, másrészt 

időskori demenciája miatt. Amit tudnak, hogy 
apja, Josef szabó volt. Az édesanyja There-
sia (valószínűleg szül. Steer). Béla és testvére, 
Maria a torbágyi Katolikus Népiskolába jártak. 
Bélát a II. világháború kitörésekor besorozták 
katonának a magyar hadseregbe. A család Bu-
dapestre költözött, a Dembinszky utca 36-ba. 
Béla a háború alatt sokat szenvedett, hazatéré-
se után szerette volna megtalálni családját, de 
azt a hírt kapta, hogy szülei és testvére állítólag 
meghaltak egy robbantás során. 1848-ban 
Czipri Béla úgy döntött, hogy elhagyja Európát, 
így 1849 júliusában egy hajó fedélzetén meg-
érkezett Ausztráliába, ahol családot alapított. 
Christine Field (Czipri) a hatodik, egyben 
legfiatalabb gyermeke Czipri Bélának. Neki az 
az érzése, hogy édesapja családja még élt a há-
borút követően. Három éve kutat annak remé-
nyében, hogy esetleg megtud valamit édesapja 
családjáról, illetve múltjáról, már csak azért is, 
mert Christine egy genetikai rendellenességgel 
született, amelynek következtében süketnéma. 
Így az orvosi kutatások szempontjából is fontos 
lenne kideríteni, hogy apai ágon kitől örököl-
hette.

Elhunyt idősebb Radnai János
Fájó szívvel, szomorúan 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, 
hogy életének 82. évében 
2013. október 20-án 
elhunyt idősebb Radnai 
János. János bácsi templo-
mi búcsúztatója október 

26-án, szombaton volt a biai római katolikus 
templomban, majd a temetőben. Radnai Já-
nos élete Biatorbággyal szorosan összeforrt. 
Sváb parasztcsalád leszármazottjaként Bián 
született. Felesége, König Anna torbágyi szü-
letésű, és mindketten Biatorbágyon hunyták 
le szemüket örökre. Az élet számos területén 
bizonyította állhatatosságát. Munkabírása, 
odaadása követendő példaként állt mindig 
családja előtt. Életét végigkísérte a föld, az 
állatok, a lovak, a mezőgazdaság szeretete és 
a sváb hagyományok, kapcsolatok aktív ápo-
lása. Képviselőként, bizottsági tagként jelentős 
szerepet vállalt a rendszerváltás utáni Biator-

bágy közéletében. A biai katolikus egyház-
község képviselő-testületének aktív tagjaként 
hosszú évtizedekig segítette az egyházközség 
munkáját. Biatorbágy számos civilszervezeté-
ben tevékenykedett, segédkezett, így többe-
ket fűznek felejthetetlen emlékek hozzá, a 
gazdakörtől a lovasokon át a tűzoltókig. Egy 
munkahelyen, az Országos Villamostávvezeték 
ZRt. jogelődjénél dolgozott 1953-tól nyugdí-
jazásáig, gépkocsivezetőként, majd csoport-
vezetőként. A család, az otthon nagyon fontos 
szerepet játszott az életében. Szerető, össze-
tartó család vette körül, akik sokáig őrizhetik 
majd emlékét. Három fiát, nyolc unokáját, hat 
dédunokáját hagyta maga mögött. Emléke 
örökké élni fog szívünkben.

Köszönetnyilvánítás
Életének 88. évében 
Elhunyt Kummer József-
né, született Chrenkó 
Erzsébet (1925–2103). 
A gyászoló család – két 
gyermeke, három uno-
kája és négy dédunoká-
ja – nevében közöljük 
az alábbiakat:

Köszönjük mindazoknak, akik szeretett édesanyán-
kat utolsó útjára elkísérték, és gyászunkat együttérzés-
sel, jó szóval, virággal enyhíteni igyekeztek.

Téli szomszédolás
Elkezdődött a téli fűtési időszak. Figyeljünk egy-
másra és szomszédjainkra!

Ha azt tapasztalják, hogy szomszédjuk, is-
merősük téli fűtése bármilyen okból veszélyben 
van (például elfogyott a fa, rossz a kályha, a 
kémény, kikapcsolták a gázt stb.), kérjük, ezt 
jelezzék a Biatorbágyi Családsegítő Központ 
felé. Cím: Biatorbágy, Mester u. 2. (egészség-
ház épülete). Telefon: 23/534-590; mobil: 
30/337-4778. E-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu. 
Ha lehetőségük van rá, hogy településünkön 
élő rászoruló családokat támogassanak, akár 
tűzifa- kályha vagy bármilyen fűtéshez szüksé-
ges adománnyal, kérjük, azt is jelezzék felénk! 
Köszönettel: Tóth Attila intézményvezető.

Mikulás a piacon
A Biatorbágyi Termelői Piac decemberben 7-én 
és 21-én várja vásárlóit, és mindkét alkalommal 
kis kedveskedéssel készül meglepni a kiláto-
gatókat. A december 7-i alkalomra a Mikulás 
is jelezte érkezését. A piacfelügyelők ezúttal 
szemet hunynak az árusokra vonatkozó szigorú 
kilométerkorlátoknak, és megengedik neki, 
hogy 8.00–12.00 óráig puttonyából almát és 
egyéb meglepetésfinomságokat ajándékozzon a 
kicsiknek és nagyoknak.

Az év utolsó piacnapján, december 21-én a 
szervezők egy-két órával meghosszabbított nyit-
va tartást terveznek. Karácsonyi hangulattal, 
csengő-bongó muzsikával, bográcsban főtt töl-
tött káposztával, forralt borral és meleg teával 
kívánnak majd boldog ünnepeket.

Egy doboznyi jó szándék
A Fidelitas Biatorbágyi Csoportja idén de-
cemberben ismét karácsonyi cipősdobozos 
adománygyűjtő akciót szervez. Az egy-egy ci-
pősdoboznyi könyvet, játékot, édességet, tartós 
élelmiszert stb. meglepetésajándékként most is 
a rászoruló biatorbágyi családok kapják, hogy 
ők is részesülhessenek a karácsony örömében. 
A felajánlásokat december 14–15-én, a Fő téri 
Angyalfia vásáron gyűjtik.

Nincs karácsony Angyalfia nélkül
A karácsonyvárás kellős közepén – azaz decem-
ber 14–15-én – az idén is a Fő térre várja Bia-
torbágy apraját és nagyját az adventi Angyalfia 
vásár.

Az árusok sátraiban ezúttal is míves portékák 
széles választékából válogathatnak a vásárlók. 
Akik inkább maguk szeretnek szöszölni az aján-
dékkészítéssel, azokat kézműves-foglalkozások 
várják mézeskalácssütéssel, gyertyaöntéssel, 
Luca széke-készítéssel. S mit tegyenek azok, 
akik se vásárolni, se bütykölni nem szeretné-
nek? Természetesen jöjjenek ők is bátran! Egy 
pohár tea vagy forralt bor mellett elidőzhetnek 
ünnepi kórusmuzsikát hallgatva, karácso-
nyi mesejátékot nézve, vagy részesei lehetnek 
délutánonként a szabadtéri betlehemezésnek. 
Ceremóniamester: Szabó Levente dalszerző, gitá-
ros, énekes.

További részéletek a http://faluhaz.biator-
bagy.hu/ honlapon és a decemberi Biatorbágyi 
Rendezvények műsorfüzetben.




