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HÍD
Van képünk hozzá! 
Biatorbágy város közgyűlési termében 2010 decemberében egy robotkamerás audiovizuá-
lis rendszert építettek ki, amely kifejezetten a képviselő-testületi ülések rögzítésére és köz-
vetítésére szolgál. Az önkormányzati televízió adásai az interneten keresztül, akár mobil-
telefonról is követhetők. A közvetítések után pár nappal az üléseket napirendi pontonként 
és felszólalónként visszakereshetően dolgozzák fel. Az önkormányzati televízió kitalálója 
és fejlesztője a Globomax Zrt., amely egyike az ötven követendő példaként állított sikeres 
magyar vállalkozásnak. A cég az önkormányzati munkát támogató komplex informatikai 
megoldásokat fejleszt, telepít és üzemeltet. Termékeik nagy része elnyerte a Magyar Ter-
mék Nagydíj elismerést. 

2014 októberére a Faluház nagytermében is kiépült egy olyan közvetítési és rögzítési 
rendszer, amelyet megfelelő szakképzettséggel akár egy személy is tud kezelni. A technikai 
fejlesztést itt a Studiotech Hungary Kft. és a Globomax Zrt. együttesen végezte. Egyelő-
re három beépített és egy URH-jeltovábbítóval ellátott kézi kamera, valamint egy digitá-
lis rögzítő és editáló stúdió áll rendelkezésre. A vezérlőt a Faluház nagytermének egykori 
fénypultjában helyezték el. A korábban vásárolt mobil közvetítő rendszert is továbbfej-
lesztették, így lehetővé vált a biatorbágyi önkormányzati televízió kísérleti adásainak meg-
kezdése, a technika tesztelése. Október óta havi nyolc-tíz rendezvényt rögzít és archivál 
a televízió (például A zene világnapja másként, október 23-i városi ünnepség, vállalkozói 
fórumok, Angyalfia vásár, a Pászti Miklós Művészeti Iskola tanári koncertjei). A felvéte-
lekből akár azonnal kiváló minőségű DVD-filmet kaphatnak a műsorok létrehozói. Az 
adások természetesen bármikor visszanézhetően bekerülnek a televízió archív tárába. A he-
lyi önkormányzati televíziózás előkészítésének médiaszakmai irányítója Mester László, az 
önkormányzat szakirányú végzettségű munkatársa, több, a Magyar Televízióban készült 
műsor szerkesztője és rendezője. A felvételeket általában Pataki Béla vágó, operatőr készíti, 
a hangmérnöki feladatokat Suba Péter látja el. Mindketten a Faluház alkalmazottai.

Az önkormányzati televízió Biatorbágy hivatalos honlapján keresztül is elérhető, a 
főoldal jobb oldalán található, televíziót ábrázoló képre kattintva. A januári „műsorkí-
nálatban” a képviselő-testületi ülés mellett a közmeghallgatásról, a Keszi Art Egyesület 
kiállításának megnyitójáról, a magyar kultúra napjának ünnepségéről, a Biatorbágy a vál-
lalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért fórumról, a Pászti-iskola Tánc-zene-művészet: 
Strauss és kortársai a polgári körökben című estjéről készült felvételek láthatók. Nem hi-
vatalos hírek szerint a UPC Magyarország biatorbágyi fejlesztése lehetőséget kínálhat arra, 
hogy a cég helyi műsorkínálatában szerepelhessen a Biatorbágyi Önkormányzati Televízió 
csatornája, így az adások nemcsak az interneten keresztül, hanem a tévékészülékeken is 
foghatók lesznek.
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Közmeghallgatás
Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. január 20-án 18.00 órá-
tól képviselő-testületi ülés keretében közmeghallgatást hirdetett a 
Faluház nagytermébe. Az eseményről a város honlapján, a posta-
ládákba juttatott szórólapokon, az önkormányzati televízió inter-
netes adásán, valamint Tarjáni István polgármester telefonhívásain 
keresztül értesülhettek a biatorbágyi polgárok. Az önkormányza-
ti rendezvény hír volt a piacon, a CBA-„találkozócentrumban”, a 
Pennyben, a Facebookon és a közösségi rendezvényeken is.

A meghívóban három témát ajánlott megbeszélésre Tarjáni Ist-
ván polgármester és dr. Kovács András jegyző. 

Elsőként a Den Braven Magyarország Kft. kárelhárítási tervé-
nek bemutatására és lakossági véleményezésére került sor. A kft. 
alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem. A cég közel tizenhét éve 
működik Biatorbágy ipari és kereskedelmi övezetében. A kárelhá-
rítási terv elkészítése és nyilvános bemutatása az új jogi környezet, 
a telep katasztrófavédelmi engedélyének kiadása miatt vált szük-
ségessé. Az anyavállalatot 1974-ben alapították családi vállalko-
zásként Hollandiában. Azóta a világ legnagyobb termelőjévé vált a 
tömítőanyagokat előállító és forgalmazó vállalatok sorában. A ter-
mékeket az anyavállalat székhelyén, valamint dán, francia és né-
met gyáregységekben gyártják, a legszigorúbb biztonsági előírások 
betartása mellett. Számos iparág, mint például az építőipar, a jár-
műipar, a hajógyártás, az üveggyártás nélkülözhetetlen eszközeit, 
valamint az otthoni barkácsolás fontos elemeit (például sziliko-
nok, akrilok, CO-polimerek, gittek) állítják elő. 1997-ben született 
meg a döntés, hogy a vállalat vezérképviseletet létesít a magyar piac 
számára is Biatorbágyon. A Den Braven Magyarország Kft. fő te-
vékenysége tömítőanyagok, ragasztók, rögzítőanyagok, szigetelő-
anyagok, technikai spray-k, alapozók, tisztítók, kiegészítők keres-
kedelme és elosztása hazánkban.

Szakács Andrea, a biatorbágyi iroda vezetője a közmeghallgatá-
son elmondta, hogy telephelyükön tíz munkatárssal, vegyi anya-
gok nagykereskedésével foglalkoznak. Ezek a vegyi anyagok főleg 
technikai rendeltetésű aeroszolok, spray-k, amelyek zárt raktárban 
vannak elhelyezve. Az értékesítés területi képviselőkön keresztül 
zajlik.

A cég tevékenységét ismertető nyilvános fórumon a kormány-
hivatal népegészségügyi illetékese, valamint katasztrófavédelmi és 
tűzoltósági szakemberek is megjelentek. A közmeghallgatás e na-
pirendjének kapcsán senki nem kívánt kérdést feltenni, így Tarjáni 
István polgármester, megállapítva, hogy eleget tettek tájékoztatási 
kötelezettségüknek, megköszönte az illetékesek részvételét, és át-
tért a következő napirendi pont ismertetésére.

A város 2015. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-tes-
tület a 2014. novemberi ülésén fogadta el és tette nyilvánosan 
megtekinthetővé. Tarjáni István a napirend tárgyalása előtti be-
vezetőjében elmondta, hogy az önkormányzatok hitelállományát 
a kormány két részletben átvállalta. Ez tiszta helyzetet teremtett 
minden önkormányzat részére, így Biatorbágynak is. Hitelt fel-
venni ezentúl csak kormányengedéllyel lehet. Nem kizárt, hogy az 
új iskola építéséhez a pályázati források mellett a jövőben szük-
ség lehet ilyen lépésre. Biatorbágy polgármestere mindezek után 
a megjelenteknek – illetve az önkormányzati televízió internetes 
élő adását követő nézőknek – vázlatosan ismertette a költségvetési 
koncepció legfontosabb elemeit. Tájékoztatójában a város egyik 
legsúlyosabb problémájaként említette az oktatási és nevelési in-
tézmények helyszűkének megoldását, illetve részletezte az önkor-
mányzat ez irányban tett eddigi lépéseit. A Szily-kastély felújítása 
után 2014-ben állami közreműködéssel megkezdődött a Sándor–
Metternich-kastély felújítása. Az örökségvédelmi hatóságokkal 
egyeztetve elkészült az épület 16 tantermes iskolai hasznosításá-
nak koncepcióterve. Idén a Szentháromság téri, korábban a téesz 
által használt és igen leromlott állapotban lévő épületszárnyban 
kezdődhet meg a munka, ahol 5 + 2 iskolai tanterem fér el. E be-
ruházáshoz az állam 110 millió forinttal járul hozzá, ez nagyjából 
öt tanterem belső kialakításának költségét fedezi. Az épületszárny 
teljes megújításához a költségvetésben további 390 millió forintot 
kell biztosítani. A műemlékvédelmi hatóság hozzájárult, hogy a 
kastély új épületelemekkel bővüljön. A koncepcióterv alapján az 
új tantermek kialakítása mellett átalakul az ebédlő, épül egy kü-
lönálló tornaszoba, egy fél tornaterem és egy 20 × 40 méter mére-
tű, úgynevezett B típusú tornacsarnok. Ez utóbbiban elférne egy 

szabványos méretű kézilabdapálya, valamint lenne egy 
száz-egynéhány fős lelátó is.

Az év további előkészített fejlesztései közül legfonto-
sabb feladatként Tarjáni István a viadukt alatti körfor-
galom építését emelte ki, amely teljes egészében állami 
fennhatóság és irányítás alatt valósulhat meg. Biator-
bágynak „csak” a pályázatban biztosított hozzájárulá-
son felüli költségeket kell viselnie. A kialakulóban lévő 
menetrend szerint a csomópont az év második felére ké-
szülhet el, bekerülési költsége a tervezői becslés szerint 
közel 580 millió forint, amelyből uniós támogatásként 
jelenleg 130-140 millió forintra lehet számítani. Az ön-
kormányzat természetesen mindent elkövet annak érde-
kében, hogy további támogatási forrásokat vonhasson be 
az építéshez.

Tarjáni István ejtett néhány szót a január 1-jétől beve-
zetett új útdíjrendelet biatorbágyi vonatkozásáról is. Az 
elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a belső 
gépjármű-közlekedés, illetve a városból ki- és hazajutás 
szempontjából Biatorbágy számára pozitív változás kö-
vetkezett be. A hátrányt, amelyet az évi ötezer forintos 
útdíj megfizetése okoz, talán ellensúlyozza a forgalom-
csökkenés. Azok az autósok, akik eddig Herceghalom, 
Zsámbék, Bicske és talán még a távolabbi településekről 
is a Biatorbágy határán áthaladó M1-es úton érték el az 
autópálya ingyenes szakaszát, most hamarabb felhajta-
nak a sztrádára. Jelenleg szinte várakozás nélkül ki lehet 
jutni a városból a reggel 7–8 óra közötti időszakban is, 
délután pedig szinte várakozás nélkül el lehet érni a te-
lepülésre vezető körforgalom lejáratát. Korábban kife-
lé akár egy-két, hazafelé pedig rendre több kilométeres 
autó sor is állt.

Az állampolgárok közérdekű kérdései és javaslatai 
napirendi pont során voltak leginkább aktívak a megje-
lentek. Szóba kerültek többek között út-, járda-, csapa-
dékvíz-elvezetési, közlekedési és közbiztonsági, valamint 
oktatással összefüggő problémák és kérdések. Volt, aki 
többször is szót kért és kapott. A képviselő-testület tagjai, 
illetve a polgármesteri hivatal munkatársai szorgalmasan 
jegyzetelték az észrevételeket, bejelentéseket, a megoldan-
dó feladatokat. A hozzászólók közül többen is pozitívan 
értékelték az elmúlt években történt változásokat, példa-
ként említve a városgondnokság munkáját és hozzáállá-
sát, illetve a Faluház műsorkínálatát és működését.

Tarjáni István zárszavában megköszönte minden je-
lenlévő részvételét és észrevételeit. Azzal a gondolattal 
búcsúzott, amelyet az egyik hozzászóló úgy fogalmazott 
meg, hogy ő szeret Biatorbágyon élni. A polgármester, 
a képviselők és a polgármesteri hivatal, tehát az önkor-
mányzat akkor végzi jól a munkáját, ha nemcsak jelmon-
dat marad a „jó itt élni, jó itt lenni” kifejezés, hanem ha 
ezt a polgárok is így gondolják. 

A közmeghallgatásról készült videofelvétel megte-
kinthető az internetes önkormányzati televízió archív 
anyagai között, és az ülésről készült szöveges jegyzőkönyv 
is elérhető Biatorbágy honlapján.

Mester László

Gáz van!
Ha megkapjuk és be is fizetjük a gáz-
számlákat, akkor mindenképpen. De mi 
a helyzet, ha valami hiba csúszik a rend-
szerbe, és megjelenik a szolgáltató, hogy 
tartozás miatt kikapcsolja a közműszol-
gáltatást? Milyen út vezet ahhoz, hogy 
ilyen slamasztikába kerüljünk?

Első lépés, hogy hatvan napot meghaladó fizetési késedelembe es-
sünk. Akár mert nem kaptuk meg a számlát, mert például megette a 
kutya, vagy a szomszédhoz dobták be véletlenül, vagy mert elfelejtettük 
befizetni, vagy mert nem tudtuk miből befizetni.

Második lépés, hogy nem kértünk fizetési haladékot vagy részlet-
fizetési lehetőséget a szolgáltatótól, vagy kértünk, de az egyeztetés ered-
ménytelen volt.

Harmadik lépés, hogy a szolgáltató a tartozásról és a kikapcsolás le-
hetőségéről már legalább kétszer írásban értesített bennünket, és mi a 
második értesítését is válasz nélkül hagytuk, vagy azért, mert hosszabb 
ideig nem tartózkodtunk itthon, vagy mert elfelejtettünk elmenni érte 
a postára, így a tartozásunkat sem rendeztük. Az első értesítés postai 
vagy – ha ahhoz előzetesen hozzájárultunk – elektronikus úton történ-
het. A második értesítést viszont mindenképpen tértivevényes levélben 
vagy átvétel igazolására alkalmas más módon kell megtenni. Figyelem! 
A „nem kereste” jelzéssel visszaküldött levelek – az ellenkező bizonyítá-
sáig – a kézbesítés megkísérlését követő tizedik napon kézbesítettnek 
minősülnek!

Negyedik lépésként szintén elmulasztjuk átvenni a szolgáltató azon 
értesítését, amelyben megjelöli a kikapcsolás elvégzésére felkínált öt na-
pot, vagy ilyen értesítés külön nem is érkezik. A fenti szabályok a lakos-
sági fogyasztókra vonatkoznak. A nem lakossági fogyasztók esetén a 
jogszabály rövidebb határidőket állapít meg.

Lakossági fogyasztó esetében nem kerülhet sor a közműszolgálta-
tás kikapcsolására munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti 
napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, jogsza-
bályban meghatározott pihenőnapon.

Amennyiben a kikapcsolásra érkezett szakembereket nem engedjük 
be az ingatlanunkba – ehhez jogunk van –, akkor jó, ha tudjuk, hogy 
ingatlanunkon kívül is megszüntethető a szolgáltatás. A gázművek pél-
dául kiáshatja az utcai vezetéket, és ott is elzárhatja. E pluszmunka te-
temes díját pedig a fogyasztóra terhelheti.

Érdemes azonban azt is tudni, hogy Biatorbágyon közterületbon-
tással járó tevékenységet – az életveszély elhárításának kivételével – sen-
ki sem végezhet Biatorbágy Város Önkormányzatának előzetes enge-
délye nélkül. A 19/1994. (V. 31.) KHVM-rendelet és a 9/2007. (05. 03.) 
számú önkormányzati rendelet értelmében közterületet, azaz a köz-
használatra szolgáló állami vagy önkormányzati területet rendeltetésé-
től eltérően használni csak az önkormányzat által előzetesen megadott 
közterület-használati hozzájárulás alapján és szerint lehet.

Mit tegyünk, ha gáz van? Mit tegyünk, ha azzal fenyeget a szolgál-
tató, hogy elzárja a csapot? Amennyiben nem érezzük magunkat vét-
kesnek, és nem tartjuk jogosnak az eljárást, nyerjünk haladékot az ügy 
tisztázására azzal, hogy élünk jogainkkal. Ha felmerül bennünk annak 
gyanúja, hogy engedély nélküli közterületbontásra készül a szolgáltató, 
ezt haladéktalanul jelentsük be, és kérjük az önkormányzat segítségét!

Dr. Juhász Andrea Julianna
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ÜzENő FÜzET
Biatorbágyi Általános Iskola

Mi újság mifelénk?
Amikor három évvel ezelőtt iskolánk meg-
alkotta új pedagógiai programját, akkor 
egyéni arculatú, az oktatás színvonalát 
állandóan fejlesztő, gyermekközpontú is-
kolát tervezett. Ma már tényekkel támaszt-
ható alá a célok eléréséért folytatott okta-
tó-nevelő munka eredményessége.

Harmadik éve bizonyul sikeres oktatá-
si formának matematikából és magyarból 
a nívócsoportos oktatás, ahol a felzárkóz-
tatástól a tehetséggondozásig differen-
ciált képességfejlesztés folyik. A diákok 
választhatnak, hogy heti három, négy vagy 
öt tanórában tanulják az angol nyelvet, il-
letve heti három vagy négy órában a német 
nyelvet. A csoportok átjárhatósága motivá-
ló erő. 

Már 6. osztályos az első diákcsoport, 
amely emelt szinten tanulja a matemati-
kát, és ebben a tanévben elindult az első 
tagozatos 5. osztály is. A reál tagozatosok 
az emelt óraszámú matematika mellett 
mélyebben ismerkednek az informatika és 
a természettudományi gyakorlatok tantár-
gyakkal. A humán tagozatosoknak emelt 
óraszámban zajlik a magyar nyelv és iroda-
lom oktatása, sajátos tantárgyuk a dráma 
és tánc, továbbá magasabb óraszámban 

tanulják a vizuális kultúrát. Az érdeklődő, 
fogékony, jól motiválható tanulók nagy-
szerű osztályátlaggal dicsekedhetnek. 

A tanulmányi versenyszezonnak még 
csak az elején járunk, máris megszülettek 
az első, város- és megyehatárt átlépő si-
kerek: a Bolyai anyanyelvi verseny megyei 
fordulóján a 7. évfolyamos csapatok első 
és hatodik helyezést értek el, a nyolcadiko-
sok második és hatodik helyezettek lettek. 
A 7. évfolyamon megyei bajnokcsapatunk 
az országos döntő szóbeli részén első he-
lyezést ért el, összesítésben pedig az elő-

kelő hetedik helyezést. A Bolyai-matema-
tikaversenyen megyei negyedik helyezést 
szereztek nyolcadikosaink. További szép 
sikerek várományosai vagyunk, tanítvá-
nyaink minden műveltségi területen képe-
sek kiemelkedő eredményekre.

Büszkék vagyunk a félévet kitűnő ered-
ménnyel záró tizenöt felsős diákunkra, 
akik közül nyolc tanuló nyolcadikos. Ki-
tűnő bizonyítványuk jó belépő, tudásuk 
biztos alap a középiskolai évekhez.

Az eredmények további célok elérésére 
ösztönöznek bennünket. Szeretnénk, ha a 
tagozatos oktatás vonzereje túlnőne a vá-
ros határain; szeretnénk, ha minimálisra 
csökkenne a hat-nyolc osztályos iskolákba 
való elvándorlás.

Biatorbágyi Általános Iskola

PMAMI

Sikeres  
alkotóműhely
Háromnegyed óra nagyon hosz-
szú, ha egy elfáradt gyermek alig 
várja az iskolapadból kiugrasztó 
kicsöngetést. Annál rövidebb, 
ha ugyanott üldögélve időtlenül 
belefeledkezne alkotótevékeny-
ségébe, amit a csengő éppen rö-
vidre zár. Egy délelőtti tanórán 
nincs lehetőség papírmerítésre, 
üvegrogyasztásra, agyagedé-
nyek, -szobrok, papírmasék ké-
szítésére. Ági néninél, a PMAMI 
délutáni képzőművészet-óráin 
megszűnik az idő. A gyere-
kek örömmel maradnak nála 
hosszú órákig is, ha tehetik. 
Élvezik a szabadságot, hogy 
önként választhatnak tevé-
kenységet a sokrétűség palet-
tájáról, és azt, hogy hosszú 
távú – féléves-éves – tema-
tikák mentén végezhetik 
munkájukat. 

A Pászti Miklós Művé-
szeti Iskola alkotóműhelyé-
be járók közül friss babérokkal büszkélkedhet Novák Franciska, 
aki Győrben a III. Rajz- és Festőversenyen országos harmadik 
helyezést ért el novemberben. Ugyanezen verseny másik kate-
góriájában Laczkó-Angi Zsófia is elnyerte az országos harmadik 
díjat, aki szeptembertől képzőművészeti szakközépiskolában 
szeretne majd tovább tanulni.

Tápiószentmártonban az Országos Grafikai Versenyen 
Csáky Rebeka, Laczkó-Angi Zsófia és Zalka Hédi képviselte Bia-
torbágy városát – Csáky Rebeka kategóriájában első helyezést 
kapott.

Nemzetközi rajzpályázatot rendezett a székesfehérvári Vad-
madárkórház decemberben, amelynek fővédnöke Herczegh Ani-
ta, a köztársasági elnök felesége volt. A rangos megmérettetésre 
közel 2600 pályamű érkezett Magyarországról és több szomszé-
dos országból, amelyek közül a PMAMI-s Kiss Dorottya művét 
harmadik helyezéssel, Laczkó-Angi Zsófia munkáját különdíjjal 
jutalmazták.

Görömbeyné Szalay Ágnes és tehetséges tanítványai nagy 
erőkkel készülnek a művészeti iskolák februári festészeti ver-
senyére is.

A művészeti iskolában tanulók alkotásai nemcsak versenyek-
re, kiállításokra születnek, hanem rendszeresen megjelennek de-
korációként a PMAMI zenei rendezvényein, valamint a gyerekek 
munkáiból évente kétszer összeállított faluházi tárlatokon is.

Fülöp Julcsi 

Iskolanyitogató
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük Iskolanyitogató 
programsorozatunkat. 
•	 2015.	 február	 6.,	 péntek,	 18	 óra,	 Szily-kastély.	 Program:	 „Ilyen	

a mi iskolánk!” Ízelítő iskolánk életéből. Hogyan készüljünk az 
iskolára? Doboziné Herder Éva logopédus és Hompoth Csilla fejlesz-
tőpedagógus előadása: Ismerkedés a leendő elsős tanító nénik-
kel. Kötetlen beszélgetés. Szülők jelenlétére számítunk! Megér-
tésüket köszönjük!

•	 2015.	március	21.,	szombat,	10	óra,	Szily-kastély:	játékos	foglal-
kozások a gyermekekkel a leendő tanító nénik vezetésével.

•	 2015.	 március	 24.,	 kedd,	 8-tól	 10	 óráig	 bemutató	 órák.	 Helye:	
iskolánk tagépülete, Karinthy F. u. 4. földszint (4. a, 4. e).

•	 2015.	március	25.,	 szerda,	8-tól	10	óráig,	Szily-kastély	középső	
épületszárnya (4. d): tanítási órákon láthatják a leendő elsős ta-
nítókat.

Ezeken az alkalmakon a szülők tanórákat láthatnak a leendő el-
sős tanítók vezetésével. A tanórákra az Iskolanyitogató programon 
lehet jelentkezni. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt! Biatorbágyi Általános Iskola, Sándor-kastély: Szentháromság 
tér 6.; Szily-kastély: Kálvin tér 4. (alsó tagozat); tagépület: Karin-
thy F. utca 4. Érdeklődni a bia.iskola@gmail.com oldalon és a +36-
30 382-3364-es vagy a +36-23 310-168-as telefonszámokon lehet.

Nebuló-bál
A Biatorbágyi Általános Iskolát támogató Nebuló Alapítvány feb-
ruár 21-én este 6-tól hajnali 1-ig jótékonysági bált rendez a Falu-
házban szülők és nevelők, valamint mindazok számára, akik egy 
közösen és jókedvűen eltöltött esti program mellett a 2500 forin-
tos belépőjegy megvásárlásával az alapítvány céljait is szívesen se-

gítenék. A belépőjegy magában foglalja a vacsora és egy fogadóital 
árát. Az est során műsort ad a 3. h osztály. Az ilyenkor szokásos 
tombola mellett Lux Beáta történelmi divatbemutatója szórakoz-
tatja a vendégeket. Tánczenéről a Jó Hangulat duó gondoskodik. 
Jegyek kaphatók Mihalovicsné T. Ilonánál az iskola titkárságán, va-
lamint asztalfoglalás és jegyrendelés is lehetséges a +36-21 303-
3618-as telefonszámon, tanítási napokon 10 és 15 óra között.

Alsós farsang
Az idén is megtartjuk alsósaink farsangi mulatságát. A 3–4. évfo-
lyam bálja február 13-án lesz, az 1–2. osztályosoké pedig január 
30-án már le is zajlott.

A 16 órakor kezdődő rendezvényen megtelt a teljes nézőtér a 
Faluház nagytermében. A 2. h álommanói nyitották meg és foglal-
ták keretbe az osztályok táncbemutatóit. Minden osztály csodás, 
egységes jelmezekben és színvonalas tánccal lépett fel a színpadra. 
Voltak kéményseprők, manók, fűszoknyás táncosok, rapperek, fa-

bábok, charlestontáncosok, pingvinek. Nagy volt az izgalom mind 
a gyerekekben, mind a kollégákban, hiszen egy-egy ilyen produk-
ció hosszas gyakorlás és szervezés eredménye. Az idei évben a tom-
bola és a diszkó mellett az egyéni jelmezverseny is tovább színesí-
tette az estét. Alsó tagozatunk tanítói meglepetéstánccal készültek 
a gyermekeknek. Az ABBA együttes zenéjére léptek fel, szinte teljes 
létszámmal.

Hisszük, hogy az ilyen közös programok elősegítik, megerősí-
tik a szülő-gyermek-pedagógus kapcsolatot, amely egyben egy vi-
dám, felhőtlen közösségépítés is.

Szilágyiné E. Katalin

A 8. osztályos kitűnő tanulók: Piroska Márton, Gróf Botond, Kali Boglárka, Jászfalusi Borka, Pankotai Krisztián, 
Szabó Kristóf, Pintér Laura, Gábor Panna Rebeka



2015. február

9

Biatorbágyi Körkép

8

ÜzENőFÜzET
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

Karácsonyi készülődés

December az egyik legkedvesebb hónap a gyermekek számára. 
Iskolánkban is sok kedves és szép rendezvényen vehettek részt a 
tanulók. December 3-án délután közel ötven résztvevővel ismét 
megnyílt az ovisuli, csaknem két órán át tartó rendezvénnyel. Né-
hány nap múlva aztán tanulóinkhoz is megérkezett a Mikulás, 
két krampusszal együtt. Az iskolai Mikulás minden gyermeknek 
hozott édességet, a krampuszok pedig alaposan bekenték a gyer-
mekeket lekvárral. Az osztályok is készültek a Mikulás érkezésére, 
így minden tanteremben felcsendült egy-egy ének, vagy elhangzott 
valamilyen, az alkalomhoz illő vers. Szünetben pedig a fúvós hang-
szereken játszó tanulóinkból két évvel ezelőtt alakult iskolai zene-
karunk, a Ritsmann Kapelle szórakoztatott mindenkit.

Az iskolába kifüggesztett nagy adventi naptár minden napra 
egy-egy hasznos vagy bölcs gondolatot tartalmazott németül. Le-
hetőség volt saját adventi koszorú készítésére is Csáky-Nagy Krisz-
tina segítségével.

Kissné Gémes Anetta tanárnő vezetésével a tavaly elkészített isko-
lai betlehemet a rajzszakkörös tanulók tovább csinosították.

Minden hétfőn meggyújtottunk egy-egy gyertyát – a hit, a re-
mény, az öröm és a szeretet jelképét – az iskolai adventi koszorún, 
és az alsós tanulók előadásában szép gondolatokat hallgattunk az 
adventről, azaz az eljövetelről. 

Hétfő reggeli adventi ünnepségeink végén a tanulók közösen 
énekelték az Adventi hírnök kezdetű dalt, természetesen a Rits-
mann Kapelle zenei kíséretével.

Az egész iskola ünnepelt december 13-án, amikor is a szépen 
díszített, kivilágított iskolaudvaron az adventi gyertyagyújtás mű-
sorában szinte minden tanuló szerepelt: énekelt, verset mondott, 
jelenetet adott elő vagy zenélt.

Decemberben iskolánk tanulói kétszer is felléptek a Gizella 
Otthonban. Vágó Tímea és Geiger Kata tanítók a 3. a és a 3. b osz-
tályt készítették fel, a felsős tanulókat pedig Hamzáné Hamza Ág-
nes, Hajzukné Rack Noémi és Koczor Viktória tanárok. A Ritsmann 
Ka pelle az idősek otthonában is zenélt, ez Geiger Kata vezetésével 
valósulhatott meg. Műsorunk végén az idős gondozottakkal közö-
sen is énekeltünk.

Felsős tanulóinkat a már említett tanárok felkészítették az An-
gyalfia vásáron való szereplésre is, ahol sokan voltak kíváncsiak a 
gyermekekre. December 19-én délelőtt ünnepeltük iskolánkban a 
karácsonyt. A műsor első részében egy betlehemest láthattunk. Az 
előadást Tóthné Skolnyik Ilonka és Kiss Lászlóné tanítónők rendezték 
és tanították meg a 4. b és a 4. f osztálynak. A karácsonyi műsor 
második részében felsős tanulók szavaltak magyarul, adtak elő 
egy jelenetet németül, továbbá harsonán játszott Báder Adolf (8. b 
osztályos tanuló), trombitált Nagy Antal (8. b), végül zenélt a Rits-
mann Kapelle. A felsősök felkészítő tanárai Bauer Szilvia, Geiger 
Katalin és Koczor Viktória voltak.

A műsorzáró közös éneklés előtt intézményünk igazgatója, 
Rack Ferencné egy hírt jelentett be: a Citi Magyarország és a Ju-
nior Achievement Magyarország (JAM) közös pénzügyi-gazdasági 
képességfejlesztő programjának köszönhetően idén iskolánk is 
bekerült a támogatott iskolák közé. (Évente huszonhat iskolát tá-
mogatnak.) A program négy fő elemből tevődik össze: iskolánként 
egy kiválasztott pedagógus – nálunk Hutka Krisztina tanárnő – egy 
negyvenórás továbbképzésen sajátíthatta el azokat a módszereket, 
amelyek lehetővé teszik a vállalkozási és gazdasági ismeretek él-
ményszerű oktatását. További elemek: a gazdasági-pénzügyi isme-
retek fejlesztése az iskolában, játékos gazdasági napok szervezése 
az intézményben, technikai eszközök adományozása az iskolának. 
Ez utóbbi intézményünknek egy laptopot és egy projektort jelent. 
Az új eszközökkel zajló játékos gazdasági napra tavasszal egy kü-
lön projektnap keretében kerül majd sor. A Citinek is és a tanár-
nőnek is köszönjük a lehetőséget.

Koczor Viktória, 
a humán munkaközösség vezetője

Új esztendő, vígságszerző…
A hosszú téli szünet után január 7-én is-
mét megnyitott az ovisuli. Az alsó tago-
zatos munkaközösség a testnevelő taná-
rokkal együtt sportfoglalkozást szervezett 
az iskolánkba készülő óvodások számára. 
Ezenkívül Tillinger Rita fejlesztőpedagó-
gus előadását is meghallgathatták a szü-
lők. Az előadás témája az iskolaérettséget 
segítő hasznos javaslatokat, feladatokat, 
tevékenységeket ölelte fel. Több mint két 

tucat kisgyermek és szüleik vettek részt a 
rendezvényen.

Január 22-én ünnepeltük a magyar 
kultúra napját intézményünkben. A hu-
mán munkaközösség tagjai közül Kissné 
Gémes Anetta, Koczor Viktória és Krizsán Il-
dikó tanárnők szervezték az ünnepséget. 
Rövid megemlékezés után megnyitottuk 
az iskolai könyvtárban berendezett kiállí-
tást, amelynek témája a népi kultúra volt. 

A gyerekek láthattak népi hangszereket, 
csuhéból készült kisebb játékokat, népi 
kerámiákat, szőtteseket, népviseletet, to-
vábbá a rajzórákon és -szakkörökön ké-
szített munkákat, olyanokat, amelyeknek 
témája szintén a magyar népi kultúra volt. 
A megemlékezésen hirdettük ki az olvasó-
verseny második fordulójának eredmé-
nyét is.

Biai Református Általános Iskola

Félévi gondolatok
Még csak most írtunk szeptember 1-jét, 
még csak most kezdődött el a tanítás, már-
is a félévi értekezletek folynak, és a félévi 
értesítőket készítjük. Bizony, hamar eltelt 
ez a néhány hónap. Kis elsőseink már ön-
tudatos, fegyelmezett, írni és olvasni tudó 
diákok. Ugyanúgy itthon érzik magukat az 
iskolában, mint a nagyobb diákok. Meg-
szokták a rendszerességet, a mindennapi 
feladatokat, örömmel vesznek részt nem-
csak a közös munkában, hanem a közös já-
tékokban, programokban, versenyeken is. 
Szeretnek iskolába járni, szívesen járnak a 
napközibe, már ők is igazi közösséggé for-
málódtak.

Az elmúlt félév során is számtalan le-
hetőséget biztosítottunk az iskolai élet 
még színesebbé tételére, gyermekeink ké-
pességeinek minden irányú fejlesztésére, 
jó közérzetük biztosítására. A nyári gyü-
lekezeti gyermektábor után elsőseink már 
augusz tusban „közös kenyérsütésen” vet-
tek részt Herceghalmon, persze sok játék-
kal fűszerezve. Itt a „piknikezés” is nagy 
élmény volt.

De voltunk szüreten, kürtőskalács-
sütésen, sportversenyeken, kiránduláso-

kon és egyéb igényes együttléten is. Több 
gyermekünk rendszeres úszásoktatásra 
is jár. Színházat is láttunk, Pesten a Ko-
libri Színházban, valamint felkerestük a 
Faluházat is. Adventben a Gizella Otthon 
lakóinak igyekeztünk örömet szerezni lá-
togatásunkkal és kis produkciónkkal. Ad-
venti műsorral vettünk részt a torbágyi, 
illetve a fenntartó biai református gyüle-
kezet adventi alkalmain is. Az adventi ké-
szülődés, például a mézeskalácssütés még 
színesebbé tette életünket. Az Angyalfia 

vásáron mind a szereplőgárdánk, mind a 
néptánccsoportunk nagyon igényes, szép 
műsort adott elő. Az október 6-i és 23-i 
megemlékezéseink is maradandó élményt 
nyújtottak. December 6-án a „Mikulás bá-
csi” látogatott meg minket. Karácsonykor 
igen szép ünnepélyünk volt.

Az elmúlt félévben számtalan verse-
nyen megmérettünk, komoly eredmé-
nyeket érve el. Büszkék vagyunk gyerme-
keinkre:

Kontra Dávid – ezüst minősítés (Tisza-
kécske, mesemondás); Novák Nóra – má-
sodik helyezés (Térségi Versmondó Talál-
kozó); Hajnóczi Márk – 1. helyezés, Veress 
Fanni – 2. helyezés, Kálmán Kristóf – 3. 
helyezés (házi mesemondó verseny); Ve-
ress Fanni – 3. helyezés (Országos Adventi 
Szavaló és Dicséreténeklő Verseny); Haj-
nóczi Márk – ezüst minősítés (Református 
Iskolák Országos Mesemondó Versenye); 
Varga Kiara és Leveles-Barta Zsuzsanna – 
arany minősítés, Hunyadvári Eszter Kincs 
és Tóth Zsombor Balázs – ezüst minősítés 
(Balatonfüredi Országos Zsoltáréneklő 
Verseny); Kisgergely Csaba és Csordás Zsom-
bor – bronz minősítés (Országos Szépíró 

Verseny); Veress Fanni – 1. helyezés, Kálmán 
Kristóf – 3. helyezés (Térségi Versmondó 
Találkozó); Székely Mihály és Varga Domi-
nik – ezüst minősítés (Tiszakécskei Orszá-
gos Meseíró Verseny); Varga Dominik – 2. 
helyezés, Székely Mihály – 3. helyezés (Kun-
hegyesi Országos Adventi Szavalóverseny); 
Székely Mihály – 2. helyezés, Sípos Bence – 4. 
helyezés (Biatorbágyi Ökumenikus Műve-
lődési Egyesület, versmondó találkozó); 
Tóth Zsombor Balázs – ezüst minősítés (Bu-
dapest, Karácsony Sándor országos zsol-
táréneklő verseny). A harmadikosok részt 
vettek-vesznek a Bolyai magyar matemati-
ka-csapatversenyen is.

Az elmúlt félév eseményeinek csak tö-
redékét tudom megemlíteni. Jóleső érzés-
sel gondolhatunk vissza az eltelt időszak-
ra, mert minden területen igyekeztünk 
megfelelni az elvárásoknak, békességben, 
szeretettel és magas színvonalon teljesíteni 
feladatunkat. Oktató-nevelő munkánkban 
szem előtt tartottuk iskolánk jelmondatát: 
„Ragyogjon a ti világosságotok!” Szeret-
nénk továbbra is ezen értékrend szerint, 
igényesen végezni munkánkat.

Ábrahám Ferencné

Fotó: Kissné Gémes Anetta rajztanár
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MIÉNK ITT A TÉR
Item de terra Biua… I.
A fenti idézet egy 1192-ből származó ok-
iratban található. Történészek egységes 
álláspontja szerint ez Bia település első írá-
sos említése, így fennállásának nyolcadik 
centenáriumát 1992-ben ünnepelte Bia-
torbágy közössége. Az okiratban említett 
Árpád-kori település nyilvánvalóan – és ré-
gészeti kutatások alapján bizonyítottan – a 
mai református temető dombján és annak 
környékén, a későbbiekben Telek és Szug-
lya néven emlegetett területen helyezke-
dett el. A település templomának – amelyet 
Szent Kereszt néven ismernek – romja a 
temetődomb tetején áll. 

Bia falu történetéről a Mohács előtti 
időkből közigazgatási adat nem maradt 
fenn. Annyi tudható, hogy 1546-ban még 
lakott volt, majd a török időkben elnépte-
lenedett. A visszatelepülés a 17. század fo-
lyamán több hullámban zajlott, azonban 
ekkor a lakosság zöme már az ez idő tájt 
kialakuló uradalmi központok, elsősorban 
a mai Sándor–Metternich-kastély környé-
kére telepedett. Az ősi falu a település peri-
fériájává vált. Elsősorban zsellérek és a kas-
télyok kiszolgálószemélyzete költözött ide. 
Még a 20. század végén is meglehetősen 
lekezelték, gúnyolták az ittenieket. Azon-
ban ennek köszönhetően a ma is meglévő 
kacskaringós utcácskák, az utcák mentén 
hol fésűsen, hol halmazosan álló épületek 

híven megőrizték az ősi falu eredeti szerke-
zetét és némiképp arculatát is.

A rendszerváltás idején e településrész 
történetében is jelentős változás állt be. 
Biatorbágy agglomerációs helyzete, a fo-
kozatos közművesítés, illetve az utak egy 
részének leburkolása következtében az ősi 
falurész is jelentősen felértékelődött. Elő-
ször a kilencvenes évek elején néhány nem 
túlzottan tehetős fiatal értelmiségi család 
költözött ide. Elsősorban a hely szelleme 
érintette meg őket, bár az akkor még rend-
kívül alacsony ingatlanárak is erőteljes 
vonzerőt gyakoroltak rájuk. Az ezredfor-
dulóra jelentősen felgyorsult a lakosság-
csere. A néhány igényesen és korhűen fel-
újított régi épület mellett egyre több olyan 
épület és építészeti megoldás jelent meg, 
amely már egyáltalán nem volt tekintet-

tel az archaikus környezetre. Sorozatban 
épültek nyugati építészeti lapokból össze-
ollózott, tökéletesen tájidegen elemekből 
összezagyvált építmények. Sajnos az ős-
lakosság egy része is kedvet kapott erre a 
hivalkodó szemléletre, és nem egy régi pa-
rasztházat is sikerült építészeti torzszülöt-
té alakítaniuk. 

A 2000-es évek elején először a civil 
szféra kezdett mozgolódni e tendenciák to-
vábbterjedésének megakadályozása érde-
kében. Nem utolsósorban az akkor újjáala-
kult Biatorbágyi Tájvédő Kör nyomására 
az önkormányzat értékvédelmi kataszteri 
anyag elkészíttetése mellett döntött 2005-
ben. Ebben tételesen szerepelt Biatorbágy 
táji és építészeti értékeinek felsorolása, 
ugyanakkor javaslatot is tartalmazott az 
egyes objektumok védelmének mértékére, 
kiterjedésére. E kataszteri felmérés anya-
gait felhasználva megszületett az önkor-
mányzat 4/2006. számú, az építészeti érté-
kek helyi védelméről szóló rendelete. A ma 
is hatályban lévő rendelet tartalmazza a 
helyi egyedi védelem alá került értékek lis-
táját, körülhatárolja a településképi szem-
pontból védett területeket, szabályozza, 
illetve behatárolja az ezeken lezajló építési 
tevékenységeket. Ugyanakkor lehetőséget 
biztosít a védettség következtében felme-
rülő többletköltségek támogatással való 
kompenzálására is. Néhány évvel a rende-
let hatálybalépése után, szintén civil kezde-
ményezésre, az önkormányzat létrehozta 
Biatorbágy főépítészi státusát, és pályázati 
úton kinevezte első főépítészét. Fenti ese-
mények bizakodással és szép reményekkel 
töltötték el a helyi értékekre és a település 
arculatára érzékeny biatorbágyi polgáro-
kat.

Folyt. köv.
Balassa János

Hótrabi a város közepén
„Keressük annak a Trabant 601 típusú, rendszám nélküli gép-
járműnek a gazdáját, aki vélhetően 2015. január 25-én vasárnap 
a délutáni vagy kora esti órákban előre megfontolt szándékkal a 
város főterére parkolt, majd elhagyta a helyszínt. A szemtanúk el-
mondása alapján valószínűsíthető, hogy a cselekményt csoporto-
san hajtották végre. Feltételezhető, hogy a tettesek azonosak azok-
kal az ismeretlen személyekkel, akik tavaly ilyenkor egy Polski Fiat 
126-ossal követtek el hasonló akciót. 

A nyomozás érdekében kérjük mindazokat, akik az esettel ösz-
szefüggésben bármilyen információval rendelkeznek, illetve bő-
vebb felvilágosítással tudnak szolgálni a képen látható autóval kap-
csolatban, sürgősen jelezzék ezt a sajto@biatorbagy.hu e-mail címen.

A Biatorbágyi Körkép szerkesztősége szeretne e vidám és ha-
mar népszerűvé vált látványosság ötletgazdáival interjút készíteni. 
A hóból készült alkotás olvadásig várja a további kíváncsi érdek-
lődőket.” Ez a felhívás jelent meg Biatorbágy honlapján, illetve a 
Facebookon is. Az eredmény nem maradt el. Sikerült fellelni az „el-
követőket”, akik szívesen vállalták a nyilatkozatot.

Borbély Zoltán, Hintya Márk, Holics Dániel, Kiss Barbara, Morvai 
Mercédesz, Morvai Péter, Palaczki István 18–21 éves fiatalok, akik 
többségükben általános iskolás koruktól ismerik egymást. Zoli, 

István és Dani nemcsak imádja a régi autókat, hanem napi kap-
csolatban is áll velük. Karosszérialakatosként, illetve fényezőként 
dolgoznak. A fiúk közül néhányan a polgárőrségben is szolgálnak, 
ahol ügyeleti időben autózva járják Biatorbágy utcáit.

A hójármű építésének ötlete egy magányos éjjelen szállta meg 
Borbély Zoltánt és Palaczki Istvánt, nem tavaly, hanem tavalyelőtt. 
Mint a nyomozás során kiderült, barátnőik azon az ominózus 
napon „csajos estét” tartottak, így a két fiatalember hoppon ma-
radt és baromira unatkozott. Ez érthető ugye, hiszen csajok nélkül 
nem élet az élet! Céltalanul kóboroltak a hóesésben. A Fő tér kör-
nyékén egyszer csak megszállta őket az ihlet, így készült el szinte 
„hipp-hopp” – csaknem öt óra leforgása alatt – az első hótragacs, a 
Fiat 126-os, amelynek csodájára jártak a biatorbágyiak. A fiatalok 
tavaly már tudatosan készültek a szocializmus immár oldsmobil-
nak számító egyik autócsodájának megépítésére, de a havazás el-
maradása keresztülhúzta a számításaikat.

Az idei hóesés azonban ismét szárnyakat adott fantáziájuknak, 
és alkalmat teremtett a kis csapat összetoborzására. Január 25-én 
vasárnap három óra alatt sikerült kiszobrászkodniuk a Trabant 
601-est. Előbb egy hatalmas hógúlát toltak össze, majd meghatá-
rozták az autó magasságát, és elkezdték kialakítani az elejét. A mű-
veletekben mindenki részt vett, de a folyamatot Zoli irányította, 
aki az elmúlt hónapokban csak Trabantokat lakatolt, így a 601-
es szinte minden idoma a tenyerébe vésődött. A lányok a lámpák 
alapformálását vállalták. Barbara amúgy most érettségizik, és mo-
torszerelőnek készül, Mercédesz pedig légiutas-kísérőnek tanul. 
Nem tartják elképzelhetetlennek, hogy jövőre egy repülőt építenek 
majd, mondjuk egy IL–18-ast. A beszélgetés alatt egyértelművé 
vált, hogy ennek a fantasztikus kis csapatnak nem csak a hóesés ad 
szárnyakat. Ahelyett, hogy otthon egyedül, a számítógép vagy tévé 
előtt szétunatkoznák magukat, keresik egymás társaságát. Kikap-
csolódási, szórakozási lehetőségek, épkézláb kalandok után kutat-
va közös programokat, házibulikat, kirándulásokat szerveznek. 
Aki keresné őket, annak elárulom, hogy találkozóhelyük többnyire 
a Fő tér, a város közepe.

 Mester László és Miklós Krisztina

Ismét lesz kertverseny
2015-ben Biatorbágy önkormányzata 
újra részt vesz a „Magyarország legszebb 
konyhakertje” mozgalomban. Az orszá-
gos program célja változatlan: az ottho-
ni kertgazdálkodás népszerűsítése derűs 
vetélkedéssel egybekötve, minél többeket 
ösztönözve arra, hogy kertjükben friss 
zöldséget, gyümölcsöt termeljenek család-
jaik asztalára.

A Vidékfejlesztési Minisztérium ki-
emelt országos programjához való csatla-
kozásról hozott képviselő-testületi döntés 
meghozatalakor Tarjáni István polgármes-
ter a városatyákat is arra kérte, hogy – hoz-

zá hasonlóan jó példával elöl járva – minél 
többen csatlakozzanak a felhíváshoz.

Az érdeklődő konyhakertészek (termő-
területük méretétől függően) idén immár 
hét külön kategóriában vetélkedhetnek, a 
zártkerti gyümölcsöstől kezdve akár egy 
társasházi erkély balkonládáiban kialakí-
tott mikrokert gondozásával is.

A veteményeskertek „szépségversenyét” 
helyben, a Faluház munkatársai szervezik. 
A programhoz való csatlakozás feltételeit 
tartalmazó hirdetmény hamarosan megje-
lenik a város és a Faluház honlapján: www.
biatorbagy.hu, http://faluhaz.biatorbagy.hu/, 

valamint a Biatorbágyi Körkép következő 
számában.

Az országos mozgalomról tájékozódni 
addig is a http://www.legszebbkonyhakertek.
hu/ honlapon lehet. VL

A Szent Kereszt-kápolna romja  

(fotó: Balassa)

Munkás utcai látkép a hetvenes évekből  
(forrás: Néprajzi Múzeum)

Hundertwasser Bián? (fotó: Balassa)
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MozAIK
Szépkorú hölgykoszorú
Csikós Mihályné (Simon Eszter), 
1924. november 1.

A biai születésű Eszter néni 
tízévesen ismerte meg a 
munka szépségét és szerete-
tét. Tizennégy éves korában 
Mátészalkára került, ahol 
unokatestvérének a gondo-
zását bízták rá. Ott fogadta 
örökre szívébe az Úrjézust. 
Ez határozata meg továb-
bi életét és a családjáét is. 
Férje szobafestőként dolgo-
zott, mellette méhészkedett. 
A méheknek megfelelő he-
lyet keresve Ócsára költöz-
tek, ahol már az egész család 
besegített a méhészkedésbe 

a családfőnek. Azon kevesek közzé tartoztak, akik méhpempőter-
meléssel is foglalkoztak. Eszter néni újra Biatorbágyon él, ahol hat 
gyermekének, huszonnégy unokájának és harmincegy dédunoká-
jának a szeretete fogja közre. Fiatalossága, lelki egyensúlya irigy-
lésre méltó. Születésnapján önéletrajzi írással ajándékozta meg 
családját.

Kirch Jánosné (Madarász Mária), 
1924. december 11.

A gyergyóremetei születésű 
Marika néni a bécsi döntés 
után költözött Budapestre. 
A Sportkórházban dolgo-
zott vöröskeresztesként, a 
háború hírére azonban ha-
zament az övéihez Erdély-
be. Emlékszik, hogy egy al-
kalommal lábossal a fején, 
sasszézva menekült a bom-
bázás elől. 1947-ben egyedül 
szökött át a tiltott határon. 
Gyalogosan és vonattal ju-
tott el a bátyjához Torbágy-
ra. 1950-ben ment férjhez, 
és csak kilenc év után lá-

togathatott haza Erdélybe. Marika néni a Csőértnél dolgozott az 
irattárban, emellett állatokat tartottak, földet műveltek. A tanács-
tól megvásárolt Pátyi utcai ház hitelét takarékosságának köszön-
hetően évekkel hamarabb tudták törleszteni. Kilencvenedik szüle-
tésnapján két fia és három unokája köszöntötte őt.

Ili Györgyné (Bege Éva), 
1924. december 18.
Gyergyóremetén született tízgyermekes családban. A második vi-
lágháború alatt menekült át Marcaliba, azzal a családdal együtt, 
ahol szolgált. 1943-ban került Torbágyra a nagybátyjához. A ká-
belgyárban kezdett el dolgozni. 1956-ban férjhez ment. Tizenkét 

év után mehetett először 
haza Remetére. Húgával, aki 
szintén Torbágyra került, 
együtt indultak útnak a 
hosszú távollét után. Váran-
dósan, tejeskocsin, vonaton, 
két kisgyerekkel a vállukon 
végre hazaértek az édesany-
jukhoz. Éva néninek három 
gyereke született, akikkel tíz 
évig volt otthon. Állatokat 
tartottak, kertet műveltek, 
„harmados” kukoricát járt 
kapálni. Aztán visszament a 
kábelgyárba, onnan is ment 
nyugdíjba. Gyerekeinek a ta-
níttatása nagyon fontos volt 
számára, nem engedte, hogy abbahagyják a tanulmányaikat. Vég-
telen szeretettel, segítőkészséggel tartotta és tartja össze a családot. 
Öt unokája után most várja az első dédunoka érkezését.

Zentai Ferencné (Simon Margit), 
1925. január 3.
Tősgyökeres biai család sar-
ja. A négy elemi után Bics-
kén végezte el az újabb négy 
év polgárit. Az itt töltött 
évekre boldogan emlékszik 
vissza, hiszen nagyon sze-
rette a társaságot. Tanárai-
nak, diáktársainak a nevét 
fejből sorolja ma is. 1946-
ban férjhez ment, majd két 
gyereknek adott életet. Férje 
a Ganznál dolgozott műve-
zetőként. Miután a gyerekek 
nagyobbak lettek, Margit 
néni harminchat évesen vál-
lalt először munkát a helyi ÁFÉSZ-nél. Volt eladó, s ehhez bolti 
eladói, majd boltvezetői képesítést is szerzett. Irodai munkakör-
ben is helytállt, ahol jól kamatoztatta korábban megszerzett gyors- 
és gépírói tudását. A környékbeli ÁFÉSZ-ek egyesítését követően 
a központba, Budakeszire járt át, és innen ment nyugdíjba mint 
igazgatási csoportvezető. A magánéletben beteg édesanyjának a 
gondozásával újabb feladatok vártak rá. Hatvannégy évi házasság 
után férje nélkül maradt, de nincs egyedül. Margit nénire ma is szá-
míthat a közösség. Tagja az Őszidő Nyugdíjasklubnak, az irodal-
mi körben sokáig szerepelt szeretett verseivel. Családja, két uno-
ka, négy dédunoka és a barátnők köszöntötték őt kilencvenedik 
születésnapján.

Tarjáni István polgármester személyesen gratulált a születésnapo-
soknak, majd átadta a miniszterelnöki oklevelet és a város aján-
dékát.

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

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

Felnőttlabdarúgás
Varga Dániel a Pest megyei válogatott csapatkapitánya
2014 decemberében került 
sor a Megyei Válogatottak 
Országos Nagypályás Torná-
jának 2014. évi sorozatára. 
A sorozatot a 19 megye és Bu-
dapest 18-as keretlétszámú 
amatőr válogatottjai vívták, 
amelyek a megyei I. vagy an-
nál alacsonyabb osztályban 
szereplő labdarúgókból áll-
nak. Szűkebb pátriánk vá-
logatottjának felkészítését 
a Vác FC csapatával a 2013–
2014-es versenyévben a Pest 
megyei I. osztályú bajnoki 
címet és a Pest Megyei Kupát 
nyerő mesteredző, Csank János 
irányította. Az egykori szövetségi kapitány a megyei élvonalban 
listavezető Érdi VSE szakvezetőjét, Limperger Zsoltot, valamint a 
Viadukt-Biatorbágyot gardírozó Schindler Szabolcsot kérte fel segí-
tőjének.

A Pest megyei válogatott csapatkapitánya a Biatorbágyról be-
válogatott Varga Dániel volt, aki tevékenyen kivette a részét a győ-
zelmekből, minden mérkőzésen a kezdő tizenegy tagja volt.

Három győzelemmel és egy döntetlennel abszolválta a Ceglé-
den megrendezett Megyei Válogatottak Országos Nagypályás Tor-
nájának 2-es csoportját a Pest megyei válogatott, ezzel bejutott 

az országos négyes döntőbe, 
amelyet Makón rendeztek 
december 13-án, szomba-
ton. Válogatottunk az első 
meccsén a címvédő Csong-
rád megyével találkozott, 
és nagy küzdelemben végül 
2-1-re győzte le a tavalyi baj-
nokot. A szombati játéknap 
délutáni mérkőzésén Békés 
megye legjobbjai ellen stíl-
szerűen egy békés 0-0 volt az 
eredmény, vasárnap azon-
ban megállíthatatlanul me-
netelt a Csank-csapat; előbb 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye válogatottja ellen diadal-

maskodott, majd Bács-Kiskun megyét is két vállra fektette, egy-
aránt 1-0-s különbséggel. December 13-án Makón vívta – a sikeres 
ceglédi szereplés után – Pest megye amatőr válogatottja a döntőt. 
Az elődöntőben Győr-Moson-Sopron megye ellen büntetőpárbaj-
ban nyertek a Pest megyeiek, majd az elődöntő után a fináléban is 
büntetőpárbajra került sor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye ellen az 
„idegek harcában” szűkebb pátriánk labdarúgói bizonyultak jobb-
nak, akik így aranyérmesként végeztek ebben a sorozatban.

Varga Dani mindkét büntetőpárbajban betalált.
CsT

Szkander Rendhagyó beszámoló az év első szkanderversenyéről
Most jövök az ELTE számítástudományi 
tanszékéről, ahol az éjjel némi szervererő-
forrás-átcsoportosítás után sikerült kiszá-
molnunk a Kecskemétről hozott érmeink 
számát. A pontos mennyiség tíz! Három 
arany, egy ezüst, hat bronz! Ez a verseny 
volt K.R.I.S.Z.T.I elnevezésű titkos projek-
tünk debütálása a 65 kg-os női kategóriá-
ban. Még a Malom Központba is lepony-
vázva, állványon toltuk be, hogy ellenfelei 
a mozgásából se következtethessék ki pal-
lérozott technikáját. Meg is lett az eredmé-
nye, hisz a kihirdetésnél két bronzérmet 
aggattak a nyakába.

Balu sem számít rutinos versenyzőnek, 
így örömteli, hogy már második versenyén 
letette a névjegyét az asztalra egy arany-
nyal és egy bronzzal. Ezzel el is köszönt a 

junior kategóriától, és nekiállhat beerő-
södni a szeniorba. Levi egy szörny! Egyre 
több azonosságot vélünk felfedezni közte 
és a neonzöld színű erőlény, Hulk között. 
A serdülő kategória két aranyérmét gyakor-
latilag alapjáraton hozta. A juniorban már 
volt dolga, és itt tisztán látszott, hogy nem 
lehet mindent megoldani pusztán erővel, 
de az ezüst és bronz is szép, így négy érem-
mel zárta a bajnokságot. Csabi nem szokott 
hazajönni érem nélkül még a boltból sem, 
s ez most sem lett másképp. Bal kezét sérü-
lése miatti kihagyás után finoman próbálja 
visszaszoktatni az igénybevételhez. Ez most 
egész jól sikerült, mert ugyanúgy bronzot 
ért, mint a jobb keze. Krisztián a szolnoki 
sejtünk tagja, Gabika és én sem voltunk túl 
sikeresek, de higgyétek el, ettől még jó em-

berek vagyunk. Zoli most nem indult, mert 
sérült volt mindkét keze, viszont részt vett 
egy bírói kurzuson, és meccseket is veze-
tett... az enyémet is... hát, nem mondhatjuk 
rá, hogy elfogult lenne, mert úgy megfaltolt 
könyökemelésért, hogy pislogni sem mer-
tem. Nem tudom, ezek után mit fog csinál-
ni kedden és csütörtökön edzés helyett. Az 
estét a Levi anyukája által sütött „esemény 
utáni torta” koronázta meg, és a tagdíjbe-
fizetés. Ne feledjétek, a következő itthoni 
verseny: április 11., Biatorbágy! A Faluház 
egy napra a fájdalom házává válik, a Ben-
ta-patak megárad a harcosok könnyétől, a 
Hármas-szikla veri vissza a női versenyzők 
sikolyát, és Thor, a viharisten átteszi szék-
helyét Asgardból a Nyakas-kőre.

Infó: Facebook Biaszkander – Laczek Zsolt 

Jégkorong 
Esti rangadó 
a Tüskesátorban 
Viadukt SE-Biatorbágy–Újvárosi Hokillák 
19-3 (4-2, 7-1, 8-0) 

Balszerencsésen kezdtük a mérkőzést, hi-
szen az újvárosiak szerezték meg a veze-
tést, ám a közepes iramú harmad mégis 
kétgólos előnyünkkel zárult. A második 
harmad már kihozta a Viadukt SE erőnléti 
és technikai fölényét, folyamatos mezőny-
fölényben játszottunk. Az utolsó harmad 
aztán nyolc biatorbágyi gólt hozott, és nem 
sokon múlott a huszadik gól megszerzése. 
A korong azonban az utolsó három perc-
ben rendre elkerülte az újvárosiak kapuját. 
Így maradt a 19-3-as meggyőző eredmény. 
A kiállítások csekély száma (2–6 az újváro-
siak „javára”) jelezte, hogy a mérkőzés – egy 
utolsó percbeli parázs jelenet ellenére – vé-
gig sportszerűen zajlott le. Halász Ákos (66) 

bravúros megmozdulásai és élvezetes, há-
rom gólt eredményező szélsőjátéka, illetve 
a védelmet mesterien koordináló Chemez 
Bálint vezetésével játszó egész csapatunk 
teljesítménye maradandó élményt jelentett 
a Viadukt szurkolótáborának. A sportágat 
kitűnően népszerűsítette a mérkőzés. A lát-
vány alapján bizony meg nem mondanák, 
hogy csak egy amatőr OB IV bajnoki mér-
kőzést láttak az újbudai Tüskesátorban. 

Legközelebb, március 1-jén, az 
ESMTK-Jégmadarak csapatát fogadjuk 
ugyanitt. Csak így tovább! Hajrá Biator-
bágy! Hajrá Viadukt!

A csapat idei tervei közt szerepel egy 
barátságos találkozó testvértelepülésünk, 
a székelyföldi Gyergyóremete jégkorong-
csapatával is (hiszen azon a vidéken jelen-
tős hagyománya van e sportágnak).

Vendégh Zsolt beszámolója alapján

Sakk Felméry Máté győzelme a Sakk Karácsony Kupán
A hagyományos karácsonyi rapid sakkversenyt immár tizenket-
tedik alkalommal rendezte meg a BÖME (Biatorbágyi Ökomeni-
kus Művelődési Egyesület) és a Viadukt SE sakkszakosztálya 2014 

decemberében. A verseny meg-
nyitásaként a hagyományoknak 
megfelelően Szádváriné Kiss Má-
ria, a Faluház igazgatónője ked-
ves, karácsonyi hangulatú verssel 
ajándékozta meg a résztvevőket.

A versenyt két csoportban, 
hét fordulóval, 2×10 perces gon-
dolkodási idővel, svájci rendszer-
ben (fordulónként mindig az 
azonos pontszámúakat sorsol-
ják össze) bonyolították le. A fel-
nőttek csoportjában a Viadukt 
SE és más egyesületek verseny-
zői, illetve amatőrök neveztek. 
A gyerekcsoportban pedig több-
ségében 8-10 éves korú gyere-
kek csatáztak a pontokért. A két 
csoportban összesen huszonöt 
versenyző ült asztalhoz. A szo-
kásnak megfelelően elszánt, jó 
színvonalú küzdelemben alakult 
ki a végeredmény.

A felnőtteknél óriási meg-
lepetésre a még ifjúsági korú 
Felméry Máté (17 éves) lett az ab-

szolút bajnok veretlenül, hat győzelemmel és egy döntetlennel, 
megelőzve az előző évek többszörös Karácsony Kupa-bajnokát, 
Mincsovics Miklóst. A trónfosztást nagyon magabiztos, koncentrált 
játékkal érte el, nagy örömet szerezve édesapjának, a versenyen 
szintén részt vevő Felméry Tamásnak (akit nem kímélve szintén 
megvert). Mincsovics Miklósé lett az ezüstérem, a bronzérmet Pápista 
Ákos szerezte meg. Fekete András lett a negyedik, ezzel az eredmény-
nyel ismét elhódította a legjobb biatorbágyi felnőtt versenyzőnek 
járó vándorkupát. A fentiek ismeretében a legjobb biatorbágyi if-
júsági versenyzőnek járó vándorkupát sorrendben nyolcadszor bir-
tokolja Felméry Máté. 

A gyerekek eredményét két korosztályra bontva külön értékel-
ték: 

7–8 évesek 9–12 évesek

1. Hajnóczi Márk 3 pont 1. Molnár Mátyás 4,5 pont

2. Zsáki Ákos 3 pont 2. Farkas Bence 4 pont

3. Zsáki Dani 2 pont 3. Szabó Ábel 4 pont

A gyerekek játékán már látszott, hogy rendszeres oktatáson vesz-
nek részt iskolai órákon, szakkörökön. A verseny végig sportsze-
rűen, gördülékenyen zajlott, hála Varga Péter bíró barátunk precíz 
munkájának.

A díjakat, érmeket, okleveleket a versenyt látogatásával az idén 
is megtisztelő Tarjáni István polgármester úr adta át. Külön köszö-
net illeti az Andrész cukrászdát a finom sütikért. Minden résztve-
vőnek köszönjük, hogy erre a szép, hasznos sportra szánták vasár-
nap délutánjukat, az érmeseknek külön gratulálunk! 

Összeállította: Felméry Tamás, Ruip János
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Peron-híradó
Garamszegi Zsolt, a Faluház ifjúsági klub-
jának vezetője, nem mellesleg zenetanár, 
triatlonista és amatőr fotós, januárban Pa-
taki Béla cinematográfussal, Tálas-Tamássy 
Richárd önkormányzati képviselővel össze-
fogva filmforgatást hirdetett a Peronban. 
Azokat a fiatalokat szólította meg, akik 
szívesen vennének részt az Ahogy Ti látjá-
tok Biatorbágyot című kisfilm, filmhíradó 
elkészítésében, és örömmel dolgoznának 
együtt profi sminkesekkel, operatőrrel és 
vágóval. 9-én és 10-én castingoltak, illetve 

pótcastingoltak, azaz kiválogatták a „sze-
replőket”, felmérték az önkéntes jelentke-
zők olvasási, szövegértési, beszédkészség-
beli és helyzetfelmérési képességeit. Január 
16-án és 23-án sminkeltek, forgattak, vág-
tak, 24-én pedig a Filmmaraton elnevezésű 
– estétől hajnalig tartó mozizás részeként 
– megtartották a kisfilm első változatának 
premiervetítését is. Egyelőre csak annyit 
árulhatunk el, hogy a fiatalok interjút ké-

szítettek néhány Biatorbágyon élő közis-
mert emberrel, többek között Güttler Károly 
úszóolimpikonnal, Zentai Ágnes és Szauter 
Szilvia maratonista futónőkkel, Éles Gábor 
gitárossal, Szádvári Mária Faluház-igazga-
tóval és Labancz János erdei futóval. Az el-
készült híradó az ígéretek szerint hamaro-
san látható lesz a Peron Facebook-oldalán 
és az önkormányzati televízióban is.

Biatorbágyi Körkép

Farsangi lovaskupa Pátyon
Három általános iskola tanulóinak rész-
vételével rendezte meg január 17-én dél-
előtt az immár hagyományos farsangi 
lovasversenyt a pátyi Bellandor Lovas-
klub. A biatorbágyi Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, valamint 
a Biatorbágyi Általános Iskola negye-
dik osztályos tanulói ebben a tanévben 
kezdtek csak megismerkedni a lovag-
lás alapelemeivel, a pátyi Bocskai István 
Magyar –Német Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola diákjai közül sokan már 
régebbi lovasok. A szervezők tehát úgy 
döntöttek, hogy a versenyzők kezdő, il-
letve haladó kategóriában mérhetik ösz-
sze tudásukat, valamint mindhárom is-
kola egy-egy hatfős csapatot is indíthat.

Az egyéni versenyen részt vevők lé-
nyegében a ló irányításában szerzett 
gyakorlatukról, ügyességükről tehettek tanúbizonyságot, nem 
is szólva a bátorságról, hiszen ha jó időt akartak futni, nem volt 
elég végigporoszkálni a pályán, ügetésben kellett megtenni a távot. 
A csapatversenyen nemcsak a lovak futottak, hanem kis lovasaik 
is. A verseny szervezői ugyanis különböző ügyességi gyakorlatokat 
végeztettek el a pályán a versenyzőkkel, és csak ezeknek a teljesítése 
után ülhettek lóra. Az erőpróba már a délutánba nyúlt, de a gyere-
kek és szüleik türelmesen várakoztak egy-egy forró tea vagy éppen 
forralt bor mellett az eredményhirdetésre. Végül megszületett a 
döntés: kezdő kategóriában első lett Gaál Zsófia (Levendula nyer-

gében), második Gönczi Dorottya (Levendula nyergében), harmadik 
Szabó András (Szamba nyergében). A haladók között első Balogh Li-
lien (Bombay nyergében), második Polesinszky Anna (Sebaj nyergé-
ben), harmadik Hubanov Johanna (Sebaj nyergében).

A csapatversenyt a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola nyerte. A második helyezést a bocskaisok vitték el, szép lo-
vaglással, a harmadik helyezés pedig a Biatorbágyi Általános Iskola 
csapatának jutott, amelynek tagjai szintén ügyesen, szépen hajtot-
ták végre a feladatokat. Gratulálunk!

Szebeni Antal

Vállalkozói  
fórum
A Biatorbágy a 
vállalkozókért, a 
vállalkozók Bia-
torbágyért fórum 
januári találkozó-
jának meghívott 
előadója ezúttal 
Banai Péter Benő, a 
Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium 
államtitkára volt, 
aki egykori taná-
ra, dr. Csath Mag-
dolna meghívásának eleget téve, immár másod-
szor látogatott el a klubestre. 

Az államtitkár ezúttal Magyarország 2015. 
évi költségvetéséről, valamint a kisvállalkozó-
kat érintő hazai és uniós gazdaságpolitikai fo-
lyamatokról beszélt. Az eseményről készült fel-
vétel az önkormányzati televízió archívumában 
tekinthető meg.

eMeL

Köszönetképpen
Hagyományos karácsony előtti 
program a biatorbágyi Vörös-
kereszt szervezeténél az önkén-
tes véradók köszöntése. Ilyen-
kor kedves kis műsorral, kisebb 
ajándékokkal és jó szóval vi-
szonozzák az év során jubiláló 
(tízszeres, huszonötszörös, öt-
venszeres stb.) donorok önzet-
len segítségét. 2014-ben a helyi 
Vöröskereszt négy alkalommal 
szervezett lakossági véradást vá-
rosunkban, amelyeken több mint kétszázan adtak vért. Közülük ezúttal harminc 
jubiláns kapott meghívást a faluházi ünnepségre, ahol művészeti iskolánk taná-
rának, Köllő Attilának és citerás növendékeinek a műsorát követően Szanyi József, a 
helyi alapszervezet vezetője adott át oklevelet és ajándékot az arra érdemeseknek. 
Külön köszönetet mondott Szám Józsefné Annus néninek, aki nem csupán több év-
tizede vöröskeresztes aktivista, hanem a véradónapok szervezője is egyben. Vél

Célkeresztben Biatorbágy
Biatorbágy a japán Alpine vállalat fejlesz-
téseinek egyik magyarországi célpontja. 
A cég Európán belül csak Magyarországon 
folytat termelőtevékenységet. Fő profil-
ja az autóiparban használt hangközvetítő 
berendezések, valamint útbaigazító ké-
szülékek és kijelzők készítése, amelyeket 
elsősorban a kiemelt kategóriájú gépjár-
műgyártók számára értékesít. A magyar 
leánycéget 1998-ban alapították Biator-
bágyon. Az elektronikai vállalat közel 39 
millió dollár értékű beruházással kíván-
ja megduplázni termelését városunkban. 
A fejlesztésről szóló hírt Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter, valamint 
Macui Jaszuki, az Alpine Kft. ügyvezető 
igazgatója jelentette be egy 2015. január 
16-án tartott közös sajtótájékoztatón, 
amelyre Tarjáni István, Biatorbágy polgár-
mestere is meghívást kapott. A kormány 
terve, hogy stratégiai megállapodást köt 
az Alpine-nal, amely kész növelni azon 
hazai kis- és középvállalkozások számát, 
termelési megrendelését, amelyek a vég-
termékeikhez alkatrészeket szállíthatnak 
hozzájuk. Biatorbágy több szempontból 

is érdekelt e megállapodásban. Egyrészt 
mert a cég 2018-ig ötszáz új alkalmazottat 
kíván foglalkoztatni, másrészt a megdup-
lázódó termelés iparűzési adójának szem-
pontjából, harmadrészt mert – a jelenlegi 

jogszabályok szerint – a vállalat az állam 
felé fizetendő nyereségadóját akár a Bia-
torbágyi Viadukt Sportegyesület részére is 
átirányíthatná.

Mester László

MozAIK

A Vöröskereszt következő véradónapja 2015. február 25-én lesz Biatorbá-
gyon. Délután fél 4 és este fél 8 között az egészségházba várják a régi és 
az újonnan jelentkező önkéntes véradókat egyaránt. Önkéntes véradónak 
18 éven felüliek jelentkezhetnek, tajkártyájuk és személyi igazolványuk be-
mutatásával. A véradással párhuzamosan térítésmentes pajzsmirigy-, bőr-
gyógyászati, urológiai prosztataszűrések és csontsűrűségmérés lesz. Ezek 
pontos időpontjáról az egészségházban lehet érdeklődni. (+36-23 534-560)

Fotó: Árvai Károly 
Miniszterelnökség
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Könyvgyűjtő akció
A Fidelitas Biatorbágyi Csoportja a külhoni ma-
gyarság támogatása, kulturális és nyelvi identi-
tásának megerősítése érdekében könyvgyűjtést 
szervez. A magyarlakta testvérvárosainkban, Alis-
tálon, Gyergyóremetén és Nagydobronyban mű-
ködő könyvtárak, iskolák, óvodák számára a szer-
vezők egyaránt örömmel és köszönettel fogadnak 
mindenféle új, újszerű vagy használt, de jó állapo-

tú könyvet – gyermek-, ifjúsági és mesekönyveket, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő kiadványokat, lexi-
konokat és szótárakat. A gyűjtés a Biatorbágyi Vá-
rosünnepet megelőző vasárnapig (2015. június 14.) 
tart. A felajánlásokat Tálas-Tamássy Richárdnál lehet 
jelezni a +36-30 831-9347-es telefonszámon vagy a 
talas.richard@gmail.com e-mail címen.
 BK

Ötvenesek teremfocija
Immár a hetedik évben hirdetik meg az ötvenesek teremfo-
ci-bajnokságát. A torna február 21-én szombaton délelőtt 
9.00 órakor a Szily-kastély tornatermében kezdődik. A csapa-
tok három fővel és korlátlan számú cserejátékossal jelenhet-
nek meg. A részvételi díj csapatonként 1500 forint. A verseny 
leglényegesebb szabálya, hogy a csapatok éppen a pályá-
ra lépő három tagjának összéletkora el kell érje a 150 évet. 
A küzdelem tétje egy egyedi tervezésű vándorserleg, amely-
nek felépítménye egy nagyméretű sárgaréz kupa, talapzata 
egy csiszolt diófa rönk, amelyen minden évben gravírozott 
rézlemezen szerepel a győztes csapat neve. A kupa eddigi tör-
ténetében négy alkalommal a Keverton, kétszer a Campobas-
so együttese nyert, de a talapzaton rengeteg hely van az új 
győzteseknek, akiket szeretettel vár a rendezőség. Előjelent-
kezni a +36-20 398-0778-as számon lehet.

Chemez István

Évek óta lázas izgalom és készülődés előzi 
meg a városban a BiaCenter üzletház első 
emeletén működő ARCTSműhely Tánc- és 
Mozgásstúdió tanulóinak faluházi fellépé-
seit. A 2014-es Karácsonyi Táncgála előtt 
sem volt ez másként: zsongott a táncsuli. 
A több mint száz gyermeket és közel fél-
száz felnőttet oktató stúdió vezetői, Pintér 
Katalin és Nagy Melinda ismét valódi tánc-

show-t varázsoltak a színpadra, amelyben 
a legifjabbaktól az örökifjakig, a műked-
velőktől a profikig mindenki tehetségé-
hez és szorgalmához mérten jutott fontos 
szerephez. Egymást követték a modern, a 
klasszikus, a keleti és a nyugati mozgás-
kultúrára épülő lélegzetelállító, látványos, 
izgalmas produkciók, vérpezsdítő, lírai és 
dinamikus koreográfiák (modern tánc, 

showtánc, hastánc, dzsesszbalett, zum-
ba, salsa, esküvői tánc). A minden ízében 
profin szerkesztett előadás műsorközlője 
Kisó (Kiss Orsolya), a Class FM rádió műsor-
vezető szerkesztője volt. Sztárvendégként 
a Szombat esti láz tévéműsorból is közis-
mert latintánc-bajnok Karcagi Dalma lépett 
fel. A műsorról készült DVD a tánciskolá-
ban rendelhető meg. eMeL

A VI. Ongai Quintessence Competition elnevezésű pálinkaversenyre idén ja-
nuárban 257 nevezőtől összesen 1021 féle pálinka és párlat érkezett Magyar-
ország, Ausztria, Kína, Románia és Szlovákia területéről. A nevezett minták 
folyamatosan emelkedő száma mára megkerülhetetlenül hazánk egyik leg-
meghatározóbb pálinkaversenyévé tette az ongait, amely Magyarországon 
egyedüliként a Bécsben rendezett nemzetközi párlatverseny, a Destillata „elő-
szobájává” vált. A versenyen egyenlő elbírálás alá estek a magánfőzők, a bérfő-
zetők és a kereskedelmi főzdék termékei. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
a lillafüredi Palotaszállóban került sor január 25-én. A huszonnégy tagú zsűri 
döntésének alapján Molnár János biatorbágyi magánfőző Irsai Olivér szőlő- és 
ágyas birspálinkája ezüst-, míg ágyas kajszibarackja aranyérmet nyert. Gratu-
lálunk!

BK

Érmes biatorbágyi pálinkák

Biatorbágyi táncshow

Változtak a pálinkafőzési szabályok
2015. január 1-jétől módosult a jövedéki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának különös szabályairól szóló, 2003. évi 
CXXVII. törvény, amely érinti a saját tulajdonú desztillálóberen-
dezésen saját fogyasztásra előállított pálinkafőzés eddigi szabá-
lyozását is. A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, 
de a desztillálóberendezés tulajdonszerzését be kell jelenteni a 
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító je-
lét, a desztillálóberendezés tulajdonszerzésének időpontját, annak 
űrtartalmát és tárolásának, hasz-
nálatának helyét. A saját fogyasz-
tás céljából előállított magánfőzött 
párlat adómentessége 2015. január 
1-jétől megszűnt. A magánfőzött 
párlat adója évi ezer forint, ame-
lyet a magánfőző fizet meg és vall 
be az önkormányzati adóhatóság-
nak. Mind a bevallás, mind a befi-
zetés határideje: a tárgyévet követő 
év január 15. napja. Magánfőzőnek 
minősül az a személy, aki saját tu-
lajdonú gyümölcsből, saját tulaj-
donú eszközzel (legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára 

kialakított desztillálóberendezéssel) párlatot állít elő, legfeljebb 
50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesz mennyiségig. Az 50 
térfogat-százalékos párlatból ez a mennyiség 86 liternek felel meg. 
A mennyiségi korlát túllépését be kell jelenteni a vámhatóságnak, 
és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmi-
síteni.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző és családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem 
kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adórak-

tár részére értékesíthető. Abban az 
esetben, ha a magánfőző az általa 
előállított párlattal versenyen kíván 
részt venni, a desztillálóberendezés 
tulajdonszerzésének bejelentéséről, 
valamint a párlat után megfizetett 
adóról önkormányzati adóhatósági 
igazolással kell rendelkeznie. A be-
jelentéshez, valamint a bevalláshoz 
szükséges nyomtatványok letölthe-
tők Biatorbágy város honlapjáról, 
valamint beszerezhetők a Biator-
bágyi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.
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Angyalfia, amely több mint vásár
Hogy a 13-as szám peches-e vagy sem, megoszla-
nak a vélemények. Arról azonban nemigen, hogy 
a mögöttünk hagyott esztendő utolsó nagy vá-
rosi rendezvénye, a tizenharmadik alkalommal 
megrendezett adventi Angyalfia vásár sokaknak 
szerzett örömöt. Fellépőknek, látogatóknak, 
árusoknak, vevőknek és a gyertyafényes hangu-
latban csupán bámészkodóknak egyaránt.

Kevesen tudják, talán még az „ősbiaiak” kö-
zül is csak néhányan emlékeznek rá, hogy ez az 
adventi közösségi esemény 2002 telén indult út-
jára. Az akkori iskolai szülői alapítvány egyik ku-
ratóriumi tagja, Szalay Éva találta ki, és Kiss Mari 
tanító néni akkori 2. osztályának lelkes szülői 
közössége volt a kivitelező. Hajnali ötkor keltek, 
hatkor már verték a kölcsönkapott, ormótlan, 
sötétkék katonai sátrakat. Pakoltak, berendez-
tek, hogy mire megjönnek a helyi árusok, miden 
készen álljon. A város karácsonyfáját ajándékba 
kapták a községi faiskolából, s otthonról hoz-
ták kondérban a forró teát a vendégeknek. Az 
ajándékba kapott nyirkos fából rakták a tüzet 

a melegedő tepsikbe, és abban az évben forgott először a Fő té-
ren Néder Norbi faragott körhintája. Aztán még aznap este bontot-
ták a sátrakat, rámolták a padokat, oltották a tábortüzeket, s egy 
igazán boldog nap végén fáradtan, de – a vásár látogatóihoz ha-
sonlóan – együtt örülve tértek nyugovóra. A rákövetkező években 
a vásár csak nőttön-nőtt. Először csupán kétnapos lett. Aztán a 
programok, a fellépők száma gyarapodott, majd a vásározók hada 
is szépen felduzzadt. Végül a községgel együtt az Angyalfia vásár 
úgy megnőtt, hogy az igencsak megszaporodott szervezői munkát 
a lelkes amatőr anyukáktól-apukáktól a Faluház csapata vette át. 
Mostanság pedig már nem keresgélni kell az esemény résztvevőit, 
hanem arra ügyelni, hogy ki ne maradjon senki, aki helyet kér ma-
gának benne. Az Angyalfia tizenéves története jó példa arra, hogy 
egy civil kurázsiból kipattant hirtelen, ámde hasznos ötlet hogyan 
válhat egy egész városi közösség dédelgetett kedvencévé. VL

Példaadó balett-táncosnő
Az Angyalfia vásár második napján mutat-
ta be a Faluház Szivárvány Ifjúsági Szín-
játszó Köre A rendíthetetlen ólomkatona 
című előadását. A klasszikus mese egy do-
boznyi ólomkatona huszonötödik tagjáról 
szól, akinek fél lába volt, mert őt öntötték 
utolsónak, és csak egyik lábára jutott az 
ólomból. Hiába állt fél lábon is olyan szi-
lárdan, mint társai kettőn, a sorsa mégis 
különösre fordult. A játékasztalon, aho-
vá a katonákat felállították, volt egy pa-
pírmasé kastély és ennek kapujában egy 
balett-táncos papírhölgyecske, két karját 
kitárva, és egyik lábát oly magasra emelve, 
mintha ő maga is féllábú lenne. A huszon-
ötödik ólomkatona el is határozta, hogy 
megismerkedik vele, és ha lehet, feleségül 
veszi. Az ördög azonban közbeavatkozott. 
A mese végén sok viszontagság után a ka-
tona és a táncosnő egy kályha felizzó para-
zsában válik egyszívnyi ólomdarabbá.

A Szivárvány kör előadása a katona és 
a táncosnő egymás melletti, tűzön-vízen át 
tartó kitartását, a szerelemben való hitet, az 
egymást vállaló önfeláldozás példáját emel-
te ki a mese fonalából. A fordulatokban 
gazdag, izgalmakban bővelkedő, megható 
és igen elgondolkoztató történetet Hans 
Christian Andersen meséje alapján Szaka-
dátiné Gueth Zsuzsanna álmodta színpadra. 
A darab zenéjét fia, Szakadáti Mátyás állítot-
ta össze. Az előadásban szereplő fiatalok kö-

zül a legnehezebb dolga talán a táncosnőt 
alakító kislánynak, Balassa Antóniának volt, 
aki súlyos veseműtétje után is oly szilárdan 
állt a lábán, mint egészséges színjátszó tár-
sai. Az előadásról két felvétel is készült, az 
egyik a Bia TV, a másik az önkormányzati 

televízió jóvoltából. Reméljük, hamarosan 
mindkettő elérhető lesz a város videoar-
chívumában, amelynek létrehozását az ön-
kormányzati képviselők a kommunikációs 
tervekkel együtt elfogadták.

Mester László

Dzsessz is, folk is újévre
Egyre elterjedtebb szokássá válik, hogy számos település új-
évi koncertet szervez a zeneszerető közönségnek. Biatorbágy 
azonban különleges helynek mondható abban a tekintetben, 
hogy nálunk évek óta a városban élő vagy ide kötődő művé-
szek lépnek színpadra a január első napjaiban zajló eseménye-
ken. Idén sem történt ez másként. 2015 közös zenés köszön-
tésére Bolyki Sára és Éles Gábor ének–gitár-duója és muzsikus 
barátaik vállalkoztak, akik ezúttal szokatlan, egyedi hangzás-
világot varázsoltak a színpadra. A szinte telt házas koncert 
közönsége örömmel és több alkalommal tapsviharral fogad-
ta annak a zenei kísérletnek az eredményét, amelynek során 
a magyar népzene és a dzsessz találkozásából, a hagyomány 
és a modernitás harmonikus egymásra találásából szokatlan, 
mégis fület-lelket gyönyörködtető muzsika született. A Kár-
pát-medencei népdalok és a nyugat-afrikai zenei kifejezés-
módban gyökerező dzsessz szabadon szárnyaló világának „há-
zasítása” könnyen megszerethető újévi ajándékkal lepte meg a 
biatorbágyi publikumot. VéL
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A magyar kultúra napja 2015

Látogatóban

A Keszi-Art Egyesület kiállítása Vizitáció 
címmel január 22-én, a magyar kultúra 
napján a Biatorbágyi Faluház kiállítóter-
mében nyílt meg. A két város polgármeste-
ri köszöntőjét követően a művészközösség 

vezetője, Dévényi János a megnyitóbeszédé-
ben kiemelte: „Azzal a baráti kéznyújtással 
és reménnyel jöttünk Budakesziről, hogy 
befogadó közösségre találva megörven-
deztessük Biatorbágy művészetszerető 
közönségét Budakeszi művészeinek alko-
tásaival. Kívánom, hogy a két város közöt-
ti földrajzi távolságot a művészetben való 
derűs találkozás és a megismerésben rejlő 
öröm hidalja át.” A ceremónia kedves szín-
foltja volt, amikor az egyesület festőmű-
vész elnöke gondolatainak a zárásaként 
egyenként bemutatta a budakeszi szék-
hellyel működő, ám a Zsámbéki-medence 
más-más településein élő alkotóművészek 
közösségének huszonöt alkotóját, köztük 
azt a biatorbágyi Szilágyi Dórát, aki a fent 
említett távolság áthidalásában igen te-
vékeny. Ugyanis kétlaki festőművészként 

alkotómunkája mellett lakóhelyén és Bu-
dakeszin egyaránt a festészet fortélyaira ta-
nítja tehetséges tanítványait. BK

Összeadódva
A kiállítás másnapján került sor a városi ünnepségre, amely a Falu-
ház ez esztendei, József Attilától kölcsönvett szlogenjének jegyé-
ben telt: „Adódjatok össze!” Tekintettel arra, hogy a technika ör-
döge miatt a rendezvény kezdéseként énekelendő Himnusz zenei 
aláfestése nem indult el a lejátszón, a közönség már a műsor elején 
eleget tett a felszólításnak. Jelesre vizsgázott a cappella himnusz-
éneklésből. Varga László alpolgármester köszöntő szavait követően 
Magdó Ildikó tanárnőt, a Faluház népiének-műhelyének alapító 
tanárát hívta a színpadra, aki rendhagyó ünnepi szónoklatot tar-
tott. Saját, hol kalandos, hol megható élettörténetét elmesélve, szí-
vét-lelkét kitárva avatta be az ünneplőket legbensőbb titkába: mi-
ként kötötte és köti a mai napig egy székely leány életét a magyar 
kultúrához Elek, a vályogvető cigánylegény. Az ízesen előadott és 
megindítóan szép történet méltán aratott vastapsot.

Kultúra napi helyi hagyománnyal folytatódott az est. Könyvtá-
rosaink a maguk alapította Leghűségesebb Olvasó és a Legtöbbet 
Kölcsönző Gyermek díjakat adták át. 2014-ben a városi könyvtárat 
legtöbbször látogató olvasó Széchenyi Katalin volt, a gyermek kate-
gória nyertese pedig Deák Júlia lett. A könyvtár tavalyi meseíró-pá-
lyázatának eredményhirdetése zárta az ünnep második részét. Első 
helyezést ért el Lukács Emma Amália, a második Bibó Emma, a har-
madik Morvai Dávid lett.

Az ünnepség protokolláris szakaszát két meglepetés-„műsor-
szám” zárta. Előbb a város vezetői búcsúztatták el a Pászti Miklós 
Vegyes Kórus decemberben visszavonult alapító karnagyát, Bolyki 
Esztert. Ezt követően a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület 
vendégeként itt tartózkodó gyergyóremetei Nagy József mondott 
rövid köszöntőt, aki kutatómunkát végez egy előkészületben lévő 
dokumentumfilmhez, amely a székelység Biatorbágyhoz való kö-
tödésének történelmi hátterét lesz hivatott feldolgozni és bemu-

tatni. (Lásd külön írásainkat 
– a szerk.)

A magyar kultúra napi 
rendezvény zárásaként Bia-
torbágy történetében egye-
dülálló esemény történt. Egy-
szerre hét Kossuth-díjas vette 
birtokba a színpadot. Tud-
niillik a Vujicsics Együttes – 
soraiban zeneiskolánk népi 
hegedű tanszakának vezető-
jével, Vizeli Balázzsal – adott 
nagy sikerű koncertet, a Kár-
pát-medence Bartók Béla ál-
tal gyűjtött délszláv népzenei 
kincséből válogatva.

A koncertet követően a 
Faluház és a város vezetői hagyományteremtő szándékkal állófo-
gadáson látták vendégül a Biatorbágy legszélesebb értelemben vett 
kultúrájának alakításában, éltetésében pótolhatatlan szerepet be-
töltő helyi civilszervezetek képviselőit. VéL

Életút aranyban
2014 adventjének aranyvasárnapján adta hagyományos karácsonyi 
koncertjeit a Pászti Miklós Vegyes Kórus városunk katolikus temp-
lomaiban. Az idei hangversenyek azonban rendhagyóak voltak. Eb-
ben a formációban ugyanis utoljára hallhatta a közönség a kórus 
előadásában a világ kóruszenei irodalmának gyönyörű darabjait. 
Bolyki Eszter, a kórus alapító karnagya huszonkét évi közös munkát 
és számtalan együtt elért sikert követően ezen az estén állt utoljára 
az énekkar élén.

Városunk zenei, zeneművészeti életének most visszavonuló meg-
határozó személyiségétől a magyar kultúra napi ünnepség keretében 
köszönt el a város önkormányzata. Tarjáni István polgármester a bú-
csúztatójában hosszasan sorolta a karnagy pályájának jelentős állo-
másait, valamint helyi és állami kitüntetéseit, amelyeket zenei pálya-
futása során Bolyki Eszter kiérdemelt.

Tudvalevő, hogy szakmai életének másik nagyon fontos pont-
ja a fogyatékosok, a sérült emberek társadalmi beilleszkedésének és 
elfogadtatásának ügye. Ennek okán Szakadáti László alpolgármester 
a Fészek Fogyatékos Foglalkoztató gondozottjai által készített ke-
rámiaképpel búcsúztatta őt. Varga László alpolgármester pedig egy 
réztáblával ellátott, névre szóló karmesteri pálcát adott át Bolyki 
Eszternek, amelyet előzetesen Varga Ferenc helyi aranyozó-restaurá-
tor aranyfüsttel vont be. Az alpolgármester egy Kodály-gondolatot 
idézett fel búcsúszavaiban: „Aki zenével indul el az életben, annak be-
aranyozza minden további tevékenységét az.” Majd hozzáfűzte: „Ha 
valakire igaz ez a gondolat, akkor Bolyki Eszter bizonyosan az. Azok 
pedig, akik Bolyki Eszterrel együtt zenélhettek, tőle zenét tanulhat-
tak, vagy csupán hallgatóként lehettek részesei zenéjének, hálásak le-
hetnek, hogy Bolyki Eszter az ő életüket is bearanyozta.”

Biatorbágyi Körkép

Segítséget kérő dokumentumfilmesek
A gyergyóremetei Nagy József és alkotótársai óriási sikerű, nemzet-
közi díjat is elnyert és Biatorbágyon is bemutatott Kereszthegy 
című dokumentumfilmjük után egy újabb film elkészítésébe kezd-
tek bele. A téma újfent történelmi, és ugyancsak a székelység tör-
ténetének egy szeletét szándékozik bemutatni. Ezúttal az 1940-es 
évek időszakát dolgozzák fel levéltári kutatások és igen idős, de 
még életben lévő átélők olyan beszámolói alapján, amelyek a gyer-

gyói székelyek Biatorbágyra és környékére kerülésének körülmé-
nyeit világítják meg az utókor számára.

Tekintettel arra, hogy az akkori legfiatalabb „szemtanúk” is ma 
már a nyolcvanas-kilencvenes éveikben járnak, tulajdonképpen a 
huszonnegyedik órában járnak a filmkészítők, hogy az idős inter-
júalanyokkal személyes beszélgetéseket tudjanak rögzíteni. Eddig 
két részletben tizennyolc olyan interjút vettek filmkockákra, ame-

lyeken a Gyergyóból elindult emberek a Börvelyen, Mező-
petrin és Érmihályfalván át vezető, sok fájdalommal és há-
nyattatással járó útról, személyes emlékeikről mesélnek. 

A film alkotói azonban szeretnének minél többeket fel-
keresni, és történetüket megismerni, megismertetni.  Ezért 
ezúton is keresik mindazokat – legyenek székelyek, svábok 
vagy magyarok –, akik átélői voltak az eseményeknek, és 
élettörténetüket megosztanák a film készítőivel. Keresik 
továbbá azokat a leszármazottakat is, akiknek fényképeik, 
dokumentumaik vagy más tárgyi emlékeik vannak ebből a 
korból.

A film készítőivel a Biatorbágyi Székely Kulturális Egye-
sületen keresztül, idősb és ifjabb László Ferenc közvetíté-
sével lehet felvenni a kapcsolatot a laszlo.feco@gmail.com 
e-mail címen. Varga László
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Civil pályázat 2015
Biatorbágy Város Önkormányzata az el-
múlt évekhez hasonlóan az idén is anyagi 
támogatással kívánja segíteni a településen 
aktívan tevékenykedő civilszervezeteket, 
a régebbi közösségek megmaradását, az 
újabbak megerősödését. Egyszersmind e 
közösségek öntevékeny munkájának ily mó-
don való megbecsülésével is elősegíteni töb-
bek között a város kulturális kínálatának és 
sportéletének gazdagítását, az egészséges 
életmód népszerűsítését, az épített és ter-
mészeti környezetünk értékeinek megóvását.

E közösségi célok megvalósulásának érde-
kében a város képviselő-testülete pályázatot 
írt ki a Biatorbágyon működő civilszerveze-
tek 2015. esztendei támogatására. A koráb-
bi évek hasonló pályázataihoz képest a bírá-
lati szempontok egy új elemmel bővültek az 
idén. Miszerint a legalább három szervezet 
által közösen vállalt pályázati célok mellett 
azok is előnyben részesülnek, amelyek az 
ifjúsági korosztály helyi közösségekbe való 
beilleszkedését segítik elő. A pályázathoz 
tartozó kiírás és feltételek letölthetők a 
város honlapjáról, illetve személyesen át-
vehetők a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán. A pályázatok beadási határideje: 
2015. február 27.

Hulladékszállítási rend

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Depó-
nia Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Kft. a 2015. évben az eddig 
megszokott rend szerint és fizetési felté-
telekkel szállítja el a lakossági hulladékot 
Biatorbágyról. A szolgáltatás általában 
ünnepnapokon is zavartalan. Biatorbágy 
Város Önkormányzata a 2015. évi hulladék-
naptárt minden postaládával rendelkező 
háztartásba eljuttatta. A hulladéknaptár 
kinyomtatható formában megtalálható a 
város hivatalos honlapján is.

Településfejlesztési koncepció
Biatorbágy Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete megtárgyalta és 2/2015. 
(I. 29.) számú határozatával elfogadta a 
Biatorbágy Város Településfejlesztési Kon-
cepció 2014–2030 című dokumentumot. 

Az elfogadott koncepció figyelembe veszi a 
véleményeztetési, illetve egyeztetési eljárá-
sok során beérkezett javaslatokat, kiegészí-
téseket, valamint a szakhatósági észrevéte-
leket is. A dokumentum a város honlapján 
a „koncepciók, programok” menüpont alatt 
található meg. Ez a tervezet szolgál az 
integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök kidolgozásának 
meghatározó alapjául.

Ligetesítés a torbágyi templomnál
A torbágyi katolikus templom környezeté-
ben hamarosan kertészeti beavatkozásra ke-
rül sor. Az épület közvetlen közelében kivág-
ják a vadon nőtt akácokat, amelyek szinte 
teljesen kitakarják a felújított templomot, 
és helyükre sövényt telepítenek. A Pátyi utca 
és a Felsőpátyi út között is kiritkítják a szin-
te teljesen bebokrosodott, elakácosodott 
és elszemetesedett közterületet. A munká-
latokat erdészeti és kertészeti tervek alapján 
– a Torbágyi Katolikus Egyházközségnek 
és Biatorbágy Város Önkormányzatának 
tudtával és beleegyezésével – szakemberek 
irányításával végzik. A ligetesítés célja, hogy 
a templom környezete már megújulva, 
megszépülve, biztonságossá és átláthatóvá 
válva köszönthesse a rügyfakasztó tavaszt.

Vágányzár
A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. 
értesíti a kedves utasokat, hogy a Buda-
pest-Déli pályaudvar és Kelenföld állomás 
közötti pálya lezárása miatt a külön hirdet-
ményben közzétett vonatok 2015. február 
7-től 2015. március 6-ig módosított menet-
rend szerint közlekednek. Felhívjuk a tisztelt 
utasok figyelmét, hogy a hirdetményben 
szereplő, Budapest-Déli pályaudvar és 
Tatabánya/Komárom/Győr viszonylatban 
közlekedő személyvonatok a vágányzár ideje 
alatt Kelenföldről indulnak. Az utasok Ke-
lenföld és a Déli pályaudvar között vonat-
pótló autóbusszal, illetve a BKK járataival 
közlekedhetnek. A vonatpótló autóbuszok 
a Déli pályaudvartól a 139-es autóbusz Al-
kotás úti megállójából, illetve Kelenföldön 
az Etele térről, a 141-es autóbusz megálló-
jából indulnak.

Hírközlési adótorony épül
A Magyar Államvasutak fejleszti távközlési 
mobilhálózatát, ennek érdekében Biatorbá-
gyon a Gyöngyvirág utca közelében hírköz-
lési adótornyot épít. A közel harminc méter 
magas átjátszóállomás állami területen, 
állami építési engedély alapján, gyorsított 
eljárásban készül. 

Új közjegyző a járásban
Budaörs 2-es számú közjegyzői irodájában 
dr. Széchenyi-Nagy Kristóf kezdte meg műkö-
dését, ezzel négyre emelkedett a járásban 
felkereshető irodák száma. Budaörsön 
Papné dr. Csóka Anna, Budakeszin dr. Huszár 
Éva és dr. Komáromi József lát még el törvényi 
felhatalmazás alapján közjegyzői felada-
tokat. A közjegyző jogszabályok által meg-
határozott államigazgatási jogszolgáltató 
hatósági tevékenységet végez. A közjegyzők 
hatáskörébe tartozik a közhiteles okiratok 
ellenjegyzése, például hagyatéki eljárások, 
hitel-, öröklési, házassági közokiratok te-
kintetében. További információk a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara honlapján 
olvashatók.

Koszorú az elesettekért
A Don folyónál kötelező katonai szolgálatát 
teljesítő több tízezer honfitársunk vesztet-
te életét 1943. január 12-én. A második 
magyar hadsereg áldozataira emlékezve 
Biatorbágy Város Önkormányzata koszorút 
és mécsest helyezett el a Fő téren a második 
világháborús szobornál.

Elhunyt Hagyó József
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hagyó 
Józsefet – Jóska bácsit – magához szólítot-
ta az Úr. Hagyó József (1932–2015) élete, 
emberi, papi tevékenysége méltán nevez-
hető példaértékűnek. 1955-ben szentelték 
pappá. 1962-ben hitoktatói tevékenysége 
miatt többedmagával perbe fogták és be-
börtönözték. 1963-ban amnesztiát kapott, 
de folytatta a hittanoktatást, ezért egy 
év múlva ismét börtönbe került. 1968-as 
szabadulása után lett szerzetes, és közele-
dett a Jézus Kistestvéreinek közösségéhez, 
amelynek hivatása figyelni a társadalom 
peremére került emberekre. Hagyó atya így 
talált rá a sérültekre, és alapította meg a 
kerámiaműhelyt, majd a Kemence Alapít-
ványt, amellyel megalapozta a fogyatékosok 
nappali ellátását Biatorbágyon a Táncsics 
utcai nappali foglalkoztatóban. 2001 óta 
élt a Boldog Gizella Otthonban, misézett 
a kápolnában, gondozva az idősek lelki 
életét. Gyakran vállalt kisegítést a biai és a 

torbágyi plébánián, esküvőkön, ünnepi és 
gyászalkalmakkor misézett. A helyi társa-
dalmi és kulturális életben való részvéte-
léért 2005-ben Biatorbágyon Dévay Gyula 
közművelődési díjat kapott. Pest megye 
önkormányzata 2007-ben a Szegényekért és 
Elesettekért díjjal tüntette ki. 2013-ban Bia-
torbágy Városért – Életműdíj kitüntetésben 
részesült. Nyugodjon békében!

Futással az egészségért
A Gyermekekkel a gyermekekért program 
keretében – Budaörs és Törökbálint után 
– 2015. február 24-én futó látogatást tesz 
Biatorbágyon is Schirilla György. A sportoló 
az édesapja hagyományának – a jeges Duna 
átúszása – követőjeként sem ismeretlen 
számunkra. Az úszás mellett fut is, minden 
évben több száz kilométert teljesít a beteg 
gyermekekért. Biatorbágyon az óvodákat 
fogja felkeresni, hogy kicsit megmozgassa a 
szabadban a kisgyermekeket, és felhívja a fi-
gyelmüket az egészséges életmód fontossá-
gára. Az óvodák közti távot futva teszi meg, 
mindannyiunkat bátorítva a csatlakozásra. 
Útvonal és időterv: 8.30: Vadvirág Óvoda – 
Fő utca 61.; 9.10: Pitypang Óvoda – Szent 

László u. 48.; 9.45: Meserét Óvoda – Dévai 
u. 1., bejárat a Dévai utcai kerti kapunál; 
10.30 Csicsergő Óvoda – Bajcsy-Zsilinszky 
u.13.; 11.15: Legóvár Óvoda – Szenthá-
romság tér, Rákóczi utcai bejárat. A kez-
deményezés nyilvános, tetszőleges szakaszt 
vállalva szabad a futókhoz csatlakozni. Sze-
retettel vár minden érdeklődőt a Benedek 
Elek Óvoda. További információk a www.
schirilla.hu oldalon. Az esemény fő támoga-
tója a Biawellness Szépség Sziget. (Hirdetés 
a 13. oldalon.)

Waldorf-módszerű iskola Pátyon
A 2014–15-ös tanévben kezdte meg műkö-
dését a szülői kezdeményezéssel megalapí-
tott Pátyi Waldorf Iskola. Szeptemberben 
az első osztályt indították el, minden évben 
új osztállyal bővülnek. A Waldorf-iskolák 
módszertana százéves múltra tekint vissza. 
A gyerekek képességeit a hagyományos-
nál szélesebb körben fejleszti, és teret ad 
a tehetségnek, bármely területen jelenik is 
meg. A test, a lélek és a szellem egységes fej-
lődését tartja szem előtt, mindig a gyerekek 
adott életkori sajátosságaihoz igazodva, 
sokféle művészeti tevékenységgel, mozgás-
formával. Ezért a gyerekek szorongásmen-
tesen, lelkesen járnak iskolába. Emellett 
a Waldorf-iskola megfelel a modern kor 
kihívásainak is. Olyan képességeket fejleszt, 
amelyek leginkább elősegíthetik a gyerekek 
eligazodását, beilleszkedését a későbbi éle-
tük során: kreativitást, kezdeményezőkész-
séget, önálló gondolkodást és munkavég-
zést, csoportos együttműködési készséget, 
szilárd erkölcsi ítéletalkotó képességet.

A tanárok és a szülők bizalmon alapuló 
együttműködése során a gyermekek ész-
revétlenül tanulják meg, hogy az egymásra 
figyelés, a másik ember tisztelete olyan 
életforma, amelyben az egyén és a közösség 
kölcsönösen gazdagítani tudja egymást.

A Pátyi Waldorf Iskola egy rendezvényso-
rozat keretében nyújt ismerkedési lehető-
séget a Waldorf-pedagógiával és az iskola 
mindennapi életével. Legközelebb február 
27-én 17.30-kor várja a szülőket az Amit 
a Waldorf-pedagógiáról tudni kell című 
előadásra és az azt követő beszélgetésre. Az 
érdeklődők ekkor találkozhatnak az iskola 
tanáraival és a jelenlegi első osztály szülői 
körével.

Az iskola a 2015–2016-os nevelési évben 
induló első osztályába 2015. március 6-ig 
várja a jelentkezéseket. További információ 
az alábbi elérhetőségeken kapható: Pátyi 
Waldorf Iskola, 2071 Páty, Iskola utca 16. 
Tel.: 06-30 565-6936; fax: 06-23 457-049.

Tuti tipp
Turisztikai kerekasztal-beszélgetésre invitált 
január 15-én a Biatorbágyi Faluházba Buzás 
Károly a Turista és Természetjáró Informáci-
ós Egyesület (TUTI), valamint Szirbik István 
az Európa Park Konzorcium – Zempléntől 
az Adriáig Turisztikai Összefogás nevében. 

A megbeszélés összefoglaló témájaként je-
lölték: A turizmus gazdaságfejlesztő hatása, 
az idegenforgalmi bevételek visszaforgatása 
a helyi gazdaságba. E találkozóra vendég-
ként hívták meg Fodor Olivér osztályvezetőt 
a Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkár-
ságtól, Máté Kingát, a Magyar Turizmus Zrt. 
belföldi igazgatóját, Újváry Márkot a Magyar 
Turizmus Zrt. Budapest–Közép-Dunavidék 
Regionális Marketing Igazgatóságától, 
dr. Horváth Endre turisztikai szakértőt, volt 
helyettes államtitkárt, dr. Németh Miklóst, a 
Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségé-
nek főtitkárát, Németh Zsoltot, a Kerékpáros 
Magyarország Szövetség alelnökét, Mihálffy 
Krisztinát, a Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ Kerékpáros Infrastruktúra Fej-
lesztési Osztályának munkatársát, valamint 
Somossy Esztert, a Magyar Turisztikai Desz-
tináció Menedzsment Szövetség alelnökét. 
A szervezők szerint a térség fejlődésének 
egyik lehetséges útja a turizmus növelése 
lenne, amely gazdasági fellendülést és nem 
utolsósorban biztos bevételt jelentene a 
térségi települések, valamint a vállalkozóik 
számára.

Gombászszakkör
Március 28-án, szombaton nyit az idei 
gombaszakkör a Faluházban. Az immár 
harmadik éve működő foglalkozásokon 
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részt vevők többnyire a természetben sa-
játíthatták el a legfontosabb ismereteket. 
Idén Chemez István szakkörvezető a régi ta-
gok és az új jelentkezők tudását a gombák 
ismeretén túl szeretné kiterjeszteni a gyógy-
növényekre is. Már az első meghirdetett al-
kalommal Tatabányára invitálja a jelentke-
zőket, medvehagymaszedésre. Tervei szerint 
a 2015-ös év célkitűzéseit szintén ezen a 
nyitónapon beszéli meg, illetve egyezteti a 
közösség. 

Egészségklub
2015. március 10-én 18.00 órától dr. Tá-
las-Tamássy Tamás tart előadást az Egész-
séges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 
rendezvényén Társadalom és betegség 
– beteg társadalom címmel. Mindennapi 
félelmünk és élményünk, hogy vírusok, 
bacilusok fenyegetik épségünket, káros 
anyagok, mérgek rövidítik meg az életün-
ket, arra azonban ritkán gondolunk, hogy 
a minket körülvevő társadalom, az emberi 
kapcsolatok és az anyagi javak világa sok 
zavarral, ellentmondással hogyan rombol-
ja életünket nap mint nap, szinte észreve-
hetetlenül, alattomosan. Erről lesz szó az 
előadásban.

Óvoda: nyári nyitva tartás
A nyári programok tervezhetősége miatt 
tájékoztatjuk a szülőket, hogy a Benedek 
Elek Óvoda tagóvodáinak nyitva tartása a 
június–augusztusi időszak alatt a követke-
zők szerint alakul.

2015. június 22. és július 17. között zárva 
tart a Pitypang Óvoda (Szent László u.), a 
Meserét Óvoda (Dévai u.), a Legóvár Óvo-
da (Szentháromság tér). A Pitypang Óvo-
dából ügyeletet kérő családok gyermekeit 
a Vadvirág Óvoda fogadja. A Meserét és a 
Legóvár Óvoda ügyeletet kérő gyermekeit a 
Csicsergő Óvoda látja el.

2015. július 20. és augusztus 14. között 
zárva tart a Csicsergő Óvoda (Bajcsy-Zsi-
linszky u.), a Vadvirág Óvoda (Fő u.). A Csi-
csergő Óvodába járó gyermekeket a Mese-
rét Óvoda, a Vadvirág Óvodába járókat a 
Pitypang Óvoda fogadja. 2015. augusztus 
8-án, szombaton (áthelyezett munkanap) 
a Legóvár Óvoda fogadja az ügyeletet kérő 
gyermekeket.

Az egyes tagóvodák zárva tartásának ide-
jében a szülő kérése alapján a nyitva tartó 
tagóvodák biztosítják a gyermekek napköz-
beni felügyeletét. 

A Legóvár Tagóvoda nyáron a konténer 
átforrósodása miatt zárva tart. Amennyiben 
a nyári ellátást igénylő gyermekek száma 
meghaladná a kőépületek kapacitását, az 

elmúlt évhez hasonlóan a tagóvodát is be 
lehet vonni a feladatellátásba.

Felhívás gyermekbábos versenyre
A Biatorbágyi Faluház és a Karikó János 
Könyvtár Pest megyei bábcsoportok jelent-
kezését várja a „Kezemben a kobakom” – 
XVIII. Gyermekbábos Találkozóra.

A 2015. május 16-i rendezvény egyben 
regionális válogató is lesz. A zsűri által 
kiválasztott csoport képviselheti majd 
Pest megyét a Gyermekbábosok Országos 
Fesztiválján Egerben. A szervezők minden 
kezdő vagy haladó bábcsoport jelentke-
zését várják, legyen az iskolai, művelődé-
si intézményi, alapítványi, egyházi vagy 
bármely más formában működő gyermek-
közösség. Jelentkezni írásban lehet, 2015. 
április 13-ig. További kérdésekre Ferecskó 
Alexandra igazgatóhelyettes válaszol a 06-
30 337-4773-as telefonszámon. Postacím: 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1.; e-mail: 
felhivas@faluhaz.biatorbagy.hu.

Forradalmi ünnep
Az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójának városi ünneplése a 

március 15-én 15.30 órától a biai és a tor-
bágyi országzászlóktól induló felvonulással 
kezdődik. A huszárokkal, szekerekkel, hin-
tókkal kísért menet a polgármesteri hivatal 
Petőfi utcai szárnyához érkezik, ahol 16.30 
órától felavatja és megkoszorúzza a Lelkes 
Márk szobrászművész által adományként 
készített Petőfi-szobrot. Az ünnepi műsor a 
Fő téren 17.15-kor kezdődik a Biatorbágyi 
Általános Iskola, a Biai Református Általá-
nos Iskola és a Czuczor Gergely Tagiskola 
tanulóinak közreműködésével.

Állásokat kínál a REHAU Kft.
A biatorbá-
gyi telephelyű 
REHAU Kft. a 
polimer alapú 
megoldások 
prémiummárkájaként piacvezető szere-
pet tölt be az építőipar, az autóipar és az 
általános ipar területén. Rendszereikkel 
nap mint nap a legeltérőbb helyzetekben 
találkozhatunk, legtöbbször anélkül, hogy 
észrevennénk lenyűgöző előnyüket. Világ-
szerte 15 ezer munkatársuk 170 különböző 
székhelyen dolgozik a független családi 
vállalkozás folyamatos fejlődésének érde-
kében. A REHAU Kft. 1994 óta a német 
REHAU AG&CO termékeinek magyaror-
szági értékesítését végzi. A sikeres tevékeny-
ség ellátására a cég biatorbágyi raktári és 
recepciós munkatársakat keres.

Raktári dolgozót, targoncavezetői enge-
déllyel Biatorbágyon, az M1-es mellett lévő 
raktárukba. Jelentkezni a lentebb olvasható 
elérhetőségeken lehet.

Recepciós munkatársat a következő fel-
adatok ellátására: ügyfelek regisztrálása, 
postaforgalom kezelése, telefonhívások 
fogadása, levelezés, ügyintézés. Felvételi fel-
tételek: középfokú végzettség, német- vagy 
angolnyelv-tudás (német előnyt jelent), 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 
nyitott, megbízható, segítőkész személyi-
ség. Fényképes önéletrajzát a következő 
elérhetőségek valamelyikére várják. Bienge 
Eszter, REHAU Kft., 2051 Biatorbágy, Pf. 
160. (Biatorbágy, Rozália park 9.); www.
rehau.hu; telefon: 06-23 530-727; telefax: 
06-23 530-707; e-mail: eszter.bienge@
rehau.com.




