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Iskola a határon
Biatorbágy az előző városvezetéstől közel egymilliárd forintos adósságot örökölt. A tartozás mellett azonban számos olyan adóssá-
ga is van a városnak, amely jelenleg pénzben nem kifejezhető. Ezek egyike a közel 20 éve elmaradt iskolabővítés.

Biatorbágy hiteltartozása kezelhető 
mértékű, de óvatosságra int. Megyei 
jogú városaink közül Pécs vezeti az 
eladósodási listát közel 31 milliárd fo-
rinttal, de közvetlen szomszédunk, Érd 
is bőven megelőz bennünket 10 mil-
liárdos hitelével. A kormány nem vé-
letlenül készül szabályozni a hely-
hatóságok pénzügyeit. A tartozások 
ugyanakkor korántsem fedik le a tele-
pülések adósságait. A legeladósodot-
tabb városok, mint például Miskolc, 
Kaposvár, Debrecen, Szeged, irigylésre 
méltó fejlesztésekbe fogtak, emelve ez-
zel lakosságuk életszínvonalát, javítva 
életminőségét. Biatorbágy a milliár-
dos hitel mellett lakossága felé számos 
olyan adóssággal rendelkezik, amely je-
lenleg pénzben nem kifejezhető. Ezek 
egyike az elmaradt iskolabővítés.

Az elmúlt évtizedben Biatorbágy 
lakóterület-bővítése olyan népesedési 
folyamatokat idézett elő, amelyek ha-
tásai legalább két évtizedre meghatá-
rozzák az emberközpontú közszolgál-
tatások, benne a közoktatás fejlesztési 
igényeit. A hat évvel ezelőtt készült, 
2021-ig szóló demográfiai előrejelzés 
szerint – amely eddig a gazdasági vál-
ság ellenére is reálisnak bizonyult – el-
mondható, hogy a nevelést és oktatást 
igénylők létszáma megkétszereződik a 

következő időszakban. Ennek előjelei 
már több évvel ezelőtt megmutatkoz-
tak. Míg 1990-ben három épületben 
összesen 9 óvodai csoport volt a tele-
pülésen, a 2010/2011-es nevelési évben 
öt feladatellátási helyen 22 csoportban 
547 gyermekről kellett gondoskodni, 
miközben a 3–5 évesek száma 620 fő 
volt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi 
ötödik életévét betöltött jelentkezőt 
tudja fogadni az óvoda, illetve minden 
olyan kisgyermeket, akinek a körülmé-
nyei indokolják, de nem jár valameny-
nyi gyermek Biatorbágyon óvodába. 
Az elkövetkező évtized elodázhatatlan 
feladata a konténeróvoda kiváltása és a 
férőhelyek számának növelése.

A nyugati lakópark megépülésének 
hatása már érzékelhető az általános is-
kolában is. Ezelőtt három évvel kellett 
először hat párhuzamos osztályt indí-
tani az első évfolyamon a korábbi négy 
helyett. Az adatok alapján 2012-ben 
egy, 2013-ban az ideihez képest való-
színűleg két osztállyal kell növelni az 
első évfolyamok számát. 2020-ra vár-
hatóan összesen 64 tanulócsoport lesz 
az általános iskolában.

Ma még sokan nem Biatorbágyon 
végzik alapfokú tanulmányaikat. Az 
általános iskola 2011. április 3-i adatai 
szerint a tanköteles kort idén betöltő 

gyermekek száma a városban 236 fő 
volt, akiknek a felvételéhez 9 első osz-
tályt kellett volna indítani a jelenlegi 6 
helyett.

Az iskola építése tehát halaszthatat-
lan időhatárhoz érkezett. Nem kérdés, 
hogy minden további mérlegelést fél-
retéve azonnal lépni kell. A kényszer-
helyzet miatt bármely döntés kocká-
zata nagy. A város hitelállományának 
növelése kritikus helyzetet idézhet elő, 
ugyanakkor a lakosság iránti adósság 
törlesztése sem tűr halasztást. Ráadá-
sul Biatorbágy csak akkor remélhet ál-
lami támogatást, ha egy már meglévő, 
önkormányzati tulajdonú telkére ter-
vezteti az építendő iskolát. Ez az egyik 
legfőbb indoka a Szily-kastély mögötti 
tervezésnek. A városnak nincs egyéb sa-
ját tulajdonú, iskolaépítésre alkalmas 
területe sem a nyugati lakóterületen, 
sem a település más pontján. Biator-
bágy képviselő-testülete 2011. augusz-
tus 27-én, a közbeszerzési eljárás kere-
tében meghirdetett verseny győztesét 
bízta meg a Szily-kastély mögé képzelt 
iskola tervezésével. Az elkészülő terv-
nek a műemlékvédelmi előírásokra fi-
gyelemmel, együttesen kell kezelnie a 
két épületet, így újra élet költözik a tíz 
éve használaton kívüli kastélyba.

BK

Igazgató úr, kérem!
2011. augusztus 1-jétől Marx Árpád a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója. Az új igazgató 1995 és 

2000 között már irányította az intézményt. Most 2016. július 31-éig szól a szerződése. Neve tehát nem 
ismeretlen sem az iskolában, sem a „faluban”. 

– Marx Árpádot arra kértem, mu-
tatkozzon be. 

– A Műszaki Egyetemen mérnök-
ként végeztem, de ez szakma 

nem vonzott. Párhuza-
mosan pedagógusi 

oklevelet is szerez-
tem, így egy váci 
iskolában mérnök-
tanárként helyez-

kedtem el. Innen pályáztam ’90-ben Biatorbágyra. Az akkori 
torbágyi iskolában matematikát, fizikát, kémiát, informa-
tikát és technikát tanítottam. Az ELTE számítástechnikai 
tanári szakát ’95-re végeztem el. Még ebben az évben sike-
resen pályáztam az iskolaigazgatói posztra Torbágyon, ’97 
szeptemberétől pedig én lettem az addigi két iskola összevo-
násával létrejött intézmény vezetője, egészen 2000-ig. Ekkor 
váltottam. Egy taneszközt forgalmazó céget alapítottunk, 
amely foglalkozott számítástechnikai tanfolyamok szerve-
zésével és vezetésével is.

HÍD
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– Mai fejjel mit gondol az akkori „iskolareformról”, az össze-
vonásról?

– Akkor tiltakoztam ellene. Ma úgy látom, hogy az össze-
vonás nem ártott olyan mértékben az iskolának, mint ahogy 
én azt gondoltam. Ám ha megmarad a két intézmény, talán 
egy egészséges verseny, egy természetes szakosodás indul-
hatott volna meg, amely az oktatás színvonalán emelhetett 
volna.

– Miért nem pályázott 2000-ben ismét az igazgatói posztra?
– Már ’95-ben iskolát kellett volna építeni Biatorbágyon, 

de legalább bővíteni. Mostohának éreztem az iskola sorsát, 
nem láttam annak reményét, hogy komolyabban előre lehet 
lépni. Itt a magyarázat arra is, hogy miért tértem vissza. Úgy 
látom, hogy most az iskolafejlesztésnek megfelelő támoga-
tottsága van. Bár a város anyagi lehetőségei nem kedvezőek, 
mégis abban bízom, hogy a közös akarat elég lesz ahhoz, 
hogy új iskola legyen.

– Milyennek látja az eltelt egy hónapot, milyen faladatai van-
nak?

– Munka van elég. Erre számítottam. Elsődleges feladat 
a tanév elindítása. Idén a 4 kimenő nyolcadikos osztály he-
lyére 6 elsős osztály érkezett, tehát gyerek van bőven, és a 
tanerő is rendelkezésre áll. Mindemellett gőzerővel kell gon-
dolkozni a jövőn is. Szívesen csinálom, mert értelmét látom.

– Hogy látja a jövőt, mi lehet a megoldása a mostani, eléggé 
romos és helyhiányos oktatási helyzetnek?

– Optimista vagyok. A tervek szerint még két szűkös 
esztendő áll előttünk, 2013 szeptemberére azonban állhat 
egy új iskola, amely a konténereket már ki tudja váltani. Az 
önkormányzat kisiskolás, azaz a 16 osztálytermes oktatá-
si rendszerben gondolkozik, amelynek előnyei a családias 
légkör, a kis létszámmal, átláthatóan és jól működő isko-
la. Oktatásszervezési szempontból a szakma kedvezőbbnek 
látná az évfolyamonkénti három párhuzamos osztályos in-
tézményt, tehát a 16 tantermes helyett a 24 tantermest, ám 
nyilvánvaló, hogy kényszerpályán mozgunk, amelynek indo-
ka a kevés pénz, a helyszűke és a telek hiánya. Már 10 évvel 
ezelőtt gondoskodni kellett volna arról, hogy a lakóparkban 
iskola épüljön. Úgy gondolom, ha lenne ott telek, és lenne 
pénz, akkor ott kellene először iskolát építeni. Sajnos jelen-
leg erre van a legkevesebb esély. Az a véleményem, hogy a 
Szily-kastélyhoz tervezett intézmény megépítése után a má-
sodik iskolát a nyugati lakóterületen kellene elhelyezni. Ez 
persze megint pénzkérdés lesz.

– Mi a helyzet az iskola színvonala tekintetében?
– Az infrastruktúra hiánya meghatározza az oktatás mi-

nőségét. Könnyebb lenne jó színvonalon oktatni, ha meg-
felelő szaktantermek állnának rendelkezésre. A pedagógu-
sok szakértelmével, oktatáshoz való viszonyával, akaratával 
nincs és nem is volt probléma. Az országos versenyeken 

hosszú ideje nagyon szép eredményeket érnek el. Ilyen hát-
térrel ennek különösen nagy értéke van.

– Az a hír járja, hogy a ’97-es összevonás után, most ismét ön 
lehet az a „szerencsés”, akinek az intézményt szét kell választa-
nia. Hogy áll ehhez?

– Nem időszerű, pláne, hogy szinte teljes átszervezés 
előtt állunk, amelyet célszerű lenne egy kézből menedzsel-
ni. A szétválasztásból komoly viták kerekednének, hiszen 
egyik igazgatónak, egyik szülőnek, egyik diáknak se lenne 
mindegy, hogy melyik iskolából melyik gyerek kerülhet az 
új, 21. századi épületbe.

– Most nem időszerű, de amennyiben 2013-ra megépül egy új 
iskola…?

– Én még akkor sem javasolnám. Akkor lesz ez időszerű, 
amikor két vagy három azonos színvonalú épület áll majd a 
városban.

– Mi a véleménye az oktatási koncepció szakosítási terveiről?
– Szükségesnek tartom, ez a szülők igénye is. A szakoso-

dás irányába lépni kell. Hogy tagozatos osztályokkal tesz-
szük, vagy bizonyos évfolyamoktól emelt szintű képzést in-
dítunk, ez tulajdonképpen részletkérdés. Nyilván választási 
lehetőségeket kell kínálni. Az iskola belső tartalmának meg-
határozása az építészeti megoldásoktól részben függetlenít-
hető. Ahhoz, hogy a szülőkkel egyeztessünk, és a pedagógusi 
szakma véleményét kikérjük, nem kell pénz, nem kell külö-
nösebb infrastruktúra.

– Ez egy újabb kihívás. Hogy van erre felkészülve?
– A versenyszférából jöttem, edzett vagyok. További jó 

hír, hogy komoly segítséget kapok az önkormányzattól a 
fejlesztéséhez. Sikerült az iskolába felvennem az igazgatói 
posztra velem párhuzamosan pályázó Márkusné Szanyi Rita 
tanárnőt, akinek egyik kiemelt feladata lesz az iskolarend-
szer átalakításában szakmai tanácsokkal részt venni.

– Mi vár önre a közeljövőben, milyen tervei vannak?
– Számos most még előre nem látható feladatra számí-

tok. Szeretném élővé tenni az iskola internetes honlapját, és 
az iskolaújság megjelentetésének kérdése is felmerült. Sze-
retném, ha új médiatanárunk, Szádváriné Kiss Mária vezeté-
sével publikációk kerülnének az iskola honlapjára, illetve a 
helyi médiumokba.

– Mi az, amit még fontosnak tartana elmondani?
– Az elmúlt 20 év politikai ellentéteinek egyik vesztese 

éppen az általános iskola lett. Jó lenne, ha a politikai erők, 
az érintett vállalkozók és a lakosság is összefogna, hogy az új 
iskola 2013-ra felépülhessen. Jó lenne, ha aki segíteni tudja 
a várost iskolaépítés ügyben, kapcsolatain vagy anyagi lehe-
tőségein keresztül, az ezt jelezné még a jelenlegi, tervezési fá-
zisban. Hiszek benne, hogy közösségi akarattal csodákra is 
képesek lehetünk.

Mester László
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Kinek ne szúrná a szemét a szemét?
avagy ha munkánk művelés, akkor nincs szemét
Gyerekkorunkban, úgy 45-50 éve egy 
paraszti udvaron még csak kétféle sze-
mét létezett: az összetört virágcserép 
és az összetört üveg. Az egyéb feles-
leg hasznosult. Akkor anyagilag nagy 
szegénységben éltünk, de hittünk a 
művelésben, a művelődésben, a tu-
dásban. Most gazdaságkorban élünk, 
vagy más néven fogyasztói társada-
lomban. Napjainkra a munka a műve-
lés ellentétévé vált, és elhatalmasodott 
rajtunk a szemét. Korunk szemétgyár-
tó kor. Törvényszerű, 
hogy amilyen mértékű 
a termékgyártás, -for-
galmazás, -használat, 
-élvezet, előbb-utóbb 
hasonló mértékű lesz a 
szemételtávolítás, -szét-
választás, -szállítás, -fel-
dolgozás igénye. Az em-
beriségnek, azaz minden 
embernek kötelessége 
lenne a saját szemetét 
eltakarítani. Környeze-
te, városa utcáit, tereit, 
parkjait, erdőit senkinek sincs erkölcsi 
joga szennyezni, teleszemetelni, még 
akkor sem, ha feleslegétől csak így tud 
ingyen megszabadulni. Kinek ne bán-
taná szemét a szemét? Kinek ne lenne 
a környezetszennyezés „tüske” a sze-

mében? Köztereinket ugyanolyan sze-
mélyes ügyként kellene kezelni, mint 
a mindennapi tisztálkodást, a lakás, 
a ház, az udvar tisztán tartását. Mind-
ezek ellenére nap mint nap szembesül-
nünk kell azzal, hogy ebbe sokan bele 
sem gondolnak.

A lakosoknak, vállalkozásoknak 
néhány éve háztartásonként kötele-
zően egyéni szerződéseket kellene köt-
niük a településen élők többsége által 
kiválasztott szemétszállító céggel. Ezt 

követően díjfizetés ellenében vehet-
nék igénybe a szolgáltatást. Biatorbágy 
önkormányzata 2012-ig a Sauberma-
cher-Bicske Kft.-vel kötött szerződést a 
szemétszállításra. Címük: 2060 Bicske, 
Csákvári út 45. Telefon elérhetőségük: 
23/350-111. 

A fenntartható fejlődés eszménye, 
hogy az utódokra legalább olyan, de 
lehetőleg kevésbé szennyezett állapot-
ban hagyjuk a Földet, mint amilyenben 
örököltük és használjuk. E gondolat-
ból született a szemét energiatermelő 
újrahasznosításának ötlete, és indult 
el a válogatott szemétgyűjtés. Ez a 
„szolgáltatási vállalkozás” a környezet-
tudatos emberekre épít. Csak így kifi-
zetődő és nyereséges. Vagyis miközben 
emberiségünk közös érdeke, hogy mi-
nősítsük, válogassuk, rendszerezzük, 
csomagoljuk és szállíttassuk el újra-
hasznosításra a szemetet, hogy tart-
suk ezt komoly feladatunknak, egyéni 
munkánk, energiabefektetésünk nye-
resége a hulladékainkkal foglalkozó 
cégeknél landol.

Nem árt figyelemmel kísérni, hogy 
egyre szaporodnak azok a vállalko-
zások, amelyek a hozzájuk szállított, 

kiválogatott, speciális hulladékért fi-
zetnek is. Máig nagy népszerűségnek 
örvend az iskolai papír- és fémgyűjtés, 
amelynek bevételét a diákokra költhe-
ti az intézmény. Vannak már helyek, 
ahol a sörösdobozok és a műanyag pa-
lackok átvételéért is fizetnek, és ez így 
helyes, hiszen válogatni, kimosni, lapí-
tani, szállítani is energiába kerül.

A központosítottan létrehozott 
szelektívhulladék-gyűjtő szigetek kora 
lejárt. Nem az elgondolás bizonyult 

tév eszmének, hanem a meg-
valósulás. A szelektív szige-
tek általános szemétlerakók-
ká váltak, olyan helyekké, 
ahol minden ellenőrizetlenül 
otthagyható. A környezet-
tudatos gyűjtést elnyomta 
az itt „ingyen szabadulha-
tok meg szemetemtől” gya-
korlat. Kétségkívül jobb, ha 
a válogatatlan szemét ide, és 
nem az útszélre vagy az erdő-
be kerül, de az mégse járja, 
hogy legálissá váljon pisz-

kítani. Márpedig sajnos szokássá vált. 
A szigetek környékén lakók pontosan 
tudják, miért közérdek mára az áttérés 
a szelektív hulladék ellenőrizhető, ház-
tól való elszállítására.

1. Megszabadulás a háztartási  
hulladéktól
Az ömlesztett konyhai, háztartási sze-
mét rendszeres elszállítására éves la-
kossági közszolgáltatási szerződést 
kell kötni. Ezt követően hetente egy-
szer (hétfő, szerda vagy csütörtök) az 
utcára reggel 7 óráig kirakott kuká-
kat kiürítik, és a szemetet elszállítják 
(60, 120, 240 literes kukák léteznek). 
Ünnepnapok esetén külön időpontok 
vannak a szállítási naptárban meg-
jelölve. Az elszállított szemét fizetése 
utólag történik, a negyedévente ki-
küldött csekkek alapján. Akinek több-
let háztartási hulladéka van, az vehet 
szürke zsákot, és azt a kukája mellé te-
heti újabb szeméttel megtöltve.

A szürke zsák ára: 60 literes 584 Ft/
db, 120 literes 650 Ft/db.

A szürke zsákot és egyéb zsákokat 
három biatorbágyi árusítóhelyen lehet 
megvenni:
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– Füzes Kisáruház, Baross Gábor u. 3.
– Fair Play papírbolt, Nagy u. 67.
– Hermeczi Ferencné, Katalinhegy, 

Hrsz: 2680.

2. Megszabadulás a műanyag-  
és a fémhulladékoktól
Potosítsunk, mert nem mindenféle 
műanyag- és fémhulladékról van szó.
Műanyaghulladékok:
– laposra taposott ásványvizes- és 

üdítőspalackok;
– fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, 

reklámtáskák, zacskók;
– laposra taposott, kiöblített kozmeti-

kai és tisztítószer-flakonok; 
– joghurtos-, tejfölöspoharak.
Fémhulladékok:
– alumínium italdobozok lapítva, alu-

fólia és tálca tisztán,
– konzervdobozok és egyéb fém élel-

miszer-csomagolások.
Akinek van érvényes szerződése háztar-
tási hulladék elszállításra, az díjmen-
tesen kap egy évre 26 db 120 literes, 
sárga színű, emblémával és a tarta-
lomra vonatkozó feliratokkal ellátott 
műanyag zsákot (minden hónapra 
2 darabot). Ezekbe kell megtisztítva, 
összelapítva betenni a műanyag- és 
a fémhulladékokat, majd a mellékelt 
naptár szerint ki kell tenni reggel az 
utcára. A házak elé kitett sárga zsákok 
elszállítása ingyenes. A 26 db ingyenes 
zsákot az önkormányzat ügyfélszol-
gálatánál lehet átvenni ügyfélfogadási 
napokon. Ehhez a legutóbbi negyed-
évi hulladékkezelési díj befizetését iga-
zoló csekket be kell mutatni (telefon:  
23/310-174). Akinek az ingyenes zsák 
nem elegendő, az 154 Ft/db áron vásá-
rolhat az előzőleg felsorolt üzletekben.

3. Megszabadulás a zöldhulladéktól
A zöldhulladékot célszerű komposz-
tálni, akinek nincs lehetősége ezt meg-
tenni, attól április 5. és november 8. 
között rendszeresen, a mellékelt szállí-

tási naptár szerint kéthetente kedden a 
háza elől elviszik az erre célra vásárol-
ható, zöld színű, műanyag zsákokban, 
a zsák árában lévő díjért. A zöld színű 
zsák ára 389 Ft/db, a már megadott 
boltokban lehet megvenni.

Az őszi lombhullások után a lakos-
ság számára van egy ingyenes zöld-
hulladék-elszállítás is minden évben 
egyetlen napon, idén november 19-én. 
Ezt a város fizeti önkormányzati pénz-
ből. Ekkor bármilyen műanyag zsákba 
ki lehet tenni az összegyűjtött falevele-
ket, gallyakat.

4. Megszabadulás a papírhulladéktól 
A papírhulladékot (kartondobozok, 
újságok, füzetek, könyvek, tejes-, gyü-
mölcslevesdobozok, italkartonok) la-
pítva, kötegelve, illetve dobozokba rak-
va, átkötve kell kitenni a házak elé. Havi 
egyszer, a naptárban jelzett időpontban 
ingyenesen elviszik a házaktól.

5. Szelektív szigetek, elsősorban 
üveghulladékoknak
A fentiek alapján látható, hogy az 
üveg- és a veszélyes hulladékok kivéte-
lével minden szeméttípust a házaktól 
visz el a szolgáltató. Az üveghulladé-
kok részére a város három helyszínén 
konténereket helyeztek ki a még fenn-
tartott „szelektív szigeteken”.

A visszaválthatatlan üveghulladék-
tól itt lehet megválni. Annak ellenére, 
hogy a papír- és a műanyaghulladé-
kokat már a házaktól viszi el a szol-
gáltató, itt van konténer a papír- és 
műanyaghulladékoknak is. A három 
szelektív sziget helyszíne: 
– Szily-kastély udvara, 
– Egészségház, Baross Gábor utcai ol-

dal, 
– Fő utca 98. előtti kövezett rész. 

Sajnos máig sokan visszaélnek a 
helyzettel, és a szelektív szigetekre vá-
logatás nélkül öntenek szemetet éjjel, 
nappal. A rend megőrzése érdekében a 

szigeteket ipari kamerákkal figyelik, és 
az illegális szemétlerakókat a jövőben 
pénzbüntetéssel sújtják.

6. Megszabadulás a „lomoktól”. 
Lomtalanítás.
Évi egyszeri házhoz menő, a lakosság 
részére ingyenes lomtalanítási szolgál-
tatás van, 3 m3-ig. A lomtalanítást a vá-
ros önkormányzata fizeti, tessék tehát 
bátran igénybe venni! Előzetes telefo-
nos egyeztetést követően a háztartási 
szemét szállításának napján (hétfő, 
szerda vagy csütörtök), de a lakók ál-
tal kért napon történik a lomtalaní-
tás március 1. és november 30. között. 
Egy héttel előre lehet időpontot kérni 
a 22/350-111 telefonszám 111-es és 
113-as mellékén, vagy a bicske@sauber-
macher.hu e-mail címen. Csak az vehe-
ti igénybe, akinek nincs díjhátraléka. 
A felpakolt lomokról készült szállító-
levelet alá kell írni. Lomhulladéknak 
tekinthető a háztartásokban életvitel-
szerűen keletkezett lakossági hulla-
dék, amely méreténél vagy egyéb tulaj-
donságainál fogva nem helyezhető el a 
háztartási szemetet gyűjtő kukákban. 
Például bútor, matrac, kerékpár, játé-
kok, kerti felszerelések stb. Veszélyes 
és elektronikai hulladék nem kerülhet 
közterületre.

7. Megszabadulás a veszélyes hulla-
dékoktól
A veszélyes hulladék begyűjtésére és el-
szállíttatására külön kell figyelni, mert 
az csak évente egy-két alkalommal van, 
külön jelzett helyszíneken, az időpont 
pedig a „hulladéknaptárban” van meg-
jelölve. Ebben az évben tavasszal volt.

sajtó
Szakadáti László alpolgármester, a „Mese 

a szemétről és a munkáról” szóló,  
Biatorbágy honlapján megjelent írásának 

felhasználásával.

Komposzt? Mi az? Mire jó? Mi kerülhet a komposztba? Hogyan és mennyi idő alatt készül? 
Szemét-e minden lakossági hulladék? A lakosság, az önkormányzat, a hulladékgyűjtő szolgáltató 
közös célja és érdeke a lakossági hulladék mennyiségének csökkentése, szelektív kezelése. 
Változtassunk fogyasztási szokásainkon, életmódunkon: megéri! A különválogatás (szelektív 
hulladékgyűjtés) előnye a hasznosíthatóság. A komposztálással kapcsolatos kérdéseikre 
Biatorbágyon szeptember 16-án, pénteken 16.00 órakor a Faluház parkolójában a bemutató végén a jelen lévő szakemberek válaszolnak. 
Számítunk kicsik és nagyok, családi és társasházban lakók, belterületi és kültelkes lakosaink, egyének és egyesületek megjelenésére.

Kecskés László, a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Komposztálási bemutató
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A szinte száz százalékig magyarok lakta csallóközi Alistálból 2011. jú-
lius 30-án érkeztek az öregfiúk focistái, hogy a 2007-ben alapított Lin-
ka-kupáért megmérkőzzenek a Viadukt Sportegyesület labdarúgóival. 
A két település között több mint 17 éves a sportbarátság. Linka Márton, 
Alistál szülöttje Ausztrália után Biatorbágyon telepedett le. Linka Márton 
minden gondolatát és tettét áthatotta a távolba szakítottság, a határokkal 

szabdaltság legyőzése, a szétszakított „óhaza” sebeinek, egyéneinek és közös-
ségeinek gyógyítása, a haza szeretete. Ő kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, és 
elhunyta után róla nevezték el a sporttalálkozó-sorozatot.

A két csapat sportolói és az őket kísérő hozzátartozók hagyományosan 
július utolsó hétvégéjén felváltva látogatnak egyik évben Alistálra, a másik-

Magyar–
pEzSgŐ

Sakk, nagymesteri szinten
A hagyományokhoz híven az idei Városnapokon is sakk-
szimultánnal kedveskedett a Viadukt SE Sakk Szakosztá-
lya a sportág híveinek. Sax Gyula, Portisch Lajos, Pintér József 
nagymesterek után most Almási Zoltán nagymester, a világ-
ranglista legjobb magyar helyezettje fogadta el a meghívást. 

Almási Zoltán ifjúsági 
világbajnok, olimpiai 
ezüstérmes, nyolcszo-
ros magyar sakkbajnok. 
A magyar sakkolimpiai 
csapat alaptagja, kilenc-
szer szerepelt a nemze-
ti csapatban. 2002-ben, 
amikor a csapat ezüstöt 
nyert, legeredményesebb 
tagja Almási volt. 2010-
ben Rapid Európa-baj-
noki címet szerzett.

A rangos biatorbágyi 
eseményt Tarjáni István 
polgármester nyitotta 

meg számos érdeklődő jelenlétében. A nagymester, meg-
köszönve a meghívást, elmondta, hogy sűrű programja 
ellenére csak azért fogadta el, mert Ruip János, a biatorbá-
gyi szakosztály jelenlegi vezetője az 1980-as években a Bu-
dapest Honvédnál ugyanilyen funkciót betöltve sokat tett 
érte, hogy a legjobb edzők irányítása alatt induljon pályája. 
A Faluház klubterme kiváló helyszínül szolgált. 24 táblán 
24 versenyszerűen sakkozó ellen játszott egyszerre vendé-
günk. Hamar kiderült, hogy a helyi csapat nagy meglepe-
tést nem fog okozni. Egy-két tábla kivételével már a korai 
időszakban lényegében eldőlt a küzdelem. A nagymestert 
nem zavarta meg az épületben kezdődő fúvós- és dobzene-
kari próba sem. Derűs nyugalommal folytatta a játékot. Ta-
lán, ha a Faluház teljesíti kérését, és a Forma 1-et is nézhe-
ti játék közben a kivetítőn, több babér született volna. Így 
azonban 21 partit megnyert, és mindössze három döntet-
len született. A biatorbágyi Kiss István és Felméry Ádám, va-
lamint a zsámbéki Báder Levente lehet büszke eredményére. 
Reméljük, hogy jövőre hasonlóan jó hangulatú, nívós ese-
ménnyel népszerűsíthetjük a sakkot Biatorbágyon.

Ruip János
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ban Biatorbágyra. Ezek az egynapos 
találkozók komoly erőpróbák. A fut-
balltudás mellett bizony nem kis ki-
tartás, virtus és erőnlét kell a délelőtti 
kulturális programokhoz, buszos és 
gyalogos kirándulásokhoz, miközben 
az aktuális vendéglátók folyamatos 
ital- és ételkínálattal kedveskednek 
az érkezőknek. A kora délutáni meccs 
előtt feltálalt kiadós ebédnél pohár 
töltve, tányér kiürítetlenül nem ma-
radhat az asztalon. A baráti futball-
mérkőzésre a küldöttségeknek tak-
tikailag is készülniük kell. A gyepen 
ugyanis, a fizikai állóképességen túl, 
sok múlik a csapattagok józan ítélő- 

és helyzetfelismerő képességén, gyors, 
pontos passzain. A korosztályban 
csak 35 éven felüli játékosok léphet-
nek pályára, ám az 50 alattiak bizony 
még szertelen csikónak számítanak az 
egész napos megmérettetésen. Az Alis-
tálból érkezők idén Tata város látni-
valóival ismerkedhettek meg, mielőtt 
az iharosi klubházhoz értek volna. 
Szakadáti László alpolgármester és fe-
lesége, Gueth Zsuzsanna idegenvezeté-
sével járták körbe a tatai Öreg-tavat, 
nézték meg a várat, és kirándultak az 
arborétumban. A Viadukt focistái dél-
után kettőkor fogadták őket frissen 
készített sültekkel, bográcsossal és ita-

lokkal. A vendégeket, köztük a 
focistafeleség Csóka Éva, alistá-
li polgármesterasszonyt, Bia-
torbágy polgármestere, Tarjáni 
István is köszöntötte. Az iha-
rosi focipálya felújítása miatt 
a mérkőzésre bérelt pályán, 
Telkiben került sor. Az első tíz 
perc kiegyenlített játéka után a 
hazaiak egyre-másra veszélyez-

tették az alistaiak kapuját, így az első 
félidő 2:0-s vezetéssel, a mérkőzés pe-
dig 6:0-s Viadukt győzelemmel végző-
dött. A vendégek kissé szomorúan, de 
beletörődő barátsággal vették tudo-
másul az eredményt. A vándorserleget 
ebben az évben Varga László (Vörös) ve-
hette át a hazai öregfiúk nevében Linka 
Pétertől, Linka Márton fiától. A napot 
vacsora, zene és tánc zárta az Iharos-
ban. Az idei meccs tapasztalatainak 
összegzése mellett a sportolók és hoz-
zátartozóik a világ, az ország, a két tele-
pülés, a köz- és a magánélet eseményei-
ről, történéseiről is szót váltottak. A két 
polgármester egyetértően nyilatkozott 
az esemény megtartása és támogatása 
mellett. Szóbeli ígéretet született arra, 
hogy a kapcsolatot a két sportkör és a 
kulturális intézmények bevonásával te-
lepülési szinten is áttekintik.

sajtó

magyar kupa
pEzSgŐ

Fekvenyomók
Augusztus 27-én a Faluház nagytermében ren-
dezték meg a nemzetközi amatőr fekvenyomók 
hagyományos biatorbágyi kupáját. A versenyt 
ezúttal is Fehérvári László, tizenötszörös magyar 
bajnok szervezte, aki bíróként is közreműködött 
az eseményen. Az erőemelő bajnokságot idén ne-
vezték el Molnár Miklós, tavaly elhunyt sportem-
berről, sokszoros magyar csúcstartóról. A kora 

délelőtt kezdődő összecsapáson felnőtt, junior, mozgássérült és masters kategóriákban indultak 
a versenyzők, természetesen a mérlegelésüknek megfelelő súlycsoportokban. A közel negyven in-
duló egyenként három kísérletet tehetett, hogy az általa választott súlyt a fekpad támasztékából 
melléhez emelje, majd karja nyújtott állapotáig kinyomja. A „legnagyobbak”, azaz a 125 kilón 
felüliek versenyét a Gégényről érkezett Béres Sándor nyerte meg. 225 kilo-
grammos emelésével a felnőtt és a masters kategória aranyérmét is az ő 
nyakába akaszthatta a díjakat átadó Tarjáni István polgármester. Sándor 
44 évesen, idén kezdett versenyezni a Magyar Erőemelők Szövetségének 
MÉRK Kinizsi csapatában. Márciusban indult először, és azóta zsinórban 
az ötödik győzelmét aratja. Igazi őstehetség, akit késői pályafutása során 
családja is aktívan támogat. Felesége és leánya a helyszínen osztoztak vele 
a biatorbágyi sikerben.

BK
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Németországi testvértelepülésünket, Herbrechtingent július végén láto-
gatta meg a biatorbágyi küldöttség. A kiutazók buszán a várost képviselő 
hivatalos személyeken túl a Német Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lői, a Turwaller Stammtisch Egyesület bullozói, a torbágyi református 
templom lelkész asszonya, valamint a Füzes Néptáncegyüttes ifjúsági 
csoportjának tagjai és lángossütői foglaltak helyet. A magyar és német 
bullcsapatok a városka parkjának sportpályáján mérkőztek meg egymás-
sal a Rolf Keilich emlékére alapított kupáért. Az összecsapásában ezút-
tal a helyiek nyertek. (A bull [boule] egy golyójáték, amelynek közismert 
európai megfelelője a francia petang [pétanque].) A küldöttség kevésbé 
bullrajongó tagjai a verseny alatt a városhoz közeli König sörgyárba és 
palackozó üzembe látogattak. Itt dr. Kelemen Gáspár képviselő önzetlen 
és kitartó tolmácsolásában ismerkedhettek meg a sörfőzés technológiai 
műveleteivel, majd az üzem melletti kerthelyiségben kóstolót is kaphat-
tak a frissen csapolt gyártmányból.

A városfesztiválon ezúttal elmaradt a hagyományos ünnepi felvonu-
lás. Településünk a Bolheimi zenekar színpadának előterében mutatko-
zott be a főutcai kirakodóvásárban hömpölygő, népes helyi közönségnek. 
A polgármesterek és képviselők kölcsönös köszöntőbeszéde és ajándék-

Minden év augusztus 5–15. között 
tartják Szűz Mária mennybemene-
tele (augusztus 15.) tiszteletére cip-
rusi testvértelepülésünkön a Kiti 
búcsút. A tíznapos eseménysoro-
zat az egyházi szertartások mel-
lett alkalmat teremt kulturális és 
szórakoztató programok megren-
dezésére, valamint a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására is. Idén a 
Kiti képviselő-testület meghívá-
sára augusztus 12–15. között Tar-
jáni István polgármester és Kanaki 
Lefter, a Görög Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökének vezetésével 

ötfős biatorbágyi dele-
gáció vett részt az ün-
nepségen. A küldött-
séget Mr. Savvas Ttanti 
polgármester, a helyi jegyző, valamint Kiti egyházi 
vezetője, Szotirisz páter fogadta. A település képvise-
lő-testülete nagy várakozással tekintett a találkozó 
elé, amelyen a hétéves hivatalos viszony értékelé-
sén túl szó esett a jövőbeni tervekről, a kapcsolat 
fejlesztésének lehetőségeiről. Tarjáni István közel 
négyezer ember előtt mutatkozott be a főtéri szín-
padon, és tolmácsolta a biatorbágyiak üdvözletét. 
Kiemelte, hogy Magyarország Mária országa, így 
ezen az ünnepen szinte otthon érzi magát. A sze-
mélyes megbeszélések során szóba került, hogy az 

Kiti és Mária

Herbrechtingeni fesztivál
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anyagi lehetőségek függvényében célszerű lenne bővíteni a 
két település közötti kapcsolatokat, elsősorban a kultúra, 
az oktatás és a sport területein. Szotirisz páter felvetette az 

egyházi közösségek közötti kölcsönös gyer-
mektáboroztatás lehetőségét, és 
felmerült a nyugdíjas-találkozók 
ötlete is. Mindezek érdekében az 
önkormányzatok pályázni fog-
nak az ilyen célokra igénybe ve-
hető európai uniós forrásokra, 
hogy a görög és magyar népet 
elválasztó fizikai távolság ne le-
hessen akadálya a barátság meg-
őrzésének. 

BK

Kiti és Mária

cseréje után Herbrechtingen elöljárója, dr. Bernd Sipple mes-
teri ügyességgel helyezte hordóba a sörcsapot, majd töltötte 
fel bőven habzó nedűvel az első poharakat. A Füzes Nép-
táncegyüttes ifjú tagjainak magyaros motívumokkal tűzdelt 
sváb táncát tapssal köszöntötte a közönség. Herbrechtingen 
városünnepe merőben eltér a Biatorbágyitól. A kulturális 
programok nagyrészt a szórakoztató zenénél kezdődnek 
és végződnek, a fesztiválszínpadok többségén dübörgött a 
rock-, blues- és diszkózene. Az idelátogatók esznek, isznak, 
vásárolnak, járkálnak a közel félezer árusítóhely között, be-
szélgetnek, énekelnek, táncolnak, nevetnek és jól érzik ma-
gukat. A lángost és bort kínáló biatorbágyi pavilon felettébb 
népszerűnek bizonyult. Hasonlóan kígyózó sorok álltak a 
fesztiválra egyénileg kiutazó Barabás Tamás kürtőskalácsos 
lakókocsija előtt is, míg az elvileg magyar élelmiszereket, 

sonkát, kolbászt, szalámit, paprikát és valami piros 
aranyhoz hasonló krémet árusító német sátor ízeire 
csak kevesen voltak vevők. Biatorbágy tehát kiállta 
a próbát.

Tarjáni István polgármester a két település közöt-
ti kapcsolat megújítása érdekében arra kérte Bernd 
Sipple polgármestert, tegye lehetővé, hogy hivata-
los képviselőink találkozhassanak Herbrechtingen 
kulturális életének meghatározó személyeivel. A ta-
nácsházán tartott megbeszélésen a delegáció meg-
ismerkedhetett többek között a helyi zeneiskola, az 
énekkórus, a gimnázium, a Családi és Kommuniká-
ciós Centrum, valamint a Heimat tájház-múzeum 
igazgatóival. A Biatorbágyi Faluház vezetője, Jám-
bor Imre kérésére a következő nap programjába az 
ökumenikus istentisztelet és az öregek otthonában 
tartott sakkverseny megnyitója közé bekerült a táj-
ház megtekintése is. A múzeumi találkozó eredmé-
nyeként a jövő évi biatorbágyi városnapokon nagy 
valószínűséggel válogatást láthatunk az intézmény 
kiállítási tárgyaiból.

sajtó

Herbrechtingeni fesztivál
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Augusztus 27-én a reggeli órákban 
kezdett éledezni aktivitása, majd estére 
már tombolt az ETNA. Nem a szicíliai 
vulkán, hanem a Fiatalok a Fiatalokért 
Egyesület idei Ez A Te Napod rendez-

vénye, amely délelőtt a főtéren sport- és 
gyermekprogramokkal vette kezdetét. 
A szervezésben többek között a mű-
velődési ház, a családsegítő szolgálat, 
a tájvédők és a Hat lépés a kultúráért 
Egyesület nyújtott segítséget. Városi 
kerékpár- (Teker. GO), csocsó-, ping-
pong-, utcai kosárlabda-, szkander- és 
kötélhúzás-versenyeken lehetett in-
dulni, de volt kézművessátor, arc- és 
testfestés, óriássakk, légvár, és nem 
hiányzott a trambulin sem. A gyerme-

kek mozgáskoordinációjának fejleszté-
sét célzó ügyességi feladatok teljesíté-
séért palacsinta járt. A papák, mamák 
is kipróbálhatták magukat, nekik a 
palánkról visszapattanó focilabdával 
kellett kapuba találniuk, illetve meg-
dönthették a zsákban futás rekordját.

A vulkánszerűen kitörő hangerővel 
játszó zenekarok fellépései előtt Krecz 
Zoltán, a Fifike elnöke, Tüske Emil, a táj-
védők vezetője és Tarjáni István, a város 
polgármestere adta át a legjobbaknak 
járó érmeket. Felméry Ádám nyaká-
ba három is került, a szkanderben, a 
csocsóban és a pingpongban elért do-

Kitört az ETNA

Biatorbágy  
Szent István-napja
Nem hivatalos becslés szerint nagyjából  
a lakosság negyede, közel háromezer ember 
nézte augusztus 20-án a biatorbágyi tűzi-
játékot a helyszínről. A Faluház autópar-
kolójától a Takarékszövetkezetig zsúfolásig 
telt a Baross Gábor utca.
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Jámbor Imre, a művelődési ház igaz-
gatója a káprázatos tűzparádét az év 
egyik legnépszerűbb eseményeként 
regisztrálta, hozzátéve, hogy csak a 
„falu” disznótorán és a városnapokon 
jelentek meg nagyjából ennyien a főtér 
környékén. 

A hivatalos ünnepség a Szent Ko-
rona képekben című kiállítás megnyi-
tásával kezdődött a művelődési ház 
klubtermében. A Szent István-napi 
műsorban a Biatorbágyi Ifjúsági Fú-

vószenekar, a Fiatalok a Fiatalokért 
Egyesület, a Szakály Mátyás Férfikó-
rus, Magdó Ildikó vezetésével az álta-
lános iskola népiének-szakkörének 
növendékei, az Őszidő Nyugdíjas-
klub, és a Füzes Néptáncegyüttes 
közreműködött. Biatorbágy polgár-
mestere, Tarjáni István ünnepi be-
szédében – a város honlapján teljes 
egészében olvasható – emlékezte-
tett keresztény hagyományainkra, 
valamint idézett országunk nem-
rég megszületett új alkotmányá-
nak preambulumából. Kiemelte, 

hogy ezer év múltán sem 
kopott István királyunk 
legfontosabb üzenete, 
mely szerint nemzetünk 
életének alapja a jog és a 
rend. Biatorbággyal kap-
csolatosan megjegyezte, 
hogy az eltelt egy esztendő 
a változások elindítására 
volt elegendő. Ennek egyik 
első lépése a nyilvánosság-
hoz való jog kiterjeszté-
se volt. Az önkormányzat 
változtatott az előző évek 
gyakorlatán, többek között 
Biatorbágyi Körkép névvel 

közösségi lapot hozott lét-
re, interneten élőben és fel-
vételről is lehetővé teszi a 
képviselő-testületi ülések 
megtekintését, naprakész 
információkkal működ-
teti a város honlapját. 
A rendet hivatott erősí-
teni az a döntés, amely a város műkö-
dési költségeinek 10%-os, közel 300 
millió forintos csökkentésére irányult. 
Kijelentette, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete a jog és a rend kö-
vetkezetes képviseletére fog törekedni 
a továbbiakban is. Ehhez nyújt keretet 
az új, Szent István-i alapokon nyugvó 
alaptörvény.

Az új kenyeret Tankó Zoltánné re-
formátus lelkész asszony áldotta, Kéri 
Benedek Atanáz katolikus plébános 
szentelte, és Szakadáti László alpolgár-
mester szegte meg. Szétosztásában a 
nyugdíjasklub asszonyai és a Füzes 
Néptáncegyüttes pártás leányai segéd-
keztek. A Biatorbágyi Nagycsaládosok 
Egyesületének a településért végzett 
elmúlt húszévnyi munkáját a képvi-
selő-testület „Biatorbágyért” kitünte-

téssel köszönte meg. 
A Viaduktot szimbolizáló szobrocskát 
Tombor Krisztián, az egyesület jelenlegi 
elnöke vette át Tarjáni István polgár-
mestertől. Néder Norbert Dévai Gyula 
közművelődési díjban részesült. A hi-
vatalos megemlékezés záróakkordja-
ként a közönség a két kórussal együtt 

énekelte a Boldogasszony Anyánk régi 
nemzeti himnuszunkat, majd a Szó-
zatot. A borcsapolást és borkóstolást 
követően Maczkó Mária hiteles áhítat-
tal idézte fel az országunk oltalmazó-
jához, Máriához szóló népénekeket, 
majd a Hatvan Banda népzenekar 
húzott talpalávalót. A tűzijáték után 
a napot zenés, táncos házibuli zárta, 
amelynek hangulatáról a Cats együttes 
és a Chaplin Café gondoskodott.

sajtó

bogós helyeiért. Szakértők szerint 
ígéretes jövője lehet a karbirkózók 
között. A „Teker. GO” városi kerék-
páros túra első helyezettje a Tüske 
család csapata lett. A fiúk büszkén 
vehették át édesapjuktól az ajándé-
kot. Az eredményhirdetést Zumba ae-
robiktánc-bemutató követte, majd el-
kezdődtek a hajnalig tartó koncertek. 
Az Ágyú az időközben megérkező vi-
har miatt már a nagyteremben „sült 
el”. A falak a környéken lakók örömé-
re jótékonyan csillapították az ütős 
zúzást.

sajtó

Biatorbágy  
Szent István-napja
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MOzAIK

Nagycsaláddal Biatorbágyért
A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete tagjainak a településért végzett, elmúlt húszévnyi munkáját köszönte meg a képvise-
lő-testület az augusztus 20-án átadott „Biatorbágyért” kitüntetéssel.

A Viaduktot szim-
bolizáló szobrocskát 
Tombor Krisztián, a szerve-
zet jelenlegi elnöke vette át Tarjáni 
István polgármestertől. A díjat indokoló 
laudáció, azaz méltató beszéd a következő-
ként szólt:

„A város közéletében való jelenléttel és szerepválla-
lással elsősorban a családi élet értékeire, és ezen értékekre 
való nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet. Program-
jaikkal, közös rendezvényeikkel segítik a gyermekek és a 
szülők közti kapcsolat megteremtését, a Biatorbágyra köl-
töző új családok beilleszkedését.

A legtöbb általuk szervezett és lebonyolított esemény 
azonban nyitott az egyesületen kívüli családok – így a 
város bármely polgára – számára is. Fontos feladatuknak 
tekintik a gyermekek és fiatalok szolidaritásra és közéleti nyi-
tottságra nevelését, a természet szeretetére, óvására és a környezet-
tudatos magatartásra nevelést, az egészségfejlesztést is. Adományo-
kat fogadnak és osztanak a rászorulóknak. Nem csupán a szorosan 
vett tagsággal tartják a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármi-
lyen okból segítségért hozzájuk fordul.

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete kimagasló társadalmi 
szerepvállalásával, értékteremtő munkájával érdemelte ki e díjat.”

A Biatorbágyi 
Nagycsaládosok Egye-

sületének nevében Tombor 
Krisztián ezúton is köszönni Tarjá-

ni István polgármester úrnak és a kép-
viselő-testület tagjainak, hogy e neves ki-

tüntetéssel megtisztelték egyesületüket:
„Ez a díj a BNE alapítása óta végzett munka mél-

tó elismerése, és egyben biztatás mindannyiunknak a 
jövőre nézve is! Ennek kapcsán szeretném pár sorban 
bemutatni egyesületünket, és tiszteletemet kifejezni 
mindazoknak, akik a létrejöttében és működtetésében 
szerepet vállaltak.

A mai társadalomban is jellemzően uralkodó érték-
válság első jelei a nyolcvanas években jelentkeztek. Az 
individualizmus, a karrierizmus és a fogyasztói szem-

lélet előretörésével a család és főként a nagycsalád eszménye, 
jelentősége háttérbe szorult. Ennek az eszménynek a védelmére jött 
létre 1987-ben a NOE, azaz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
olyan nagycsaládosok összefogásából, akik tenni akartak gyermeke-
ik jobb jövőjéért. A NOE elsődleges céljai között szerepel az alapér-
tékek megőrzéséért való küzdelem, mely értékek: az élet védelme, az 
anyaság tisztelete, illetve az erre való nevelés, az értékfelmutatás és 
az érdekvédelem. Jelenleg egyike az ország legnagyobb civil szerve-
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Adózás a köztiszt előtt

zeteinek; egy pártoktól, felekezetektől, ideológiák-
tól független, nonprofit egyesület.

A sok gyermek vállalása nem könnyű fela-
dat, de ismerve a mai magyar társadalom hely-
zetét, mindenképpen támogatandó cél. A nagy-
család »életmód«. Olykor sok nehézséggel, de 
mérhetetlen sok örömmel is jár. Szeretnénk 
megmutatni, hogy nagycsaládban élni igazi, életre 
szóló boldogság, valódi öröm, szemben a fogyasztói 
társadalom által képviselt, múlékony anyagi javak élve-
zetével. A nagycsaládosokra jellemző a derűlátás, a gyerme-
kek elfogadása, az életbe vetett hit és a hazaszeretet. Kölcsey Ferenc 
szavaival élve: »Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent köteles-
séget teljesít.« 

Biatorbágyon 1992-ben Dirdáné Grausz Judit vezetésével né-
hány nagycsalád megalakította a NOE helyi csoportját. 1994-től 
Dr. Lehelné Szentjóby Ildikó alapító elnök szervezésének köszön-
hetően egyre többen kapcsolódtak be, és 1995-ben önálló egyesületté 
alakult a NOE tagegyesületeként. Sajnos nincs lehetőség arra, hogy 
név szerint megemlítsünk mindenkit, aki a BNE működésében kez-
dettől mindmáig jelentős szerepet vállalt. Mégis fontosnak tartjuk 
kiemelni a már fentebb említettek mellett Fehér Mihályné Gizit, 
Loszman Anriettet, Réthelyi Karolát és Scharek Editet, Bartha La-
jost, illetve az őket támogató családjaikat, akiknek munkája jelentős 
mértékben hozzájárult a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete te-
vékenységének elismeréséhez. 

Az önkormányzat vezetői kezdettől fogva napjainkig örömmel 
fogadják és támogatják a BNE munkáját. Kevesen tudják például, 
hogy az »Örülünk, hogy megszülettél« díj alapötlete is egyesületünk-
től származik. 1996 óta megünnepeljük minden tagcsaládunkba 
születő baba érkezését, és egy babacsomaggal kedveskedünk nekik.

Tevékenységünk három célterület köré szerveződik, melyek a 
közösségépítés, az önsegítés és az érdekvédelem. Egyik legfontosabb 

eseményünk az évről évre megrendezett »Csalá-
di nap«, amelyen alkalom nyílik a családoknak 
egymás megismerésére és a közös együttlétre. 
Fontos feladatunk a családjainkat érintő ügyek 
képviselete, élethelyzetüknek könnyítése és ja-
vítása. Igyekszünk a körülöttünk élő családok 

szemléletét formálni előadások, programok szer-
vezésével és példamutatással. Az eltelt két évtized 

alatt felnőtt egy generáció, és ennek következtében a 
tagcsaládok folyamatosan változnak. Sokan azonban 

a kezdetektől a mai napig aktívan részt vesznek az egyesület 
életében, segítve ezzel az újabb családok bekapcsolódását, és a közös-
ségben való tevékeny jelenlétét. 

Szívből gratulálok mindenkinek, aki a mindenkori BNE alapí-
tásában, létrejöttében és működtetésében, illetve működésében ön-
ként és szabadidejét feláldozva aktívan részt vett/vesz!”

Tombor Krisztián

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel vár 
minden – akár tagként, akár támogatóként – az egyesület-
hez csatlakozni kívánó családot. Honlapjuk: www.bianagy-
csalad.hu.

2011-ben Benedek Marianne, a polgármes-
teri hivatal adóügyi osztályának vezetője 
kapta a Geréby Imre (1869–1945) egyko-
ri járási főszolgabíróról elnevezett köz-
tisztviselők díját, amely a szokásoktól 
eltérően idén már nem augusztus 20-án, 
hanem a köztisztviselők napján, június 
30-án került átadásra. Benedek Marian-
ne nyílt, őszinte, szavahihető és szavatar-
tó ember, aki nem titkolja véleményét, és 
az igazság érdekében mások jogaiért is 
merészen kiáll. 1993. február 1. óta dol-
gozik a biatorbágyi polgármesteri hivatal 
alkalmazásában. Kezdetben az igazgatási 
osztály ügyintézőjeként, majd 2000 már-
ciusától az adóügyi osztály vezetőjeként. 
Hivatali munkájában olyan magatartást 
tanúsít, amellyel ki tudja érdemelni és 
meg tudja tartani felettesei, munkatársai, 
valamint a helyi közösség fenntartás nél-
küli bizalmát maga és az általa képviselt 

közszolgálat iránt. Munkatársaival jó, 
kollegiális kapcsolat kialakítására törek-
szik, egymás kölcsönös segítésére, az ud-
varias és kulturális hangvételre, egymás 
személyiségének, emberi méltóságának, 
korának tiszteletére. A szó legnemesebb 
értelmében elhivatottan szolgálja a közt. 
Az ügyfelekkel segítőkész, bátran fordul-
hatnak felé problémáikkal. Hozzáállásá-
val magától értetődővé teszi az ügyfelek 
számára is, hogy ügyükben jogszerű, tár-
gyilagos, megkülönböztetéstől mentes 
eljárás folyik. Munkaidején és feladatkö-
rén túl is bármikor szívesen hozzájárul 
tevékenységével a város érdekében a hiva-
tal által felvállalt teendők elvégzéséhez. 
Biatorbágy képviselő-testülete e kitün-
tetéssel kíván adózni Benedek Marianne 
előtt, áldozatos munkáját és emberi eré-
nyeit a közösség figyelmébe ajánlva.

sajtó
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A biatorbágyi közművelődés Dévai Gyula egykori kán-
torról, tanítóról és zenekarvezetőről elnevezett díját 
ez év augusztus 20-án Néder Norbertnek adományozta 

a képviselő-testület. A méltatás ezenképpen 
szólt: 

„Néder Norbert kisiskolás korában, a 
könyvtárban működő bábszakkörben ismer-

kedett meg a mesefigurák és a mesék világá-
val. Az itt kapott élmények meghatározták 

további életpályáját. 
Két évtizede működteti egysze-

mélyes társulatát, a Ládafia Báb-
színházat. Rendszeres fellépője 
a Millenáris Park családi prog-
ramjainak, a szentendrei skan-
zen rendezvényeinek, s számos 

hazai kulturális fesztiválnak.
Az országjárás mellett gyakori visszatérő vendége a városban szervezett műso-

roknak, rendezvényeknek, családi és más közösségi programoknak. A művész neve 
és Biatorbágy nem csak a szakmában, de a közönség körében is elválaszthatatlanul 
összekapcsolódott. Amerre csak előadásaival, jellegzetes faszerkezetű körhintáival, 
mindentjáró csodamalmával megfordul, sikereivel egy csepp dicsőséget és hírnevet szü-
lőhelyének, Biatorbágynak is szerez.” 

Az augusztus 20-i díjátadón Néder Norbert nem tudott megjelenni, ezért 
levélben köszönte meg, hogy a városvezetők értéket látnak Ládafia színházá-
ban:
„Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület!
Meglepetéssel, ám annál nagyobb meghatottsággal olvastam értesítő levelüket, misze-
rint Önök idén engem választottak a »Dévai Gyula Közművelődési Díj« kitüntetettjé-
nek. Köszönöm megtisztelő döntésüket.

Én valaha úgy gondoltam, a kihalófélben lévő magyar népmeséknek, daloknak, 
tárgyaknak, gondolatoknak igyekszem majd méltó, tenyeres-talpas, egyszerű, de még-
is gyönyörködtető emléket állítani, s az emlékezésen túl új életutat adni, bizonyítva a 
rohanó világunknak, van még spiritusz a régvolt múltunkban, s valaha számítógép 
nélkül is érte háromdimenziós élmény nagyanyáinkat, nagyapáinkat.

Hit és a falak, avagy a lét értelme
Szeptember 20-án este 7 órától a Táncsics utca 9. szám alatti új nappali foglalkoztatóban a biatorbágyi Alpha csapata 10 hetes, 
belépődíj nélküli beszélgetéssorozatot hirdet. Bicskei Istvánt, az estek egyik szervezőjét arról faggattuk, vajon mi áll a hirdetés 
mögött.

– Mit céloz meg ez a tízhetes beszélgetéssorozat?
– Szociológusok, szociálpszichológusok már régóta han-

goztatják, hogy a fogyasztói kultúra atomizálja a társadal-
mat, és az egyedül maradt ember tulajdonképpen boldog-
talan. Ez a kereskedelemnek „jót tesz”, mert a boldogtalan 
ember többet költ magára. A pártoknak, szektáknak is jó, 
mert befolyásolhatóbbak is vagyunk egyedül. Az, hogy ho-
gyan gondolkodunk a körülöttünk lévő világról, az ember-
társainkról és a körülményeinkről, meghatározza komfort-
érzetünket is. Egyik legjobb megoldásként a valamilyen 
közösséghez, baráti társaságokhoz tartozást említik. Ugyan-

is ha együtt gondolkodunk, beszélgetünk, megvitatunk dol-
gokat, kisebb az esély, hogy „eltévedünk”. Századunkban 
rengeteg áldozata van a fogyasztási javak, a könnyű erköl-
csök, a pénz és az ezeket biztosító bankok, hitelintézetek, 
üzleti vállalkozások ígéreteinek. Az Alpha összejövetelei arra 
keresik a választ, vajon mi végre vagyunk e földön, mi az élet 
értelme. 

– Ezt értelmezhetjük úgy, hogy az Alpha egy modern misszió?
– Az élet értelmére adott istenhívő választ senkinek sem 

kötelező elfogadnia. Az összejövetelek értelme az, hogy vi-
tatkozzunk, megosszuk gondolatainkat, és a kérdésekre 

Érték a Ládafiában
Önök ezen a napon, itt, ma, ehhez a tö-

rekvéshez, munkálkodáshoz adnak számom-
ra nagyon megtisztelő, vállveregető biztatást. 
Köszönöm Önöknek, köszönöm Dévai Gyu-
lának, és köszönöm annak az embernek ezt a 
mai napot, aki életemben először adott bábot a 
kezembe, és arra kért, hogy játsszak. Nem más 
ő, mint Marika néni, ennek a városkának a 
könyvtárosa.

Még egyszer köszönettel, tisztelettel és üd-
vözlettel: Néder Norbert… aki azért nem tud 
ma jelen lenni ezen a megtisztelő eseményen, 
mert éppen ebben az időben Békéscsaba mel-
lett állít élő emléket egyik népmesénknek…”
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A házasságkötés a nyugati kultúrákban a családalapítás első mozzanata. A statisztikák 
szerint azonban minden ötödik egybekelés válással végződik. Kevésbé ismert, hogy a 
válást követően több-kevesebb idő elteltével jó néhány pár ismét egymásra talál, és újra-
házasodik ugyanazon személlyel.

A hírességek közül a belga származású 
színész, Jean Claude Van Damme kétszer 
vette feleségül Gladys Portugues színész-
nőt. Mikszáth Kálmán, a nagy palóc író 
kétszer kötött házasságot, és mindkét-
szer ugyanazt a nőt, Mauks Ilonát vette 
feleségül. Elizabeth Taylor válása után 
másodszor is hozzáment Richard Bur-
ton-höz, az első válás és a második há-
zasságkötés között csupán egy év telt 
el. Marie Osmond, Amerikában ismert 
énekesnő, televíziós színésznő és baba-
tervező közel harminc év után újból 
összeházasodott első férjével, az egy-
kori profi baseballjátékossal, Stephen 
Craig-gel.

Július 27-én a biatorbágyi házasság-
kötő teremben Chemez István 17 év el-
teltével vette ismét feleségül gyermekei 
anyját, Petőcz Évát. A házasság különös 
volt abból a szempontból is, hogy a hi-
vatalosan is újra egybekelő pár mellett 
gyermekeik, Chemez Bálint és Chemez 
Flóra is ez alkalommal fogadtak örök 
hűséget társuknak, Tóth Andreának és 
Hották Attilának az anyakönyvvezető 
előtt, így hármas lakodalmat ülhettek. 
A legkisebb fiú, Chemez Farkas és fele-
sége, Börzsey Barbara tanúként jelentek 
meg az eseményen. Ők nem vártak erre 
az alkalomra, már egy évvel korábban 
összeházasodtak.

adott keresztény válaszokat megfontolásra ajánljuk. Ezt lehet tájékoztatásnak, 
hitvizsgálatnak is nevezni. A lényeg, hogy együtt legyünk, megismerjük egymást, 
és közelítsük nézőpontjainkat. 

– Mi a feltétele a részvételnek?
– A tízhetes kurzuson bárki ingyenesen részt vehet, de előre jeleznie kell szán-

dékát. Regisztrálni e-mailben az alphaestek@aim.com címen lehet, a 20/320-2105-
ös telefonszámon pedig szívesen adunk további felvilágosítást.

– Hogyan zajlanak majd az estek?
– Többek között arra keresünk közös válaszokat, hogy mi az élet értelme, a hit 

vajon a gyengéké és betegeké-e, természetes-e a halál és szenvedés. A témákat egy 
rövid gondolatébresztő előadás vezeti fel, amelyről utána kisebb csoportokban le-
het véleményt alkotni, kérdezni és beszélgetni.

– Kiket látnátok szívesen?
– Nincs elvárás. Bárkit szívesen fogadunk. Az alkalmakra több olyan ember is 

jelentkezik, aki keresi a válaszokat, keresi Istent, keresi önmaga viszonyát a val-
lással, amelyet olykor elavultnak, hamisnak vagy unalmasnak tart. Itt egy élő kö-
zösségben mód nyílik megvizsgálni, vajon miért és miben érdemes hinni. A baráti 
együttlét mindenkinek lehetőség arra, hogy előítéletei feloldódjanak, és túllépjen 
a „falakon”!

Különös házasságok

Nánási Istvánné Marika a Karikó 
János Könyvtárból ment nyugdíjba. 
Könyvtárosi tevékenysége mellett a 
Prospero bábegyüttes egyik alapító-
jaként tanította és tanítja még ma is 
bábozni a gyerekeket. 

Néder Norbert utólag, a Nép-
művelők napján vette át kitünteté-
sét a Közösségi Házban. A bensősé-
ges ünnepségen a Közművelődési 
Bizottság elnöke, Varga László kép-
viselő látta vendégül saját készíté-
sű kapros palóclevessel Biatorbágy 
közművelődési intézményeinek 
munkatársait és a népművelésben 
jelentős szerepet játszó helyi szemé-
lyeket.

sajtó
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HÍREK
Örökségeink hétvégéje
Biatorbágy is csatlakozott a szeptember 
17–18-án sorra kerülő Kulturális Örökség Nap-
jai elnevezésű európai programhoz, amelynek 
hazai jelmondata ez évben: 1000 magyar ház. 
E hétvégén mindenki előtt megnyílik a Szily–
Fáy- és a Sándor–Metternich-kastély, valamint 
látogatható lesz a torbágyi és a biai katolikus 
templom. A meglehetősen romos Szily-kas-
télyban szombaton este 6 órától művészeti 
iskolánk tanárai adnak komolyzenei koncertet. 
Az előadás a pusztuló épület és a fennkölt zene 
ellentéte miatt kapta a „Kontraszt” elnevezést. 
A kastély udvarán vasárnap 10–15 óráig az 
Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub tart nyílt napot. 
A foglalkozásokhoz bátran lehet csatlakozni. 
A Sándor-kastélyban szombaton ideiglenes 
mozi nyílik, amelyben 10 órától délutánig 
folytatólag vetítik a Viadukt és az Ördöglovas 
című filmeket. Vasárnap ugyanitt 10–14 óráig 
„Bolhapiac” nyílik majd. A torbágyi katolikus 
templom szombaton 14–17, vasárnap 10–14 
óráig lesz nyitva. Szombaton délután Baracza 
Szabolcs restaurátor tart előadást az oltárfelújí-
tásról. A biai Szent Anna-templom szombaton 
9–19-ig áll a látogatók rendelkezésére. A Falu-
házban szombaton 10–18 óráig kisvasút-ki-
állítás látható, és a Viadukt sétányon 10–16 
óráig minkét napon működni fog a hajtányos 
vasút. Szombaton délelőtt 9-től Határkereszt 
séta indul a Biatorbágy Kultúrájáért Alapít-
vány vezetésével, amely a Donát-kereszttől a 
Bach-keresztig tartó útvonalon található, épí-
tett helytörténeti emlékeinket ejti útba. Tehát 
nemcsak örökségünk van, de program is lesz 
bőven!

Áldomás a bölcsődére
Újabb állomásához érkezik a 250 millió forin-
tos európai uniós és állami támogatással épülő 
biatorbágyi bölcsőde építése. A kivitelezők ha-
marosan elérik az épület legmagasabb pontját, 
és ezzel a kőművesmunkák java befejeződik. 
A hagyományoknak megfelelően ilyenkor úgy-
nevezett bokrétaünnepet illik tartani, ame-
lyen az építtetők vendégül látják a pallérokat, 
áldomást isznak, és egy szalagokkal feldíszített 
faágat, bokrétát tűznek az épület tetejére. 
A bölcsőde bokrétaünnepségére szeptember 
17-én, szombaton 10 órakor kerül sor.

Rovásírásos táblák avatása
Szeptember 17-én, szombaton 15 órától kerül 
sor a város bejáratainál elhelyezendő, közada-
kozásból megvalósult, új, rovásírásos biatorbá-
gyi köszöntőtáblák szimbolikus felavatására a 
Kodály téren (Meggyfa utca – Ország út sarok). 

Beszédet mond Tarjáni István polgármester, 
valamint Bodnár Lajos és Hadnagy Ágnes kezde-
ményezők. A téren 16.00–18.30 óráig Balczó 
András és dr. Varga Tibor: Hit, történelem, igaz-
ság; a Rovás Alapítvány: Az élő rovás; valamint 
Molnárné Czeglédi Cecília: A magyar nyelv kincsei 
című előadásai hangzanak el. Ez idő alatt a 
gyermekek fafaragó és kézműves segítséggel 
kaphatnak betekintést a rovásírás világába.
19.30 órától a Faluházban folytatódik a prog-
ram a Romantikus Erőszak együttes koncert-
jével. Album: Hunor és Magyar – A Mondák 
Könyve. A napot 21.00 órától táncház zárja 
székely és felcsíki táncok tanításával.

Családi napközik
Az egészségházban két családi napközi kezdte 
meg működését. A Premontrei Női Kanonok-
rend fenntartásában és az Önkormányzat 
támogatásával működő családi napközikben 

2 és 4 év közötti biatorbágyi gyerekek napköz-
beni ellátása folyik, kiscsoportos körülmények 
között. Jelentkezéseket a megüresedő férő-
helyekre folyamatosan fogadnak. Elsősorban 
olyan családokat várnak, amelyek munkahelyi 
elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani 
gyermekük napközbeni felügyeletét. A felvéte-
lekről – a rászorultság figyelembevételével – az 
erre a célra létrehozott bizottság dönt. A je-
lentkezési lap letölthető Biatorbágy város hon-
lapjáról, vagy személyesen átvehető a családi 
napközikben (Mester utca 2., az egészségház 
földszintjén).

Újonc rendőrök
Közel 270 fiatal kezdte meg rendőri hivatását 
2011. augusztus elsejével Pest megyében. A Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 13 rendőrkapi-
tánysága közül a legtöbb fiatal Gödöllőre (30 
fő) és Budaörsre (26 fő) került. Budaörsön 

Szigeti János rendőr alezredes, a kapitányság ve-
zetője köszöntötte a pályakezdőket. Az első „el-
igazításon” a fiatalok személyesen ismerkedhet-
tek meg feljebbvalóikkal, valamint vetített képes 
előadás keretén belül a megyei és helyi bűnügyi 
statisztikákkal. A friss munkaerő egyelőre koor-
dinátorok felügyelete mellett közrendvédelmi 
területen, járőrként kezdi meg szolgálatát.

Dr. Koncz Erika orvosi közleménye
Kedves Betegeim! Bizonyára már többen hallottak 
róla, hogy újabb kezeléssorozaton kell átesnem be-
tegségem miatt. Ez sajnos azt vonja maga után, hogy 
2011. október 1-jétől előreláthatólag 2012. január 
31-ig tartósan távol leszek, és addig is előfordulhat 
változás a rendelési időben. Kérem, figyeljék a kiírást, 
illetve telefonon érdeklődjenek Darnai Erikánál a 
23/311-076 számon – amennyiben a saját rendelési 
időmben nem találják, akkor Szeszler doktornő rende-
lési idejében. Megértésüket és támogatásukat előre is 
köszönöm.

Meg leszünk számlálva
2011. október 1. és október 31. között orszá-
gos népszámlálásra kerül sor. Az adatszolgálta-
tás név nélkül történik, a válaszadás kötelező, 
kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallás-
ra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vo-
natkozó kérdéseket. Az adatok csak statisztikai 
célra használhatók. A számlálóbiztosok egyedi 
igazolványokkal rendelkeznek, hivatalos sze-
mélynek kell tekinteni őket. Ingyenesen hívható 
telefonszámok: 80/200-014, 80/200-224.

Várandós délelőtt
Az anyatejes világnap alkalmából Dr. Rakovszky 
Lujza pszichológus „Az anya és a gyermek lelki 
kapcsolata a születés előtt és után”, vala-
mint Izsold Bernadett „Gyermekágyi torna” 
című előadásai hangzanak el szeptem-
ber 16-án, pénteken 10 órától a 
Faluház emeleti klubtermében. Az 
eseményt a Biatorbágyi Védőnői 
Szolgálat szervezi. A programot 
játszóház, játékos totó, be-
szélgetés és házi muzsika 
egészíti ki.


