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Húsvéti elmélkedés
Immár hagyomány, hogy a karácsonyi és a húsvéti főünnepek közeledtével városunk 
történelmi egyházközségeinek vezetőit kérjük fel arra, hogy az ünnepkörrel kapcsolatos 
gondolataikat, közlendőiket osszák meg olvasóinkkal. Ezúttal az idén 300 éves Torbágyi 
Katolikus Egyházközség plébánosa, Bohn István esperes tisztelt meg bennünket írásával. 
Nem árt, ha tudjuk, a húsvét nem csupán egy hosszú hétvége, és nem a nyusziról szól! 
(eMeL)

„A hét első napján, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.” (Jn 20,1) 
Miért megy Mária Magdolna már virradat előtt Jézus sírjához? Szent Lukács evan-
géliumából tudjuk: azért, hogy más asszonyokkal együtt a kor temetési szokásainak 
megfelelően illatszerekkel megkenje Jézus testét, s így méltó végtisztességet adjon neki. 
Annak a Jézusnak, akit bár népe keresztre juttatott, és akit legjobb barátai is elhagy-
tak, de akit nem lehet könnyen elfelejteni. Megy, hogy méltó búcsút vegyen tőle, hi-
szen olyan képtelenség hinni, hogy életének lesz még folytatása. Képtelenség hinni, 
bár megmondta: „a főpapok és az írástudók kezébe adják az Emberfiát. Azok halálra 
ítélik […] hogy megfeszítsék őt, de harmadnapra feltámad.” (Mt 20,18-19) A történtek 
alapján ki várta a harmadik napot? Legyünk józanok és realisták! Vegyük tudomásul 
a tényeket és a törvényszerűségeket! Ez a világ nem a Jézus féle álmodozóké, akik azt 
képzelik, hogy az embert meg lehet nyerni a szeretet útjának.

S mégis, nem lehet elfelejteni, nem lehet megtagadni szívünk ragaszkodását ahhoz, 
aki az emberi szívek keménységével dacolva csak szeretett. Mindenkit. A gyilkosait is.

Mária Magdolna tehát megy. Szívében a Jézushoz ragaszkodó szeretettel. S ekkor 
éri egy újabb fájdalmas csapás. „Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Elfu-
tott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és jelentette nekik: 
Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették.” (Jn 20,1-2) Hát ennyire gyűlöli 
Jézust ez a világ, hogy még holtában sem hagyja nyugodni? Mária fejében meg sem for-
dul az a gondolat, hogy nemcsak azért lehet Jézus sírja üres, mert ellopták a holttestét, 
hanem azért, mert mégiscsak igaz, amit mondott: „Az Emberfia […] harmadnapra fel-
támad.” (Mt 20,19) Csak amikor a feltámadt Jézus megjelenik nekik, és nevén szólítja, 
akkor ismeri fel és ismeri el, hogy Jézus él, él, mert feltámadt. (Jn 20,11-16)

Milyen hosszú utat kellett bejárnia Máriának, amíg a reménytelenségből eljutott a 
feltámadott Jézussal való találkozásig, és megszületett szívében a tudás: Jézus az élet? 
Az örök élet. (Jn 14,6) Rá is érvényesek Jézus szavai, amelyeket Tamás apostolnak mon-
dott: „Azért hiszel, mert látsz engem?” (Jn 20,29) Igen. Máriát meggyőzte a feltámadott 
Jézussal történt találkozás arról, hogy a kereszthalállal nem lett vége annak az útnak, 
amelyen Jézus járt előttünk. Ez az út maga Jézus. A szeretet útja. A szeretet pedig örök 
és elpusztíthatatlan. (Jn 14,6)

Jézus ezért jelent meg Máriának, az apostoloknak, tanítványainak, hogy új remény-
re hívja őket, akik kereszthalála miatt megbotránkoztak benne, vagyis képtelenek vol-
tak követni őt.

De megjelent miattam is, hogy tudjam, aki úgy él, mint ő, azt nem lehet megsem-
misíteni. Megjelent miattam is, hogy tudomást szerezhessek feltámadásáról, és bár 
nem láthatom őt, megtapasztalhassam a benne való hit boldogságát. (Jn 2029) Meg-
szülessen szívemben a vágy, hogy kövessem az ő példáját. Ne legyek kicsinyes és önző, 
félénk és visszahúzódó, hanem felfedezzem, jó dolog Jézussal közösséget vállalni, és 
követni a lelkiismeretemben szóló hangját. Merjem egészen átadni neki az életemet, 
hogy ő mutassa az utat a teljesség felé. Általam folytathassa azt a küldetést, amit Aty-
jától kapott, s engem is bevonjon Isten életének örömébe. Általa és vele, az ő erejével 
szolgálhassam a szegényeket, betegeket, bűnösöket, és épülhessen közöttünk az a kö-
zösség, amit Isten Országának nevezünk. Bár ebben a világban élek, Isten Országának 
szeretete vezesse tetteimet, és betöltse szívemet az öröm, mert tapasztalom, hogy nem 
a gonoszság uralkodik rajtam, hanem megszabadulva minden nyomasztó tehertől, Is-
ten fiainak a szabadságában élek, hiszen a feltámadott Jézus él bennem.

Bohn István plébános
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Tisztelet a bátraknak
A hagyományokhoz híven városunkban idén is fáklyás felvonulás 
nyitotta az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlék-
napját. Az ünnepi selyemlobogóval díszített Szentháromság téri 
országzászlótól, a Herbrechtingen térről, valamint a Karinthy ut-
cai iskolaépület elől induló meneteket a Fő térre érkezve a Szakály 
Mátyás Férfikórus katonadalokkal köszöntötte.

„Múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő” – ezzel a Széche-
nyi-idézettel kezdte ünnepi beszédét Csenger-Zalán Zsolt országgyű-
lési képviselő a Faluház nagytermében. Az 1848–1849-es költők, 
miniszterek, tábornokok mellett azokra a névtelen hétköznapi 
hősökre emlékeztetett, akik keményen kivették a részüket a sza-
badságharcból, akik tudták, hogy nagy dolgokra képesek, ha ösz-
szefognak. Akik szemben az árral, az idegen elnyomással, a belső 
ellenzékükkel, közös akarattal és bátorsággal mertek harcolni 
azokért a jogokért, amelyek Európa bármely más nemzetét is meg-
illették. Áthallásosan fogalmazva mutatott rá az akkori és a mai 
nemzet párhuzamaira. Kiemelte, hogy a magyarok tudták: joguk 
van az önbecsüléshez. Tudták, hogy a magyar nemzet csak úgy ma-
radhat meg, ha a magyar földet magyar emberek művelik. Tudták, 
hogy elvész az a nemzet, amely feléli a jövőjét, amely hitelből ten-
geti az életét. Tudták, hogy a nemzet csak akkor nem lesz kiszol-
gáltatott, ha azok is dolgoznak, akik addig kihúzták magukat a 
munka alól. Tudták, hogy az ország csak akkor teljesíthet jobban, 
ha mindenki kiveszi a részét a közös terhekből. A magyarok tud-
ták, hogy csak így lehet igazán szabad Magyarország, és céljaikért 
senki nem fog helyettük kiállni. Tisztelet a bátraknak – mondta 
Csenger-Zalán Zsolt –, tisztelet azoknak, akiknek példájából ma 
is erőt meríthetünk. Március 15. nem csupán egy a nemzeti ün-
nepeink sorában, hanem maga a nemzeti ünnep. Ma is kitűzzük 
az erő, a remény, a bártorság színeit. A kormány és Magyarország 
nem futamodik meg a feladatai elől. Az elmúlt években újra érték 
lett a család, a munka, a dolgozó polgár, a pedagógus, az iskola, 
az orvos, a rend, a munka- és törvénytisztelő ember. Érték lett a 
nemzeti vagyon, amelyet az állam nemcsak visszavásárol, hanem 
meg is véd. Magyarország ma nem feléli a jövőjét, hanem megala-
pozza azt. Ma Magyarország jobban telje-
sít, amelyre – azokkal a határainkon túl 
élő magyar honfitársainkkal együtt, akik 
százezrével nyerhették vissza állampol-
gárságukat – valamennyien büszkék lehe-
tünk. Végre új fejezet nyílhat hazánk tör-
ténelmében, és döntően rajtunk múlik, 
mivé leszünk, végigmegyünk-e a megkez-
dett úton. 2014-ben újra választás előtt áll 
Magyarország, újra el kell döntenie, hogy 
hagyja-e elvenni hitét és önbecsülését, a 

holnap biztonságának, az em-
berek, a családok gyarapodásá-
nak, boldogulásának alapját. 
Csenger Zalán Zsolt ezekkel a 
szavakkal zárta beszédét: A mai 
nap emlékezünk, ünneplünk. 
Tudjuk, hogy ha ezt összefog-
va, közösen tesszük, „a magyar 
név megint szép lesz, méltó régi 
nagy híréhez”.

Az országgyűlési képviselő 
által idézett Nemzeti dal első 
két versszakát Koleszár Álmos 
második osztályos tanuló sza-
valta el, majd prof. dr. Csikány 
Tamás ezredes, hadtörténész, 
tanszékvezető egyetemi tanár 
elevenítette fel az 1848. március 
15. körüli történelmet. Lendü-
letes, közérthető, magával ra-
gadó és közvetlen előadásának 
középpontjában a mindennapok eseményeit alakító ember állt, aki 
lett légyen költő, politikus, államférfi, közéleti személy vagy törté-
nelmi szempontból névtelen polgár, az utókor szempontjából az 
adott helyzetekben hozott döntései által ítéltetik meg. Az emberek 
olykor nagyszerű, felemelő, olykor bizonytalan, esendő cselekvé-
seit, döntéseit érzékletesen bemutatva hozta közel mai korunkhoz 
az 1848–1849-es eseményeket.

A megemlékezéshez a Biatorbágyi Általános Iskolából Willinger 
Ágnes diákjai és a Pászti Miklós Művészeti Iskola Tintér Gabriella 
által vezetett népi énekesei kapcsolódtak igényesen összeállított 
irodalmi műsorral. Az ünnepségen a Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat által szervezett budapesti Polonia Táncegyüttes – a 
két nemzetet nagyon sok közös történelmi szállal összekötő és az 
e naphoz is fűződő események jegyében – három polonéz tánccal 

lépett fel. Az estet a Szózat közös éneklé-
se zárta. Az önkormányzati televízió in-
ternetes portálján a Pataki Béla operatőr, 
szerkesztő és vágó által rögzített műsor 
Biatorbágy, március 15-i ünnepség, 2014. 
03. 15. címmel a műsorszámok részleteire 
is rákereshetően nézhető vissza.

Mester László

Magyarország jobban teljesít 
Mihez képest?– kérdezik a kétkedők. Egyesek szerint nemzetünk állampolgárai a „kinek higgyek?” kérdést nagyrészt a tényektől függetlenül, 
saját helyzetükre, érzelmi állapotukra alapozva döntik el. Akár így van, akár nem, lapunk szerkesztősége úgy döntött, hogy közzétesz néhány 
adatot, amelyeknek ismeretében az ország teljesítménye a 2010-es adottságaihoz mérten megítélhető. Ki-ki döntse el magában, hogy mindezeket 
hogyan értékeli április 6-án, az országgyűlési választások napján.

Miközben az előző kormányzati ciklus alatt 15 alkalommal emel-
ték a rezsiköltségeket, és háromszorosára nőtt a gáz, duplájára 
az áram ára, a jelenlegi kormány két ütemben, összesen húsz szá-
zalékkal csökkentette a gáz, az áram és a távfűtés lakossági árát. 
A rezsicsökkentés négymillió háztartást érint. Egy átlagos magyar 
család az intézkedésnek köszönhetően közel százezer forintot tud 
megtakarítani évente. Mindemellett olcsóbb lett a vízdíj, a csator-
nadíj, a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz, és a ké-
ményseprés díja is.

A kormány 2010-ben megmentette a csődtől az országot, és 
azonnal megkezdte az államadósság csökkentését. 2013 augusz-
tusában teljesen visszafizette a szocialisták által felvett IMF-hitelt. 
Ezzel Magyarország újra bebizonyította, hogy képes összefogni, és 
nem szorul külső segítségre.

A kormány a munkahelyvédelmi akcióterv keretében 300 
milliárd forinttal támogatja a munkahelyteremtést. Az intézke-
dés mintegy egymillió dolgozni akaró embernek nyújt segítséget. 
A munkáltatók 2013-ban közel 740 ezer ember után vették igény-
be ezt a támogatást. A munkahelyvédelmi akcióterv kiemelten tá-
mogatja a fiatalok, a kismamák, a tartósan munkanélküliek és az 

55 év felettiek munkához jutását azzal, hogy csökkenti a munkál-
tatás terheit.

2002 után a baloldali kormányok felszámolták a családtámo-
gatási rendszert, ezzel rendkívüli mértékben növelték a népesség-
fogyás veszélyét. A jelenlegi kormány újra a családokat helyezte 
középpontba, és bevezette a gyermekek után járó adókedvezmény 
rendszerét. A családi adózással 1,1 millió szülő mintegy 234 mil-
liárd forint adókedvezményt tud érvényesíteni évente.

Magyarországon hosszú évek óta nem volt mentőautó-beszer-
zés, a járművek többsége több százezer kilométert futott. A kor-
mány döntése alapján az elmúlt két évben 120 új, korszerű mentő-
autó állt szolgálatba. A következő két évben további 200 érkezik.

A kormány betartotta ígéretét, 2011 óta biztosítja a kedvezmé-
nyes nyugdíjazás lehetőségét a nők számára, akik így negyven év 
munkaviszony után nyugdíjba mehetnek. Eddig 110 ezer nő élt ez-
zel a lehetőséggel. A negyven évbe beleszámít a gyermekneveléssel 
töltött idő is, legfeljebb nyolc év időtartamban.

A szocialista kormányok olyan feladatokat róttak az önkor-
mányzatokra, ame lyekhez nem nyújtottak elegendő pénzt. A je-
lenlegi kormány átvállalta a települések és az önkormányzatok 
adósságait mintegy 1300 milliárd forint értékben. Az önkormány-
zatok így tiszta lappal indulhatnak. Az új önkormányzati törvény 
alapján pedig a helyhatóságok nem tervezhetnek hiányt a költség-
vetésükben.

Bajnai Gordon kormányzása alatt a magyar GDP 6,8 százalékkal 
csökkent egyetlen év alatt. 2013 őszén 1,8 százalékkal volt nagyobb 
a hazai GDP az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A magyar gaz-
daság jobban teljesít, s a statisztikák alátámasztják: növekedési pá-
lyára állt az ország.

Az uniós tagállamokon belül többen is átvették már, illetve 
fontolgatják a magyar példák bevezetését (bankadó, rezsicsökken-
tés, telekommunikációs adó), többek között olyan meghatározó 
államok, mint Németország, Anglia és Franciaország. Ők már csak 
tudják, miért!

Mester László

Vége

a pénzszivattyúzásnak

A kormány döntése nyomán számotte-
vően csökkennek a szennyvízátemelő szi-
vattyúkkal rendelkezők költségei. A csa-
tornahálózathoz kapcsolódás kötelező. 
A házi szennyvízátemelővel rendelkező 
ingatlanok tulajdonosait mindeddig igen 
hátrányosan érintette, hogy a víz- és a csa-
tornadíj kifizetése mellett pluszköltség-
ként kellett beszerezniük, üzemeltetniük, 

és meghibásodás esetén javíttatniuk is 
azon berendezéseiket, amelyekkel eleget 
tehettek az előírásoknak. 

A törvénymódosítás értelmében mos-
tantól a szolgáltató – Biatorbágyon a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. – feladata lesz a nyomás-
fokozóval (szivattyúval) ellátott háztartások 
szennyvízelvezetésére szolgáló berendezé-
sek üzemeltetése, fenntartása, javítása.

Minderről a Fővárosi Vízművek Zrt. 
az év első hónapjában postai levélben tá-
jékoztatta az érintett lakosságot. Szaka-
dáti László képviselő, alpolgármester, az 
egykori Biatorbágyi Vízművek felügyelő-
bizottságának elnöke a teendőkről így 
tájékoztatta lapunkat: Első lépés, hogy 
akinek szivattyús szennyvízátemelője van, 
az írásban jelentse be átadási igényét a Fő-

városi Vízműveknek. Az igénybejelentés 
történhet postai levélben, elektronikusan 
(e-mail) és személyesen. Cím: Fővárosi Víz-
művek Zrt., 1134 Budapest, Váci út 23–27. 
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 355. E-mail: 
vizvonal@vizmuvek.hu. Honlap: www.viz-
muvek.hu. Telefon vízvonal: 06-40/247-
247. Telefax: 06-40/247-742.

A bejelentést követően a Fővárosi Víz-
művek veszi át a szennyvízátemelő be-
rendezések (szivattyúk) üzemeltetését. 
Kérjük azokat a biatorbágyi lakosokat, 

akiknek szivattyús szennyvízátemelőjük 
van, hogy mihamarabb éljenek törvény 
adta lehetőségükkel. A részletekről to-
vábbi információkat a Fővárosi Vízmű-
vek ad.

Megkésett vízszámlák
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az el-
múlt év óta nem kaptunk vízszámlát. 
Lapunk információi szerint a Biatorbá-
gyi Vízművek megszűnése után telepü-
lésünk új vízszolgáltatójának, jelesül a 

Fővárosi Vízműveknek szerződést kell 
kötnie a fogyasztókkal. A szolgáltató a 
szerződések érvényesítése után, az idő-
közben háztartásonként felhasznált 
vízmennyiség arányában kívánja ki-
számlázni a díjfizetési elmaradásokat. 
A befizetések teljesítésére a vízművek 
határidőkedvezményt és részletfizetési 
lehetőséget is biztosít. Ígérete szerint 
minderről a számlalevéllel együtt tájé-
koztatja majd a fogyasztókat.

Biatorbágyi Körkép
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ÜzENő FÜzET
Biatorbágyi  
Általános Iskola

Tanulmányi 
sikerek
Március 12-én volt a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei fordulójának ered-
ményhirdetése és díjkiosztó ünnepsége 
Ráckevén. A szervezőktől a Biatorbágyi 
Általános Iskolából nyolc tanuló kapott 
meghívást, akik igazán szép eredménylis-
tával tértek haza. 

Szabó Kristóf (7. c) a versenyt megnyer-
ve az országos döntőbe jutott. Másodiko-
saink csapatban (Koleszár Álmos, 2. h, Szabó 

Ábel, 2. t és Nagy Levente, 2. r) 1. helyezést 
értek el. Hetedikes csapatunk (Kaminszki 
Zoltán, 7. c, Pankotai Krisztián, 7. a, Szabó 
Kristóf, 7. c) a 2. helyen végzett.

Az iskolák közötti összesített versenyben 
a 4. helyezést szereztük meg a megyében.

Koleszár Csoma (5. c) a nyolcadik, Kole-
szár Boróka (8. c) a kilencedik helyen zárta a 
versenyt. A diákok felkészítő tanárai: Kan-
tár Emese, Radó Eszter, Pénzes-Szabó Kriszti-
na, Barta Viktória, Bunth Erzsébet és Handlné 
Pető Ágnes.

Az idei tanévben rendezték meg tized-
szer a Bolyai Csapatversenyeket. A csapat-
munkára nevelő, tehetségsegítő versengés 
idén természettudományi feladatokkal 
bővült. Ezen a versenyen is szép eredményt 
értek el iskolánk csapatai. Az 5. c osztályo-
sok csapatát, akik hatodik helyezést értek 
el (Szabó Emília, Balázs András, Gróf Zsombor 
és Koleszár Csoma), meghívták az ünnepé-
lyes díjkiosztóra. Felkészítőjük Gór András-
né volt.

A BÁI közleménye

Biai Református Iskola

Hívogató tavasz
Ragyogó napsütéssel köszöntött be a már-
cius. Természetes, hogy mi is vidáman, 
örömmel készülődtünk a március 15-i 
ünnepségre. A gyerekek már alig várták 
a technika- és a rajzórákat. Nagy alkotó-
kedvvel készítettek zászlókat, rajzokat, a 
tanórák még a szokottnál is színesebben, 
ötletekben gazdagon teltek. Az ünnepé-
lyen most az első osztály mutatkozott be 

és hívta meg a másodikosokat. Igényes, 
szép órát tölthettünk együtt. Többen a vá-
rosi ünnepélyen is részt vettek.

Másik nagy eseményünk a március 
18-i iskolahívogató nyílt nap volt. Az első 
osztályban matematika- és magyar-, a má-
sodik osztályban hittanórán lehetett is-
merkedni iskolánk életével, gyermekeink 
tudásával, közösségünkkel. Délután a 

leendő elsősök számára foglalkozásokat 
szerveztünk, és meglepetéseket is készí-
tettünk számukra. Bibliatörténet, játék, 
kézműveskedés tette színessé és jó han-
gulatúvá az együttlétet. A következő nyílt 
napunkon a matematika és a néptánc ke-
rül a középpontba. 

És utána? Közeledik a húsvét, amelyre 
elsősorban lelkileg készülünk. Azután ész-
re sem vesszük, hogy nemsokára már az év 
végi kirándulások, a nyári tábor, és nem 
utolsósorban a tanulmányi megmérette-
tés kerül sorra.

Ábrahám Ferencné igazgatóNagyszerű eredmények
Március 3-án a Dunakanyar Népmű-
vészeti Versenyen Sződligeten kiemelt 
arany minősítést kapott Kéthely-Nagy Kata 
(4. c) szóló ének kategóriában és a Csip-
kebokor énekegyüttes, melynek tagjai: 
Prohászka Eszter, Kéthely-Nagy Kata, Kaba 
Viktória, Lukács Eszter (4. c), Sólyomvári Ág-
nes (4. d), Komáromi Léna (2. r) és Koleszár 
Csoma (5. c).

Arany minősítést kapott szólóének ka-
tegóriában Kárász Hanga (1. a), valamint a 
Búzavirág énekegyüttes. Az együttes tag-
jai: Prohászka Eszter, Kéthely-Nagy Kata, Kaba 
Viktória (4. c) és Koleszár Csoma (5. c).

Ezüst minősítést ért el Mazura Mira 
(5. a), a 2. h osztály Hét furulyása (Bárány 
Réka, Borbola Patrícia, Koleszár Álmos, Kovács 
Laura, Somkúti Réka, Vashegyi Örs és Veress 
Kornél), valamint a 2. r osztályos Vadvirá-

gok népi játék kategóriában. A csapat tag-
jai: Komáromi Léna, Komáromi Tamás, Szőke 
Lilla, Szántó Fruzsina, Tóth Kristóf, Székely 
Balázs, Kocsi Gergely, Bősze Karolina, Popescu 
Dániel, Szántay Roland. Kollár Dalma, Szatai 
Janka, Schmidt Zsófia és Komlósy Zénó. 

Ezüst minősítést kapott a Madár-
kák énekegyüttes, amelynek tagjai: Fekete 
Anna, Joó Enikő és Szalai Szandra 7. c osztá-
lyos tanulók.

Bronz minősítést ért el az 5. c osztály 
Csipkebogyó énekegyüttese. Tagjai: Szol-
noki Balázs, Elekes Eszter, Gálffy Eszter, Szabó 
Emília és Kovács Enikő.

Népmese, népballada kategóriában in-
duló tanulóink, Sipos Dorka (6. c) és Gaál 
Csenge (7. a) a zsűritől külön dicséretet kap-
tak, őket a középiskolásokkal együtt érté-
kelték.

Szépítő közösségépítés
A Biatorbágyi Általános Iskola közössége április 12-én, szombaton 
környezetrendező akciót szervez a Szentháromság téri egységében 
(esőnap május 10-én). A projekt jelmondata (iskolaszépítés – kö-
zösségépítés) árulkodik a rendezvény céljáról: legyünk igényesek 
az iskolai környezetünkre, az összefogás erősítse bennünk a kö-
zösséghez való tartozás érzését, a tevékeny részvétel ösztönözzön 
minket a környezetünk megóvására!

E napon a Szentháromság téri épületben tanuló diákok és ta-
náraik több munkacsoportba sorolva szerszámot ragadnak: lesz-
nek, akik saját tantermüket rendezik, lesznek, akik a virágágyáso-
kat újítják fel, mások komposztálót építenek, kerítést toldoznak, 
vaskapukat rozsdátlanítanak, kerti bútorokat és játékokat feste-
nek. Lesz talán végre nekifutó a távolugrógödörhöz, s kerül né-
hány új virágtartó az ablakokba; merészebb álmainkban szerepel 
néhány új pad és virágtartó az udvarra, szegély a röplabdapályá-
hoz, és hosszan sorolhatnám még vágyainkat.

Terveink megvalósításához kérjük a szülők támogató részvéte-
lét, s várjuk a ma már komolyan gondolkodó, felnőtté vált egykori 

tanítványokat is. Az említett feladatok elvégzéséhez szükségünk 
van szakemberek segítségére, ügyes apukákra és anyukákra, akik 
7-8 tanulót irányítva segítenék a feladatok elvégzését. Örömmel 
veszünk minden felajánlást, legyen az anyag, eszköz, késztermék 
vagy „csak” két dolgos kéz, pozitív minta a tanulóinknak a munka 
világába való bevezetéséhez.

Az akciót támogató lehetőségekről az iskola honlapján vagy a 
310-168-as telefonszámon lehet tájékozódni. Várjuk a szülők, a vá-
roslakók, a környék vállalatainak, vállalkozásainak érdeklődését, 
felajánlásait. Írjanak e-mailt (igazgato@iskola.biatorbagy.hu), keres-
senek személyesen! (Előzetes időpont-egyeztetés telefonon lehet-
séges.) Különösen számítunk a szülők együttműködésére, akiket 
írásban is megkeresünk. 

Munkálkodjunk együtt gyermekeink, tanítványaink szebb is-
kolai környezetéért!

Az intézmény további eseményeiről, diákjainak eredményeiről, 
aktuális híreiről a http://iskola.biatorbagy.hu/ oldalon tájékozódhat-
nak. Marx Árpád igazgató

Március 7-én a Tiszán innen, Dunán túl 
elnevezésű népdaléneklési verseny me-
gyei fordulójáról, Ceglédről is szép ered-
ményekkel tértünk haza. 

A Lenbingó énekegyüttes (Szilágyi Lász-
ló, Fekete Borbála, Koleszár Boróka) kiemelt 
aranyat ért el, és továbbjutott az országos 
versenyre. 

Arany minősítést kapott Koleszár Boró-
ka (8. c) és a Mézvirág kisegyüttes. Tagjai: 
Koleszár Boróka (8. c), Fekete Borbála (7. a) és 
Sólyomvári Julianna. 

A 7. d osztályos Tulipán lányok (Pomo-
zi Boglárka és Tóth Hanga) ezüst minősítést 
értek el. Tóth Hanga egyéniben is indult, 
bronz minősítést kapott.

Köszönjük a felkészítő tanárok mun-
káját: Rózsahegyi Erzsébet, Meggyesné Ihász 
Kata, Magdó Ildikó, Némethné Radó Eszter, 
Willinger Ágnes, Pilling Adrien.

A BÁI közleménye
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Benedek Elek Óvoda

Óvodai beiratkozás
Értesítem a kedves szülőket, hogy a biatorbágyi Benedek Elek Óvo-
dába a 2014–2015-ös nevelési évre az alábbi időpontokban lehet a 
gyermekeket beíratni: 2014. április 23-án és 24-én (szerda, csütör-
tök) 8.00–17.00 óra között

Ezeken a napokon minden tagóvodánk szeretettel várja az óvo-
dai ellátást igénylő családokat. 8.00–11.30 és 15.00–16.30 óra kö-
zött lehetőség van az intézményekkel való ismerkedésre, és beszél-
getésre is, azonban a csoportokba beülni, játszani nem lehet. 

A német nemzetiségi nevelést kérő családok a Pitypang tagóvo-
dában iratkozhatnak be (Szent László utca 48.).

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata, a gyermek tajkártyája,  a gyermek 

lakcímkártyája, a gyermek egészségügyi kiskönyve, a beírató szülő 
személyi igazolványa, a szülők lakcímkártyája.

A felvételi döntésről május 28-ig írásbeli határozatban értesít-
jük a családokat.

Hingyiné Molnár Ildikó óvodavezető

Télbúcsúztató a patakparton
A Csicsergő ovisok biztosra mennek a ta-
vaszt illetően. A jó zajos farsangolás után 
kiszebábunkat is útnak indítottuk. Hagyo-
mányosan a Békás-patak vizére szoktuk 

bízni a szalmafigurát, s énekszóval, intege-
téssel kísérve nézzük, hogy viszi el a víz.

Az idénre azonban olyan nagyon be-
nőtte a fű, a nád, hogy szinte áll a patak. 

Ezért ezt a módszert most nem alkalmaz-
hattuk. Némi tanakodás után végül ki-
szénket hosszú meneteléssel elkísértük 
ugyan a megszokott helyre, ott azonban 
azt a furfangos megoldást eszeltük ki, 
hogy mi csak eddig jöhettünk, de Matyi 
bácsi (Weinacht Mátyás gondnok bácsink) jó 
messzire kíséri majd, hogy igazán elérkez-
zen a várva várt tavasz.

Elmondtuk jó hangosan a mondókán-
kat: „Jer, jer, kikelet, / seprűzd ki a hide-
get, / engedd be a meleget, / dideregtünk 
eleget!” 

És együtt énekeltük: „Tavaszi szél vi-
zet áraszt.” Majd Zita néni azért kicsit meg-
mosdatta a bábut, aki ezután hosszú útra 
indult Matyi bácsi karján, amíg el nem 
tűntek a messzeségben.

Nagyon örültünk, hogy már a madár-
les Vörösmarty utcai új feljáróján is bizton-
ságosan lehet közlekedni, ezért visszafelé 
arra jöttünk. Így aztán persze senki sem 
láthatta a csendben visszafelé surranó ki-
szebábut és kísérőjét.

P. Kati néni

Czuczor Gergely Iskola

Miért szeretjük a Czuczort?
Nagyobbik kisfiam most elsős a Czuczor 
Gergely Iskolában. Tavaly ilyenkor mi is, 
mint most sok szülő, lázasan keresgéltük, 
vajon melyik iskola is lenne a megfelelő, 
természetesen a legjobb, ahova beírathat-
juk gyerkőcünket. Ebben az időszakban 
próbáltuk magunknak megfogalmazni, 
vajon számunkra mitől is jó egy iskola, mi 
is jó igazán egy gyereknek, ami boldogulá-
sát az életben megalapozza.

Úgy gondolom, az egyik leglényegesebb 
szempont nemcsak az, hogy mit tanuljon 
meg a gyerek, hanem az is, hogy hogyan 
tanul meg tanulni. Olyan iskolára vágy-
tunk, ahol az ismereteket élményszerűen 
és tapasztalati úton sajátíthatja el. Hiszen 
a tapasztalás és az élmény nélkül nem is 
beszélhetünk tanulásról, ezzel kezdődik a 
tanulás folyamata. Egy kisiskolásnak még 

nem felhalmozott tudásra van szüksége, 
hanem arra, hogy élmény legyen számára 
a tanulás, hogy gyermeki nyitottsága és kí-
váncsisága kiteljesedjen. Örömmel mond-
hatom, hogy a Czuczor-iskola ilyen.

A másik, legalább ilyen alapvető szem-
pont a közösségbe kapcsolódás. A kisis-
kolásoknak a családi, majd a lakóhelyük-
höz való kötődésük után a legfontosabb 
a közösségi kötődés. Az oviban is ez kez-

dődik el, de igazán az általános 
iskolában van ennek itt az ideje. 
A kortárs közösségben rengete-
get tanul magáról és az emberi 
világról egy gyerek. Megtanul fi-
gyelni a másikra, együttműködni, 
kapcsolatokat, határokat építeni, 
problémát megoldani. Miközben 
barátokat, társakat talál, figyel-
met, szeretetet, elfogadást kap és 
ad. Megtanulja, hogy a számára 
folytonosan táguló világban hol 
a helye, megéli, hogy tartozik va-
lahová. Ha ebben az életszakasz-
ban ezt nem éli meg egy közös-
ségben, később könnyen talajt 

vesztetté válhat. Nehezen fog boldogulni 
a társas kapcsolatokban, gondjai lehetnek 
a beilleszkedéssel, saját maga és mások el-
fogadásával. A Czuczor-iskola igazi közös-
séget biztosít diákjainak. Sőt, ez nemcsak a 
gyerekek közössége, hanem az egész csalá-
dé. Fontos, hogy olyan iskolát válasszunk 
a gyerekeinknek, amilyen kötődéseink 
nekünk is vannak. Itt életünk különféle 

színterei érhetnek össze: keresztény lel-
ki, kulturális, lakóhelyi, baráti, közösségi. 
A kisiskolás korú gyerekek érzelmi bizton-
ságához, úgy hiszem, ez is elengedhetetle-
nül fontos. Később, kamaszkorban majd 
nagyon izgalmas lesz megismerni akár 
egészen más dolgokat is, de addig fontos, 
hogy belenőhessen abba a közegbe, amely-
hez mi szülőként is kötődünk, amely a mi 
identitásunk, hiszen a gyerekek is csak így 
tudnak majd biztos gyökereket ereszteni. 

A harmadik dolog, ami nagyon tetszett 
ebben az iskolában, hogy ez egy igazi kö-
zösségi kezdeményezés. Szervezetfejlesz-
tőként tudom, hogy ezeknek a kezdemé-
nyezéseknek semmivel nem pótolható az 
erejük, a hitelességük, mert valós igények-
ből születtek, valós szükségletekre szeret-
nének válaszolni. Egy szülői, helyi közös-
ségi kezdeményezés, ahol mindenki azért 
dolgozik, hogy a saját gyermekét, közös-
ségét, lakóhelyét gazdagítsa, tegye boldo-
gabbá, az csak jó lehet. A kapcsolódás a 
szülőknek lehetőség, nem elvárt köteles-
ség. Nekem jó az, ha szülőként tevékenyen 
részt vehetek, együttműködhetek a pe-
dagógusokkal, és nem kell szoronganom 
azon, hogy a felmerülő kérések, vágyak ese-
tén vajon hogy is beszéljek a tanító nénivel.

Végezetül hadd idézzem Bernát fiam 
mondásait az iskoláról: „Ha nem lennék 
czuczoros, irigyelném a czuczorosokat!” 
És: „Ugye, majd az én gyerekeim is a Czu-
czorba fognak járni?”

Beke Dorka (szülő)

ÜzENő FÜzET

Gólyafészek Bölcsőde

Jelmezbál  
a Gólyafészekben
Rendkívül kellemes hangulatú estére sikeredett a Gólyafészek 
Bölcsőde idei farsangi bálja. Külön öröm, hogy több „bölcsis” szü-
lő mellett az óvoda vezetősége és a közeli református iskola igaz-
gatónője is elfogadta a meghívásunkat. És néhány támogatónk is, 

polgármester úrral együtt. Az estét Lévai Mária hárfaművész meg-
hitt műsora színesítette. A jelmezverseny során – mivel majdnem 
mindenki beöltözve érkezett – a bőséges mezőnyből igen nehéz 
volt a győztesekről dönteni. A tombolahúzást követően a szülői 
közösség tagjai felnyitották az adománygyűjtő dobozt, amely 
örömteli meglepetésünkre 154 ezer forintot rejtett magában. Az 
összegyűlt összegből sok szép új játékot és mesekönyvet fogunk 
vásárolni a kicsiknek.

Sok-sok jó ember adományából szerveztük meg a jótékonysá-
gi bálunkat. A saját szűkös anyagi lehetőségeinket pedig rengeteg 
szívvel-lélekkel végzett munkával pótoltuk. Büszke vagyok az ön-
zetlen adományozókra, a szülőkre és a kollégáimra, mindenkire, 
akik valamilyen formában hozzájárultak a sikerhez. Köszönet az 
önzetlen segítségért, hiszen az eredmény kézzelfogható és nem 
csekély.

BK – Regős Zoltánné híradása nyomán
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MIÉNK ITT A TÉR

„Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tisztelet-
ben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi 
kötelessége.” És – tekintettel arra, hogy a fenti idézet az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi törvény preambulumá-
ból való – jogi kötelessége is. Erkölcsi és jogi felelősséggel tar-
tozunk azért, hogy hogyan bánunk az állatainkkal. Az állat tu-
lajdonosa – a gazda – az állatot gondozni és felügyelni köteles. 
És mindezt jó gazda módjára kell tennünk, vagyis állataink szá-
mára olyan életkörülményeket kell biztosítanunk, amely az an-
nak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, 
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának 
megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti.

Akár kedvtelésből, akár gazdasági haszon céljából, akár fo-
gyasztásra tartunk állatot, gondoskodnunk kell annak megfelelő 
elhelyezéséről, táplálásáról, gyógykezeléséről, tisztán tartásáról, 
nyugalmáról, gondozásáról, neveléséről, felügyeletéről, és a tartás 
céljától függően annak megfelelő oktatásáról, kiképzéséről is. Ez 
utóbbi gazdai kötelezettségünk kissé furcsának tűnhet, de arról 
van szó, hogy a jogszabály kiterjed valamennyi állat védelmére, így 
például a terápiás céllal tartott lovakéra, a gyengén látókat segítő 
kutyákéra, vagy éppen a cirkuszi manézsban szereplő póniéra is.

Az állattartó gazda gondoskodni köteles az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésé-
nek megakadályozásáról. Állatainkat nem kóboroltathatjuk a 
közterületeken, a szomszéd veteményesében. Így például Mor-
zsa kutyát nem küldhetjük önsétára, vagy Mekk Elek kecskét 
nem csaphatjuk ki a közeli parkba legelészni, és nem hagyhat-
juk, hogy Babe, a malac áttúrja magát a szomszéd tyúkudvarába.

Ha ezt mégis megtesszük, állataink befoghatóak, elkoboz-
hatóak, és mi, a rossz gazdák, bírsággal vagyunk sújthatóak. Az 
állatok kímélete és védelme annyira fontos a jogalkotó számá-
ra, hogy feljogosítja az ügyészt, hogy a vonatkozó jogszabályok 
megsértése esetén ő maga hivatalból keresetet indítson a tevé-
kenységtől való eltiltás, illetőleg a tevékenységgel okozott kár 
megtérítése iránt.

A kedvtelésből tartott állataink – megfelelő felügyelettel és 
egyéb jogszabályi előírások betartásával – tartózkodhatnak köz-
területen, de ürüléküket az állattartó a közterületről köteles el-
távolítani.

Figyelem! A haszonállatok – liba, kacsa, disznó, kecske, te-
hén stb. – nem minősülnek kedvtelésből tartott állatoknak, így 
azoknak közterületen csak szállítóeszközben szabad tartózkod-
niuk. 

Ma Lúdas Matyi nem terelgethetné anyja lúdjait saját lábu-
kon a vásárra.

Az állatainkat azok életének végéig kötelesek vagyunk gon-
dozni. Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes 
állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat 
elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

A megunt húsvéti nyúl, a kölyökből felnőtté cseperedett 
alaszkai malamut, a nem ivartalanított házimacska kölykei nem 
hagyhatóak az erdőszélen, az autóutak mellett, és a terráriumot 
kinövő aligátorteknős sem dobható a Füzes-patakba.

Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és az álla-
tok egészségét, jólétét, és nem károsíthatja a környezetet. 

Szép porták  
kerestetnek

A júniusi Városünnepen Szép 
porta Biatorbágyért elismerő 
cím adományozható legfeljebb 
három biatorbágyi lakóingat-
lan tulajdonosának vagy hasz-
nálójának minden évben. A díj 
odaítéléséről szakmai zsűri be-
vonásával a képviselő-testület 
dönt, de a kitüntetendő szemé-

lyére bárki javaslatot tehet. A díj elnyerésének alapvető feltétele, hogy az illető 
ingatlanán a lakóházat, valamint a hozzá tartozó kertet, udvart, utcafrontot az 
adott városrész jellegéhez is illeszkedően harmonikus és kulturált megjelenés 
jellemezze egész évben. Annak kialakítása és ápolása a település kisvárosi, kert-
városi környezetében példaértékkel szolgáljon, és mindezt a saját erejéből, saját 
munkálkodásával érje el, illetve tartsa fenn.

Az idei elismerésekre rövid, szöveges indoklással május 15-ig lehet javaslato-
kat tenni Tarjáni István polgármesternek a polgármesteri hivatalban leadott vagy 
a polgarmester@biatorbagy.hu e-mail címre eljuttatott beadványban.

Az 5/2000. (05.01.) Ör. sz. rendelet – amely az elismerés odaítélésének sza-
bályait tartalmazza – utolérhető a város honlapjának rendelettárában: http://bia-
torbagy.hu/varoshaza/rendelettar, vagy személyesen a városháza ügyfélszolgálatán.

www.biatorbagy.hu

Rajt előtt a  
kertverseny
Azt, hogy a szomszéd füve mindig zöldebb, 
régóta tudjuk. Ám az, hogy kié lesz a legszeb-
ben művelt biatorbágyi konyhakert az idén, 
egyelőre még talány. Bárkié lehet ugyanis, aki szívesen vállalkozik rá, hogy 
maga vagy a családja számára többféle konyhakerti zöldséget és gyümölcsöt 
termeszt, s egyúttal csatlakozik A legszebb konyhakertek – Magyarország 
legszebb konyhakertje című kertművelő programhoz.

A kertek szépségversenyében mindenki találhat neki való kategóriát: 
50 m2 alatti vagy feletti, valamint zártkerti gyümölcsös, zöldséges vagy ve-
gyes művelésű kertjével. Sőt, csoportosan művelt, közösségi kerttel, vagy 
akár erkélyen kialakított mikro-birtokkal is jelentkezhetnek a biatorbágyi 
polgárok, családok vagy kisközösségek. 

A konyhakert-program részleteiről tájékozódni az Egészségház első eme-
letén működő Biatorbágyi Családsegítő Központnál lehet (cím: Mester u. 2.; 
telefon: 23/534-590; web: www.csaladsegito.biatorbagy.hu). Jelentkezési lapot is 
itt lehet kérni és leadni személyesen, vagy a honlapon keresztül. Néhány lel-
kes és korán ébredő kerttulajdonos már le is adta a nevezését, ám senki sem 
késett még el a csatlakozással, hiszen a jelentkezési határidő április 15.

Biatorbágyi Körkép
Önkormányzati  
virágpiac 
Virágzó Biatorbágyért

Idén első alkalommal Biatorbágy Város Önkormányzata ked-
vezményes egynyárivirág-vásárlási lehetőséget biztosít lakó-
környezetünk szépítése érdekében. Biatorbágyi lakosok a ter-
melői ár alatt, egységesen 60 forintért juthatnak bársonyvirág-, 
begónia-, liszteszsálya-, mézvirág-, napvirág-, paprikavirág-, 
petúnia-, pistike-, porcsinrózsa- és vaníliavirág-palántákhoz. 
A vásár időpontja és helyszíne: 2014. május 2., péntek, 8–12 
óra között a Faluház parkolójában. A helyszínen – a készlet 
erejéig – egy fő legfeljebb ötven palántát vásárolhat, a lakcím-
kártyája bemutatásával. Akik többet szeretnének ültetni (pl. 
lakóközösségek), április 15-ig előjegyzést vehetnek fel a virá-
gokra az ujvari.gabriella@biatorbagy.hu e-mail címen.

Az önkormányzat kérése mindezért cserébe, hogy a virágo-
kat a gyalogos és az autós közlekedést nem akadályozva, ki-ki 
a portája elé, az utcára ültesse ki.

Jó kertészkedést (és virágos jó kedvet) kívánunk.
Ujvári Gabriella főkertész

Nálatok laknak-e állatok?
A gazda az állatairól nemcsak életükben, de 

holtukban is köteles gondoskodni. Az állati ere-
detű melléktermékeknek, az elhullott állati tete-
meknek az elszállításáról, ártalmatlanná tételéről 
a tulajdonosok saját költségükön kötelesek gon-
doskodni. Ennek mikéntjét a vidékfejlesztési mi-
niszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete állapítja meg.

A kedvtelésből tartott állatok tetemeinek ár-
talmatlanítása (pl. kutyák, macskák, halak, teknő-
sök) állatoknak fenntartott köztemetőkben való 
eltemetéssel, vagy erre engedéllyel rendelkező vál-
lalkozás általi hamvasztással is elvégezhető. 

A kedvtelésből tartott állatok (kivéve a lófélék) 
tetemét, a házi tartásban elhullott baromfi, nyúl 
hulláját, a leölt állat melléktermékeit az állattartó 
a saját telkén – évente legfeljebb 100 kg össztöme-
gig – elföldelheti.

Az elföldelés ott végezhető, ahol a talajvíz leg-
magasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél 
nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy 
kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz minden-
kori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés 
mélységi szintje között legalább 1 méter távolság 
legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingat-
lan határvonala között legalább 1,5 méter távol-
ságnak kell lennie. Ha úgy döntünk, hogy a ker-
tünkben temetjük el az állatot, olyan mélyre és 
úgy helyezzük el (pl. dobozban, köveket ráhelyez-
ve), hogy más állatok (pl. rókák, kutyák) ne férhes-
senek hozzá.

Az állati tetem és feldolgozási melléktermék 
nem kommunális hulladék, nem kerti hulladék, 
és még csak nem is tüzelőanyag. Sem a kukába, 
sem a komposztra nem dobhatjuk. Sem kerti tű-
zön, sem kazánban, kályhában nem égethetjük el.

A jó gazda közterületre, erdőbe, útra sem veti 
ki állata tetemét, maradékát. És nemcsak azért, 
mert tilos, hanem azért, mert jó gazda és jó ember.

Biatorbágyon az elhullott állatokat a gyep-
mesterrel szállíttathatjuk el. A vállalkozó elér-
hetősége: Tuncsik József, 06-20/972-8231. E-mail: 
cselgancs@t-online.hu.

Dr. Juhász Andrea Julianna

Védekezzünk a 
parlagfű ellen 2 

Parlagfű közvetlenül  
a virágzás előtt
Időjárástól függően május, június 
hónapban a parlagfű eléri a virág-
zás előtti fejlődési szakaszát. Ekkor 
tudunk a leghatékonyabban véde-
kezni ellene. Ha most elpusztítjuk, 
a hajtáscsúcson nem tudnak majd 
kifejlődni a pollentermő füzérek, 
és később termésével sem fogja to-
vább fertőzni a talajt. Ebben az ál-
lapotban 30-40 cm magasak a nö-
vények.

Bíró Krisztina
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Sportmelléklet Viadukt SE Biatorbágy, elnök: dr. Cserniczky Tamás.  

E-mail: viaduktse@gmail.com. Lapzárta minden hónap 20-án.

Felnőttlabdarúgás  
Eredményes tavaszi rajt – 4 mérkőzés, 10 pont, 3. hely

Túl vagyunk az első négy fordulón a Pest 
megyei I. osztályú bajnokságban. Az első 
forduló Érd elleni értékes döntetlenje után 
három győzelmet arattunk, és ezzel fellép-
tünk a dobogó harmadik fokára. A szom-
szédvár Törökbálint ellen helyenként szép 
játékkal nyertünk, majd következett két 
kötelezőnek mondott győzelem a Gödöl-
lő és az Üllő ellen. A védelmünk továbbra 
is remekül működik, a támadójátékunk 
akadozik egy kicsit. Ezen lesz mit javítania 
Nagy Lajos edzőnek, aki egyre több lehető-
séget biztosít a helyi nevelésű fiataloknak a 
csapatban. Ez viszont nem megy zökkenő-
mentesen, fokozatosan kell a fiataloknak 
helytállniuk a felnőtt mezőnyben.

Pest Megye I. osztályú bajnokság 

16. forduló 
Viadukt SE–Érdi VSE, 0-0 
Biatorbágy: Retezi–Kerkovits, Bozsoki, Smil-
janic, Várkonyi Z.–Szép I., Busa B., Kele B. 
(Arany Z. a 60. p.), Nikolov (Mérey M. a 60. 
p.), Varga D.–Novák (Mogyorósi a 67. p.)
További cserék: Bácskai, Szabó R., Szarka Z., 
Mándi F.

17. forduló 
Törökbálint–Viadukt SE, 1-4 (0-1)
Biatorbágy: Retezi–Kerkovits, Bozsoki, Smilja-
nic, Várkonyi Z.–Szép I., Busa B.(Arany a 73. 
p.), Kele B., Nikolov (Mérey M. a 43. p.) Varga 
D.–Novák (Mogyorósi a 61. p.)
Góllövők: Nikolov, Bozsoki (2), Arany
További cserék: Bácskai, Szabó R.

18. forduló 
Viadukt SE–Gödöllő SK, 1-0 (0-0)
Biatorbágy: Retezi–Nikolov, Bozsoki, Smil-
janic, Várkonyi Z.–Szép I., Mérey M., Kele B. 
(Mándi a 90. p.), Varga D.–Novák (Szabó a 
65. p.), Mogyorósi (Arany a 75. p.)
Góllövő: Mérey M.
További cserék: Holczer, Szarka Z., Matuza M.

19. forduló 
Üllő–Viadukt SE, 0-1 (0-1)
Biatorbágy: Retezi–Kerkovits, Bozsoki, Smilja-
nic, Kele B.–Szép I., Busa B. (Mogyorósi a 70. 
p.), Nikolov (Novák a 76. p.), Mérey M., Varga 
D. (Matuza a 87. p.)–Arany (Szabó R. a 73. p.)
Góllövő: Busa
További cserék: Bácskai, Szarka, Mándi

Csernyiczky Tamás

Felnőtt-tabella Mérk. Győz. Dönt. Ver. Rúgott 
gól

Kapott 
gól Pont

1. Vác FC 18 15 3 0 62 6 48

2. Érdi VSE 19 15 3 1 50 20 48

3. Viadukt SE Biatorbágy 19 11 7 1 39 11 40

4. Vecsés 19 11 3 5 38 27 36

5. Tura VSK 19 10 3 6 43 33 33

6. Örkény SE 18 10 3 5 32 24 33

7. Törökbálint 19 8 6 5 36 26 30

8. Gödöllő 19 8 3 8 25 28 27

9. Nagykőrös 18 6 2 10 20 31 20

10. Tápiószecső 19 6 1 12 30 38 19

11. Csomád 19 5 4 10 30 34 19

12. Halásztelek 19 4 7 8 18 24 19

13. Hévízgyörk 19 5 2 12 22 50 17

14. Kisnémedi 19 4 1 14 28 70 13

15. Üllő SE 19 4 0 15 22 45 12

16. Százhalombatta 18 3 2 13 21 49 11

Szkander 
Tavaszi sikerek külföldön 
Március tobzódott a nemzetközi verse-
nyekben, így a Viadukt SE Biaszkander csa-
patával – még ha más-más összeállításban 
is, de – három országba is ellátogattunk.

Kollár Csaba kezdte a sort Horvátország-
gal, ahol március első vasárnapján egyedü-
liként képviselte a csapatot Zágrábban, a 
Sokol Maric Nemzetközi Szkander Kupán. 
Csabi a felnőtt 70 kg-os kategóriában in-
dult, és bal kézzel az 5. helyet sikerült meg-
szereznie. 

A juniorok – Németh Levente és Ehmann 
Gábor – ott folytatták, ahol Kollár Csa-
bi abbahagyta, és egy hét múlva, március 
8-án egészen Csehországig mentek, hogy 
megmérettessék magukat a X. Junior Vi-
segrád GP elnevezésű versenyen. Idén 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország és 
Magyarország állított ki válogatottat, s 
ez utóbbi sikereinek a biatorbágyi külö-
nítmény is szerves részét képezte. Levi 14 
éves korával az U18-as kategória nehézsú-
lyában indult, ahol parádés versenyzéssel 
az 5. helyet érte el, jó néhány nála idősebb 
versenyzőt maga mögé utasítva. Gábor a 
75 kilósok között állt asztalhoz, és maga-
biztosan hozta el mindkét kéz ezüstérmét.  
Jelenleg a csapat egy része igyekszik fel-
készülni a március 28-án esedékes, a szlo-
vákiai Senec városában megrendezendő 
világkupára, ahová még inkább csak tanul-
ni járunk, mint sikereket aratni, hiszen a 
mezőny hemzseg a világ- és Európa-bajno-
koktól.

Laczek Zsolt
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MozAIK
Ultramaratoni összefogás
Két, a városban élő, amatőr hosszútávfutó 
édesanya – Zentai Ágnes és Szauter Szilvia – 
komoly elhatározásra jutottak: Biatorbágy 
színeit képviselve beneveznek az októberi 
Bécs–Budapest ultramaraton futóversenyre, 
egyéni versenyzőként. Ezzel nem kevesebb-
re vállalkoznak, mint hogy öt nap leforgá-
sa alatt 317 km-t teljesítenek majd, vagyis 
majdnem nyolc teljes maratoni távot. Az 
alapozás és a versenyen való indulás azon-
ban a komoly fizikai terhelés mellett komoly 
anyagi megterhelést is jelent, ezért egy óva-
tos kérdéssel az önkormányzathoz fordultak 
némi támogatásért. Megkeresésük nyomán a város sportjáért fe-
lelős szakbizottság elnöke felkarolta a két sportoló ügyét, s rövid 
idő alatt meglepő és szívmelengető összefogás kezd kialakulni a 

nem mindennapi vállalkozás mellett. A Via-
dukt Sportközpont első szóra ingyenes edző-
termi tréning lehetőségét ajánlotta fel a fu-
tóknak az április elején induló hathónapos 
felkészüléshez. A Varga és Társa Kft. (Agip 
benzinkút) a versenyzőket a két főváros kö-
zött kísérő autó költségeihez ad majd segít-
séget. A Viadukt Sportegyesület a szükséges 
sportruházat egy részét biztosítja számukra. 
A Biatorbágyi Körkép mint médiatámogató 
folyamatosan tájékoztat a felkészülés és a 
verseny fontos állomásairól. Remélhetőleg 
a sport- és sportolóbarát szponzorok sora 

nem áll meg itt, s folyamatosan bővül majd azon támogatók szá-
ma, akik szívesen állnak még a városunk hírét nemzetközi színre 
vivő két futónő mellé. Varga László

Alakuló
értéktár

Az Országgyűlés 2012-ben megalkotott XXX. törvé-
nye – amely a magyar nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szól – lehetőséget adott az ország települési 
önkormányzatainak, hogy megalkossák a saját helyi 
értéktárukat. A települési értéktárak összegyűjtenek, 
rendszereznek, gondoznak minden olyan helyi alko-
tó tevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
helyben felhalmozott és megőrzött minden szellemi 
és anyagi, természeti, közösségi értéket vagy termé-
ket, amelyek a település határain belül fellelhetőek 
napjainkban. 

Biatorbágy önkormányzata élt a törvény adta le-
hetőséggel, és úgy döntött, hogy megalkotja saját ér-
téktárát. Ehhez értéktárbizottságot – tulajdonképpen 
egy munkacsoportot – hozott létre 2013 őszén, amely 
grémiumnak feladata az értéktár elkészítéséhez szük-
séges feltáró-, kutató- és gyűjtőmunka kidolgozása, 
irányítása.

A munkacsoportba különböző szakterületek el-
ismert szakembereit kérték fel társadalmi munkában 
való közreműködésre. Az értéktárbizottság tagjai – 
Balassa János építész, Bolyki Eszter zenetanár, Kalácska 
Róbert régész-muzeológus, Lelkes Péter iparművész, 
Nánási Tamás újságíró, valamint Szádváriné Kiss Mária, 
a Faluház igazgatója és Ihászné Pálfi Katalin, az önkor-
mányzat oktatási-kulturális referense – március kö-
zepén tartották első nyilvános bemutatkozásukat a 
nagyközönség előtt.

A találkozó felvezetéseként Csonka-Takács Esz-
ter etnográfus tartott ismertetőt a nemzeti szellemi 
örökség mibenlétéről, valamint az értéktárak felada-
tairól, céljairól, a hungarikumokról és a vonatkozó 
jogszabályi háttérről. Vél

Kossuth-díjas hegedűs
Március 14-én Áder János 
köztársasági elnök átadta a 
2014-es Kossuth-díjakat. Az 
államfő az ez alkalomból 
tartott beszédében így fogal-
mazott: „ki kell mondanunk, 
hogy egy közösség erejét 
nemcsak a közös hit, a közös 
akarat, a közös cél, a közös 
elszánás és a közös cselekvés 
jelenti: a jó szóban és a kö-

vetendő példában rejlő erő 
legalább ilyen fontos. Mert 
segítségükkel nem pusztán 
erőinket adjuk össze, hanem 
általuk megsokszorozhatjuk 
teljesítményünket.”

A magas rangú kitünte-
tés díjazottjainak névsorá-
ban számos ismert művész 
mellett az idén ott szerepel-
tek a Vujicsics Együttes tag-

jai is, köztük Vizeli Balázs, 
akinek – talán megbocsát-
ható lokálpatrióta hevület-
tel – különösen szívből gra-
tulálunk az elismeréshez. 
Hiszen hivatásos népzenész 
pályája mellett városunk 
művészeti iskolájának tan-
szakvezető népi hegedű ta-
nára is.

Biatorbágyi Körkép

Kisbusz a Fészekben
Tavaly december 1-jén támogatói estet szervezett a Fészek Fogyatékosok 
Nappali Ellátója a Faluházban. A Brass on Brass dixieland együttes jóté-
konysági koncertjének bevételét egy kisbusz vásárlására kívánták felhasz-
nálni, amely nagy segítségül szolgálhat az ellátottjaik közlekedéséhez. 

A koncerten és az azt követő időszakban akkora összegű támogatás gyűlt 
össze, hogy március elején meg tudtak vásárolni egy kilencszemélyes Ford 
Transit kisbuszt, amelyet nagy örömmel állítottak üzembe. Kovács Mária 
intézményvezető és helyettese, Dobozi Ibolya így számol be a Fészek nagy 
eseményéről: 

Pár hete van birtokunkban a jármű, és már azóta több dologban segíti intéz-
ményünk munkáját. Hetente több alkalommal tudunk szállítani olyan biatorbá-
gyi sérültet, akinek eljutását a támogató szolgálat nem tudta vállalni. Voltunk az 
Iharosban kirándulni, és ugyan három fordulóval sikerült csak kijutnunk, de az él-
ményt ez nem csorbította. Szeretnénk további kirándulásokkal és az önkormányzat 
segítségével megvalósítható fonyódligeti nyaralással gazdagítani ellátottjaink életét.

Köszönjük a kisbuszhoz nyújtott támogatásokat, és ezúton is szeretnénk a bia-
torbágyi lakosok figyelmébe ajánlani gondozottaink kerámiatermékeit, amelyek we-
boldalunkon (www.feszekbiatorbagy.hu) és a Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátó-
jának Facebook-oldalán is megtalálhatóak. Nagyon szép, tavaszi hangulatú, vidám 
színekkel díszített húsvéti ajtó- és ablakdíszek, kaspók, edényalátétek, hűtőmágnesek 
kaphatóak kedvező áron. Személyesen munkaidőben, 8–16 óra között várjuk az 
érdeklődőket a 2051 Biatorbágy, Táncsics utca 9. szám alatt. Telefon: 06-23/820-
394. Mobil: 06-20/394-0984.

Mester LászlóKupakkal az életért
Térségünkben Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Zsámbék város pol-
gármestere a fővédnöke annak az Ö. T. H. É. T (Összefogás tisztább, humánu-
sabb, élhetőbb településért) egyesület által indított műanyagkupak-gyűjtési 
kezdeményezésnek, amely egy súlyosan beteg kisgyermek kezelését és gyógyí-
tását szolgálja.

Csenger-Zalán Zsolt arra kérte a Buda környéki települések polgármeste-
reit, hogy csatlakozzanak a jótékonysági felhíváshoz, segítsenek a folyama-
tos kezelésre szoruló kislánynak. Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere egy 
piros-fehér-zöld – a nemzet színeit –, valamint egy kék-sárga – a helyi zászlót 
jelképező – kupakcsomaggal érkezett a gyűjtést elindító sajtótájékoztatóra, 
amelyeket a támogatásra kész, együttérző Biatorbágyiak nevében nyújtott 
át Makai Ferencnek, a több beteg kisgyermeket és családjaikat segítő egyesü-
let elnökének. A Hulladékkal az életért elnevezésű program az összegyűjtött 
műanyag kupakok ellenértékét juttatja el a rászorulókhoz, esélyt teremtve a 
gyógyulásra.

eMeL

Érdemkereszt 
pedagógiai 
munkáért

A köztársasági elnök 
megbízásából Balog 
Zoltán, az emberi erő-
források minisztere 
március 15-én kitün-
tetéseket adott át. A dí-
jazottakat köszöntő 
beszédében kiemelte: 
„aki ma kitüntetést 
kap, tiszteleg 1848–
1849 hőseinek emléke 
előtt, hiszen saját ko-
rában, saját eszközeivel 
és saját szakmájában 
tesz meg mindent ha-

zájának felemelkedéséért.” A díjátadó ünnepélyen 
a miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést adományozta Bánáti Istvánnak, 
a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimná-
zium igazgatójának, lelkiismeretes intézményveze-
tői munkája elismeréseként.

Bánáti István a Biatorbágyi I. sz. Általános Is-
kola 1976-ban átadott, új épületében kezdte tanári 
pályafutását testnevelő tanárként, és a nyolcvanas 
évek végéig tanított a torbágyi iskola épületében.

Biatorbágyi Körkép
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Bababarát Kultúrváró
Hogy a külcsín vagy a belbecs a fontosabb? – ez 
a dilemma többnyire megosztja a véleménye-
ket. A Faluház munkatársai azonban rövid ta-
nakodást követően úgy döntöttek e kérdésben, 
hogy is-is. Vagyis hogy a belbecs is, és a külcsín 
is fontos. Ezért aztán amellett, hogy folyamato-
san komoly gondot fordítanak arra, hogy a mű-
velődési ház minden korosztályú és érdeklődési 
körű látogatója lehetőleg rendszeresen találjon 
kedvére valót a bőséges programkínálatban, az 
elmúlt hónapokban megszépítették a Faluház 
„előszobáját”, a vendégfogadó előteret is. A ko-
rábbi recepció decemberben nem csupán új kia-
lakítású fogadópultot és belsőépítészeti kiala-
kítást kapott, hanem egyúttal Kultúrváró névre 
kereszteltetett át. Egyszerre utalva e szójátékkal 
a ház jelenére, egyszersmind némi nosztalgiával 
emlékeztetve a régi vasútállomás funkciójára is. 
Néhány hete pedig a faluházi programokra beté-
rő családokat bababarát játszósarok is várja már, 
amely néhány nap alatt a legfiatalabb biatorbá-
gyiak kedvelt találkahelyévé vált.

BK

Önkéntes várostakarítás
Azok a biatorbágyiak, akik szívesen tennének lakó- és természeti 
környezetünk tisztán tartásáért, az előttünk álló hetekben két al-
kalommal is élhetnek a kínálkozó lehetőséggel, hogy jó társaság-
ban, egy tettre kész önkéntes közösség tagjaiként részt vegyenek a 
város tavaszi nagytakarításában.

taVaszi szeMétszüret lesz április 12-én a Bia-
torbágyi Tájvédő Kör Egyesület és az önkormányzat együttműkö-
désében, a Torbágy-Kert Kft. támogatásával.

A részletekről olvasni és jelentkezni a tájvédők honlapján 
(www.biatorbagy.org) vagy a sajto@biatorbagy.hu e-mail címen lehet.

a teszedd 2014 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért  
országos akcióhoz az idén is csatlakozik Biatorbágy önkormányza-
ta és több helyi civilszervezet. Az Országos Hulladékkezelési Ügy-

nökség által szervezett akció időpontja az idén május 9–11. lesz. 
A várostakarításra jelentkezni az ügynökség honlapján (szelektalok.
hu) lehet. Biatorbágyi Körkép

Tavaszi Kirajzás
2012-ben néhányan a motorozás pátyi, biatorbágyi és bajnai szerelmesei közül motorosegy-
letet alapítottak, elsősorban azért, hogy közösségi lehetőséget teremtsenek a környék moto-
rosainak és motorkedvelőinek. A Két Keréken Klub ezenfelül népszerűsíti a motoros élet-

módot, a motorsportot, ápolja a motoroshagyományokat, valamint ismereteket terjeszt 
a közlekedési kultúra és a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A klub 
tagjai a motorosok baráti, szakmai és társadalmi együttműködését közös-
ségi rendezvények szervezésével is támogatják.

Ilyen rendszeres eseményük a Tavaszi Kirajzás, amelyből az idén már a 
harmadikat tartják meg a Zsámbéki-medencében április 26-án. Az esemény 

központi helyszíne Pátyon, a Pincehegyen lesz. A nap műsorán koncertek, motor- 
és bukósisak-szépségverseny, motorszentelés, tarka gyermekprogramok szerepel-
nek, s természetesen kirajzás a Páty–Biatorbágy–Zsámbék–Páty útvonalon.

A klubról és a motorostalálkozóról bővebb információk: www.ketkerekenklub.
hupont.hu.

Infó: Lukácsi Tamás

Színészpalánták randevúja
A Szivárvány Gyermekszínjátszó Talál-
kozónak ez esztendőben már hatodik 
alkalommal ad otthont Biatorbágy és a 
Faluház. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
városunkba várjuk a környező telepü-
lések, Budakeszi, Érd, Diósd, Budaörs, 
de még a távolabbi Solymár és Fót diák-
színjátszóit is, hogy közös örömünkre, 

tudásunk bővítésére bemutassák a cso-
portjuk munkáját, a színre kerülő iro-
dalmi művekből szerkesztett játékokat, 
mesejáték-feldolgozásokat, dramatikus 
játékokat.

Mint házigazdacsapat a Biatorbágyi 
Faluház Szivárvány Gyermekszínjátszó 
csoportja ebben az évben Petőfi Sándor 

csodálatos meséjének, a János vitéznek a 
zenés, táncos feldolgozásával készülünk.

A rendezvényre a belépés a kikapcso-
lódni vágyó nagyközönségnek is ingye-
nes. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk a Faluház nagytermébe április 27-én 
(vasárnap), délután fél 2 órai kezdettel.

Szakadátiné Gueth Zsuzsa

Kertészkedik (is)  
a Városgondnokság

A két évvel ezelőtt megalakított önálló Városgondnokság tevékeny-
ségi köre az idéntől újabb területtel bővült. Mostantól a virágágyá-
saink, közparkjaink gondozását és játszótereink karbantartását is 
saját erőből oldja meg Biatorbágy. Ezzel a korábban külsős vállal-
kozóknak fizetett sokmilliós megbízási díjak megtakarítása mel-
lett a kertészeti feladatok ellátásához erősítésként felvett három új 

dolgozó munkahelyével három biatorbágyi család megélhetéséhez 
is helyben tud hozzájárulni a város. A Városgondnokság dolgozói-
nak és a mellettük alkalmazott közmunkások keze munkájának 
legelső látványos eredményét a város bejáratánál – a CBA áruház 
előtti körforgalomnál – kialakított mutatós, ültetett virágkompo-
zíciót máris láthatják a városlakók és az erre utazók. BK
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PEz SGő
Gitárhang-verseny
Biatorbágyon harmadik alkalommal mérhették össze a tudásukat 
a Regionális és Budapesti Gitárfesztiválon a fővárosi és környékbeli 
zeneiskolák növendékei. A négy korcsoportban induló növendékek 
produkcióit független szakmai zsűri értékelte. Az egyéni versenypro-
dukciókat követően a fellépők maradék lámpalázára Éles Gábor és 
Bolyki Sára lazító koncertje hatott csillapítólag. A Pászti Művészeti 
Iskola szokásához hűen, nagy szeretettel látta vendégül a sokfelől 
érkezett gitárosokat, akiket a büfében az egész napos megméret-
tetés végéig házi finomságok hívogattak, amelyeknek az elkészíté-
sében maguk a pásztis zenetanárok jeleskedtek. A verseny győztesei 
– köztük Éles tanár úr tanítványai – a Bartók Rádió élő adásában 
játszhattak március 22-én. Külön büszkeség számunkra, hogy hazai 
versenyzőink közül Zsolnai Regő a 3. korcsoportban itthon tartotta 
az első helyet.

Fülöp Júlia

Apja-fia…
Leopold és Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszottak 
a Faluházban a Pászti Miklós Művészeti Iskola tanárai és ven-
dégművészei az iskola Apja-fia – zeneszerző generációk című 
hangversenysorozatának második koncertjén. A márciusi hang-
versenyen sem maradhattak csupán hallgatók a közönség sorai-
ban helyet foglaló gyerekek; Korbuly Klára igazgató ezúttal is a 

komponisták korához kapcsolódó előadásával, vetített képekkel 
és kérdésekkel mozgatta meg a fiatalok fantáziáját, hogy köze-
lebb kerülhessenek Mozart papa és fia világához. Az ismerősen 
csengő és kevésbé ismert darabok változatos összeállításban, iz-
galmas hangszerelésben szólaltak meg. A műsorszámok között 
a gyerekek helyes válaszaiért stílszerűen Mozart-csoki járt juta-
lomként. A tanév tematikus tanári koncertsorozatát májusban a 
Strauss-nemzedékek zenéjével zárják a pásztisok.

Fülöp Júlia

Párták és huszárcsákók a Csicsergőben
Az óvodásoknak nehéz elmondani az 
1848–1849-es események lényegét, ezért 
nem is gondoljuk, hogy komoly ismerete-
ket kellene átadnunk az eseményekről, de 
igyekszünk olyan hangulatot teremteni, 
amelynek során büszkén élhetik meg a ma-
gyarságukat.

A kisebbek örülnek az óvó nénik által 
készített huszárcsákóknak, pártáknak, ko-
kárdáknak, s napokkal az ünnep előtt már 
képeskönyveket nézegetnek, zászlókat fes-
tenek. Közben pedig kórusban fújják: „Pi-
ros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”

A nagyobbakkal már beszélgetünk is 
a szabadságharcról, a huszárokról, Petőfi 
Sándorról, a Nemzeti dalról. Hazafias neve-
lésükben fontos lehetőség és alkalom ez az 
ünnep. Ők már maguk hajtogatnak csákót, 
díszítenek pártát – sokféleképpen. Nemzeti 
színű gyöngyökből nyakláncok, hajdíszek, 
kokárdák, gyöngyös patájú lovacskák ké-

szülnek kezük munkája nyomán. Meg-
beszéljük, hogy melyik országban élünk, 
hogy Magyarország a mi hazánk, és Biator-
bágy a mi otthonunk, a mi városunk. Mire 
lehetünk büszkék, mit ismerünk a váro-
sunkból, ki melyik utcában lakik. Milyen 
a magyar zászló, s milyen a városunké. 
Igyekszünk kialakítani bennük már ebben 
a zsenge korban a szeretetet, az érzelmi kö-
tődést hazájuk és lakóhelyük iránt.

Óvodánkban már hagyománynak szá-
mít, hogy a március 15-ét együtt ünnepel-
jük meg a tornateremben. Az ünnepségre a 
gyülekezés legtöbbször toborzással indul, 
zászlóval, hegedűszóval hívjuk a csoporto-
kat megvédeni a hazát.

„Itt az óra, itt az óra! / Aki vitéz, fel a 
lóra! / Rajta vagyok, rajta máris, / vitéz volt 
a nagyapám is.” (Sarkady Sándor: Fel!)

A gyerekek az idén is nagyon élvezték, 
hogy ünneplő ruhában, pörgős szoknyá-

ban, kopogós cipőben, pártában, huszár-
csákóban, papírkarddal az oldalukon vo-
nulhattak fel. Elbűvölte őket a vendégként 
hozzánk érkező Mente együttes élőzenéje, 
a felcsendülő Kossuth-nóták is. A koncert 
végére sokan közülük már nem is bírták 
ülve hallgatni a muzsikát, a legboldogab-
bak, legbátrabbak táncra perdülhettek, 
táncházzal zártuk az ünnepi délelőttöt.

Puska Zoltánné (Kati néni)

A tavaszi éledés jegyében
A kikeleti megújhodás apropóján – rendhagyó egészségklubnap-
pal – indította ez évi programjait a dr. Juhász Zsuzsa által vezetett 
Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület. Az egész napos 
esemény kiemelt vendégei ezúttal a Viva la Vita Életmódprogram 
munkatársai voltak, akik egymást követő előadásokkal, bemuta-
tókkal népszerűsítették az egészséges életmód fontosságát. Egész-
ségtudatos ételek főzőiskolája, az ülő életmódból eredő problémá-
kat megelőző mozgásos gyakorlatok bemutatója, a betegségekkel 
kapcsolatos szemléletváltásról szóló könyvismertető szólt a fel-
nőtteknek. Emellett koleszterinszűrés, vérnyomás-ellenőrzés, élet-
mód-tanácsadás állt a látogatók rendelkezésére. A Gólyafészek 
Bölcsőde egészséges ételrecepteket, zöldségropikat, gyümölcsfi-
gurákat kínált. A gyerekeket mindeközben tanítva szórakoztatta 
a bohócdoktor, kvízkérdésekre válaszolhattak, életmód-tudáspró-
bán és guggolóversenyen mérhették össze ismereteiket, állóképes-
ségüket. A győztes csapat egészségtortát kapott jutalmul.

Felmérték a gyerekek testtömegindexét (BMI) is, amely adat 
az életkor, a testsúly és a magasság egybevetésével enged következ-
tetni a kívánatos testsúlytól való esetleges káros eltérésre, sovány-
ságra vagy túlsúlyosságra. A kiértékelt eredményekről a szülőket 
tájékoztatták, indokolt esetben az életmód és az étkezési szokások 
változtatására tettek javaslatot a szakemberek.

A klubnap esti záróeseménye író-olvasó találkozó volt Borbély 
Edith-tel, az Örömmel gyógyulok című könyv szerzőjével, valamint 
egy érdekes életmód-előadás, amelyet Szabó Arnold, a Viva la Vita 
Életmódprogram munkatársa tartott.

Az egyesület életéről, munkájáról bővebben a www. ebke.hu 
honlapon lehet tájékozódni.

Az EBKE Egészségklub következő programja április 15-én 
(kedden) este 6 órakor lesz, amikor dr. Tálas-Tamássy Tamás elő-
adását hallgathatják meg az érdeklődők Mindegy, csak egészség 
legyen! címmel. EBKE – VL

Hulladék vagy termék?
Két héten át volt nyitva a Faluházban 
az a rendhagyó kiállítás, amelyet a BIKE 
Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpá-
ros Egyesület rendezett a Depónia Kft. 
támogatásával. Rendhagyó volt, hiszen 
egyáltalán nem megszokott, hogy egy 
tárlaton műanyag flakonok, újságpapír-
kötegek, kibelezett elektromos kütyük 
között nézelődjön a látogató. A furcsa 
külsőségekre azonban érthető magyará-
zatul szolgált, hogy a környezetbarát ki-
állítás a napi életvitelünk során termelt 
hulladékok szelektív gyűjtését és újra-
hasznosítását volt hivatott népszerűsíte-

ni. A megnyitón Szabó Tamás, a szervező 
egyesület elnöke elmondta, hogy egy ma-
gánfelmérésük alapján a Biatorbágyon 
szelektíven gyűjtött szemét aránya kö-
rülbelül tíz százalékra tehető. Ez az arány 
más településekkel összehasonlítva sem 
nem jó, sem nem rossz, de mindenkép-
pen javítható, javítandó. E célt szolgálta 
a Hulladékból termék című ismeretter-
jesztő kiállításuk is. 

A közeljövőben egyeztető fórumot 
kezdeményeznek az önkormányzat, a 
hulladékkezelő Depónia Kft., a Faluház 
és a tájvédő kör részvételével a szelektív 

gyűjtés fontosságának folyamatos propa-
gálása érdekében. Első körben az új lakó-
negyed társasházait tekintik akcióterüle-
tüknek, hiszen ott a közös képviselőkön 
keresztül rövid idő alatt viszonylag sok 
embert tudnak megszólítani az üzene-
teikkel. 

Mindeközben továbbra is ott lesz az 
egyesület minden olyan városi eseményen 
– Városünnep, Ez a te napod!, Szemétszü-
ret – ahol bemutatóikkal a szemétgyártás 
ellen, az újrahasznosítás mellett kampá-
nyolhatnak.

VéeL

Ünnepi ültetés
A tájvédő kör március 15-én 15 platánfa elültetésével kívánta köszönteni tavaszt a 
Családfasorban, az Etyek felé vezető út mellett, az első domb tetején. A 15 fős csapat 
(Luna kutyával kiegészítve) még a vihar megérkezése előtt sikeresen teljesítette az ün-
nepi feladatot. (A fényképezéskor nem voltunk ott mindannyian.) Tüske Emil
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HÍR EK
Javasoljon ön is!
A városi képviselő-testület kitüntetési rende-
lete értelmében 2014-ben is több elismerő 
díj adományozható az arra érdemesnek talált 
személyeknek vagy csoportosulásoknak. Tarjá-
ni István polgármesternek bárki javaslatot tehet 
az alábbi kitüntetésekkel jutalmazandókra:
•	 Török	Henrik	Pedagógusdíj	
•	 Szász	Gyula	Egészségünkért	díj
•	 Biatorbágyért	kitüntetés
•	 Biatorbágy	Városért	–	Életműdíj	
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat 
május 12-ig lehet leadni a polgármesteri hiva-
talban, vagy elektronikus levélben elküldeni a 
polgarmester@biatorbagy.hu e-mail címre.

A	3/2001.	(04.	10.)	Ör.	sz.	rendelet	–	amely	
a	díjak	odaítélésének	szabályait	tartalmazza	–	
utolérhető a város honlapjának rendelettárá-
ban: http://biatorbagy.hu/varoshaza/rendelettar, 
vagy személyesen a városháza ügyfélszolgá-
latán.

Kormányablak Budaörsön
Érd után Budaörsön is kormányablak várja az 
ügyeiket egyablakos rendszerben intézni kívá-
nó biatorbágyiakat. Az eddigi okmányirodai 

szolgáltatásokon túl a megújult helyszínen 
többek között szociális és családtámogatási, 
vállalkozási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 
ügyek intézésére is mód nyílik. Az ablak hét-
köznapokon reggel 8-tól este 20 óráig tart 
nyitva.

Talált pénz a határban
Biatorbágy képviselő-testülete ez év február-
jában haszonbérleti pályázatot írt ki kilenc kis 
értékű,	a	város	birtokában	lévő,	összességében	
7,3	hektár	területű,	4,4	millió	forint	nyilván-
tartási	értékű	nadrágszíjparcella,	szántó	
területére. Az önkormányzat a bérbeadással 
egyfelől	a	helyi,	földműveléssel	foglalkozó,	
abból élő gazdákat és vállalkozásokat kíván-
ta támogatni, másfelől az ügyletből befolyó 
bérleti díjjal méltányos bevételhez juttatni a 
közkasszát, hiszen a szóban forgó területeket 
a helyi szövetkezet hosszú évek óta térítésmen-
tesen használta. Kétségkívül igaz, nem volt 

dolga, gondja a városnak velük ez idő alatt, 
azonban	bevétele	sem	volt	a	területek	művelé-
séből. A pályázatra három ajánlat érkezett, s a 
legkedvezőbb feltételeket Hullé Gábor kínálta. 
Ő	mind	a	kilenc	területet	művelni	kívánja,	s	
ezért összesen évi 223 600 forint díjat fizet a 
városnak. A most létrejött egyezség nyomán a 
helyi gazdálkodó is megtalálhatja a számítását 
a	területek	művelésével,	és	a	település	is	a	kö-
zösséget jogosan megillető bevételhez juthat 
a tulajdonrésze után. A témához stílusosan 
illeszkedő ismert mondás továbbfejlesztett vál-
tozatát alkalmazva az új helyzetre elmondhat-
juk: ezentúl úgy marad meg a káposzta, hogy 
a kecske is és a gazda is egyaránt jóllakik.

Védőoltással a méhnyakrák ellen
Önkormány-
zatunk kiemelt 
figyelmet fordít 
az egészség 
megőrzésére és 
a betegségek 
megelőzésé-
re, ezért az 
előző évekhez 
hasonlóan idén is folytatja a méhnyakrákot 
megelőző programját. Idén a 14 éves korú 
(2000. január 1. és 2000. december 31. kö-
zött született), állandó biatorbágyi lakóhellyel 
rendelkező leánygyermekek méhnyakrák elleni 
védőoltását biztosítja. A leánygyermekek 
kétadagos oltási sorát teljes mértékben az ön-
kormányzat finanszírozza. A betegséget okozó 
human papilloma vírusról, illetve az ellene 
való védekezésről lesz szülői tájékoztató fórum 
a Faluházban 2014. április 8-án 18.00 órakor, 
amelyen szakemberek válaszolnak a felmerülő 
kérdésekre.

Mitől lesz még vonzóbb egy nő?
E kérdésben segít eligazodni korhatár nélkül 
minden hölgynek a Faluházban havonta két 
alkalommal megtartott smink- és szépségtan-

folyam, amelynek mottója: A szépség nem a 
kortól, hanem az ápoltságtól függ! A jó han-
gulatban eltöltött szombat délelőttök során 
tanulóink színdiagnózissal választják ki közö-
sen mindenkinek a hozzá leginkább illő színe-
ket, ékszereket. A résztvevők felkészült szak-
emberek segítségével tanulhatják meg a napi 
arcápolás fontos lépéseit, együtt készíthetik el 
kinek-kinek az egyéniségének legjobban meg-
felelő sminkjét. Az egyes tanfolyami napok 
pontos programja a Biatorbágyi rendezvények 
műsorfüzetben	és	a	Faluház	honlapján	olvas-
hatóak (www.faluhaz.biatorbagy.hu).

A város érdekében
Február 28-án zárult le az állami adósságát-
vállalás évekkel ezelőtt elkezdett folyamata, 
amelynek következtében az önkormányzatok 
már egy új stratégia mentén tervezhetik a tele-
pülések jövőjét. A Buda környéki települések 
például összesen több mint 11 milliárd forint-
nyi hitel terhétől szabadulhattak meg. Ebből 
az alkalomból készített élő telefoninterjút 
Simon-Palov Judit, a Lánchíd Rádió munkatársa 
Tarjáni Istvánnal, Biatorbágy polgármesterével. 
A	rádiós	–	akiről	a	beszélgetés	során	kiderült,	
hogy	maga	is	biatorbágyi	lakos	–	a	városunk-
tól átvállalt adósság nagyságrendjéről, a most 
készülő fejlesztésekről, beruházásokról, vala-
mint a politikai ellenzékről kérdezte a polgár-
mestert. A felvétel itt hallgatható meg: http://
mno.hu/lanchid_hangtar?page=2 (Kirántotta a 
kormány a gödörből Pest megyét).

Favágás a Szelíd-tónál
A biatorbágyi halastavak területének tulajdo-
nosai és üzemeltetője tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy a Szelíd-tónak a településsel 
átellenes partoldalán az illetékes erdészeti 
igazgatóság jóváhagyásával fakitermelés fo-
lyik. A kőrisfacsoportokat, illetve az egyéb 
őshonos fafajokat szálanként meghagyják, 
továbbá azok a fák is megmaradnak, amelye-
ken védett, például ragadozó madarak fészke 
van. A fakitermelés nem érinti a tavak melletti 
fűzfákat.	A	favágást	és	a	vágásterület	letaka-
rítását követően még ez év tavaszán (március 
vége, április) megtörténik a letermelt területek 
felújítása mesterségesen beültetett, magas 
kőriscsemetékkel. A letermelt területeken kívül 
még mintegy 0,5 hektár többlet-erdőtelepítés 
is történik.

Házi segítségnyújtás az ön  
otthonában
A Biatorbágyi Családsegítő Központ több 
szolgáltatása között hangsúlyos szerepet 
kap a házi segítségnyújtás. Ennek keretében 
segíteni tudunk az alábbiakban: bevásárlás, 

gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás, személyi 
higiénia, közvetlen környezet rendben tartása, 
kapcsolattartás (családtagokkal, orvossal), 
étkeztetés, mentálhigiénés beszélgetés, egyéb 
tevékenységek az ellátott egészségügyi állapo-
ta szerint. 

A szolgáltatások térítési díja a kérelmező 
jövedelmétől függ. Forduljon hozzánk biza-
lommal! Cím: Biatorbágy, Mester utca 2. 
(Egészségház I. emelet). Telefon: +36-23/534-
590. Fax: +36-23/534-591. Mobil: +36-
30/337-4778. Web: www.csaladsegito.biatorbagy.
hu. E-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu.

Szociális étkeztetés az ön  
otthonában
A Biatorbágyi Családsegítő Központ szolgál-
tatásai között kiemelkedő szerepet tölt be a 
szociális étkeztetés. A családsegítő központ a 
Szociális törvény alapján térítés fejében meleg 
ételt juttat a szolgáltatás igénybevevőjének. 
Jövedelemtől függően az önkormányzat ötven 
százalékban vagy teljes egészében támogathat-
ja a rászorultat. A főtt ételt munkanapokon 
az intézmény dolgozója gépkocsival az ellátott 
otthonába szállítja. Az igénybevétel feltételei: 
egészségügyi, önellátó képességbeli rászo-
rultság vagy betöltött 62 év. A szolgáltatást 
az	intézményben	erre	rendszeresített	űrlapon	
lehet kérelmezni. A jövedelemvizsgálatot köve-
tően állapítjuk meg a fizetendő térítési díjat. 
Forduljon hozzánk bizalommal! Cím: Biator-
bágy, Mester utca 2. (Egészségház I. emelet). 
Telefon: +36-23/534-590. Fax: +36-23/534-
591. Mobil: +36-30/337-4778. Web: www.
csaladsegito.biatorbagy.hu. E-mail: csaladsegito@
biatorbagy.hu.

IV. BENTA KUPA – verseny-
felhívás
2013. április 26-án, szombaton 8 órától 
hagyományos íjász, dobó- és hajítófegyver 
kupa lesz ismét a biatorbágyi Benta Baran-
ta közösség szervezésében az Iharosi lőtéren. 
A versenyen bárki összemérheti a tudását a 
barantásokkal.

A verseny alatt a nap folyamán mesterségek 
bemutatói	lesznek	az	Iharos	Népművészeti	
Egyesület tagjaitól, délután pedig lovas-
íjász-bemutatóval várjuk a versenyzőket és az 
érdeklődőket. Nevezés a helyszínen, 8 órától. 
Előzetes nevezés Könczei Bencénél április 20-ig, 

a +36-20/917-5300-ás telefonszámon, vagy 
a bentabaranta@t-online.hu email-címen név és 
életkor megjelölésével lehetséges.

Az esemény részletes programja és a 
versenykiírás a www.baranta.org honlapon ol-
vasható.

Inkubált natúrpark
A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesü-
let (BNE) és a Nagykovácsi Természet- és 
Környezetvédő	Egyesület	(NATE)	–	a	Magyar	
Nemzeti Vidék Hálózattal (MNVH) és a Ma-
gyar Natúrpark Szövetséggel (MNSZ) közö-
sen, továbbá Nagykovácsi önkormányzatával 
előadóülést szervez 2014. április 24-én (csü-
törtök) 18 órától a Nagykovácsi Inkubátor-
házban (Kossuth Lajos u. 78.). Előadást tart 
Bajor Zoltán, a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület elnöke A madárvédelem 
lehetőségei egy natúrpark területén címmel. 
A részvétel ingyenes.

Épül a Pátyi út
Március 17-én, hétfőn megkezdődött a Bia-
torbágy–Páty	közötti	bekötőút	felújítása	a	
régi aszfaltréteg felmarásával, majd az új 
terítésével. Az elkövetkező hetekben forgalom-
torlódásra lehet számítani. A munkálatokat 
Biatorbágy felől kezdik meg, és haladnak majd 
Páty irányába. 

A Magyar Közút közbeszerzési eljárás kereté-
ben a Swietelsky Magyarország Kft.-t választot-
ta kivitelezőnek. Az útszakasz teljes felújításáig 
minden autós türelmét kérik. A felmerülő 
kellemetlenség viszont megéri, hiszen évtizedes 
hiányosságot pótolva sikerült elérni a környék 
polgármestereivel összefogva, hogy meg-
újulhasson ez a már balesetveszélyesen rossz 
állapotú, forgalmas útszakasz.

Web-ajánló: www.pecato.hu
Ha ön biatorbágyi polgár és a Pecatónál 
lakik, vagy ha nem ott lakik, de szereti azt a 
környéket és olykor-olykor szívesen jár arra 
kirándulni, vagy ha kirándulni sem jár arra, se 
gyakran, se ritkán, de éppenséggel örömest 
olvasna ama tájék érdekességeiről, az ottani 
lakóközösség életéről, híreiről, akkor feltétle-
nül kattintson rá a néhány hete létrehozott  
www.pecato.hu internetes oldalra.

Bár a honlap ötletgazdája és szerkesztője, 
Égő Ákos szándékai szerint a weboldal elsőd-
leges célja, hogy a pecatavi lakosok ezáltal is 
jobban megismerhessék egymást, és lakóöve-
zetük ügyes-bajos dolgaiban segítséget nyújt-
hassanak egymásnak, bizonyára a város más 
részein lakóknak is érdekes információkkal 
szolgálhat Biatorbágy egy külterületi lakókö-
zösségének életéről ez az újszülött honlap.

Utaljon a helyieknek  
egy százalékot!
Amennyiben szeretné, hogy helyben mara-
dó adóforintjai helyben megvalósuló célokat 
segítsenek, akkor kérjük, hogy a 2013. évi 
személyijövedelemadó-bevallásának elkészí-
tésekor rendelkezzen adója egy százalékáról 
biatorbágyi civilszervezet javára.
– Aranyalma Magyar Műveltség  

Egyesület, adószám: 18715266-1-13
– Biai Református Templomért és  

Gyülekezetért Alapítvány,  
adószám: 19182432-1-13

– Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány,  
adószám: 18688973-1-13

– Biatorbágy és környéke  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete,  
adószám: 18680377-1-13

–	 Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány,  
adószám: 18682726-1-13

– Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes  
Népi Tánc Együttesért Alapítvány,  
adószám: 19179021-1-13

– Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület,  
adószám: 18681756-1-13

– Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület,  
adószám: 19174617-113

–	 Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros 
Egyesület, adószám:18660984-1-13

– Biatorbágyi Tiefe Wurzeln (Mély Gyökerek) 
Alapítvány, adószám: 18688540-1-13

–	 Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány,  
adószám:18687491-1-13

– Csodaposta Egyesület (családi napközi), 
adószám: 18718771-1-13

–	 Egészséges Biatorbágyért Közhasznú  
Egyesület, adószám: 18690950-1-13

– Foci-Tanoda Alapítvány (Viadukt SE),  
adószám: 18494156-1-13

–	 KÓBORKA Biatorbágy és Vidéke  
Állatvédő Közhasznú Egyesület,  
adószám: 18680504-1-13

– Kutyahegyért KHE,  
adószám: 18699227-2-19

– Magyar Vöröskereszt Pest Megyei  
Szervezete, adószám: 19170039-2-13

– Mancs-Rancs Állatmentő Alapítvány,  
adószám: 18705645-1-13

–	 MODINA Európai Szociális Háló Egyesület, 
adószám: 18113468-1-41

– Örökmozgó Alapítvány: 18692639-1-13
– Peca-tó Sporthorgász Egyesület  

(Peca-tó SHE), adószám:19624167-1-13
– Szakály Mátyás Férfikórus,  

adószám: 18692660-1-13
– Turwaller Stammtisch Német  

Nemzetiségi Kultúráért Egyesület,  
adószám: 18709034-1-13




