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HÍD

A városvezetés a Biatorbágyon működő civilszervezetek-
nek pályázati úton évről évre támogatást nyújt. Idén 

harmincegy egyesület és alapítvány kapott mindösszesen 
32 940 000 forintot különböző közhasznú tevékenységek 
ellátására, illetve a széles nyilvánosság részére szervezendő, 
tartalmas programjaik megvalósítására. Az elnyert támoga-
tások első részletét április utolsó napjaiban utalta át az ön-
kormányzat hivatala a pályázat nyerteseinek. 
Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 190 000 Ft
Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 225 000 Ft
Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 180 000 Ft
Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 300 000 Ft 
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 200 000 Ft
Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért 
Alapítvány 400 000 Ft

Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 180 000 Ft
Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 300 000 Ft
Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület 120 000 Ft
Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 900 000 Ft 
Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 120 000 Ft 
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 200 000 Ft
Biatorbágyi Táltos Sportegyesület 150 000 Ft
BIAVERITAS Egyesület 120 000 Ft
Dr. Vass Miklós Alapítvány 200 000 Ft
Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület 215 000 Ft
Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE 100 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 165 000 Ft
Ohmüllner Márton Alapítvány 180 000 Ft
Örökmozgó Alapítvány 180 000 Ft
Pászti Miklós Alapítvány 560 000 Ft
Peca-tó Sporthorgász Egyesület 150 000 Ft
Szakály Mátyás Férfikórus 230 000 Ft
Székely Kulturális Egyesület 300 000 Ft
Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány 225 000 Ft
Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért 
Egyesület 240 000 Ft

Viadukt SE szakosztályai 20 000 000 Ft 

Az elnyert összegeket a szervezetek a pályázatukban meg-
jelölt olyan közhasznú tevékenységekre, közösségi progra-
mokra használhatják fel, mint például a műemlékek kar-
bantartása, tanfolyamok indítása, fasorok ültetése, ifjúsági 
táborok, lovas játékok, koncertek, fesztiválok, zarándok-
latok, találkozók, sportversenyek szervezése. A támogatott 
projekteket részletező táblázat Biatorbágy város honlapján 
olvasható: http://biatorbagy.hu/hatarozatok/201303276006.

A táblázatban felsoroltakon túl az idei esztendőben pá-
lyázaton kívüli anyagi hozzájárulásban részesült öt, több 
évtizedes múltra visszatekintő, patinás művészeti csoport. 
A Pászti-kórus, a Szakály-férfikórus, a Népdalkör, a Füzes 
táncegyüttes, valamint az Ifjúsági Fúvószenekar a színvo-
nalas művészeti teljesítményük elismeréseként szervezeten-
ként 300 000 forint plusztámogatást kapott, amelyet szak-
mai irányítóik javadalmazására fordíthatnak.

2012 után 2013-ban is támogatja a Biatorbágyi Fotó-
klub nemzetközi fotópályázatának meghirdetését a képvise-
lő-testület, 200 000 forinttal.

A Faluházban – nem önálló szervezetként – működő 
Tűzzománc Szakkör és Őszidő Nyugdíjas Klub együttesen 
650 000 forintot nyert el ez évi céljaik megvalósításához.

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt évek-
ben elvállalta az ország egyik legnagyobb – biatorbágyi szék-
helyű – élelmiszerkereskedelemi cége adományainak városi 
és térségi szintű elosztását. Az önkormányzat az egyesület e 
közcélú tevékenységét külön megállapodás alapján 260 000 
forint hozzájárulással segíti. 

A képviselő-testület Chemez Farkas részére 100 000 forint 
támogatást nyújtott a csíksomlyói lovas zarándoklatához.

Kitüntetések,  
javaslatok, határidők
A képviselő-testület áprilisi ülésén módosította a városi kitüntetések adomá-

nyozásával kapcsolatos szabályokat. A legfontosabb változás a két legjelentő-
sebb kitüntetésünk átadásának időpontját érintette. A Biatorbágyért kitüntetést 
és a Biatorbágy Városért életműdíjat ezentúl a legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó, a testvérvárosaink delegációinak részvételével rendezett települési esemé-
nyünkön, a júniusi Városünnepen vehetik át az arra érdemesnek tartott szemé-
lyek vagy közösségek. Idén május 21-én délig lehet írásos javaslatot tenni e két 
elismeréssel jutalmazandókra.

Biatorbágyért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a te-
lepülés fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedően eredményes munkát végeztek, és ennek révén a telepü-
lés értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Biatorbágy Városért életműdíj kitüntetés adományozható azoknak az aktív 
vagy nyugállományú személyeknek, akik Biatorbágyon születtek vagy hosszabb 
ideje itt élnek, és a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, oktatási, kultu-
rális és gazdasági élet bármely ágazatában hosszabb időn keresztül – de legalább 
25 éven át – kiemelkedően eredményes munkát végeztek. Tevékenységük révén 
a település értékeit növelő, jó hírét öregbítő, maradandó eredményeket értek el, 
és életpályájukkal közmegbecsülést vívtak ki maguknak, valamint munkásságuk, 
szakértelmük, életvitelük példamutatásként szolgálhat a biatorbágyi polgárok – 
különös tekintettel a felnövekvő nemzedék – számára.

A Dévay Gyula közművelődési díjjal jutalmazandó személyre vagy közösségre 
június 15-ig áll nyitva a felterjesztés lehetősége. Dévay Gyula közművelődési díj 
adományozható a településen kiemelkedő közművelődési, közösségszervező, köz-
gyűjteményi, illetve helytörténeti munkát kifejtett személyeknek.

A díjazandó személyekre írásos indoklással bárki javaslatot tehet Tarjáni István 
polgármesternél e-mailben a hivatal@biatorbagy.hu, postai úton a polgármesteri hi-
vatal címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a) megküldött levélben, vagy 
akár személyesen is.

A helyi kitüntetésekről szóló szabályozás egésze a városi honlap rendelettárá-
ban olvasható: http://biatorbagy.hu/varoshaza/rendelettar. BTK

A Dr. Vass Miklós Alapítvány ál-
tal működtetett megyei korai fejlesztő 
központ közhasznú munkáját a tavaly 
megkötött kétéves keretszerződés ér-
telmében 2013-ban 2,4 millió forinttal 
segíti Biatorbágy.

A Vöröskereszt biatorbágyi cso-
portja több éves kiemelkedő munkájá-

nak elismeréséül 2013-ban megkapta a 
Pest Megyei Elsősegélynyújtó Verseny 
rendezési jogát. A megyei rendezvény 
sikeres lebonyolítását a város az Egész-
séges Biatorbágyért Egészségügyi Prog-
ram keretösszegéből 300 000 forinttal 
külön is támogatja.

BTK

Civilzseb-pénz
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Tavaszi szemétszüret
Micsoda abszurd dolog a Föld 

napját, egy „születésnapot” úgy 
ünnepelni, hogy kibelezett frizsidere-
ket, gazdátlan olajosflakonokat, re-
pedt vécécsészéket gyűjtögetünk az 
árkok, utak, erdők széléről? Ahelyett, 
hogy madarak csicsergését hallgatva, 
tarka mezők virágillatát magunkba 
szíva, turbófaktoros naptejek és mo-
bil UV-sugárzás-mérő nélkül, gondta-
lanul barangolnánk egyet a határban, 
élvezve a természet megannyi kincsét. 
Nyakunkon a globális felmelegedés, 
az egyre növekvő üvegházhatás „áldá-
sai”, egyes tudósok szerint naponta 
60-80 faj pusztul ki végleg az élővilág-
ból, a Janus-arcú államok pedig úgy 
adják-veszik a szén-dioxid-kvótákat, 
mint ahogy a zsibvásárban szokás a 
nagymama kicsorbult kávéskészletét.

Ki mint vet, úgy arat – tartja a mon-
dás. Bár természeti környezetünk tava-
szi nagytakarítása kétségkívül hasznos 
dolog. Alighanem ideje lenne világmé-
retű ébresztőt vezényelni végre egy-
szer ezen a szépséges áprilisi napon, s 

rátérni, hogy glóbuszunknak ne csak 
egyetlen lelkiismeret-gyógyító akciós 
24 órája, hanem 365 egyenrangú ün-
nepnapja legyen minden esztendőben. 
Amíg azonban ez a korszak ránk nem 
köszön, jobb híján a Föld napján ara-
tunk, vagyis szemétszüretelünk.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör Föld 
napi közösségi várostisztogató akció-
jában közel ötven köbméternyi szemét-
től szabadulhatott meg településünk. 

A kezdeményezés főtámogatója 
a Torbágy-Kert Kft. volt, Biatorbágy 
Város Önkormányzata és Szeitz József 
mellett. 

Jó hír, hogy a szemétszüret szer-
vezői az idén úgy tapasztalták, hogy 
több helyen csökkent a „betakarítandó 
termés”. Ugyanakkor sajnos tovább-
ra is vannak félreeső utak, erdőszélek, 
amelyek szinte vonzzák az illegális 
hulladékot. Követendő lenne annak 
a városszéli utcának a példája, ahol a 
lakók bizony egész évben figyelnek a 
közterületen „elárvult” szemeteszsá-
kokra, s azonnal lecsapnak rájuk, még 

mielőtt azok újabbakat csábítanának 
magukhoz.

Az idén begyűjtött hulladékok 
összetételéből úgy tűnik, hogy még 
mindig sokan vannak, akik háztartási 
szemetüket nem a szolgáltatóval szál-
lítatják el, hanem inkább „elveszítik” 
a városszélen, a természet lágy ölén. 
Nem látják be, hogy amit így maguk-
nak spórolnak, azzal a természeti kör-
nyezetet károsítják, kellemetlenséget, 
munkát és kiadást okozva a város kö-
zösségének. Vél

Adok-kapok, avagy veszélyes hulladékbörze
A háztartásokban felhalmozódott 

veszélyes hulladékot szintén a 
Föld napján adhatta le térítésmente-
sen a lakosság a település két kijelölt 
pontján. A várostisztító közösségi sze-

métszüreten talált veszélyes anyagok 
is ide kerültek. Az átvevők sajnálattal 
tapasztalták, hogy az önkormányzat 
széles körben meghirdetett felhívása 
és a helyszíni felügyelet ellenére sokak-

nak sikerült a pontosan megnevezett 
hulladékfajtákon kívül építésből, bon-
tásból származó törmeléket, síküveget, 
vállalkozói tevékenységből származó 
bontott autókarosszéria-elemeket, bú-
torokat, lomokat és egyéb, a gyűjtőkör-
be nem tartozó háztartási hulladékot 
is lepakolniuk. Az emberi értetlenség 
olykor bősz felháborodással párosult, 
így időnként rendőrségi segítségre volt 
szükség. Az átvevőhelyen megjelent vi-
szontfelhasználók szinte minden szál-
lítmányt szakszerűen és kérlelhetetlen 
szigorral elővizsgáltak. Elsősorban a 
felnis gépjárműkerekek, a vashulladé-
kok érdekelték őket, de vittek hűtőt, 
tévét, számítógépet és akkumulátort 
is. Ezekből egy teherautót és egy után-
futót pakoltak dugig. Az ember nem 
is gondolná, hogy mennyi valóban ve-
szélyes pillanatot rejt a veszélyeshulla-
dék-átvétel.

Mester László

Sült krumpliból osztálykirándulás
Egy hulladék-újrahasznosításra szakosodott hazai cég 

nemrégiben kampányt indított az ország gyermekokta-
tási, -nevelési intézményeiben a háztartásokban keletkezett 
használt étolaj és sütőzsiradék begyűjtésére. A program lé-
nyege, hogy a vállalat gyűjtőedényeket helyez ki a fogadó-
kész intézményekbe, ahová zárt pillepalackokban bevihető 
és leadható az otthon feleslegessé vált fáradt olaj. A kör-
nyezetvédelmi szempontból a veszélyes hulladékok körébe 
sorolt használt olaj és zsiradék eddig a háztartások többsé-
gében a lefolyóban, a kert végében vagy a kukában végezte. 
Mostantól újrahasznosítás lehet a sorsa, bioüzemanyag-ada-
lék vagy más vegyipari termék készülhet belőle. Az országos 
programhoz több biatorbágyi intézmény is az elsők között 
csatlakozott. A Gólyafészek Bölcsőde, a Benedek Elek Óvoda 
mind az öt épülete és a Ritsmann Pál-iskola április közepétől 

már szerepel a gyűjtőhelyek listáján. Az együttműködésben 
a zöldprogram minden résztvevője megtalálja a maga szá-
mítását. A begyűjtő vállalkozásnak üzletileg éri meg ez a te-
vékenység. A gyűjtésbe bekapcsolódó családok tevőlegesen 
hozzájárulhatnak saját élő- és lakókörnyezetük védelméhez. 
A gyermekintézmények a környezettu-
datosságra nevelés eszközeként beépít-
hetik pedagógiai programjukba ezt a 
feladatot. Extra bónusz, hogy a vállalat 
még fizet is a gyermekintézményeknek 
a begyűjtött veszélyes hulladék után, 
amit az intézmények a maguk hasznára 
tudnak fordítani, így akár osztálykirán-
dulást is szervezhetnek belőle.

Varga László

Gondnokság alatt a város
2012 elején Molnár János veze-

tése alatt alakult meg a 
polgármesteri hivatal városgondnok-
sága. Az önálló szervezeti egység létre-
hozásának elsődleges célja volt, hogy 
a város üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat biatorbágyi munkaválla-
lók alkalmazásával, gazdaságosan és 
ellenőrizhetően, idegen cégek bevo-
nása nélkül maga láthassa el a telepü-
lés. A Városgondnokság folyamatosan 
bővülő eszközrendszerrel egyre több 
tevékenység elvégzésére válik alkal-
massá, így nagymértékben hozzájárul 
Biatorbágy takarékos és költséghaté-
kony működéséhez. Az elmúlt, kísérle-
ti esztendőben a szervezet a következő 
szakági munkákban, szélesebb körű 
szolgáltatási feladatokban vett részt: 
parkok, játszóterek karbantartása, 
buszmegállók tisztítása, a vízelvezető 
árkok és a csapadékvíz-elvezető háló-
zat tisztítása, 42 hektárnyi közterület 
és két focipálya fűnyírása, az önkor-
mányzati intézmények és közterületek 
környezetének hóeltakarítása és síkos-
ságmentesítése, fakivágás, famegújí-
tás, zászlózás, rendezvényi helyszínek 
kialakítása, díszítése, KRESZ-táblák, 
hirdetőtáblák karbantartása. Az előre 
tervezhető, így állandónak nevezhető 
munkák mellett a Városgondnokság 
egyedi feladatokat is elláthat. Az elmúlt 
esztendőben ilyenek voltak többek kö-

zött a Kis köz sorompójának legyártá-
sa, elhelyezése, a Szily-kastély felújítási 
munkáinak előkészítése (lomtalanítás, 
580 m2-nyi felvizesedett vakolat leveré-
se, padlástértisztítás, kerítés- és kapu-
gyártás) a Vendel parkban lévő tízezer 
négyzetméternyi nád levágása, hidak 
felújító karbantartása, az iharosi tá-
bor állagmegóvó felújítása, mobil szín-
pad gyártása, kültéri padok felújítása. 
A város intézményeinek, középületei-
nek karbantartó és felújító munkáit 
is jórészt a gondnokság végezte el. Így 

rájuk hárult például a Viadukt SE öl-
tözőépületének karbantartó festése, 
felújítása, vízelvezetési hibáinak javí-
tása, a fonyódligeti üdülő karbantar-
tó, állagmegóvó, felújító munkáinak 
elvégzése, az egészségház lépcsőjének 
javítása, az orvosi rendelők faljavítása 
és festése. Szinte hihetetlen, de igaz, 
hogy mindezt huszonkét fővel oldot-
ták meg, akikből négy fő gondnok, két 
fő sofőr, három fő takarítónő és tizen-
két fő szak- és segédmunkás.

eMeL

Fotó: Molnár János
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MozAIK
Farkas a nyeregben
Zászlós lovasmenet indult 2013. áp-

rilis 18-án Biatorbágyról Csíksom-
lyóra, a pünkösdi csíksomlyói búcsúra. 
A lovasokhoz rövidebb-hosszabb távra 
csatlakozni lehet kerékpáron, motoron, 
vagy akár gyalogosan is. 

A Világ győzelmes királynője út elne-
vezésű lovas zarándoklat ötletgazdája, 
főszervezője és vezetője Chemez Farkas 
(címlapunkon) biatorbágyi lovas, nép-
rajzkutató, aki így szeretné felhívni a fi-
gyelmet a nemzeti összetartozás fontos-
ságára, a magyar nép hagyományainak és 
oltalmazójának, Máriának a tiszteletére. 

A zarándokokat többek között hiva-
talosan a művelődési ház Magdó Ildikó 
énektanár által vezetett népi énekkö-
rének gyermekei, valamint a település 

elöljárói búcsúztatták. Fekete Péter, 
az oktatási bizottság elnöke a biai 
országzászlónál, Szakadáti László 
alpolgármester a városháza előtt 
adott szellemi muníciót a meg-
jelenteknek és az útra kelőknek. 
Tarjáni István polgármester a Bia-
torbágyi séta című fotóalbum 
példányaival ajándékozta meg a 
lovasokat, hogy útjuk során ez-
zel a kötettel viszonozhassák jó-
tevő vendéglátóik szívességeit. 
Az elöljáróság így szimboliku-
san a biatorbágyiak közvetlen 
és szívélyes viszontfogadtatási 
ígéretét küldte a zarándokok 
szállásadóinak.

www.biatorbagy.hu

Bűnmegelőzés robogóval
Komoly megtiszteltetés és elismerés érte április 27-én a 

Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klubot. Pintér Sán-
dor belügyminiszter és Pap Károly országos rendőrfőkapi-
tány személyesen tett látogatást a rendőrnap alkalmából a 
Városligetben felállított bemutató sátruknál. Miután Pénzes 
László, Biatorbágy város körzeti megbízottja, a klub egyik ve-
zetője tájékoztatta a miniszter urat a közösség céljairól és 
eredményeiről, a miniszter egy robogót ajánlott fel számuk-
ra a további közlekedési oktatás céljára. A sajtó munkatársai 
is kiemelt figyelmet fordítottak a régi rendőregyenruhába 
beöltözött biatorbágyi és herceghalmi gyerekeknek. Nem 
csoda, hiszen a Biatorbágyon működő ifjúsági bűnmegelő-
ző klub szinte egyedülálló az országban. Tagjai a rendőrségi 
jelenlét és segítség melletti önellátó, önirányító, önfelügyelő 

klubfoglalkozásokon egyrészt szembesülhetnek a közös-
séghez tartozás állampolgári jogaival és kötelezettségei-
vel, másrészt kézzelfogható és eszközeiben kipróbálható 
tapasztalatokat szerezhetnek a polgárőrség, a rendőrség, 
a tűzoltóság, a mentők mindennapi feladataiból. Mind-
ezeken túl elsajátíthatják a gyalogos, kerékpáros, gépjár-
műves közlekedési szabályokat, és amennyiben koruk 
engedi, akár a jogosítványuk megszerzéséhez is segítséget 
kaphatnak. A klub számos rendőrségi nyílt napra kap 
meghívást, amelyeken játékos, ám komoly felkészültség-
ről számot adó bűnüldözési bemutatókat tart, ezzel is 
öregbítve városunk hírnevét.

BTK

Környezettudatosan – szelek szárnyán
Napsütés, enyhe szellő, tavasz, nyár vagy ősz, szívesen 

időzünk hétvégén a kertjeinkben, teraszainkon. Vagy 
legalábbis végrevágjuk ablakainkat, és szellőztetünk, fel-
frissülünk. Van, aki tevékenykedik, van, aki „csak” kipiheni 
az egész heti munkát, esetleg az előző esti szórakozást.

Akár így, akár úgy múlatjuk a hétvégéinket, bizonyára 
nem örülünk annak, ha már megint megjelenik egy mo-
toros siklóernyő, motoros sárkányrepülő, vagy éppen egy 
motoros kisgép a fejünk felett, és csak berreg és berreg, kö-
röz és köröz, elrepül és visszatér…

Biatorbágy szép. Bizonyára káprázatos lehet felülről 
nézve is. Hiszen még a menetrend szerinti utasszállító gé-
pek távolságából nézve is szemrevaló. Ezért érthető, hogy 
előszeretettel keringenek városunk felett. Aki ezt teszi, an-
nak bizonyára remek érzés. Ugyanakkor zajos és tolakodó 
tevékenység. Az itt lakónak, akinek a feje fölött zümmög-
nek, idegesítő, és a magánszféráját is sértheti a bámészko-
dás. Főleg, hogy a tevékenység még jogellenes is.

A fel- és leszállás eseteit, valamint a légiközlekedési 
hatóság engedélyét kivéve légijármű városok, települések 
sűrűn lakott területei vagy szabadban tartózkodó ember-
csoportok felett nem repülhet háromszáz méternél ala-
csonyabban. A minimálisan kötelező háromszáz méteres 
magasság a légijárműtől mint középponttól számított 
hatszáz méter sugarú körön belül található legmagasabb 
akadály magasságától számítódik. A légijárművek csak re-
pülőterekről szállhatnak fel, ahol a repülési útvonalukat 
bejelentve kapnak engedélyt.

A hatóság jogosult ellenőrizni, hogy felszállási enge-
déllyel és az engedélyezett útvonalnak megfelelően repül-e 
a légijármű. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül működő Lég-
ügyi Hivataltól (http://www.nkh.hu/Repules) mi is kérhe-
tünk felvilágosítást, hogy vajon repülési engedéllyel tör-
ténik-e a repülés, vagy éppen illegális tevékenység zajlik. 
Ehhez célszerű feljegyezni a zümmögés, körözés pontos 
idejét, a légijármű színét, továbbá azt, hogy milyen jellegű 
volt (pl. egy- vagy kétmotoros, esetleg helikopter, motoros 
sárkány, motoros siklóernyő), illetve – lehetőség szerint – 
egy becsült magasságot, amit lehet háztetőkhöz vagy vil-
lanyoszlophoz viszonyítani, minden egyéb technikai isme-
ret vagy segédeszköz nélkül.

Ezek az adatok esélyt adnak a hatóságnak a vizsgálat 
elindítására.

Jogforrás: 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet.
Dr. Juhász Andrea Julianna ügyvéd

Búcsú Teri nénitől
T öbben szomorúan, fájdalommal 

fogadták a hírt, hogy 2013. ápri-
lis 7-én, életének 83. évében elhunyt 
Pintér Józsefné. Teri néni, az egykori 
óvónő a békét, a csendes nyugalmat 
és a biztonságot adó szeretetet nyúj-
totta a környezetének. 1954-től nyug-
díjazásáig a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
intézményben dolgozott, előbb óvó-
nőként, később helyettesként, végül 
vezetőként. Kiváló szakmai munká-
jáért 1985-ben Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérmet, majd több évtizedes 
példamutató szolgálatáért 1995-ben 
Pedagógus díjat kapott.

Pintér Józsefné 1930. július 27-én 
született Biatorbágyon. 1951-ben vég-
zett a budapesti Brunszvik Teréz Óvó-
nőképző Intézetben, pályafutását Tö-

rökbálinton, a Baross utcai óvodában 
kezdte. 1954-ben került Biára, s nyug-
díjazásáig a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
intézményben dolgozott. Néhány éve 
már erőt vett rajta a betegség, de szelíd 

mosolya, hite és elfogadó, csendes sze-
retete a nehéz időkben is megmaradt. 
Szakmai múltja, családi és közösségi 
élete példa lehet sokak számára.

forrás: www.biatorbágy.hu–ovi
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Szeszdíjas nyugdíjas
A Biatorbágyon élő Farkas-Szabó Levente 

kiváló minőségű pálinkáival ismét öreg-
bítette városunk hírnevét. Gyula városában 
április 20-án, az Országos Pálinkaverseny 
és Pálinka Világkupa zsűrije két ezüst- és 
egy bronzérmet ítélt neki. A versenyre be-
érkezett 755 párlatból Irsai Olivér szőlő-, és 
meggy–cigánymeggy-pálinkája ezüst, míg 
vilmoskörte-pálinkája bronzérmet nyert. 
A nemzetközi megmérettetésre nyolc or-
szágból mindösszesen 228-an neveztek. Far-
kas-Szabó Levente eredeti szakmája a ven-
déglátóipar volt. Éveken át vezette például a 
nyugati pályaudvar éttermét. 2006-os nyug-

díjba vonulása óta tekinti hobbijának 
a pálinkakészítést. Gyümölcspárlatai-
nak alapanyagát javarészt biatorbágyi 
kertjének fáiról szüreteli, a cefrét maga 
„dédelgeti”, bérfőzdében főzeti ki, majd 
a nedűt saját kezűleg ágyazza, érleli, pa-
lackozza. A biatorbágyi pálinkász sikere 
különösen azért értékes, mert a javarészt 
pálinkaházak, pálinkamanufaktúrák, 
pálinkafőzdék megmérettetésén magán-
versenyzőként szállt ringbe. Versenyszel-
leme és teljesítménye éppen ezért elisme-
résre méltó.

Mester László

Gitárra hangol(ód)va
Olykor a szükség produkál olyan váratlanul értékes dol-

gokat, amelyek – tán éppen egyszerűségüknél fogva – 
nem biztos, hogy maguktól az ember eszébe jutnának. Ilyen 
eset a városi könyvtárunk és a művészeti iskolánk – helyszű-
ke miatti, ám mégis harmonikus – egymásra találása a Sza-
badság úti bibliotékában.

Két évvel ezelőtt ugyanis a művészeti iskola gitárosai 
társbérletet kaptak az éppen akkor kibővített könyvtár ere-
detileg irodának szánt helyiségében. Így aztán akarva-aka-
ratlanul egymás mellé költözött az épületben irodalom és 
zene. Éles Gábor tanár úr azóta itt oktatja hétről hétre hu-
szonkét növendékét.

A könyvtár látogatói számára mára már megszokott és 
szeretettel fogadott zajok a nyitott ablakon időnként át-át-
szűrődő pengetős dallamok. A gitárosok pedig nagyon jól 
érzik magukat a kellemesen papírszagú, ihletet adó csönd-
ben. Alkalmanként pedig a könyvtár gyermek-olvasóter-
mét is belakják, Gitárra hangolva című házi koncertjeikkel. 
Ilyenkor a diákok szülei, testvérei mellett a csak éppen két 

percre, kölcsönözni beugrók is szívesen időznek el egy kicsit 
tovább a könyvespolcok között, neves zeneszerzők vagy ép-
pen Éles tanár úr saját – kifejezetten a gyerekeknek kompo-
nált – szerzeményeit hallgatva. Varga László

Vérkomoly életmentés
Április 27-én rendezték a Magyar 

Vöröskereszt 42. felmenő rend-
szerű elsősegélynyújtó versenyének 
Budaörs–Százhalombatta területi 
fordulóját a Biatorbágyi Általános 
Iskola Szentháromság téri épületé-
ben. Kilenc gyermek-, egy ifjúsági, 
három felnőttcsapat, valamint egy 
vendégegyüttes – a versenyen kívül 
induló biatorbágyi védőnők közös-
sége – vett részt a véresen komolyan 
vett megmérettetésen. A megoldandó 
feladatok nagy része imitált szituáci-
ók felismeréséből, elemzéséből, vala-
mint a balesetek sérültjeinek gyors, 
pontos és szakszerű ellátásából állt. 
A bírák szigorúan pontozták, hogy a 

versenyzők meggyőződtek-e a hely-
szín veszélytelenségéről, jól mérték-e 
fel és megfelelően kezelték-e a sé-
rülteket, betartották-e az alapvető 
egészségügyi előírásokat (például 
használtak-e gumikesztyűt), vala-
mint érthető és pontos információk-
kal látták-e el telefonos értesítésük 
közben a mentőszolgálatot. Bizony 
nem volt egyszerű felismerni a ké-
miaórai kísérletek savas égéseit, ellát-
ni a Molotov-koktél robbanószerrel 
játszó pórul jártakat, lecsillapítani, 
megfékezni és elsősegélyben részesí-
teni a felindulásból elkövetett késelés 
résztvevőit, de a közlekedési baleset 
sérültjeit sem. A kitalált helyzeteket 
az imitátorok meghökkentő valóság-

hűséggel játszották. Méltán tarthat-
nának számot egy vöröskeresztes Os-
car-díjra. A sérülések látványa szintén 
filmbe illően idegfeszítő és gyomor-
forgató volt az átlagember számára, 
ámde nem az elsősegélynyújtóknak. 
Végül gyermek kategóriában az első 
helyezett a Gumikesztyű nevű csapat 
lett Herceghalomból 284 ponttal, if-
júsági kategóriában a Vérkomoly fan-
tázianevű elsősegélynyújtók csapata 
Törökbálintról 272 ponttal, felnőtt 
kategóriában pedig a Pitypang nevű 
csapat a Budaörsi pitypang bölcsődé-
ből 299 ponttal. Itt a helyi újságírás 
hagyományai szerint illő lenne fel-
sorolni a szervezők, segítők, hozzá-
járulók, adományozók, támogatók, 
résztvevők, közbenjárók, valamint a 
megjelentek neveit, címeit, fokoza-
tait, de nem teszem, mert félek, hogy 
akit véletlenül kihagyok, az joggal 
haragszik meg lapunkra. Akit ez ér-
dekel, az fellapozhatja a Vöröskereszt 
honlapján található beszámolót, il-
letve akár nézőként is részt vehet a 
szintén Biatorbágyon – május 11-én 
a Szily-kastélyban – rendezendő me-
gyei döntőn, ahol személyes kapcso-
latba kerülhet e nagyszerű közösség 
tagjaival.

Mester László

A pályázat kötelez
Március végén a Bükki Nemzeti Parkban, Fónagyságon töltött három napot 

a családsegítő ifjúsági csapata az IFJ-GY-12-D kódszámú, NCSSZI által ki-
írt pályázat jóvoltából. Kötelező beszámolójuk a családsegítő honlapján olvas-
ható. a gyerekek szakértő vezetéssel ismerkedhettek a terület élővilágával, ter-
mészeti kincseivel. részt vehettek barlangtúrán, hónyuszit építettek a márciusi 
végi télben, vízforrásokat kerestek és találtak, madáretetőt készítettek, megis-
merték az állatok hangját, vadásztörténeteket hallgathattak, számos természet-
közeli élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térhettek haza.
 info: családsegítő

Haggyá’ má’ élni!
A Biatorbágyi Családsegítő Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat szerve-
zésében indult Szülővé válás című so-
rozat áprilisi alkalmán dr. Juhász Zsu-
zsanna gyermekorvos tartott előadást 
Testi és lelki változások kisiskolás és 
kamaszkorban – a másik nem iránti 
érdeklődés címmel. A doktornő nagy 
részletességgel beszélt a kisiskolás- és 
serdülőkorban bekövetkező testi és lel-
ki változásokról. A kamasz fiatal szel-
lemi és etikai érettsége nem tart lépést 
a felgyorsult testi fejlődésével. Ezért is 
beszélhetünk erről a korszakról mint-
egy átmeneti időszakról a gyermek- és 
a felnőttkor között, amelynek során a 
nemi hormonok elkezdik működésü-
ket, kialakulnak a másodlagos nemi 
jellegek, s párhuzamosan jelentős pszi-
chés változások következnek be.

A fiatal identitása ebben az idő-
szakban alakul ki, amelynek során 
különböző táplálkozási problémák 
(anorexia, bulimia, túlevés, hányás) és 
deviáns viselkedési formák is jelent-
kezhetnek. A kamasz gyakran azért 
vitatkozik, lázad, mert már önálló vé-
leménye van, a felnőttektől pedig kü-
lönbözni szeretne, és önmagát keresi. 
A kortársak hatása ebben az életsza-
kaszban felerősödik, ezért is fontos 
tudni a szülőnek, hogy gyermeke kik-
kel barátkozik, kikkel tölti a szabad-
idejét.

Ebben az életkorban a jövőre vonat-
kozó hosszú távú döntésekre (például 
pályaválasztás) is sor kerül. A fiatal el-
lentmondásos érzések közepette válik 
le a szüleiről, és szakad el a gyermek-
korától. Ezzel azonban még nem lép 

át a felnőttkorba. A kamasz problé-
mamegoldó képessége is éretlen még, 
de már vannak felnőttes megoldásai. 
Fontos, hogy a szülő ne kezdje azon-
nal kritizálni a serdülő véleményét, ha-
nem hallgassa meg, és legyen elérhető 
a gyermeke számára.

Horváth-Dimény Katalin családgondozó
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SPorTPErCEK
Sportmelléklet Viadukt SE Biatorbágy; elnök: dr. Cserniczky Tamás; szerkesztő: Tóháti 

István; e-mail: viaduktse@gmail.com. Lapzárta: minden hónap 20-án.

Négy pont…
V árosunk sportteljesítményeiről 

nem sokszor lehet olvasni az or-
szágos sportlapban. A labdarúgó NB 
III. bajnoki eredménysorain és tabel-
láin kívül alig-alig. Nemrég sikerült 
bekerülnünk! Külön keretes írásban, 
túlzóan kiemelve, ahol megtudhattuk, 
hogy a Duna-csoport versenybizott-
sága négy pontot levont a Viadukt SE 
Biatorbágytól, jogosulatlan szereplé-
sért. Amúgy, ezt a meccset nyertük, a 
csereként beállt játékos nem nyúlt bele 

az eredménybe. A hír olvasása után, 
gondolom, nem sok sportszerető ha-
zánk fia nyúlt remegő kézzel a nyugta-
tója után, és még talán a jófajta helyi 
virsli ára sem emelkedett hirtelen, de 
ez azért több, mint csak a négy pont 
mínusz. Azóta a csapat mintha bék-
lyóban teljesítene, küzdelmes ikszek 
és fájó vereségek sorozata következett. 
Ez így együtt pont annyi, ami nagyon 
hiányozhat majd a végelszámolásnál. 
És ha hiányozni fog, akkor sok-sok 

ember bizalma és hite fog hiányozni 
városunk egyesületével szemben. Ne 
felejtsük: a legmagasabb összegű tá-
mogatás is ide vándorol, a legtöbben a 
helyi rendezésű sportesemények közül 
az Iharosba látogatnak ki hétről hétre! 
És még sorolhatnánk az okokat. Re-
méljük, nem ez a négy pont fog dönte-
ni a végén, a fiúk összeszedik magukat, 
és meglesz a hőn áhított bennmaradás. 
Az, hogy ki a felelős, nekünk, olvasók-
nak talán nem is fontos, biztos vagyok 
benne, hogy aki vagy akik ezt a hely-
zetet okozták, már nagyon bánják, és 
imádkoznak: csak ne ez a négy pont…

TiP
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Jegespengék
Nézzék el nekem, de az előző számunkban is szerepelt az időjárás, és egy kicsit érintem most is, bár csak annyiban, hogy a nyárias 
tavaszban a jég világáról beszélgetünk Chemez Bálinttal, a biatorbágyi Jegespengék jégkorongcsapatának vezetőjével. Érintjük a 
profikat, a biai tavakat.

– Akkor most nyertünk egy bronzérmet, vagy eljött a világ 
vége a Papp László-arénában? Te hogy éled meg a „nagy testvé-
rek”, a magyar csúcsprofik kudarcát a divízió I/A jégkorong-vi-
lágbajnokságon?

– Egészen őszintén: rosszul. Azért világvége-hangulatra 
nincs ok, sajnos volt már ilyen. Sőt olyan is, hogy feljutot-
tunk, és vissza is estünk. Mint ahogy azt mindenki tudja, 
a dél-koreai csapat ellen elvesztett pontok miatt estünk ki 
elsősorban. Aztán amit kaptunk a sorstól (kazahok elleni 
győzelem), azt el is vesztettük az olaszok ellen. Kint voltam 
a barátaimmal az olasz meccsen. Nehezen indult az első 
3-5 perc. Meg is lett az eredménye: kaptunk egy gólt. A mi 
edzőnk erre mondaná, hogy az öltözőben maradt a csapat. 
Utána mi irányítottunk, nagyon jól játszott a csapat, élmény 
volt nézni. Sajnos a sok kihagyott helyzet megbosszulta ma-
gát, ami ilyenkor sokszor előfordul. Jobbak voltunk, mégis 
kikaptunk. Na, én ezért voltam bosszús, a kezünkben volt 
a továbbjutás. A hangulat fergeteges volt. A tévén keresz-
tül nem is jön át az, ami ott volt. Tényleg ki kell menni egy 
meccsre, és megnézni élőben, megéri! Szó szerint forr a csar-
nok. Az eredmény ellenére nagy élmény volt. A jégkorong 
olyan játék, ami tele van izgalommal. 

– Olvastam egy kimutatást, amiben megjegyzi egy kanadai 
sportmenedzser, hogy náluk egy klubban van kétezer igazolt ho-
kis, míg nálunk ez a szám országos szinten körülbelül háromezer, 
nem beszélve a fedett jégpályák számáról. Talán így jobban érzé-

keljük, mekkora eredmény folyamatosan ott dübörögni a nagyok 
játszóterének a kapuján, amin több mint hetven év után néhány 
éve bebocsátást nyertünk, ha csak egy pillanatra is (Svájc, 2009, 
16. helyezés, utolsók). Ilyen állapotok között, gondolom, nem 
egyszerű megszervezni, elhatározni: halló, fiúk, csináljunk jégko-
rongcsapatot, és induljunk bajnokságban! Azért ez nem foci, ahol 
egy ötös bőrlabda, négy tégla, és kész, lehet rúgni. Hogy volt ez?

– Igen, ha jól emlékszem, Kanadában kétezer jégcsarnok 
van, igaz, nagyobb is az ország. Nálunk – az amatőrökkel 
együtt – igazolt játékos valóban körülbelül alig több mint 
kétezer fő. A mi történetünk a biai tavakon kezdődött. Aki 
volt már a befagyott Halin, és korcsolyát húzott a lábára, az 
tudja, milyen érzés, amikor eljön az első fagy. Minden pocso-
lyát, vízfelületet figyel az ember, hogy mikor jön el az az idő, 
amikor rá lehet menni a befagyott tóra. Négy éve volt egy 
komoly fagy, ami tovább tartott az szokottnál. Ez és a tech-
nika fejlődése mobil pálya formájában határozta meg a csa-
patunk létrejöttét. A hosszan tartó fagy megengedte, hogy 
összekovácsolódjon egy mag, akikkel olvadás után kibérel-
tük az egyik kereskedelmi hipermarket parkolójában felál-
lított mobil pályát. Amikor a tavaszi meleg miatt le kellett 
bontani ezt a pályát, akkor kezdtünk gondolkodni komo-
lyabb dolgokban. Először is utánanéztünk pályáknak, hogy 
hol tudunk később edzeni. A XI. kerületi Sopron utcában 
levő BHG kispálya tűnt a legalkalmasabbnak. Mondanom 
sem kell, hogy ebben az időben még mint „tavi” hokisok, 
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részünkről a bajnokság, több vereséggel, mint győzelemmel. 
A bajnokság vége felé erősítettünk négy volt profival. Így 
már szorosabb meccseket játszottunk, jöttek a győzelmek, 
de sajnos már nem tudtunk bent maradni a MAJB 2-ben. 
Öröm az ürömben, hogy a MAJB 3-ban sorra hoztuk a mecs-
cseket, egyedül a pécsiek voltak jobbak nálunk, de a döntő-
ben a pécsieket 6-1-re vertük, így elhoztuk az első helyért 
járó trófeát. Így jövőre újra indulhatunk a MAJB 2-ben, és 
megpróbálunk ismét helytállni. 

– A Viadukt SE mennyiben tudja támogatni a léteteket?
– A Viadukt SE sokat segít, leginkább anyagilag tud tá-

mogatni minket, és buszt biztosít a vidéki meccseinkre. 

Ahogy azt már korábban mondtam, ez félprofi rendszer, így 
mi a nyugati csoportba kerültünk, ahol volt egy dunaújvá-
rosi, egy kaposvári és egy pécsi csapat. A vidéki meccseinkre 
biztosított busznak köszönhetően tudtunk egyáltalán in-
dulni ebben a bajnokságban. Ne feledjük, nekünk nem elég 
a jeget bérelni meccsenként, ami már önmagában tetemes 
összeg, de mi fizetjük a játékvezetőket, a zsűrit és az orvost 
is. Sok estben a csapatunk tagjai is hozzájárulnak anyagi-
lag a szerepléshez. Ezúton szeretném az újságon keresztül 
is megköszönni mindenkinek a munkáját és a segítségét a 
szezonban, aki ehhez hozzájárult.

Tóháti István

mindenféle védőfelszerelés nélkül játszottunk. A BHG jegén 
több kupán megmérettettük magunkat, több-kevesebb si-
kerrel. Megismerkedtünk sok jégkorongossal, és akarva-aka-
ratlanul bebocsátást nyertünk az amatőr csapatok világába. 
Abban az időben, négy évvel ezelőtt a TAJB teljesen amatőr 
jégkorongbajnokságban indultunk el. Három szezonban 
játszottunk ebben a kategóriában, Gömöri Csaba irányítá-
sa mellett. Gömöri Csabáról annyit kell tudni, hogy a női 
jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya. Ezalatt a három 
év alatt nagyon sokat tanultunk tőle. Az a tudás, amit meg-
szereztünk, alap volt ahhoz, hogy volt profikkal kibővített 
csapattal az elmúlt szezont eggyel erősebb kategóriában 
folytassuk. A tavaly ősszel kezdődött bajnokságban már a 
Viadukt színeiben, a MAJB 2-ben indultunk.

– Mi a jó ismérve az igazi jéglovagnak? Te hogy kezdted?
– Az igazi hokis kemény, elszánt és bajtársias. Ahogy 

mondod, igazi lovag. (Itt jót nevetünk.) Gyermekként – nem 
meglepő módon – én a halastavakon kezdtem a korong ker-
getését. Abban az időben jégpálya sem létezett sok, és a fel-
szerelés ára is elérhetetlen volt, nem beszélve arról, hogy be-
szerezni is nehéz volt. Hokiütőt nekem a nagyapám hozott, 
aki felvidéki származású emberként sokat járt Csehszlová-
kiában. 

– A csapatban kik játszanak, és honnan érkeztek a szuszpen-
zorok és kötések világába, mik a követelmények? 

– A csapatunk viszonylag stabil keretből áll. Lényegében a 
négy évvel ezelőtt alakult csapat fele maradt, és az azóta csat-
lakozottak is, akik megvetették már lábukat nálunk. Volt 
néhány csapattag, akik jöttek-mentek, de ez nem jellemző. 
Felnőtt emberek vagyunk, és viszonylag könnyű megítélni, 
hogy ki akar maradni, és hogy ki maradhat a csaptunkban. 
Mivel a jégkorong világa viszonylag kicsi, így hamar megis-
merjük egymást. Az edzőnk Tarnai Gergő, aki a MAC edzője 
is és Gömöri Csaba, aki válogatott és OB 1-es játékos volt. 
Gömöri Csaba a csapatunknak is tagja, és sok gólt lőtt az el-
lenfeleinknek. Jelenleg a csapatunkban hat biai játékos van. 

Nagy Attila – aki sokat segít nekem a szervezésben, és aki 
a Viadukt SE szakosztályvezető-helyettese –, Kovács Attila, 
Szeles Péter, Zentai Balázs, Kaba Gábor és én. Van két hölgy-
tagunk, akik nő létükre hihetetlen habitussal gyűrik palánk-
ra az ellenfél férfitagjait, és gólok, gólpasszok formájában 
járulnak hozzá a csapatunk előrehaladásához: Lakatos Bog-
lárka és Csiszer Sarolt, ők egyébként a női válogatott keret 
tagjai is. Kiemelném Csibi Zsoltot, aki tíz évvel ezelőtt még 
profi volt, Csíkszereda csapatában csatárkodott, és a román 
válogatottban is helyt állt. Ő lett a bajnokságunk gólkirálya. 
Több volt OB 1-es és OB 2-es játékosunk van: Drlachmann 
Norbert (aki anyagilag is támogatja csapatunkat) és Halász 
Ákos, Völcsei Krisztián, Hegyaljai Gergő, Speier Kálmán ki-
tűnő játékosok, és a szervezésben is segítenek. Csapatunk 
további tagjai: Budai József, Bakó Csaba, Böjte Attila, Albert 
Csaba, ők erdélyiek; Molnár Péter, Botta Tamás, Szalavári 
Zsombor, Bolbás Gábor, Petrik István, Széki András, Zima 
Miklós. Két kapusunk: Varga Péter és Pintér Gábor. Csapat-
orvosok: dr. Szabó Béla „doki”, a Viadukt SE vezetőségi tagja 
és dr. Kovács Gábor. 

– Ha valaki a cikk olvasása után megérezte a késztetést, hogy 
holnaptól ő is jégkorongozni szeretne, mit tanácsolnál neki? 

– Sok olyan amatőr játékos játszik szerte az országban 
kis- és nagypályán, akikhez lehet csatlakozni. Aki kevésbé 
tud korcsolyázni, annak érdemes kispályán elkezdeni, mi-
nimális felszerelés szükséges. Ezek beszerzésében és a csa-
patok, helyek felkutatásában tudok segíteni, keressenek 
bátran!

– Milyen eredményességgel versenyeztek, milyen versenyrend-
szerben, kik az ellenfelek, hol találni további megszállotakat?

– Az amatőr bajnokság félprofi rendszer alapján műkö-
dik. Van keleti és nyugati csoport. Alapszakasz, rájátszás, 
majd az elődöntő, döntő. Meccsek, játékvezetők, zsűri, or-
vos, mint a nagyok. A legutóbbi bajnokságban a MAJB 2-ben 
indultunk, összesen tíz csapat volt versenyben. Ebből a tíz 
csapatból négy kiesett a MAJB 3-ba. Eleinte nehezen indult 

Felnőttlabdarúgás
A Négy pont… című írásban már esett szó az NB III-as csapatunk pontvesztéséről és szerepléséről, most lássuk az egyes meccsek 
statisztikáját.

21. ForDULÓ
Budaörs–Viadukt SE Bia-
torbágy: 2-0 (0-0); Budaörs, 
200 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta, 
Smiljanic (Tőkés a 65. p), Bo-
zsoki, Tar–Kőbányai (Birinyi 
a 66. p), Salem, Szép, Varga 
D. (Balog a 70. p)–Bukovec, 
Bezerédi. További cserék: 
Edelényi, Praszna, Bátyi, Ku-
pás.

22. ForDULÓ
Viadukt SE Biatorbágy–Sá-
risáp: 1-1 (0-0); Biatorbágy, 
150 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta, 
Bozsoki, Tar, Bukovec–Kőbá-
nyai (Bezerédi a 76. p), Kupás, 
Szép, Varga D.–Birinyi (Bog-
nár a 80.p), Tőkés. Góllövő: 
Szép. További cserék: Ede-
lényi, Praszna, Bátyi, Balog, 
Kántor

24. ForDULÓ
Csepel SC–Viadukt SE Bia-
torbágy: 3-2 (3-0); Csepel, 
300 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta, Bo-
zsoki, Tar, Bukovec–Kőbányai 
(Bezerédi a 36. p), Kupás, Ko-

csis (Birinyi a 68. p), Varga D. 
(Balog az 5. p)–Bognár, Tőkés. 
Góllövők: Bezerédi, Tőkés. 
További cserék: Edelényi, 
Praszna, Bátyi, Kántor.

18. ForDULÓ (pótolt)
Viadukt SE Biatorbágy–
Jászapáti: 1-1 (0-1); Biator-
bágy, 150 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta, 
Bozsoki, Mérey, Tar–Kőbá-
nyai (Bodnár a 75. p), Salem, 
(Kocsis az 50. p) Szép, Varga 
D.–Bukovec, Tőkés. (Bezerédi 

az 58. p). Góllövő: Kocsis. To-
vábbi cserék: Edelényi, Prasz-
na, Kupás, Kántor.

24. ForDULÓ
Viadukt SE Biatorbágy–
Érdi VSE: 0-0 (0-0); Biator-
bágy, 150 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta, 
Bozsoki, Tar, Szép–Bukovec 
(Birinyi a 69. p), Kupás (Prasz-
na a 49. p), Kocsis, Varga D.–
Bezerédi (Novák L. a 76. p), 
Kőbányai. További cserék: 
Edelényi, Bátyi, Kántor.

30. ForDULÓ 
(előrehozott)
III. ker. tVE–Viadukt SE 
Biatorbágy: 4-1 (3-1); III. 
ker., 200 néző. 
Biatorbágy: Bozsó–Barta 
(Kántor a 46. p), Szép, Bozso-
ki, Tar–Bukovec, Kupás (Bátyi 
a 26. p), Kocsis (Vincze a 75. 
p), Varga D.–Bezerédi, Kőbá-
nyai. Góllövő: Bukovec. To-
vábbi cserék: Edelényi, Prasz-
na, Novák, Mérey.

Felnőtt-tabella Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gól Kapott gól Pont

1. Budaörs 22 17 3 2 45 15 54

2. ESMTK LE Kft. 23 14 4 5 53 23 46

3. Videoton FC 24 13 4 7 49 27 43

4. DTC-Select 22 12 5 5 37 18 41

5. Jászapáti VSE 23 11 7 5 46 30 40

6. Pénzügyőr SE 22 10 5 7 31 30 35

7. Indotek Csepel FC 22 9 7 6 31 24 34

8. Viadukt SE Biatorbágy 24 10 6 8 37 28 32

9. Sárisáp-TASK 21 9 3 9 32 39 30

10. III. kerületi TVE 23 8 6 9 41 34 30

11. Érdi VSE 23 8 6 9 34 32 30

12. Százhalombatta 23 7 4 12 37 49 20

13. Budafoki LC 22 4 2 16 22 58 14

14. RTK-Vasló 23 2 4 17 19 60 10

15. RAFC 23 2 2 19 25 72 8
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SAKK
Bajnoki teljesítménnyel 
lett második a Biator-
bágy sakkcsapata

F ordulatos és izgalmas csaták 
után sikeresen őrizte meg a 

Viadukt SE sakkcsapata az előkelő 
második helyét az NB II. Breyer cso-
portjában. Fennállásuk legnagyobb 
sikerét érték el az idén. A csapat a le-
hetséges 132-ből 97 pontot ért el. Ez 
olyan eredmény, amellyel bármilyen 
más osztályban toronymagasan baj-
nokok lehettek volna. A történtek 
összefoglalóját és elemzését a lap 
következő számában olvashatják az 
érdeklődők.

Pálkövi József

Szkander
Április 20-án rendezték a Nemzeti Szkander Bajnokságot Sárosdon, ahol a 

tavalyi év eredményei alapján kvalifikált klubok indíthattak versenyzőket. 
A Viadukt SE Biaszkander csapata is jogot szerzett az indulásra. A csapat öt 
főt állított asztalhoz, öt különböző kategóriában. 121 versenyző vett részt az 
eseményen, ami kiemelkedőnek számít a nemzeti bajnokságok történetében. 
A Viadukt SE kiemelkedő eredményei: Kollár Csaba (Senior 70 kg) – bal kéz 3. 
hely, jobb kéz 4. hely; Orbán Tamás (Senior 80 kg) – jobb kéz 5. hely TiP

Judoverseny az iskolában
Ú jabb jó hangulatú versenyen mérhették össze az erejüket a Biatorbágyi 

Viadukt SE judoszakosztályának gyerekei a vendégcsapatok judokáival. 
Ezúttal a szüleik lelkes biztatásának segítségével az óvodások és az elsősök is 
megmutatták, hogy tudnak küzdeni. Utánuk következtek a nagyobbak, akik 
színes övesekhez illően komolyabb technikákkal dolgoztak a tatamin.

Ilyés Levente az időseb-
bek között tudott nyerni, 
míg Hullé Panka a fiúk cso-
portjában is jól szerepelt, a 
végén bronzérmet vihetett 
haza. Oláh Kristóf a 17 kiló-
jával a kisebbek között is a 
legkisebbként versenyzett, 
ám így is első lett. A többi 
hazai induló is jól szerepelt. 
Kovács-Kolos András első, Ku-
binyi Gábor második, Oláh 
Gergő második, Tóth Csongor 
pedig harmadik helyezett-
ként végzett.

Grunda Zoltán

Bronzérmes labdatáncoltató
2013. április 20-án rendezték meg a Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia regionális döntőjét Tö kö-

lön. A B2 kategóriában 29 sportoló mérte össze tudását. Debiec Panni a Biatorbágyi Általános 
Iskola (4. a) színeiben labdagyakorlatával bronzérmet szerzett, összetettben a negyedik helyen végzett, ezzel 
továbbjutott az országos döntőbe, amelyre októberben kerül sor. Gratulálunk!

www. biatorbagy.hu

Utólagos falszigetelés
Vizes, salétromos épületek (pincék, szuterének, falak) 

szigetelése, felújítása injektálásos technológiával teljes 
körű kivitelezésben, garanciával.

Bitumenes és cementbázisú szigetelések,  
falszárító vakolatok kivitelezése.

18 éves szakmai tapasztalattal!
ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés.

elérhetőségeink: Ré-Be Kft. tel.: 06-20/214-4030
 web: www.rebe.hu
 e-mail: info@rebe.hu

Kollár Csaba
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PEz SGŐ
El fana – a csoda
El fana – mondják az arab szufi böl-

csek. Mi úgy mondanánk, katar-
zis, vagy mai szóhasználattal: föláll 
a hátamon a szőr a gyönyörűségtől. 
Az V. Gyermekszínjátszó Találkozón 
mi, a közönség és a résztvevők ezt ke-
restük, a csodákat. És meg is kaptuk, 
mind a nyolc előadásban. Már az is 
csoda, hogy ilyen szép számmal eljöt-
tek a rendezvényünkre, hiszen min-
dig hivatkozhatunk valamire: időre, 
pénzre és egyéb akadályoztató körül-
ményekre. Csoda volt, amikor teljes 
átéléssel küzdöttek a gyerekek a szere-

pükkel, és csoda volt, amikor nem küz-
döttek, hanem magától érthető termé-
szetességgel élték át azt. Csoda volt a 
sokszínűség. Az ismert népi rigmusok-
ból és gyermekversekből összeállított 
érdi Kishangyák apróságainak játé-
kossága. A Diósdi Színjátszó Csoport 
még kezdő, de lelkes játéka, amelyben 
saját maguk próbálkoztak egy-egy 
történetet kialakítani az ő korosztá-
lyukat feszegető problémákra, mint 
például a szülő-gyermek kapcsolatra, 
az örökös időhiányra. A solymári Cse-
pűrágó együttes egy hatalmas csodá-

val lepett meg minket: egy klasszikus 
Grimm-mese, A széttáncolt cipellők 
üde, fiatalos, szellemes átdolgozásával. 
Ugyanígy a herceghalmi Nagyszájúak, 
akik Arany János A fülemile című ver-
séről porolták le a port, és tempera-
mentumos játékukkal varázsolták azt 
újjá. A fóti Fiókák mindkét csoportja 
a gyermekek profi színjátszásával, a 
választott művek érdekes, időnként 
katartikus élményű megjelenítésével 
nyűgözték le a közönséget.

Végül a hazai Szivárvány Színkör 
kisdiákjainak is sikerült a csodát já-
tékukkal, kedvességükkel közénk va-
rázsolni. Csukás István mai, de örök 
gondolatainak tolmácsolásával – hogy 
mi a helyünk a világban? – klasszikus 
színházi hangulatot varázsoltak.

El fana. Április 27-én, a találkozón 
megszületett a csoda. Már most elkez-
dünk készülődni, hogy jövőre újra köz-
tünk legyen. Visszavárunk mindenkit, 
és várjuk az újabb érdeklődőket is. Vár-
juk közénk az újabb színészpalántákat 
a nyári, augusztus végi, a Faluházban 
tartandó színjátszótáborunkba is. 
A 8–12 év közötti fiúkat, hogy velük 
még érdekesebb darabokat, újabb cso-
dákat tudjunk elővarázsolni.

Szakadátiné Gueth Zsuzsa, Zsuzsa néni

Figaro és a Lord of the 
dance egy színpadon

Az idén is telt házas nézőtér bi-
zonyította a nagy érdeklődést, a 

többször felcsattanó vastaps pedig a 
hatalmas sikert a Biatorbágyi ifjúsági 
Fúvószenekar és a Sóskúti Ifjúsági Ze-
nekar közös tavaszi koncertjén a Falu-
ház színháztermében.

A közel hetvenfős, egyesített or-
keszter évenkénti váltással hol az 
egyik, hol a másik csapat otthonában 
ad áprilisban tavaszi fúvóshangver-

senyt közönségének. Ezen a fellépésen 
azonban nem a több más rendezvény-
ről ismert, megszokott fúvósdarabok 
szokták alkotni a műsort. Tradíció 
ugyan e két félidőben is érvényesül, 
csak másként. A tavaszi koncerten 
ugyanis évről évre hagyományosan 
egy kevésbé ismert oldalukról mutat-
koznak be a zenészek. Ezúttal ennek 
a hagyománynak lehetett szem- és fül-
tanúja a publikum.

A két szomszédos település egyesí-
tett fúvósbandája komoly felkészült-
ségről és imponáló hangszeres játékról 
egyaránt tanúbizonyságot téve szólal-
tatott meg komolyzenét, komolyzenei 
feldolgozásokat, showelemekkel is tar-
kított könnyűzenei darabokat, vagy 
éppen filmzenék, népszerű könnyűze-
nei slágerek átiratait a pódiumon kö-
zös karmesterük, Kaszás Sándor vezény-
letével. Varga László

Kétestés hangversennyel emlékezett április utolsó nap-
jaiban névadója születésének 85. évfordulójára a Pászti 

Miklós Alapítvány, a szintén Pászti nevét viselő vegyeskarunk 
és a művészeti iskolánk.

Az első nap délutánján a növendék pásztisok tisztelegtek 
színvonalas koncerttel a névadójuk előtt. A hangszeres ta-
nulók mellett a néptáncosok is felléptek, valamint a képző-
művészeti tanszakosok is kivették részüket az ünneplésből 
egy kamarakiállítással. A koncert egyik rövid szünetében a 
Pászti család által alapított – kiemelkedő zenei tanulmányi 
előmenetelért adható – díjat az idén két zongoristatanuló, 
a testvérpár Bertalan Eszter és Bertalan Réka érdemelte ki és 
vette át Pászti Nórától, a mester lányától.

A közelgő művészetoktatás napja alkalmából ezen az 
estén adta át az iskola vezetése a Művészetoktatásért el-

ismerést is, amelyet ebben a tanévben Pál Ildikó harsona-
tanárnőnek ítélt oda az iskola belső szakmai zsűrije. Vasár-
nap este egy igazi kóruszenei kuriózum várta a közönséget. 
A Pászti Miklós Vegyeskórus látta vendégül a nemzetközi 
hírű Pécsi Kamarakórust és a Nemzeti Énekkart. Ez utóbbi, 
hazánk első számú énekes együttese a legrangosabb nem-
zetközi koncerthelyszínekhez van szokva. Így feltehetően 
alaposan megválogatja, 
hogy hol és kikkel lép fel 
egy színpadon. Éppen ez 
okból beszédes és hatal-
mas megtiszteltetés váro-
sunk számára, hogy Falu-
házunk színpadán élőben 
hallhattuk őket énekelni, 

több produkcióban közös felállásban a mi Pászti Miklós 
kórusunkkal. Ez a tény pedig kimondatlanul is sokat el-
árul a Bolyki Eszter vezette énekkar munkájáról, teljesítmé-
nyéről, tudásáról. A számos közreműködő vendégművészt 
is felvonultató hangverseny végén a közönség szűnni nem 
akaró vastapssal hálálta meg Pászti Miklós népdalfeldol-
gozásainak és egyházi kórusműveinek megszólaltatását.
 Vél

Pászti- emléknapok

Kaszás Sándor
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Gazdag programkínálattal ünnepelte a Faluház a magyar 
költészet napját: író-olvasó találkozó, kiállítás, vers-

színház és általános iskolai versmondó gála várta az érdek-
lődőket április közepén. A József Attila születésnapja előt-
ti napon Hattinger-Klebasko Gábor Biatorbágyon élő ruszin 
író-költő vallott életről, költészetről, ruszinságról. Az alka-
lom a Karikó János Könyvtár új sorozatának nyitánya volt, 
ugyanis ősztől felnőtteknek szóló író-olvasó találkozókat is 
szervez az intézmény, ízelítőt adva a mai magyar költészet és 
prózairodalom értékeiből. A Faluházban Turek Miklós szín-
művész József Attila-estjét hallhatták, amelyhez a díszletet 
Csala Ildikó akvarellkiállítása adta. A József Attila életének 
fordulópontjait elemi erővel felidéző előadás és a József At-
tila-versek ihlette akvarellek könnyedsége egymást sajátosan 
kiegészítve tette maradandó élménnyé az ünnepi alkalmat. 
A megelevenített költemények megérintették azt a néhány 
nyolcadikost is, akik Willinger Ágnes tanárnővel érkeztek a 
rendezvényre, ugyanis az előadás után még beszélgettek a 
színművésszel. 

És mekkora érték és élmény, ha a verset maguk a gyerme-
kek keltik életre! Ezért hívta meg a Faluház a négy biator-
bágyi általános iskola versbarátait a nagyszínpadra. A pol-
gármester köszöntője után minden megmérettetés nélkül, 

a versmondás örömét és a szereplés izgalmát együtt meg-
tapasztalva tolmácsolták a koruknak megfelelő, de min-
denki számára üzenetet hordozó verseket, meséket. A gálát 
Szapinszky Rudolfné, a BÖME versmondója nyitotta meg Pe-
tőfi Arany Lacinak című, jól ismert versével. Annuska néni 
Laciként a legkisebb és legfiatalabb, ugyanakkor a legtalp-
raesettebb szereplőt ültette maga mellé. A dédmama és a kis 
elsős fiatalember közös szereplése, valamint Bartha Ákos kö-
zépiskolás diák gyönyörű éneke, majd a szülőkkel és a taní-
tó nénikkel érkező, ragyogó tekintetű kisdiákok meglepően 
magas színvonalú előadásai és a már több versenyen is részt 
vett felsősök komoly versmondása a vers és a versmondás 
kortól független időszerűségét példázta, és a reményt: „Ha 
kinn van az éj – egy nap süt idebent.” -mx-

Cabernet sauvignon-ok nagy napja

Hasak gálája
Immár második alkalommal rendezett hastáncgálát Buzdor Adrienn táncta-

nár a tanítványainak Biatorbágyon. A showelemeket is bőséggel felsorakoz-
tató esemény sztárvendége Tóth Bea, művésznevén Amaraya (hold, holdacska), 
nemzetközi hastáncos és mestertanár volt, akit a világ legnagyobb egyiptomi 
fesztiválján is jól ismernek egyedi technikájú, róla elnevezett Amaraya-féle has-
lebegtetéséről. A biatorbágyi hölgyek mellett meghívott vendégtáncosok érkez-
tek Herceghalomról, Százhalombattáról és Diósdról. A modern hastánc egyik 
nem titkolt célja, hogy a fiatal és középkorú nők formásabb alakkal, nőiesebb 
kisugárzással és egészségesebb szervezettel éljenek, becsüljék saját testüket. Eh-
hez segítenek az ilyen kedvcsináló bemutatók, valamint Buzdor Adrienn tan-
folyamai a Biatorbágyi ARCtzMűhely Táncstúdióban.

eMeL

Időutazás a majálison

Az idei, 23. Biatorbágyi Területi Ter-
melői Borversenyre 43 bort neveztek 

a gazdák, amelyek közül Doboczkyné Tóth 
Judit, Gombai Nagy Tibor és Kalmár Gergely 
nyílt bírálatú szakértői zsűrizése alapján a 
következőképpen zárult az egyes kategó-
riák versenye.
–  A biatorbágyi gazdák saját termelésű bo-

rai közül a fehérborok csoportját Kecskés 
László nyerte vegyes fehérborával.

–  Ugyanezen csoport vörösborai közül 
Óvári László cabernet sauvignon bora lett 
az első.

–  A vásárolt szüretek földolgozását a zsűri 
külön pontozta. Ezek között a fehérbor 
kategóriában Molnár János győzött raj-

nai és olaszrizling cuvée borával, amely a 
verseny legmagasabb pontszámát (19,1) 
és a nagy aranyérmet kapta. 

–  A vásárolt szüretek vörösbor csoport-
jában Zentai Balázs cabernet sauvignon 
bora nyert. 

–  A közönségnek Ördögh Gyula vegyes fe-
hérbora, illetve Kurcz Gábor cabernet 
sauvignon vörösbora ízlett a legjobban.

Köszönjük a támogatók nagylelkűségét az 
egyes kategóriák győzteseinek fölajánlott 
díjakat illetően, nem kihagyva Boros Lászlót 
sem, aki csodálatos ízű vaddisznópörköl-
tet főzött a bajnokok, a versenyzők, a zsűri 
és a vendégek tiszteletére.

Kecskés László

PEz SGŐ

Versengve verselve

A sport, hagyomány, kikapcsolódás 
hármasságát hirdette az idei iharo-

si majális. Az időjárás a kegyébe fogad-
ta a völgyet, amely rügyfakadós zöldil-
lattal hálálta meg a simogató napsütést. 
Kora délelőttől késő délutánig gyer-
mekzsivaj jelezte, hogy a futballpályán a 
Viadukt Sportegyesület utánpótláscsa-
patainak immár hagyományos május el-
sejei focitornáját a biatorbágyi lurkók és 
szüleik igencsak komolyan veszik. A baj-
nokságokra nyolc környező településről 
érkeztek az ellenfelek. A pályákon folya-
matosan cserélődtek a csapatok, zsúfolá-
sig telt a lelátó. Az öltözők előtti placcon 
pörgött a sportbüfé, fogyott a vattacukor, 
a kürtőskalács, a sör, a virsli, a pincepör-
költ, küzdöttek a szkanderosok, fejüket 
törték a sakkosok, vidám dalocskákat 
énekeltek az óvodások, sorban álltak az 
arcfestésért és a tetkógyártásért.

A pályától kissé hátrébb, a tölgyek 
övezte völgyben a szórakoztató majálisok-
tól eltérő hangulat fogadta a látogatót. 
Lovak, íjászok, jurta, míves kézműves-ki-
rakodóvásár, fából készült, kézi hajtásos 
körhinta, honfoglalás kori hangszerbemu-
tató, helyben sütött kenyérlángos sugallta, 
hogy aki ide belép, annak bizony ugornia 
kell az időben. Mária, a világ győzelmes 
királynőjének kultusza előtt tisztelegtek 
itt az ünneplők, lovas harci bemutatókkal, 
íjászversenyekkel, kelevézhajítással és nem-
különben Tolcsvay Béla zeneszerző, gitáros, 
énekes Máriát, a magyarok nagyasszonyát 
dicsőítő, lélekemelő előadásával.

Mester László

Boros 
László

Molnár 
János
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Elnyerhető pályázati pénz
Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a Biatorbágy funkcióbővítő város-
fejlesztése című projekt keretében a helyi 
identitást, közösségformálást, környezettu-
datosságot erősítő programok és ezek széles 
körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, 
rendezvények megvalósítására, amelyekhez 
vissza nem térítendő támogatást igényelhet-
nek. Pályázatot nyújthatnak be a településen 
bejegyzett székhellyel (telephellyel) rendel-
kező nonprofit szervezetek. A rendelkezésre 
álló keret 7 620 000 forint, a támogatási in-
tenzitás 85%, a támogatás összege minimum 
300 000 forint, maximum 1 400 000 forint. 
A pályázat benyújtásának határideje 2013. 
május 31. A miniprojekt részletes pályáza-
ti útmutatója, valamint a pályázati felhívás 
teljes szövege és a jelentkezési lap elérhető a 
város honlapján, illetve nyomtatott formá-
ban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tán. A benyújtási határidő előtt a pályázók 
a kérdéseiket a 23/310-174/113-as telefon-
számon vagy a miklos.krisztina@biatorbagy.hu 
e-mail címen tehetik fel. 

Nekünk már nyolc
A Pest Megyei Kormányhivatal döntése ér-
telmében a járási hivatal budaörsi kirendelt-
ségének okmányirodája májustól minden 
munkanapon reggel 8-tól este 8 óráig várja 

az ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat. 
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott a kezdeményezés kapcsán kiemelte, 

az új ügyfélbarát nyitva tartással az élethez 
szeretnék igazítani a szolgáltatásokat, vagyis 
az a cél, hogy az ügyfeleknek ne kelljen sza-
badságot kivenniük az ügyeik elintézéséhez.

Postai elégedettségmérés
A lakossági igényekhez igazodva a biator-
bágyi posta 2013. április 1-jétől hosszabb 
nyitva tartással áll rendelkezésre, amelynek 
fontos célja a várakozási idő csökkentése, az 
ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása. 
Biatorbágy Város Önkormányzata kéri, hogy 
az ezzel kapcsolatos véleményüket, észrevé-
teleiket május 31-éig juttassák el az önkor-
mányzat hivatalához.

Tolvajlással gyanúsítva
A biatorbágyi rendőrség és a polgárőrség 
eredményes együttműködésével elfogásra 
került M.C. biatorbágyi lakos, aki alapo-
san gyanúsítható azzal, hogy biatorbágyi 
ingatlantulajdonosok sérelmére különböző 
kisebb lopásokat, valamint több lakás- és 
hétvégi ház betörést követett el az elmúlt 
hónapokban. 

Közbiztonsági meghívó 
Május 28-án, kedden minden érdek-
lődőt vár a Biatorbágyi Polgárőrség 
a Faluházban 18.00 órakor kezdődő 
közbiztonsági fórumára és vagyonvé-
delmi ismeretterjesztő tanácsadására. 
Meghívott előadó: Pénzes László rendőr 
főtörzszászlós, körzeti megbízott cso-
portvezető.

Tolvajlással gyanúsítva
A biatorbágyi rendőrség és a polgárőrség 
eredményes együttműködésével elfogásra 
került M. C. biatorbágyi lakos, aki alapo-
san gyanúsítható azzal, hogy biatorbágyi 
ingatlantulajdonosok sérelmére különböző 
kisebb lopásokat, valamint több lakás- és 
hétvégiház-betörést követett el az elmúlt hó-
napokban. 

Konyhakert az erkélyen
Biatorbágy csatlakozott A legszebb konyha-
kertek – Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos programhoz, így városunk is 
meghirdette a versenyt, amelyre 2013. május 

15-éig még lehet jelentkezni a biatorbá-
gyi családsegítőnél. További információk a 
pályázat feltételeiről és részleteiről a város 
és a családsegítő honlapján olvashatóak. 
A nevezéshez szükséges adatlap ugyanezen 
elektronikus útvonalakon letölthető, illetve 
a családsegítőben papíralapon kérhető. Ha 
nincs kertje, az nem akadály, a versenyen 
indulhat a balkonjával is!

Megújul a játszótér
A Füzes-patak parti játszótéren a Kalandvár 
elnevezésű új játszóeszköz telepítése 2013. 
április 15-én kezdődött. A területen található 

játékok egy része ezzel együtt áttelepítésre, 
illetve felújításra kerül. A munkák jelentős 
tereprendezéssel járnak, ezért a balesetek 
elkerülése miatt az építés befejezéséig, várha-
tóan május közepéig a játszóteret nem lehet 
használni. Biatorbágy Város Önkormányzata 
türelmüket kérve köszöni a megértésüket.

Bővítse a magyarok könyvtárát!
Ha tíz éve csak a nappali polcán porosodik, 
ha dupla példányt kapott belőle karácsony-
ra, ha már kinőtte a gyerek a tündérmeséket, 
vagy csupán kellene a hely az újabbaknak, 
akkor itt van az alkalom, hogy nemes cél 
érdekében ajánlja fel feleslegessé vált köny-
veit. Május elejétől ugyanis könyvgyűjtést 
szervez a Kárpát-medencei testvérvárosaink-
ban – Gyergyóremetén, Alistálban, valamint 
az idén nyáron hivatalosan is azzá váló 

Nagydobronyban – működő könyvtárak, 
iskolák, óvodák részére a Fidelitas Biator-
bágyi csoportja. A szervezők mindenféle új, 
újszerű vagy használt, de jó állapotú könyvet 
– gyermek-, ifjúsági és mesekönyveket, szép-
irodalmi és ismeretterjesztő kiadványokat, 
lexikonokat és szótárakat, vagy akár idegen 
nyelvű könyveket is – egyaránt örömmel 
és köszönettel fogadnak. A könyvgyűjtés a 
Városünnepig, azaz június 22-éig tart. Ezen 
időszak alatt az adománykönyvekért előzetes 
telefonos egyeztetést követően a szerve-
zők házhoz mennek, vagy leadhatók azok a 
Karikó János Könyvtárban (Szabadság út 3. 
szám, nyitvatartási idő: hétfőn 14.00–19.00, 
kedden, csütörtökön és pénteken 10.00–
19.00, szombaton 9.00–13.00 óra között). 
További felvilágosítás és időpont-egyeztetés: 
Tálas-Tamássy Richárd; telefon: +36-30/831-
9347.

Másként jön a tévéjel
2013. július 31-étől csak digitális televízió-
adás fogható Biatorbágyon. Az analóg 
földfelszíni sugárzás országos leállítására két 
ütemben kerül sor. Városunk az első ütem 
megvalósítási területéhez tartozik, így 2013. 
július 31-én megszűnik az analóg földfelszíni 
sugárzás, és kizárólag digitális adás vételére 
alkalmas készülékkel tudunk majd televízióz-
ni. Az analóg földfelszíni sugárzás leállítá-
sának két üteme: 2013. július 31. és 2013. 
október 31. Ez elsődlegesen azt a mintegy 
416 000 háztartást érinti, amelyek kizárólag 
analóg földfelszíni módon televízióznak. An-
nak érdekében, hogy az analóg műsorszórás 
megszűnésének nyomán senki ne maradjon 
televízió nélkül, a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság rendelete alapján támoga-
tásban részesíthetőek a leginkább rászoruló 
háztartások. A digitális átállásról bővebb 
információkat az alábbi elérhetőségeken és a 
hirdetményben talál.
Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40;
E-mail: digitalistv@nmhh.hu;
Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230;
Honlap: www.digitalisatallas.hu.

Bankolna még?
Mi lesz a devizában eladósodott vállalkozók-
kal? Mi lesz a forintban eladósodott vállalko-
zókkal? Mit terveznek a bankok? Kik és mire 
vehetik majd igénybe a nemrégiben bejelen-
tett, rendkívül alacsony kamatozású, kisvál-
lalkozási hiteleket? Ezekre és egyéb, bankok-
kal kapcsolatos kérdéseire kaphat választ, 

ha eljön a Biatorbágyi Vállalkozók Klubjának 
következő rendezvényére, amelynek előadója 
Molnár Szebasztián, az MKB Budaörsi fiókjá-
nak vezetője, aki Személyesen önnek – Mit 
tesz az MKB Bank a kisvállalkozások sike-
reiért? címmel tart előadást. Időpont: 2013. 
május 13., 19.00 óra. Helyszín: Faluház, 
nagyterem (Biatorbágy, Baross Gábor utca 
1.). Szeretettel várja önt és barátait, kollégáit 
a rendezvénysorozat alapítója és védnöke, 
Tarjáni István polgármester, valamint szakmai 
szervezője, dr. Csath Magdolna közgazdász, 
egyetemi tanár.

Pünkösdi nyitott pincék
Május 18-án, szombaton az Ürgehegy és az 
Öreghegy tizenöt borospincéje és egy pálin-
kafőzdéje is tárt kapukkal várja Biatorbágy 

polgárait egy kis poharazgatásra és borkísé-
rőre. A Bia-Veritas Egyesület szervezésében 
zajló program délelőtt 10-től este 10 óráig 
számos látnivalót, érdekességet és finom-
ságot kínál az érdeklődőknek. Napközben 
bemutatkoznak az egyes pincészetek, a gye-
rekeket lovas kocsikázás várja, a gyaloglástól 
meg nem ijedők 10.30-tól pincekörúti sétára 
indulhatnak az Alsó-majortól. Napközben a 
Faluház és a Kunyik-pince között óránkén-
ti váltott indulással különbuszjárat segíti az 
oda-vissza utazásban az „iszik vagy vezet?” 
problematikáján dilemmázókat. Délután 
5 órától a Kunyik-pincénél pinceavató ün-
nepség keretében a vendéglátó gazdák és 
vendégeik közösen vacsorázhatnak és koc-
cintgathatnak finom borokkal, ismerkedés és 
egy kis levezető beszélgetés közben. Részletes 
program a www.biaveritas.hu honlapon olvas-
ható.

Bábszínház egész nap
Május 11-én, szombaton délelőtt 10 órától 
Pest megyei és budapesti gyermekbábos cso-
portok részvételével rendezi meg a Faluház 
a Kezemben a kobakom című gyermekbá-
bos-találkozót, amely esemény egyben az egri 

országos verseny megyei válogató versengése 
is lesz. Az egész nap forgószínpadszerűen 
zajló bemutatókra a belépés a közönségnek 
(gyereknek és felnőttnek egyaránt) díjtalan.
Részletes program a Faluház honlapján ol-
vasható: http://faluhaz.biatorbagy.hu/.

Irány a Meseváros!
Fejlesztő, sport- és logikai játékok, méh-
család-bemutató, Norbi körhintája, igazi 
mentő-, rendőr- és tűzoltóautó, lovas hintó, 
futóverseny, bábszínház, táncbemutató, me-
semondó lány, gyermekkönyv-kiállítás. És se 
szeri, se száma a sok további érdekességnek, 
amelyek a városi gyermeknapi rendezvényen 
várják az emberpalántákat (és persze a 
szüleiket) Biatorbágy főterén május 25-én, 
szombaton egész nap. Részletes program 
a Biatorbágyi rendezvények című műsor-
füzetben és a Faluház honlapján olvasható 
(http://faluhaz.biatorbagy.hu/).

A nemzeti összetartozás napja
Június 4-én 18 órára tisztelettel invitál min-
denkit Tarjáni István, Biatorbágy polgármes-
tere, valamint a város képviselő-testülete 
a Dózsa György úti Trianon-emlékműnél 
rendezendő megemlékezésre és kulturá-
lis műsorral egybekötött, együvé tartozást 
erősítő összejövetelre. A rendezvény részletes 
programját a Biatorbágyi rendezvények című 
műsorfüzet közli. A március 15-i hóeséses 
időjárás miatt elhalasztott országzászló-újra-
avatásra is ezen a napon várják az érdeklődő-
ket a Szentháromság térre.




