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FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! 
A veszélyhelyzet feloldása lapunk két írását is 
indokolja. A polgármesteri hivatalban visszatér-
nek a korábbi ügyfélfogadási rendre, amelyet Híd 
rovatunkban közlünk. Ugyancsak e rovat számol 
be a BuBa-népszavazás időpontjáról, idézve a he-
lyi választási bizottság által jóváhagyott kérdést, 
illetve az „igen” és a „nem” válasz következmé-
nyeit. A névjegyzékben szereplőknek a választási 
iroda június 5-ig külön értesítőt postáz a szavazás 
időpontjáról és a szavazókörük pontos címéről.

Zebraprogram címmel jelenik meg írásunk a 
városban újonnan létesítendő gyalogátkelőhelyek témájában. A képvise-
lő-testület döntésének értelmében a Szabadság úton két helyen, a Levél 
utca és a Viadukt utca kereszteződésében, a Szent István utcában pedig 
a Holczer köz és a Vörösmarty utca kereszteződésében létesül gyalogát-
kelőhely. A cikkből az is kiderül, hogy a zebrák felfestéséhez bizony több 
kell, mint egy vödör festék…

Idén is megmutathatják magukat Biatorbágy legszebb konyhakertjei, 
illetve művelőik. Az évről évre visszatérő verseny feltételei, az egyes 
kategóriák ismertetése a Miénk itt tér rovatban található.

Mozaik rovatunkból megtudható, hogy a Pászti Miklós Alapfokú Mű-
vészeti Iskola harmincéves fennállásának okán koncertet szervezett Bia-
torbágy hangja, az Erkel Ferenc kamarazenekar, megszólítva a művészeti 
iskola hangszeren játszó ifjú növendékeit. A gyerekek belecsöppentek a 
kamarazenélésbe, így megízlelték annak csodáját úgy szólistaként, mint 
zenekari tagként.

Két év kényszerű szünet után május 1-jén ismét benépesedett a 
Füzes-patak partja. A városi majális ragyogó időben, sok-sok biatorbágyi 
család részvételével zajlott. A délelőtt az önfeledt játéké volt a majális-
hoz köthető körhinták, kisvasút, ugrálóvár – és még számos attrakció 
révén –, míg délután a különböző színpadi koncertek gondoskodtak a jó 
hangulatról. Kora délután indult a Törökbálintig tartó görkoris gurulás is. 
A nap végén a harmincéves születésnapját ünneplő művelődési közpon-
tot köszöntötték. Mindez a Pezsgőben.

Májusi számunk bővelkedik a sportban. Bemutatjuk Tajti Józsefet, aki 
január óta a Viadukt SE futballszakosztályának szakmai igazgatója, vala-
mint egyéb focis témákkal is foglalkozunk, nem feledve, hogy nyáron, 
az iskolai szünidőben ismét focitábort rendez a Viadukt a gyerekeknek. 
Jó hír, hogy a sakkcsapat az első Szuperligában töltött versenyévét a 
7. helyen zárta.

Az említetteken túl még számos, a városban történt, így a biator-
bágyi családok életét érintő témáról adunk hírt a Körképben.

KIRÁLY FERENC felelős szerkesztő
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RENDBEN VAGYUNK 
A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalban 2022. 
április 25-től a személyes ügyfélfogadási rend 
visszaállt a korábban, a veszélyhelyzetet meg-
előzően megszokottak szerint.

• A hivatal köztisztviselőinek ügyfélfogadási rendje: 
hétfőn 13-tól 18 óráig; szerdán 8-tól 12 és 13-tól 
16 óráig; pénteken 8-tól 12 óráig.

• Ügyfélszolgálat (Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal, 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a; tel.: 23/310-
174, mellék: 220, 235; fax: 23/310-135; e-mail: hi-
vatal@biatorbagy.hu) – iratbeadás és nyitvatartás: 
hétfőn 8-tól 18 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön  
8-tól 16.30 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig. Ügyfélszol-
gálati vezető: Pomaházi Krisztina.

• Tarjáni István polgármester fogadóórája: szerdán 8-tól 
12 óráig.

• Dr. Cserniczky Tamás, Tálas-Tamássy Richárd alpol-
gármesterek fogadóórája: szerdán 8-tól 12 óráig.

• Dr. Hajdu Boglárka jegyző fogadóórája: szerdán 8-tól 
12 óráig.

• A Budakeszi Járási Hivatal biatorbágyi kirendeltsé-
gének ügyfélfogadási ideje: Honti Edit és Tajti Enikő 
– hétfőn 13-tól 18 óráig; szerdán 8-tól 12 és 13-tól 16 
óráig.

Forrás: Biatorbagy.hu

Megújult a Holczer köz

Elkészült a Bajcsy-Zsilinszky utat 
a Szent István utcával összekötő 
Holczer köz járdafelújítása. A gya-
logos és kerékpáros közlekedésre 
alkalmas utcácska hamarosan 
része lesz az egyik táblákkal jelölt 
útvonalnak, amely ideiglenesen 
pótolja a Budapest–Balaton-ke-
rékpárút belterületi szakaszának 
hiányát. A biztonságos közlekedés 
érdekében a Szent István utcán 
gyalogátkelő, valamint a járda 
felújítása is folyamatban van.

ZEBRAPROGRAM
Sokak szerint egy úttestre felfestett gyalogátkelőhely létrehozásához nem kell más, mint egy 
vödör festék. Érdekes megközelítés; szögezzük le, hogy ennél azért csöppnyit bonyolultabb az 
eljárás. A  gyalogosan közlekedő biatorbágyiak, illetve az ideérkezők érdekében a város több pont-
ján hamarosan újabb zebrák jelennek meg. Hol? Tarjáni István polgármester elmondta a Völgyhíd 
Televízióban.

A képviselő-testület döntésének 
értelmében a Szabadság úton két 
helyen, a Levél utca és a Viadukt 
utca kereszteződésében, a Szent Ist-
ván utcában pedig a Holczer köz és a 
Vörösmarty utca kereszteződésében 
létesül gyalogátkelőhely.

Az első lépés egy terv elkészíté-
se, amelyet egyeztetni kell az adott 
útszakasz kezelőjével, állami út ese-

tében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel, majd ezt engedélyeztetni kell; az 
eljárás közel egy évet igényel – tájé-
koztatott a polgármester. A kivitele-
zésnek több fázisa van. Zebra akkor 
festhető fel, ha járdakapcsolata van, 
és megfelelően csatlakozik a közút-
hoz. Természetesen a gyalogátkelő-
hely megvilágítása sem közömbös, 
e tekintetben is vannak releváns 
előírások. Mindezeknek a tervekben 
szerepelniük kell, csakúgy, mint a 
csapadékvíz elvezetésének módjá-
ról. A kivitelezés végeztével forga-
lombahelyezési eljárás indul, amely 
bizony több hónapos folyamat. Ha 
minden rendben van, ráléphetünk 
a zebrára – ha megszáradt a vödör 
festék!

A gyalogátkelőhelyek szerepe 
egyrészt a gyalogosan közlekedők 

biztonságos átkelését célozza az út-
testen, illetve a gépjárművek tekin-
tetében sebességcsökkentő ténye-
ző. Tarjáni István számot adott arról, 
hogy a képviselő-testület elé újabb 
gyalogátkelőhelyek létrehozásának 
a terve került, így növelve Biatorbá-
gyon a közlekedés biztonságát.

KIRÁLY FERENC

BECSOMAGOLT  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Baba-mama program indul Biatorbágyon

Az elmúlt öt év alatt éves átlagban 
százötven kisgyermek született Biatorbá-

gyon – mondta el Tálas-Tamássy Richárd 
alpolgármester. Figyelemre méltó, egyben 
örvendetes az országos átlagot meghala-

dó adat!
Az önkormányzat a társadalmi 

felelősségvállalást szem előtt 
tartva úgy döntött, hogy 

2022-től ingyenes baba-ma-
ma csomaggal nyújt segít-
séget a családoknak a kis 

jövevények érkezését követő kezdeti lépések megtételéhez. A huszonkét 
tételt tartalmazó csomag összeállítása előtt az önkormányzat tanácsot 
kért a szakemberektől, mondják el, hogy a kismamáknak a kezdeti 
időszakban mire van szükségük a babák ápolása, illetve az édesanya 
saját higiénés állapotának a megőrzése során. A csomag része egy 
nyolcszázezer forint értékű kismama-kuponfüzet is. A „pakkokat” az 
önkormányzat juttatja el a kisgyermekes családok számára. Biator-
bágy városvezetése így veszik ki a részét a település újszülött polgá-

rainak, illetve családjuknak a segítésében.
A program kezdeményező partnere a Babamamatudakozo.hu.

KáeF

A képviselő-testület 
elé újabb gyalogát-

kelőhelyek létrehozá-
sának a terve került, 

így növelve Biator-
bágyon a közlekedés 

biztonságát.

MÁJUS 31-TŐL TILOS ÉGETNI!
Biatorbágyon a lakosság 
egészségének és a levegő 
tisztaságának védelme ér-
dekében a nem komposz-
tált kerti hulladék nyílt téri 
égetése csak február 1-jé-
től május 31-ig és szep-
tember 1-jétől november 
30-ig megengedett, hétfői 
és pénteki napokon 8-tól 
20 óráig.
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BUBA-NÉPSZAVAZÁS JÚNIUS 26-ÁN
Állást foglalhatnak a polgárok

Biatorbágy Város Választási Bizottsága június 26-ára tűzte ki a Barabás József, Bodorkos Ádám, 
Csepregi Miklós Károly, Horváth András és Lóth Gyula önkormányzati képviselők által kezdeménye-
zett helyi népszavazást. Minden tizennyolcadik életévét betöltött, biatorbágyi állandó lakcímmel 
rendelkező magyar állampolgár szavazhat, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

A kérdés, amelyre igennel vagy nemmel lehet érvénye-
sen válaszolni: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest–
Balaton-kerékpárút Biatorbágy belterületi szakasza 
ne a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon kerüljön 
kiépítésre?”

Mondjon igent, amennyiben azt 
szeretné, hogy ne épüljön meg az állam 
által finanszírozni kívánt, a gépjárműfor-
galomtól elválasztott belterületi kerék-
párút ott, ahová a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. a kész kiviteli tervek alapján 
már megépítette volna. Tehát ha nem 
szeretné, hogy a Budapest–Balaton-ke-
rékpárút a Szabadság út – Nagy utca 
nyomvonalon épüljön meg, ez esetben 
igent kell mondania a tagadásra.

Igen = Ne épüljön kerékpárút
Mondjon nemet, amennyiben egyet-

ért azzal, hogy épüljön meg az állam által 
finanszírozni kívánt, a gépjárműforga-
lomtól elkülönített, a gyakorlatlanoknak, gyermekeknek, 
időseknek a hétköznapokban is használható belterületi 
kerékpárút ott, ahová a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. a kész kiviteli tervek alapján már megépítette volna. 
Tehát ha szeretné, hogy a Budapest–Balaton-kerékpárút  

a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon épüljön meg, ez 
esetben nemet kell mondania a tagadásra.

Nem = Épüljön kerékpárút
A névjegyzékben szereplőknek a választási iroda 

június 5-ig külön értesítőt postáz a szavazás időpontjáról 
és szavazókörük pontos címéről. A he-
lyi népszavazás akkor lesz érvényes, 
ha a választásra jogosultaknak több 
mint fele leadja voksát, és akkor lesz 
eredményes, ha akár az igenek, akár a 
nemek száma meghaladja a voksoknak 
több mint a felét. A helyi népszava-
zás eredményét a szavazatszámláló 
bizottságok jegyzőkönyvei alapján a 
helyi választási bizottság állapítja meg. 
A jegyzőkönyv egy példánya a választá-
si irodában tekinthető majd meg június 
29-én 16 óráig.

A népszavazás eredménye semmi 
más alternatív, helyettesítő, kiegészítő 

vagy ideiglenes kerékpárút tervezésére, építésére nem 
bír befolyással. A kezdeményezők kizárólag arra kérik a 
szavazókat, hogy döntsék el: legyen vagy ne legyen Bu-
dapest–Balaton-kerékpárút a Szabadság út – Nagy utca 
nyomvonalon. MESTER LÁSZLÓ

A népszavazás 
eredménye semmi 

más alternatív, 
helyettesítő, 

kiegészítő 
vagy ideiglenes 

kerékpárút 
tervezésére, 

építésére nem bír 
befolyással.
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Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

BEVETTÜK VISEGRÁDOT – IS 
A Lázár Ervin program keretében a 
BiaSuli 4. évfolyama Visegrádra láto-
gatott, ahol változatos programokon 
vehettek részt a diákok. Animációs 
filmen nézhettük meg a vár eredeti 
formáját, interaktív színházi előadás-
ban is részt vettünk, és az izgalmas 
tárlatvezetés sem maradt el. A lát-
ványos középkori fegyverbemutató 
megkoronázta a napot. Ebben a pár 
órában megtudhattuk, milyen volt 
az élet Mátyás, az igazságos uralko-
dásának idején.

A hetedik évfolyam április 1-jén 
ugyancsak a Lázár Ervin program 
keretében élményfoglalkozáson 
vett részt Szentendrén, a Feren-
czy Múzeumi Centrumban. A 7. b 
a Czóbel Múzeumba látogatott 
el. A helyszínen Czóbel Béla és 
felesége, Modok Mária festmény-
gyűjteményét tekinthették meg. 
A múzeumpedagógus irányításával 
csoportokban játékos portrékollá-
zsok készültek. Egy rövid városné-
zés is belefért a programba, az esős 
időjárás ellenére.

Szentendre valóban csodálatos 
város. A 7. c osztályunk a Ferenczy 
Múzeum Panta rhei kiállításán járt, 
ahol kortárs szobrászművészünk, 
Melkovics Tamás alkotásaival is-

merkedtek múzeumpedagógusok 
vezette interaktív foglalkozás során. 
A másfél órás programot követően 
a gyerekek használták „nélkülözhe-
tetlen” mobiltelefonjaikat: QR-kódos 
játék segítségével a festői Szentend-
re egy kis részét is bejárták.

A 7. a osztály is a Czóbel-kiállítá-
son járt, ahol játékos foglalkozáson 
vettek részt, kreatív jellemábrázolást 
készítettek a portréfestményekről a 
kompozíció és a színek segítségé-
vel, önarcképet és portrét alkottak 
kollázstechnikával.

És még mindig a Lázár Ervin 
program: a 3. évfolyamosok a 
Tündér Lala, az 5. évfolyamosok az 
Időfutár című előadást látták. Osz-
tályaink folytatták a kirándulásokat a 
Laser Cornerben. Most a 6. c, a 7. c, 
a 7. b és a 8. c osztály került sorra. 
A 6. b osztályosok április 26-án saját 
szervezésben a Pesti Színházban a 
Toldit tekintették meg. A tankerület-
től kapott ingyenes belépőjegyekkel 
ötödikeseink a csodákat láthatták a 
Csodák Palotájában.

BE

MINDIG, MINDIG CSAK ELŐRE! 
Az Öveges József 8. évfolyamos fizikaverseny országos 
döntőjébe jutottak megyei 1. és 2. helyezéssel Tallér 
Hanga és Vadász Kristóf nyolcadikos tanulók. Szintén 
döntős a 7. évfolyamos Nagy Ildikó. Felkészítő tanáruk 
Marx Árpád tanár úr.

A Zrínyi Ilona-matematikaverseny megyei fordulóján 
Tallér Hanga (8.  b) 3. helyezést ért el. A nyolcadikosok 
csapatban másodikak lettek. A csapat másik két tagja 
Kovács-Ferenc Lorin és Sós Zselyke. Felkészítő tanáruk 
Bunth Erzsébet tanárnő. A Kenguru nemzetközi mate-
matikaverseny megyei összesítésében Tallér Hanga 8., 
Fodróczy Lilla 16. lett. Felkészítő tanáruk Bunth Erzsébet 
tanárnő. A másodikosok között Lökös Nándor 10. lett, 
felkészítője Pénzes Krisztina tanítónő. A szintén máso-
dikos Föglein Márton 20. helyezést ért el, Jancsó Kata 
felkészítésében. A hatodikos Kondrát Bence 10., Bene 
Boldizsár 15. lett. A tanulókat Lugasi Melinda tanárnő 
készítette fel.

Az Arany János anyanyelvi versenyen országos 
12. helyezést ért el Győri Lotti 6. b osztályos tanuló. 
Felkészítő tanára Fodor Mónika tanárnő. A pátyi szava-
lóversenyen 3. helyezett lett Fiedl-Kiss Vendel (4. b) és 
Bozóky Henrietta (7. b). Felkészítő tanáraik Barta Viktória 
tanítónő és Willinger Ágnes tanárnő. Két 4. helyezét ér-
tünk el: Tóth Hanna Norma (2. c) és Németh Laura (7. b). 
Őket Brandl-Radnai Eszter tanítónő és Willinger Ágnes 
tanárnő készítette fel. 5. helyezést ért el Jánosi-Fehér 
Mátyás 3. c osztályos tanuló. Felkészítője Szebeni An-
gyalka tanítónő.

Az atlétikai diákolimpia többpróbaversenyén vettünk 
részt április 25–26-án két korcsoportban. Mindkét napon 
minden számban éremmel a nyakunkban térhettünk 
haza. A nagyobb fiúknál csapatmásodik, a kisebbeknél 

pedig -harmadik helyezést értünk el. Egyéni összetett 
versenyben Pancza Zalán első lett! A lányok versenyé-
ben Babai Zora és Móri Hanna egyéni összetettben 
harmadik helyezettek lettek. A fiúcsapat tagjai: Csepregi 
Kevin, Pintér Márk, Nagy Kristóf, Dalnoki Márk, Kiss-Zsók 
Csongor, illetve Kerékjártó Dániel, Szabados Jonathan, 
Hajagos Benett, Pancza Zalán, Erdős Domonkos, Örffy 
Barnabás.

Április 6-án Gödöllőn rendezték meg az idei orszá-
gos mezei futóversenyt, amelyre az ősszel Dunakeszin 
megtartott megyei versenyről kvalifikáltuk magunkat a 
fiúk első, illetve a lányok harmadik helyezésével. Harma-
dik korcsoportban vettünk részt lány- és fiúcsapatokkal. 
Az egész ország legjobb futói között végül a lányok 20., 
a fiúk pedig 11. helyezést értek el. A csapatok tagjai: 
Bene Boldizsár, Nagy Kristóf, Dalnoki Márk, Varga Ben-
ce, Kiss-Zsók Csongor, valamint Laczkó Leonetta, Babai 
Zora, Szőke Kinga, Csikós Liliána, Nagy Júlia. A sportoló-
kat Abroncsos Gábor tanár úr készítette fel.

BiaSuli

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

VALÓRA VÁLNAK AZ ÁLMOK 
A tavaszi szünetet követően különös lát-
vány fogadta a ritsmannos diákokat. Az 
intézmény területén lebontásra ítéltet-
tek a közel tizenöt évvel ezelőtt ideigle-
nesen telepített konténertantermek.

A műanyag dobozok helyén hama-
rosan megkezdődhet a kormányzati 
támogatással megvalósuló, korszerű, 
21. századi követelményeknek meg-
felelő tantermek és tornacsarnok 
felépítése.

RF

A hetedikesek a Ferenczy Múzeumi Centrumban

A 6.b a Toldira várva
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VERSENYBEN VOLTUNK
MATEKOLVA
A Zrínyi Ilona-matematikaverseny megyei fordulóján négy tanulónk ért 
el kiváló eredményt, míg a negyedikesek csapatban másodikok lettek. 
A csapat tagjai: Farkas Csongor, Szekeres Balázs (egyéniben 2. lett) 
és Kubinyi Lizett (egyéniben 4. lett). Takács Bánk másodikos tanulónk 
5. helyezést ért el ugyanezen a versenyen.

A Kenguru nemzetközi matematikaverseny megyei fordulójában De-
meter Anna 3. évfolyamos tanulónk az 553 tanuló közül a 7. helyezést, 
Farkas Csongor 4. évfolyamos diákunk a korcsoportjában versenyző 432 
gyerek közül a 6. helyezést hozta el.

VARGA MONIKA

VERSELŐK
A pandémia miatt az eltelt két évben nem tudták megrendezni Pátyon 
a vers- és prózamondó versenyt, így idén különösen örültünk annak, 
hogy megtartották a programot.

Alsós és felsős tanulóink közül többen is készültek egy-egy szép 
verssel vagy prózai művel. Iskolánkból Pénzes Anna Letícia 2. helyezést 
ért el a 7–8. évfolyamosok között vers kategóriában.

KOCZOR VIKTÓRIA  
magyartanár

IN MEMORIAM NEMES NAGY ÁGNES
A száz éve született Nemes Nagy Ágnes költő nevével és néhány versé-
vel már kicsi gyerekkorban megismerkedhetünk. A Lila fecske, a Tavaszi 
felhők vagy Bors néni biztosan sok embernek ismerős. Országosan is 
több megemlékezés, rendezvény kapcsolódott ehhez a kerek évfordu-
lóhoz.

Iskolánkban versmondó versenyeket szerveztünk alsó és felső ta-
gozatos tanulóinknak, valamint kiállítást rendeztünk a születési cente-
nárium alkalmából. A gyerekek Nemes Nagy Ágnes egy-egy verséhez 
rajzot, illusztrációt készítettek, alsós énekkarosaink pedig megtanulták a 
Bodzavirágból (Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők) című éneket.

KOCZOR VIKTÓRIA,  
a humán munkaközösség vezetője

Az április is bővelkedett Ritsmann-si-
kerekben a diákolimpiai verseny-
sorozatokban. Nem maradtak el a 
nagyobbaktól a III. korcsoportos 
fiúk a megyei röplabdadöntőben: 
5. és 6. osztályosaink is meggyőző 
teljesítménnyel négy mérkőzésből 
négy győzelemmel jutottak tovább. 
A fegyelmezett, koncentrált játék és 
a taktikai utasításokat betartó hoz-
záállás eredményezte az újabb sikert 
az iskolának. Felkészítő testnevelő 
tanár: Marozs László.

SPORTBAN IS OTT VAGYUNK! 
Aranyérmek és újabb országos döntő A körzeti atlétikaversenyen 

nyert aranyérem lányoknál és 
fiúknál is Pest megyei döntős 
szereplést jelent a II. korcso-
portos többpróba verseny-
számban csapatainknak. Az 
iskola sportéletében először, 
de annál büszkébben képvisel-
jük körzetünket ezen a szinten. 
Felkészítő testnevelő tanár: 
Klain Eliza.

MAROZS LÁSZLÓ 
munkaközösség-vezető

Szőlőszem Református Óvoda

HÁLÁSAK VAGYUNK A RÁNK BÍZOTT CSEMETÉKÉRT 
 „Én, az Úr, elhívtalak az igazságért,  

én fogom a kezedet.” (Ézs 42,6)

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy Bia-
torbágyon református óvoda épül. Az épület 
elkészült, az eszközök folyamatosan érkeznek a 
csoda szép termekbe dr. Szabóné Vörös Katalin 
óvodai szakértő koordinálásával. Az intézmény 
leendő, munkáját szeptemberben kezdő ve-
zetőjének rövid bemutatkozását olvashatják. 
(A  szerk.)

Egy keresztyén család hatodik gyermekeként születtem 
és nőhettem fel Biatorbágyon. Isten igéje folyamatosan 
jelen lehetett a családban, a gyülekezetben. Ebben a 

hitben élve nevelhetjük a két iskolás 
gyermekünket is. Az egészség-

ügyi alapvégzettségem után a 
WOL Élet Szava Bibliaiskolában 
tanultam, majd az óvodape-
dagógusi diplomámat a Károli 
Gáspár Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai Karán 
szereztem meg.

Jelenleg óvoda-
pedagógusként 
dolgozom, és nagy 

örömömre szolgál, 
hogy szeptembertől a 
Szőlőszem Reformá-
tus Óvodát képvisel-
hetem. Fontosnak 
tartom, hogy a gyer-
mekek megismerjék 

Isten igéjét és Jézus Krisztust mint személyes Megvál-
tójukat. A jó alaphoz természetesen elengedhetetlen 
a szülői támogatás, együttműködés, hiszen a család a 
gyermek nevelésének az elsődleges színtere.

Hálásak vagyunk a ránk bízott csemetékért, az óvodai 
dolgozók Isten felé mind elkötelezettek, és szeretettel 
fordulnak a rájuk bízott gyerekek felé.

DUDÁSNÉ FORRÓ SAROLTA

A röplabdás fiúk

Az atlétahölgyek és -fiúk
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ÉPÍTS, FEJLŐDJ LEGÓELEMEKKEL
Tavasztól már Biatorbágyon is elérhető az óvodások és általános iskolások számára a Young Engi-
neers program, amely legóelemek segítségével játékosan tanítja és bővíti a természettudományi 
ismereteket. A gyerekek a program során mozgó robotokat és egyéb motorizált mechanikai szerke-
zeteket építenek a 21. század kihívásainak megfelelően, a gondolkozásukat és a problémamegoldó 
képességüket előtérbe helyezve. A  programról az Építs, fejlődj tagjaival beszélgettünk.

– Mit lehet tudni a Young Engineers programról?
– Ez egy 2008-ben indult nemzetközi program, amely-
nek legfőbb célja, hogy felkészítse a gyermekeinket a 21. 
századi élet változó kihívásaira. Korunkban a természet-
tudományi ismereteknek egyre nagyobb a jelentősége, 
miközben egyre nehezebb megnyerni hozzá a diákokat. 
Élménnyé tesszük a képzést, így szinte 
észre sem veszik a gyerekek, hogy 
tanulnak, mélyítik az ismereteiket.

– Biatorbágyon hol érhető el ez 
a program?

– Jelenleg a Biatorbágyi 
Általános Iskola Kálvin téri és 
Szentháromság téri épüle-
tében, valamint a Juhász Fe-
renc Művelődési Központban 
tartunk foglalkozásokat minden 
héten. A honlapunkon minden infor-
máció megtalálható. Nyári napközis 
táborainkban az építés mellett a moz-
gásé és a szabadidős tevékenységeké 
a főszerep. 

– Kiknek szól ez a lehetőség?
– Minden olyan általános iskolásnak 

és érdeklődő óvodásnak, akik szeret-
nek alkotni, új dolgokat létrehozni és 
a tudásukat legóelemekkel a gyakorlatban 
kipróbálni.

– Mire készít fel a kurzus?
– Öt különböző kurzust kínálunk. Klasszikus mecha-

nikai készségeken alapulót, problémamegoldó és 
folya mat elemzési képességeket fejlesztőt. Van olyan 
kurzusunk, ahol tabletről vezérelhető robotokat építe-
nek a gyerekek, vagy bonyolultabb mérnöki kihívások 
mechanikai és programozástechnológiai megoldásaival 
ismerkedhetnek meg.

– Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő fiatal 
mérnökeinek, és ebben hogyan tudnak segíteni?

– Ma sokkal nehezebb gyereknek lenni, mint akár 
húsz évvel ezelőtt. A világ felgyorsult, a mai gyerekek a 
rengeteg információtól csak kapkodják a fejüket, nincs 
lehetőségük elmélyülni az őket valóban érdeklő dolgok-
ban. Minden olyan gyorsan történik, megrettenhetnek az 
olyan problémáktól, amelyekre nem tudnak olyan gyor-
san választ adni, mint amilyen tempóban halad a világ. 

A programunk során minden héten egy újabb kihívással 
szembesítjük a gyerekeket, amelyeknek a megoldásá-
hoz megadjuk a szükséges ismereteket, segítséget. És 
hagyunk elég időt, hogy a problémakörben elmélyülve 
maguk alkossák meg a végeredményt. Ez növeli a kreati-
vitásukat, az egészséges önbizalmukat. Nem tudhatjuk 
pontosan, hogy a jövő fiatal mérnökeinek milyen kihívá-
sokkal kell majd szembenézni, de jó alapot adhatunk egy 
problémamegoldó gondolkodáshoz.

– Ez már a jövő: robotokat építenek a gyerekek?
– Nem, ez már a jelen. A gyerekek számá-

ra nagy élmény, amikor összekapcsolják a 
mechanikus legóelemeket és algorit-

musokat. A hozzánk járó gyerekek 
képesek lesznek arra, hogy egy 
tableten, grafikus környezetben 

eldoboltassanak legóelemekkel 
egy előre leprogramozott dallamot. Robotokat, 

szerkezeteket mozgassanak, hogy azok ne 
ütközzenek össze, ne essenek le, és szük-
ség esetén hozzanak egy doboz üdítőt. 

– Ez most játék vagy tanulás?
– Mindkettő egyszerre. Játék, mert a gye-

rekek motivációját játékelemekkel tartjuk fenn. Ugyanak-
kor komoly tanulási folyamat is, mert maguk tapasztalják 
meg a gyakorlatban a modellek működéséhez szükséges 
természettudományos ismereteket. Nem abból lesz fel-
nőttként a jó mérnök, aki már kiskorától a szobában, egy 
laptop előtt ült, hanem aki képes átlátni a teljes folyama-
tot, azok mechanikus és algoritmikus részeivel együtt. 
Mi erre készítjük fel őket, játékosan, a korosztályuknak 
megfelelően. 

HETI ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK  
(3000 FT/ALKALOM):
–  hétfő, 14.00, Biatorbágyi Általános Iskola (Szenthá-

romság tér); 
–  hétfő, 16.15, Juhász Ferenc Művelődési Központ;
–  szerda, 13.00, Biatorbágyi Általános Iskola (Kálvin tér). 
TÁBOROK (45 000 FT/HÉT, TESTVÉR- ÉS  
NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ):
–  július 25–29., közösségi ház;
–  augusztus 8–12., iharosi tábor.
Jelentkezés: Epitsfejlodj.hu.

■
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KREATÍV KERTMŰVELŐK KERESTETNEK
Idén is keressük a legszebb konyhakerteket

Idén immár tizedik éve hirdetjük meg a Sári Kovács 
Szilvia programigazgató, Karcag város alpolgármestere 
által létrehozott, A legszebb konyhakertek elnevezésű 
versenyt Biatorbágyon. Várjuk minden olyan kertművelő 
jelentkezését, aki ötletesen és szépen kialakított, sokféle 
egészséges zöldséget és gyümölcsöt termő, rendezett 
környezetben álló kertet gondoz, lehetőleg biológiai 
módszerek alkalmazásával.

Az év témája: Környezettudatos kert.
Nevezési kategóriák: balkon: erkélyen kialakított 

• mini: 50 m2 alatt • normál: 50 m2 felett • zártkert 1.: 
zöldséges • zártkert 2.: gyümölcsös • zártkert 3.: vegyes 
(zöldség és gyümölcs) • közösségi: csoportok, óvodák, 
iskolák, szervezetek által megművelt kertek.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15. Jelentkezési lap 
és a részletes feltételeket tartalmazó hirdetmény a Ju-
hász Ferenc Művelődési Központ honlapjáról (Juhaszfe-
rencmk.hu) letölthető vagy az információjában kérhető. 
A kitöltött jelentkezési lapokat ugyanitt az információba 
kérjük leadni.

Az értékelésre a fotók, illetve a zsűri általi megtekin-
tés alapján kerül sor. A díjátadó szeptember 2-án lesz a 
Faluházban, ahol a legjobbakat megjutalmazzuk, a kate-
góriagyőzteseket pedig elindítjuk az országos megmé-
rettetésen.

További információk Szolnoki Brigitta koordinátornál 
kérhetők a 30/337-4765-os telefonszámon.

TAVASZI FAÜLTETÉSEK, FAPÓTLÁSOK 
A Zöld Biatorbágy környezetvédelmi 
program keretében április első napjaiban 
folytatódott a Füzes-patak partján tavaly 
novemberben megkezdett faültetés. 
A torbágyi településközpont parkjának 
rendezését és fásítását az önkormányzat 
városgondnoksága végezte el – minden 
ellentétes közösségi híresztelés ellenére – 
tájépítészi és kertészmérnöki koncepció-
terv, kiültetési útmutató alapján. Fapótlást 
végeznek a Budapest–Balaton-kerékpárút 
építésekor kivágott és annak közvetlen 
közelében újra nem telepíthető növények 
miatt is.

A kerékpárút kivitelezője a Zöld Bia-
torbágy program keretében a képvise-
lő-testület tagjaival és a környezetvédő 
szervezetekkel közösen egyeztetett, és 
kijelölt belterületi helyszínekre ültette el az 
új fákat 2021 tavaszán. Ezek közül néhány 
sajnos nem eredt meg, például a Dózsa 
György út melletti parkban. A vállalkozó 
az ígéretét és szerződésben vállalt kötele-
zettségét betartva gondoskodik ezen fák 
cseréjéről.

Forrás: Biatorbagy.hu

SZÉPÜLJÖN BIATORBÁGY! 
Lakossági palántavásár az önkormányzat jóvoltából

Sorban állás a Faluház udvarának bejárata előtt. Az 
érdeklődés óriási: dobozokkal, ládákkal a kézben sok-sok 
biatorbágyi vár arra, hogy kedvezményes áron virágpa-
lántákhoz jusson, amelyeket az ablakában, erkélyének 
virágládáiban, kertjének napos oldalán vagy a kapuja 
előtt ültessen el lakóhelyének tavaszi csinosítása végett. 
S mi más lehetne e célra a legjobb, mint a színpom-
pás virágkavalkád? A vásárlók között számosan vannak 
visszajárók, akik évről évre eltökéltek a palántapiac 
felkeresésében, így városuk civilek általi csinosításában. 
A paletta széles, a választék nagy, a virágok minősége 
kiváló – vélik a vásárlók a szombat reggeli börzén.

Tizenötezer darab palántát vásárolt az önkormányzat, 
köztük petúniát, büdöskét, begóniát, s idén a tihanyi 
levendula is megjelent a kínálatban – mondta el Molnár 
János, a városgondnokság vezetője. A szakemberek 
tanácsot adtak a tekintetben (is) a vásárlóknak, hogy 
melyik virág milyen helyen érzi jól magát, s gondozá-
suk vonatkozásában mire célszerű odafigyelni. Egy-egy 
biatorbágyi ötven palántához juthatott, de a családtagok 
száma szerint ez többszöröződhetett, a virágonkénti 
kétszáz forintos ár pedig igazán baráti.

Az önkormányzat idén is arra kéri a lakosokat, hogy a 
palántákat az ingatlanuk előtti közterületre vagy az on-
nan jól látható helyekre, kertekbe, ablakokba, balkonokra 
ültessék. A kreatív ültetőket az önkormányzat „tetten 
éri”, jutalmuk: az indulás joga A legszebb porta verse-
nyen. Ásó, kapa… locsoló!

KIRÁLY FERENC

Pyrus Calleryana Chanticleer – ültetve
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Ritter Antal: Retro Style. Eredetileg Balatonra készültünk, de az Aeroparkban kötöttünk ki. Csoda szép repülők, az ott dolgozók 
lelkesedése, kedvessége igazi élménnyé tette a látogatást. Egykori pilóták, repülőtisztek, tűzoltók, a technika megóvását irányító 
szakemberek, legtöbbjük évtizedes Malév-múlttal.

Lőrincz Zsóka: Meghajlított panoráma. Akárhányszor felmentem a viaduktra, mindig szerettem volna egy olyan látványt meg-
örökíteni, amelyen a legtöbbet mutathatok meg a biai oldalról. Azt akkor értem el, amikor hozzájutottam egy száznyolcvan fokos 
diagonális látószöget adó halszemobjektívhez. Hogy miért fekete-fehér? Úgy érzem, itt nem a színek fontosak, hanem a minél 
nagyobb átfogás.

HIRDETÉS 17
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HALÁLBA HULLT MAG GYÜMÖLCSÖT TEREM 
Március 31-én, hetvenkilenc éves korában elhunyt Lelkes 
Péter Munkácsy Mihály-díjas formatervező iparművész,  
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

„Lelkes Péter. Beszélő név. Lelkes – életigenlő, vidám, könnyed, 
hirtelen haragú majd túláradó örömű, meg-megbotló, de mindig 
felálló, messze előretekintő ember, erős vágyakkal, nagy, magas 

célokkal. Mélyen érző, de a megpróbáltatások közepette is könnye-
dén élő férfi. Péter – szikla, amelyen közösségek épültek. Sok-sok 

beszélgetésből, vitákból és főként kölcsönös tiszteletből, szeretetből 
épülő közösségek. Befejezett, szép, teljes élet. Sikerült élet. Kerek és 

lekerekített életút család, hivatás, hit vonalán. Megsokszorozódva 
él bennünk. Továbbörökített mozdulataiban, hangsúlyaiban, figyel-

mének minőségében, amelyek már mindvégig közös valóságunk 
részei maradnak.” (Részlet Lelkes A. Gergely festőművész, unokaöcs 

búcsúbeszédéből)

„1982-ben, majdnem napra pontosan negyven évvel 
ezelőtt, április 7-én Lelkes család címmel nyílt kiállí-
tás Kőbányán – melyet később több követett, s mely 
talán első személyes benyomásom is a családról, az 
egyenes tartású, tekintélyt parancsoló Apáról, Péter 
édesapjáról, és a kedvességével kitüntető Anyáról, 
Péter édesanyjáról, s mely kiállításkatalógus borítóját 
Lelkes László, Péter bátyja tervezte, s melynek vizuális 
ötlete máig megragadó. A családot almákkal jelezte. 
Az öt testvér – István, László, Péter, András és Mária – 
egy-egy egész almával van megjelenítve, míg a szülők, 
id. Lelkes István és Lelkesné Dergács Mária egy-egy 
fél almával. Szuggesztíven jelezve, hogy a két szülő 
összetartozása kivételes, esetükben két félből jöhet 
létre az egész. Igen! A két szülő – nagyszülő, dédszülő, 
ükszülő –, vagyis a két fél hozza létre, hozta létre az új 
»termést«, méghozzá úgy, hogy id. Lelkes István adta 
a gyakorlatiassággal együttes nagy elméleti tudást, 
a módszerességet, a tudatosságot, a sokszínűséget, 
a racionalitást, Dergács Mária adta a költészetet, az 
emóciót, a szenzibilitást, és mindketten adták a hitet, 
a természet és a zene szeretetét. […] Egy szlogen azt 
állítja, hogy nincs pótolhatatlan ember. S ha ez igaz, 
akkor annak is igaznak kell lennie viszont (s ez az ő ese-
tében megkérdőjelezhetetlen!), hogy Lelkes Péter nem 
pótolható senkivel.” (Részlet Feledy Balázs művészeti 
író búcsúzójából)

Lelkes Péter Szombathelyen született, egy művész-
család harmadik gyermekeként. 1967-ben formatervező 
szakon szerzett diplomát, és hamarosan a magyar ipari 
formatervezés meghatározó résztvevőjévé és alakító-
jává vált. A Budapesti Elektroakusztikai Gyár tervezője 
lett. Számtalan elektroakusztikai berendezés kötődik 
nevéhez, sorra aratta sikereit, s még nem töltötte be a 

negyven évet, amikor szakmájából elsők között, 1980-
ban az általa tervezett konferencia-rendszerrel forma-
tervezési nívódíjat nyert. Ezután még hét alkalommal 
vehette át ezt az elismerést.

Szervezője és életre hívója volt a zsennyei alkotómű-
helynek, amely 1978-tól 2013-ig működött. 1986-ban 
Munkácsy-díjban részesült. 1999-ben tervezte meg a 
motorolajpiacon máig jelen lévő olajoskannáit. Habi-
litációját követően – 1997-től 2012-ig – a Műegyetem 
Gépészeti Karán tanított ipari formatervező mérnök 
szakon. Több szakmai könyvet is szerkesztett, többek 
között a zsennyei műhelyről, valamint a máig is a szak-
mában forrásmunkának tekinthető, a magyar formater-
vezés fél évszázadát felölelő ARTdesigner című könyvet, 
amelyet 2004-ben adott ki a Magyar Design Kulturális 
Alapítvány. Az Örökítés elnevezésű, vigadóbéli 2018-as 
családi kiállítás kapcsán jelent meg ugyanezzel a cím-
mel a generációkon átívelő művészcsaládot bemutató 
reprezentatív, összefoglaló kiadvány, amelynek létre-
jötte szintén az ő nevéhez köthető. 2007-től a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja volt.

Lelkes Péter 1999-ben telepedett le Biatorbágyon 
családjával. 2006−2010 között a város alpolgármesteri 
tisztségét is betöltötte, s a település neki köszönheti a 
városarculati kézikönyv megszületését. 2016-tól sze-
repet vállalt a város értéktárbizottságában. 2008-ban 
magánvagyonából megalapította a Hantai Simon mű-
vészeti ösztöndíjat, amelyet minden tanévben egy-egy 
képzőművészeti tanulmányaiban kiemelkedően teljesítő 
biatorbágyi általános iskolás diák vehet át. Díszítőfestői 
képzettségét is kamatoztatva 2014-ben megtervezte a 
torbágyi római katolikus templom teljes díszítőfesté-
szetét.

VARGA-LELKES ANNAMÁRIA

SZERETETBEN A PÁSZTIVÁL 30-ON
PMAMI-s szólisták a kör közepén állva

Biatorbágy hangja, az Erkel Ferenc kamarazenekar megszólította 
a megalakulásának harmincéves jubileumát ünneplő művészeti 
iskola hangszeren játszó ifjú növendékeit. A  gyerekek belecsöp-
pentek, így megízlelték a kamarazenélés csodáját, úgy szólista-
ként, mint zenekari tagként.

Ha egy világjáró hangszeres művész 
meghívást kap egy nagy hírű zene-
kartól, azon senki nem csodálkozik. 
Ahogyan azon sem, ha egy zeneisko-
lás gyermek fellép az iskolai tücsök-
zenekarral. De hogy zeneiskolás gye-
rekek szólistaként közös koncertet 
adjanak egy profi zenekarral, amely-

nek tagjai a Műpától a Carnegie 
Hallig járják a világ koncerttermeit, 
és a közös koncerten mégsem ők a 
főszereplők, na ez nem mindennapi, 
sőt azt is mondhatnám, példa nélkül 
álló esemény! Idén április 5-én ez 
történt. Biatorbágy hangja, az Erkel 
Ferenc kamarazenekar megszólította 
a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékeit, akik lehetőséget 
kaptak arra, hogy „a kör közepén áll-
va” az est szólistáiként lépjenek fel.

Nemcsak versenygyőztes növen-
dékeink, hanem a hangszertanulást 
csak nemrég megkezdő kicsinyek 
is belekóstolhattak abba, micsoda 
élmény, ha „mindenki rám figyel, 
nekem szurkol, ha együtt zenélhetek 
nálam jóval tapasztaltabb, nagyszerű 
muzsikusokkal”.

Húsz bátor gyerek mutatkozott 
be a hangversenyen, akik között volt 

furulyás és trombitás, hegedűs és 
szaxofonos, zongorista, csellista 
és fuvolista, kicsi és nagy, sőt egy 
zeneszerzéssel is foglalkozó növen-
dékünknek a saját kompozícióját is 
eljátszotta a zenekar. 

A közönség másfél órán keresztül 
lélegzet-visszafojtva, pisszenés nél-

kül figyelte a színpadon megszólaló 
csodát: a gyerekek produkcióit az 
Erkel Ferenc Kamarazenekar szere-
tetében.

Csodálatos születésnapi ajándék 
volt ez harmincéves iskolánknak, és 
reménységünk szerint egy hagyo-
mány kezdete: a PMAMI és az EFKZ 
együttműködésének első látványos 
– és „hallványos” – állomása.

Köszönjük a lehetőséget a zene-
karnak, a hangversenymesternek, 
Lesták Bedő Eszternek, és szeretet-
tel gratulálunk valamennyi fellépő 
növendéknek és tanáraiknak!

B. K. E.
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NAGYPÉNTEKI MUZSIKA A FALUHÁZBAN 
Felemelő és kivételes koncertélményben lehetett ré-
szem április 21-én a Biatorbágyi Faluházban. Nem mint 
hallgató, hanem mint előadó: ugyanis az Erkel Ferenc 
kamarazenekar brácsásaként jegyzem e sorokat. Joseph 
Haydn A Megváltó hét szava a keresztfán című darabját 
játszottuk nagyra becsült zenésztársaimmal.

A művet a mester 1787-ben megrendelésre, erede-
tileg vonósnégyesre komponálta. A bevezető zene után 
Krisztus hét utolsó rövid mondata, a keresztfán kimon-
dott szavai alapján hét tételt komponált a szerző, ame-
lyet egy Földrengés című, fergeteges tétellel zárt.

Előadásunkban, nagy örömünkre, a mindenki által 
ismert Szalóczy Pál is közreműködött. Ő olvasta fel a 
tételek előtt az utolsó krisztusi szavakat és a későbbi 
oratóriumváltozatban elhangzó, Gottfried van Swie-
ten báró által írt csodálatos fohászokat, gondolatokat. 
Közhely azt mondani, hogy „amit szavakkal nem tudunk 
elmondani, ott kezdődnek a zenei kifejezés lehető-
ségei”, de ezen az estén valami ilyesmit élhettünk át. 
Minden egyes tételt úgy tudtunk kezdeni, hogy ihletet 
kaptunk az elhangzott szöveg mélységétől és súlyától: 

át akartuk adni annak az adott mondatnak a földöntúli 
üzenetét. Úgy éreztem, sikerült. A nézőtéren is áhítatos 
csend uralkodott: mindenki érezte, hogy csoda születik. 
(A csendet még a néha földre eső ceruzák zaja sem za-
varta meg: a közönség soraiban ugyanis néhány gyer-
mek a zene ihletésére rajzokat készített, és néha leesett 
egy-egy ceruza… A végén az elkészült alkotásokat mi is 
megcsodálhattuk.)

Hogy hogyan lehet a legmélyebb fájdalmat, a szenve-
dést, az igazságtalanságot, az együttérzést, a másokról 
való gondoskodást, a megváltoztathatatlanba való bele-
törődést, az Atya akaratába való belesimulást zenében 
kifejezni? Aki ott volt a koncerten, átélhette. A színpadon 
és a nézőtéren egyaránt.

Végül még egy gondolat. Haydn műve a nagypénteki 
döbbenettel zárul: nincs tovább. A várva várt Megváltót 
megfeszítették, és meghalt, a Föld is megrendült eresz-
tékeiben… Milyen jó, hogy mi viszont tudhatjuk, hogy a 
történetnek nem itt van vége; három nap múlva eljött a 
húsvét. Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt! Halleluja!

FEKETE ZOLTÁN

HANGULATOK 
A FALON
A fotóklub tavaszi 
kiállításának margójára

A fotósok életében jelentős mérföld-
kő egy-egy kiállítás. Különösen így 
van ez, ha egy fotósközösség készül 
rá, miként a Biatorbágyi Fotóklub 
Egyesületben is.

Néhány éve voltunk tízévesek, 
s ez egy közösség életében nem 
kevés. Különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy az elmúlt két eszten-
dőt, a már kész képeinkkel együtt, 
erősen visszahúzódva éltük meg. 
Búvópatakként a környező telepü-
lések egy-egy jelentős eseményén, 
mint például Budakeszin a sörfesz-
tiválon vagy városunkban tavaly a 
városünnepen néhányan már „elő-
merészkedtek”, de összességében 
itt és most, 2022 tavaszán először 
mutatkoznak meg ismét a nagykö-
zönségnek.

Az elmúlt évtizedben minden 
tavasszal előhozakodtunk egy új, 
tematikus kollekcióval. Ez a mos-
tani kiállításunk annyiban különle-
ges, hogy nem egy központi téma 
köré csoportosulnak a képeink, 
hanem mindenki egy-egy, a 
legjobbnak gondolt, a pillanatnyi 
hangulatát leginkább tükröző 
alkotását küldhette be a kiállításra. Az eklekti-
kus tárlat épp ezért lenyűgöző! Természetesen 
csoportosítottuk a falra kerülő fotókat, hiszen a 
képek egymásutániságával különös dinamikát 
kölcsönöztünk a bemutatónak. Az előtérben a 
természetes fénytől legerősebben megvilágí-
tott helyeken a fekete-fehér fotók uralják és töl-
tik meg a teret. A kiállítóban a kontrasztos, di-
namikus fekete-fehéreken keresztül vezet utunk 
a harsogó, tarka színekben pompázók színor-
giáján keresztül a plasztikusan lágy meditatív, 
finom árnyalatokon átívelő fehérekig. A képek 
sorrendiségével egyfajta lüktetést adtunk a kiál-
lításnak. Az elején harsog a feszültség, majd jön 
az elcsendesedés, a megnyugvás, a feloldás.

Találkozunk egy év múlva!
BOZZAI ATTILA, BFE

Zene ihlette gyermekrajz

Dr. Bergh Sándor: Védve

Csörögi Dóra: Tűnődés

Tassi Miklós: Sziluett



22 Biatorbágyi Körkép • 2022. május MOZAIK 23

VERS-FOLYOSÓ 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerettünk 
volna kedveskedni az olvasóinknak és a vá-
ros lakosainak azzal, hogy rendhagyó módon 
megemlékezünk a magyar költészet napjáról, 
amelyet 1964 óta április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepelünk.

A Vers-folyosó nevű kültéri irodalmi kiál-
lításunk segítségével szerettük volna meg-
ismertetni a könyvtár előtt járókkal a helyi 
költők és a magyar irodalom legnagyobb 
alkotóinak munkásságát úgy, hogy egy rövid 
ízelítőt adunk műveikből. A kihelyezett verse-
ket QR-kóddal függesztettük fel a fákra, így az 
adott verseket színészek előadásában hallhat-
ták az érdeklődők, ha okostelefonnal beolvas-
ták a kódokat.

A kiállításunk egyik célja az volt, hogy az irodalmat kivigyük a 
szabadba, és rendhagyó módon keltsük fel az emberek érdeklődé-
sét a költészet iránt. Látva, hogy mennyien álltak meg, és olvastak 
el egy-egy verset, úgy érezzük, sikerrel jártunk.

GÁL ATTILA könyvtáros,  
Karikó János Könyvtár

BORKERESZTELŐ 
A 2002 óta tartó – csak a Covid-járvánnyal egyszer 
megszakított – hagyományt követve a Biatorbágyi 
Gazdakör idén is meghívta a borosgazdákat, hogy 
öntsék össze boraikat a biai és a torbágyi református 
és katolikus felekezetek számára a három legnagyobb 
egyházi ünnepre (húsvét, pünkösd, karácsony), hogy ez 
kerüljön az oltárra, illetve az Úr asztalára.

KECSKÉS LÁSZLÓ elnök,  
Biatorbágyi Gazdakör

ÉDES EGY LÁNY! 
Mesterségének címere: cukrász

A  biatorbágyi László Szonja nyerte a IX. Lete-
nyey-gasztrokupát cukrász kategóriában, majd 
csapatával 2. helyezést ért el a X. Dobos gaszt-
ronómiai versenyen.

Biatorbágy azzal (is) büszkélkedhet, hogy a városban 
több híres-neves, szakmai díjak sokaságát magáénak 
tudó cukrászda kínálja édes vagy sós finomságait. 
A produktumok mögött természetesen ott áll a cukrász-
mesterek odaadó és kreatív, sok esetben több évtizedes 
tapasztalattal megalapozott munkája. Városunkban a 
közelmúltban „feltűnt” egy ifjú tehetség, aki minden 
bizonnyal folytatja majd az elődök édes sikereit.

László Szonja és családja régóta él Biatorbágyon. 
Szonja kiskora óta nagy élvezettel bíbelődik sütemények 
készítésével, így amikor iskolaválasztásra került a sor, 
nem volt kérdés: cukrász szeretett volna lenni. Tanulmá-

nyait a Felcsúti Letenyey 
Lajos Gimnázium, Techni-
kum és Szakképző Iskola 
tantermeiben kezdte meg, 
mára a 10. osztály padjait 
koptatja, eközben élvezet-
tel számolja az arányokat, 
forgatja a spatulát és hasz-
nálja a cukrászkést. Szülei 
mindenben támogatják tö-
rekvéseit, álmait. Szakmai 
gyakorlatát is megkezdte, nagy odaadással és lelkesedés-
sel keveri-kavarja, formálja, süti, amit éppen kell.

Mindeközben pedig versenyeken is részt vesz, mi-
ként írtuk, eredményesen. A IX. Letenyey-gasztrokupán 
Szonja mindenkit legyőzött a mezőnyben, első helyezést 
ért el. A következő megmérettetés a X. Dobos gasztro-
nómiai verseny volt, itt csapatban végeztek Szonjáék a 
második helyen, egy a fantasztikus kompozícióval.

A Körkép online cikke alapján: Káef

VAN EGY TÖRTÉNETED? OSZD MEG VELÜNK! 
A Hídőrzők ünnepén, augusztus 20-án Élő viadukt néven tanösvényt sze-
retnénk kiépíteni a hídon és környékén. Szándékunk szerint ez a tanösvény 
nemcsak a viadukt történelmének mobiltelefonnal leolvasható megjelenítője 
lenne, hanem megmutatná a híd és a biatorbágyiak folyamatos, élő kapcso-
latát is. Mert a viadukt fontos nekünk, az életünk része. Emlékek kötnek hoz-
zá, gyermekkoriak vagy későbbiek, de mindenképpen maradandók. Séták, 
kalandok, szerelmek, vonatutak, kirándulások, vagánykodások emlékei vagy 
éppen szomorú történetek.

A híd bennünk és általunk él. Mi keltjük életre a történeteinkkel. És mind-
annyiunknak van mesélnivalója. Meséljük hát el ezeket a történeteket egy-
másnak! Mutassuk meg a bennünk élő viaduktot!

Várjuk a történeteket pontos helymegjelöléssel, lehetőség szerint fotók-
kal, zenével kiegészítve vagy videós formában elmesélve a hidorzokunnepe@
gmail.com e-mail-címre 2022. június 20-ig. A legjobb történetek QR-kód 
segítségével a tanösvény állomásaivá válnak.

További információk Szolnoki Brigittától kérhetők a 30/337-4765-ös tele-
fonszámon. JFMK

NE ÉGESD MAGAD! 
Védekezzünk a napfény káros hatásai ellen, de használjuk  
ki a jótékonyságát is!

Ahogy közeledik a nyár, egyre erő-
sebbek a napsugarak, és növekszik 
az UV-sugárzás veszélye. Fontos, 
hogy elővigyázatosak legyünk, mert 
a leégés súlyos következményekkel 
járhat, késői, krónikus hatásai lehet-
nek a bőr idő előtti öregedése, pig-
mentfoltok képződése és különböző 
típusú bőrrákok megjelenése is. 
Utóbbiak kialakulásának alapja, hogy 
a fény maradandó DNS- és RNS-ká-
rosodásokat okoz a sejtmagban. 
Sokan elfelejtik, hogy egy felhős, 
ködös napon is le lehet égni, mivel 
az ultraibolya sugárzás kilencven 
százaléka átjut a felhőkön, valamint 
visszatükröződik a vízről.

A káros UV-sugárzás ellen véde-
kezhetünk megfelelő napszemüveg, 
alkalmas ruházat és fényvédő krém 
használatával: a fényvédők elnyelik 
vagy visszaverik az UV-sugárzást, 
faktorszámuk azt mutatja, hogy 
mennyire hosszú ideig képes védel-
met biztosítani. Napozás előtt fél 
órával kenjük a bőrünkre, ha vízben 
tartózkodunk vagy sportolunk, akkor 

rendszeresen meg kell ismételni a 
műveletet. Amennyiben lehetősé-
günk van rá, kerüljük a napon való 
tartózkodást 11 és 15 óra között, 
mert akkor a legerősebb a leégésért 
felelős UVB-sugárzás. A fennma-
radó időben azonban használjuk ki a 
napfény testre és lélekre gyakorolt 
jótékony hatásait. Kutatások bizonyít-
ják, hogy a napfényes országokban 
magasabb a boldogságindex, és 
alacsonyabb a depresszióval küzdők 
száma. A napfény hatására termelő-
dik a szervezetünkben a létfontossá-
gú D-vitamin is (a bőrből két-három 
nap szükséges a D-vitamin szerve-
zetbe jutásához). Az utóbbi időben 
sok kutatás foglalkozott a D3-szint és 
a betegségek összefüggéseivel, és 
összességében elmondható, hogy 
általános immunrendszer-erősítő, va-
lamint csökkenti a civilizációs megbe-
tegedések veszélyét, mint például a 
daganatos betegségek, a szív-érrend-
szeri problémák, a cukorbetegség és 
az idegrendszeri betegségek kialaku-
lásának kockázatát. EFI

Az Egészségfejlesztési Iroda 
szolgáltatásai továbbra is ingye-
nesen vehetők igénybe. Kedden és 
szerdán ingyenes állapotfelmérést 
végzünk testösszetétel-méréssel 
és rövid tanácsadással, valamint 
egyéni pszichológiai és egészség-
fejlesztő tanácsadásra is várjuk 
a pácienseket. Csütörtökönként 
csatlakozhatnak a túraklubunk-
hoz. A szolgáltatásinkon való rész-
vételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges. További információk a 
Facebook-oldalunkon találhatók 
(Facebook.com/EFIBudakeszijaras).

Amennyiben szeretné, hogy a 
munkahelyén is legyen egészség-
megőrző program, jelezze igényét 
a 70/504-2286-os vagy a 70/504-
2290-es telefonszámon, és felvesz-
szük a kapcsolatot a cégével.
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Ó, MISZTER ALKOHOL – 3. 
Elérkeztünk az utolsó lépcsőfokhoz, amelyhez több évtized italozó életmódja vezet. Ez már az al-
koholizmus, amely kőkemény betegség, testi, lelki, és szociális leépülési folyamattal. Jó esetben, 
amikor az alkoholista elér saját mélypontjára, orvosi segítséghez jut az életben maradáshoz. Az   ad-
diktológus szakember komplex vizsgálatot javasol, első körben méregtelenítést és gyógyszeres 
segítségnyújtást. Ezt követi a testi, lelki és szociális elemeket tartalmazó rehabilitáció.

A hosszas italozó életmód alatt 
minden egyéb tevékenység háttérbe 
szorul. A krónikus, progresszív be-
tegség lassan elfoglalja az élet min-
den területét. Felerősödnek a prob-
lémák a családban: kommunikáció 
eltorzulása, veszekedések, vádasko-
dások, fizikai erőszak, eltávolodás, 
gyermekek elhanyagolása. Gondok 
jelentkeznek a munkahelyen, ami 
végső esetben a munkahely elvesz-
téséhez, ezzel anyagi nehézségek-
hez vezet. Megjelennek a veszélyes 
cselekedetek, amelyek nemcsak az 
alkoholistát veszélyeztetik, hanem 
a környezetét is. Ittas állapotban 
vezet. Filmszakadásig iszik, és más-
nap nem emlékszik a történtekre. 
Ha iszik, akkor agresszívvá, modor-
talanná és impulzívvá válik, amit 
később próbál megbánni. Ha nem 
ihat, akkor ingerlékeny, nyugtalan és 
kiszámíthatatlan lesz. Eltávolodnak a 
barátok, ismerősök is.

Az alkohol hiányakor megjelen-
hetnek a kellemetlen testi hiánytü-

netek: kézremegés, étvágytalanság, 
emésztési zavarok, epilepsziához 
hasonló rosszullétek. 

Tünetek még a tüdőgyulladás, 
májzsugor, izomgörcsök, magas 
vérnyomás, magas koleszterinszint 
és a 2-es típusú cukorbetegség, 
delirium tremens állapot (szétesett 
tudatállapot, zavartság). Ezek már 
súlyos alkoholbetegséget, általában 

több évtizede tartó italozó életmó-
dot jelezhetnek.

Az ivási szokásaik szerint alap-
vetően három különböző típusú 
alkoholistáról beszélhetünk. Az 
1. típus a szinten tartó alkoholbe-
teg, aki rendszeresen iszik, gyakran 
olyan területen dolgozik, ahol az ivás 
mindennapos dolog, és fiatalkora 
óta jelen van az életében. Az alkohol 
nem vált ki nála különösebb válto-
zást, mert ez a megszokott állapot, 
ezért nehéz is felismerni. A 2. típus 
a kontrollvesztő alkoholista; rá az 
jellemző, hogy nem iszik gyakran, de 
ha elkezdi, nem tudja abbahagyni. 
Nem feltétlenül igényli folyamatosan 
az italt, de képtelen mértéket tartani. 
A 3. típus az általános alkoholbe-
teg, az előbbi két típus keveréke; 
folyamatosan szinten tart, és néha 
csúnyán lerészegedik. Mindhárom 
típusra jellemző, hogy az idő előre-
haladtával egyre rosszabb állapotba 
kerül, és segítség nélkül nem tud 
meggyógyulni.

Az alkoholizmus gyógyításának 
két megközelítése van. Az egyik 
betegségmodell szerint az alkoholiz-
mus gyógyíthatatlan betegség, de 
az alkohol fogyasztásának kerülésé-
vel tünetmentessé tehető. A másik 
megközelítés szerint gyógyítható 
azáltal, hogy az alkoholizmus hátte-
rében álló problémák megoldásában 
kell segítséget nyújtani.

A külső szakmai, orvosi segítség 
nélkülözhetetlen. Hozzánk legkö-
zelebb Budapesten a Nyírő Gyula 
Kórház Addiktológiai Osztályán az 
alkoholterápiás részlegen és a Min-
nesota részlegen nyújtanak ehhez 
szakszerű segítséget. Filmajánló a 
témában: Scott Cooper: Őrült szív.

Családsegítő szolgálat
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Az ivási szokásaik 
szerint alapvetően 
három különböző 

típusú alkoholistáról 
beszélhetünk: a 
szinten tartó, a 
kontrollvesztő 
és az általános 

alkoholbeteg, az 
előbbi két típus 

keveréke.
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Közérdekű telefonszámok
Orvosi ügyelet: 23/310-125 • Egészségház: 23/534-560 • Tűzoltók: 23/524-570 • Körzeti megbízott: 30/989-5142 • 
Közterület-felügyelő: 20/528-6900 • Polgármesteri hivatal: 23/310-174 • Budakeszi Járási Hivatal: 23/535-710 • Család-
segítő szolgálat: 30/337-4779

HÍREK, INFORMÁCIÓK
ÚJ BIZOTTSÁGI ELNÖK
Varga László lemondott az oktatási, 
kulturális és egészségügyi bizottság 
elnöki tisztségéről, tagként azonban 
továbbra is részt vesz a bizottság 
munkájában. A képviselő-testület 
döntése alapján a bizottság elnöki 
tisztségét Mohácsy István képviselő 
veszi át, aki korábban a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság tagja volt. 
Mohácsy István pénzügyi és város-
fejlesztési bizottságban megürese-
dett helyére Szanyi József képviselő, 
külterületi tanácsnok ül át az oktatá-
si, kulturális és egészségügyi bizott-
ságból. A tisztségviselői pozíciók 
átalakulását Biatorbágy Város Önkor-
mányzatának szervezeti és működé-
si szabályzata tartalmazza.

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANON- 
EMLÉKMŰNÉL
A nemzeti összetartozás napján, jú-
nius 4-én a megszokott helyszínen, 
a Dózsa György úti emlékműnél lesz 
a városi megemlékezés. A program 
17 órakor kezdődik, és várhatóan 
18.15-ig tart.

A műsorban fellépnek Biatorbágy 
egyik testvértelepülésének, Alis-
tálnak az előadói, illetve a Szakály 
Mátyás férfikórus. Az önkormányzat 
kéri a koszorúzni kívánó szerve-
zeteket, hogy szándékukat június 
1-jéig Szolnoki Brigittánál jelezzék a 
30/337-4765-ös telefonszámon vagy 
a szolnoki.brigitta@jfmk.hu e-ma-
il-címen.

BIATORBÁGY ÚJSZÜLÖTTEINEK 
KÖSZÖNTÉSE
Az Örülünk, hogy megszülettél 
rendezvényt évente két alkalommal 
celebrálja az önkormányzat. Célja, 
miként minden biatorbágyi tudja, az 
eltelt fél esztendő során megszü-
letett kisgyermekek, illetve szüleik 
köszöntése és a csemete nevét rejtő 
falevél elhelyezése a város életfáján. 
A 2022. évi első felvonásra május 28-
án 9.30-tól kerül sor a Faluházban.

Folytatva a gyerekekkel: a városi 
gyereknap ugyancsak május 28-án 
lesz a Faluház udvarán és környékén. 
Zene, tánc, bábszínház, gólyalába-
sok – és sok-sok vidámság.

UTAT ADNAK
Az önkormányzat képviselő-testülete 
az április 28-án megtartott ülésén 
napirendre vette Biatorbágy 2022. évi 
út- és járdafelújítási programját. Előb-
bire bruttó százötvenmillió forintot, 
míg a járdák építésére, felújítására 
bruttó ötvenmillió forintos összeget 
irányzott elő a testület. Az ülésen 
megvitatták a munkák indokolt 
sorrendjét, s ennek alapján hoztak 
döntést. Az útépítések, -felújítások 
teljes becsült hossza a tervek szerint 
3630 folyóméter, a járdák építése, 
felújítása 2848 folyóméter lesz.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÉPIS-
KOLÁSOKNAK BIATORBÁGYON
A középiskolai nappali képzésben 
részt vevő és az érettségi vizsgát 
2016. január 1-jét követően meg-
kezdő tanulók esetében az érettségi 
vizsga megkezdésének feltétele 
az ötven óra közösségi szolgálat 
teljesítése. Erre ad most lehetőséget 
egy Biatorbágyon és Pátyon meg-
szervezendő nyári tábor, ahova olyan 
diákokat várnak, akik szívesen fog-
lalkoznak a 6–14 éves korosztállyal a 
közösségi szolgálat keretein belül.

A táborok időpontjai: június 20–
24., Biatorbágy, Iharos; július 4–8., 
Páty, Pincehegy; július 11–15., Páty, 

Pincehegy; minden esetben hétfőtől 
péntekig 8–16 óra között.

Érdeklődni a 20/50-1692-es tele-
fonszámon vagy a biatorbagy-paty@
dialogtaborok.hu e-mail-címen le-
het. Részletek itt: Dialogtaborok.hu.

PÁLYÁZAT FOGORVOSI ÜGYELET 
ELLÁTÁSÁRA
Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, 
Páty Települések Fogorvosi Ügyeleti 
Ellátást Biztosító Társulás Társulási 
Tanácsa pályázatot hirdet a fogor-
vosi ügyeleti ellátás biztosítására, a 
fogászati alapellátás körébe tartozó 
sürgősségi ellátásra a felsorolt tele-
püléseken, folyamatos elérhetőség 
biztosításával. Az ügyelet minimum 
négy óra helyszíni tartózkodással jár, 
kizárólag munkaszüneti napokon, 
heti pihenőnapokon, valamint ün-
nepnapokon, vállalkozási formában, 
feladatellátási szerződés kereté-
ben, a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött szerződés 
szerinti finanszírozással. Az ügyelet 
megszervezése és működtetése a 
pályázó feladata.

A beosztás 2022. július 1-jétől 
tölthető be, benyújtásának határide-
je: 2022. május 31. (kedd), 16 óra. 
A pályázatot két példányban, zárt 
borítékban, „Pályázat alapellátási 
fogorvosi ügyelet működtetésére” 
felirattal ellátva, Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom, Páty Települések 
Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító 
Társulásnak címezve (2051 Biator-
bágy, Baross Gábor u. 2/a) Tarjáni 
István, a társulási tanács elnökének 
részére kell benyújtani. Elbírálási 
szempont: a legalacsonyabb ajánlati 
ár. A munkáltatóval kapcsolatos to-
vábbi információk Lengyel Anitától, 
Biatorbágy város közbeszerzési és 
egészségügyi referensétől a 70/640-

9756-os telefonszámon vagy szemé-
lyesen, előzetes időpont-egyezte-
tést követően kérhetők.

FACSEMETÉK ÁTADVA
A 14 ezer fa Biatorbágy kezdemé-
nyezés résztvevői újabb eredményes 
Fákat a városba! projekten vannak 
túl: hatvanhárom fával közelebb 
hozták városunkat egy zöldebb, 
élhetőbb jövőhöz a faátadó rendez-
vényük segítségével.

A fácskákra előzetesen regiszt-
rált biatorbágyiak először dr. Takács 
József növényvédő szakmérnök elő-
adá sát hallgathatták meg. Többek 
között barack-, alma-, körte-, szilva-, 
cseresznye- és diófát is lehetett 
kérni e-mailes regisztrációt követő-
en. A rövid előadás kitért a kiosztott 
honos fafajták betegségeire és a 
faültetés módjára is, így a jelenlévők 
nemcsak csemetét kaptak, hanem 
használható tudást is az ültetéshez.

ISMERD MEG JOBBAN A VÁROST!
Helyi Érték Túrák elnevezéssel új 
helytörténeti programsorozat indult 
Biatorbágyon. A Juhász Ferenc 
Művelődési Központ az Agrárminisz-
térium és a Hungarikum Bizottság 
támogatása mellett azt a célt tűzte 
ki, hogy az érdeklődők számára 
feltárja a település történelmét és 
számos kincsét.

Az első túra Térben, időben és 
nyitott műtermekben címmel indult, 
amelyet Tótpál Judit biatorbágyi 
építész vezetett. A séta a református 
temetőben, a Szent Kereszt-temp-
lom romjaitól indult, amely Bia 
történetének kezdő emlékhelye. 
A Nagy utca, Kálvin tér, Szily-kastély, 
református templom, majd Szent 
Anna-templom, Szentháromság 
tér, Sándor–Metternich-kastély volt 
a séta további útvonala, érintve az 
első világháborús emlékművet. Ter-

mészetesen szó esett Hantai Simon-
ról, Bia világhíres festőművészéről is.

KÉZBEN A MEGBÍZÓLEVÉL
Menczer Tamás, Pest megye 2. szá-
mú országgyűlési egyéni választóke-
rületének megválasztott országgyű-

lési képviselője Budakeszin átvette a 
képviselői mandátumát. Közösségi 
oldalán így köszönte meg a válasz-
tók szavazatait: „Megtiszteltetés a 
Buda környéki emberek bizalma, 
rekordtámogatása. Köszönöm a 
bizalmat!”

SZELEKTÍVEN MÁR AZ OLAJAT IS
2020 decembere óta Biatorbágy 
külterületén a Sóskútra vezető úton 
(Sóskúti út 1.), a szennyvíztelep 
mellett működik a szelektívhulla-
dék-gyűjtő pont. A konténerekbe a 
papír- és a műanyaghulladék mel-
lett a biatorbágyi lakcímkártyával 
rendelkezőknek lehetőségük van 
az üveg- és az elektronikai hulladék 
térítésmentes letételére.

Környezetünk védelme érde-
kében a gyűjtőponton leadható a 
flakonba visszatöltött használt ház-
tartási sütőolaj is. A szelektív pont 
hétfőtől péntekig 10–18 óra között, 
szombaton 8-tól 13 óráig van nyitva. 
Az átvételi jegyzék megtalálható a 
Biatorbagy.hu oldalon, a hírek között.

ÁLL A MÁJUSFA A FŐ TÉREN
A májusfa nem az a fa, amelyiknek a 
tetején csúcsdísz van; vagy mégis? 
A biatorbágyi májusfa ilyen, mert az 
ég felé eső részén egy üveg pezsgő 
„lengedez”, arra várva, hogy egy 
vállalkozó ifjú (vagy nem ifjú) fel-
másszon érte, s lehozza.

A bevett hagyomány szerint ez 
idén is összefogtak az erős emberek, 
fölállították a szóban forgó fát, így 
tisztelegve a mindenkori városveze-
tés, illetve képviselő-testület előtt. 
A májusfaállításnak, pontosabban 
-díszítésnek megvan a maga szer-
tartása: színes szalagok kerülnek az 
ágakra, lobogva a szélben. Május 
elseje a fiatalság tavaszi örömünne-
pe, a májusfa a természet újjászüle-
tésének a szimbóluma, ugyanakkor 
az udvarlási szándék bizonyítéka és 
egyben szerelmi ajándék is – nem 
feledve az imént leírtakat sem!

A munka dandárját végzők, nem 
kevésbé a nézelődők jutalma jófajta 
pogácsa s bor volt április 30-án.

KÉT KERÉKEN A ZÖLDÚTON
Az idei tavaszi 
Budavidék Zöld-
út-kerékpártúra 
június 11-én lesz. 
Találkozó, indulás: 
10 óra, Biator-
bágy, viadukt alatti 
BVZ-útjelző kő. 
Útvonal: torbágyi 
településközpont 
– Katalinhegy – 

pátyi fenyves alatti dombok – Páty, 
Pincehegy (úti cél). A hazautat min-
den résztvevő egyénileg oldja meg.

A túra részben kerékpárúton, 
településen belül kis forgalmú aszfal-
ton, továbbá erdőn, mezőn keresztül 
a zöldúton. A táv 7 km, 150 méte-
res szintemelkedéssel. Napközbeni 
program: pincenapok.
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Lesz zene, sport, játék, eszem-iszom! – hir-
dette az idei majálist a Juhász Ferenc Műve-
lődési Központ programfüzete. A biatorbágyi 
családoknak két évig kellett várniuk arra, hogy 
május 1-jén, Munkás Szent József ünnepén 
ismét birtokukba vegyék a Füzes-patak partját 
a sok vidámságot és programot ígérő majáli-
son, amely idén egybeesett az anyák napjával. 
Állt a körhinta és az ugrálóvár, körbe-körbe járt 
a kisvasút, leparkoltak a régi és a modern tűz-
oltóautók, a családsegítő szolgálat Kipikopik 
játszóháza pedig várta a kicsiket. Ki-ki kipró-
bálhatta magát dartsban, szkanderben vagy 
éppen a sakktábla mellett. Az arcfestés és a 
lufihajtogatás sem hiányzott. És persze kínálta 
magát a töki pompos, a kürtőskalács, a lángos 
meg mindenféle pecsenyék.

A BiaKori korális néven új programmal 
rukkoltak elő a szervezők: görkorcsolyázni 
lehetett a Biatorbágy és Törökbálint közötti 
tíz kilométeres szakaszon egyénileg vagy 
csoportban, természetesen saját felelősség 
mellett és a KRESZ szabályainak betartásával. 
Gurultak kicsik és nagyok; a siker előre jelzi, 
hogy nem ez volt az utolsó „tömeggörkorizás” 
Biatorbágyon.

A majális délutánja a színpadon fellépőké 
volt. A Csodaliget-gyerekkoncert nyitotta a 
programok sorát, majd Éles Gábor tanítványa-
it hallgathattuk. Őket a Panic Crew hiphop-
táncosai követték, később pedig a Biafitness 
és az ArtsMűhely akrobataügyességű fiataljai 
kápráztatták el a nagyérdeműt. Kuna Vali és 
zenekarának koncertje után a Los Orangu-
tanes idézte Dél-Amerika legnépszerűbb 
stílusát, a cumbiát.

A koncert végére születésnapi meglepe-
tést ígértek a szervezők. A Juhász Ferenc 
Művelődési Központ idén ünnepli harmincadik 
születésnapját, s a hálás biatorbágyiak ezt 
nem feledik, miként az intézmény sem a prog-
ramjaikon mindig szép számban megjelenő 
városlakókat. A torta nem maradt el!

A Füzes partja nem sokáig lesz üres: május 
utolsó vasárnapja gyereknap!

KIRÁLY FERENC

Cikkünk mellé nem rendeltünk QR-kódot, mert 
a majálisról több felvételt is készített a Völgyhíd 
televízió. Kérjük olvasóinkat, hogy a Média Kft. 
oldalán keressék a mozgóképeket –  a szerk.

SZÍNES KAVALKÁDBA TORKOLLT A MAJÁLIS
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ÉLETLELTÁR 
Eljön az a kor, amikor már van mire visszatekinteni; negyven-ötven évesen fogalmazzuk meg, elidő-
zünk a „mit értem el eddig az életemben?” kérdésen. Szükségszerű, mert hozzátartozik a továbblé-
péshez, új célok kitűzéséhez. Tudnunk kell mihez viszonyítva megállapítani elégedettségünket vagy 
éppen az elégedetlenségünket a történtek, tapasztaltak alapján. Nem csak azért jöttünk a világra, 
hogy kisgyerekből felnőjünk, tanuljunk, dolgozzunk, családot alapítsunk, megöregedjünk és meg-
haljunk. Arra vagyunk hivatottak, hogy mindezeket lelki tartalommal töltsük meg, hogy ezeken a 
tapasztalásokon keresztül a szabadság és a szeretet lényeivé váljunk a kozmikus, isteni rendben.

Életünk során többször leltározunk, s ebben kétféle eset 
látható. Az egyik az, amikor tudatosan képesek vagyunk 
levonni a korábbi tapasztalatokból a következtetéseinket, 
ezért reális képet kapunk arról, hogy mit csináltunk jól, 
és mit rosszul. A mindezekből megszerzett bölcsesség 
alapján újabb célokat tűzünk ki a következő időszakra. 
A tudatosság ezen formájából egy sikeresen, elégedet-
ten megélt következő időszak jön el számunkra, majd 
hatvan-hatvanhárom éves korban egy újabb életleltár 
veszi kezdetét.

A másik eset, amikor tudattalanul, sodródva kerülünk 
a leltárazás időszakába, korábbról sok elmulasztott lehe-
tőséggel. Sajnos az emberek többsége így tesz. Ekkor 
is megtörténik a számvetés önmagunkkal, ám ebben 
akkor és ott nem vagyunk semmilyen szinten tudatosak, 
s ennek ránk nézve súlyos következményei lehetnek. 
Az ilyen tudattalan tartalmak gyakran testesülnek meg 
fizikai tünetekben, akár betegségekben. Nézzünk csak 
körül, sokunknak van kisebb-nagyobb tünete negyvenöt 
éves kor fölött.

A betegségeknek jelző funkciójuk van, azt hivatottak 
jelezni, hogy nincs egyensúly, figyeljünk oda. Ilyenkor 
megyünk el orvoshoz, aki felír valami pirulát, amelyet 
beszedünk, és közben nem vesszük észre: lehet, hogy a 
tünetet elfojtottuk, de az azt okozó problémát nem ke-
zeltük. A probléma kezelése mindig belülről, a lelkünkből 
kell történjen. Következmény lehet az is, hogy „gyerek-
ként”, vagyis az énünk gyerek részével vagy felnőttko-
runk egy énrészével – akit trauma vagy komoly stressz-
helyzet ért – vagyunk jelen egy adott élethelyzetben, 
ezért képtelenek vagyunk reálisan látni a velünk történő 
eseményeket vagy értelmezni az érzelmeinket. Beakadt a 
lemez, mondjuk ilyenkor.

Hogyan nyilvánul meg a beakadtlemez effektus? 
Például valaki nem hajlandó tudomásul venni, hogy 
elszalasztott egy vagy több lehetőséget az életében, így 
nem is tud onnan továbblépni: újdonsült anyaként korán 
visszament dolgozni, valaki másra hagyva gyermekét. 
Eltelik tizenhat év, és a gyerek már leginkább a kortársai-
nak a társaságára vágyik, nem az édesanyjáéra. Az anya 
másfél évtized távlatából már másképp lát rá a korábban 
történtekre, feltámad a lelkiismerete, és ezt a kielégítet-
len, meg nem élt anyaságot, a hiányosan megélt gye-
rekhez kapcsolódást kivetíti a gyermekére: beleszól az 
életébe olyan mértékben, ahogyan már nem szükséges 
egy tizenhat éves esetében. Nyilvánvalóan megrom-
lik a kapcsolatuk, de nem értik, nem látják át, hogy mi 
vezetett el idáig. Kezdetét veszi tudattalan folyamatok 
sokasága: az anya nem képes elfogadni azt, hogy az 
elszalasztott évek végleg elmúltak, nem hozhatók vissza, 
ezért azzal kompenzál, hogy kisfiúként kezeli a tinédzser 
fiát. A fiú ilyenkor vagy érthetően túlzásnak, soknak éli 
meg édesanyja jelenlétét, vagy beáll az anya mellé, és 
szimbiózisban élik az életüket, ezzel ellehetetlenítve an-
nak esélyét, hogy egészségesen leváljon az édesanyjá-
ról, önálló életet kezdjen. Az anya tehát a múltban ragad, 
újraéli azokat az éveket, amikor nem volt jelen fiának az 
életében.

Érdemes nagyon komolyan venni ezeket a figyelmez-
tető jeleket, mert maradandó betegségekhez vagy kap-
csolatok megromlásához vezethetnek. Tudatossággal és 
önreflexióval, esetleg segítő szakember bevonásával az 
ilyen elakadások feloldhatók, egy felszabadult életet és új 
célok kitűzését, szép, aktív időskort lehetővé téve.

KOLOS KRISZTINA

Túratipp

BALATONI PANORÁMA BORKOSTOLÓVAL 
A tavasz nagy mágus. Nemcsak a 
természetet ébreszti fel téli álmából, 
de megbizserget minket, embere-
ket is jó alaposan. Felkelti bennünk 
a mehetnéket és a vágyakat a friss 
levegő, a madárdal, az üde zöld erdő 
hangulata iránt.

Nem is állunk ellen a hívó szónak, 
az első melengető napsugarakkal, a 
korai virágok szirombontásával, az 
első rügyek pattanásával együtt ba-
kancsot húzunk, és elindulunk, hogy 

felkeressük Magyarország legszebb 
kirándulóhelyeit.

FOLLY ARBORÉTUM  
– BALATONI PANORÁMÁVAL  
ÉS BORKÓSTOLÓVAL
A világ mind a huszonöt ciprusfaja 
helyet talált ebben az arborétum-
ban, ahol összesen mintegy négy-
száz fenyőféle és kétszáz lombos fa 
és cserje is látható. A különlegesen 
szép természeti környezetben 

található arborétum a Folly család 
történetével forrt össze. Erdei séta, 
fenyőtobozt formázó kilátó, akár 
negyvenöt centi nagyságú tobozok 
és borászat. Badacsonyörs igazi 
különlegessége ez a hely, méltán 
kaphat előkelő helyezést a „roman-
tikus helyek Magyarországon” vagy 
a „szép helyek Magyarországon” 
listában. Ha a Balatonnál járunk, ne 
hagyjuk ki ezt a helyet!

Főzd meg, süsd ki!

TEJFÖLÖS KARAJ RÓMAI TÁLBAN
Hozzávalók. 10 szelet karaj, 4 ek. teljes kiőrlésű liszt, zsír, 
4 sárgarépa, 10 gyöngyhagyma, 4 paradicsom, só, őrölt 
fekete bors, 80 dkg tejföl, 1 ek. bajor mustár, friss bazsali-
kom, 30 dkg mozzarella.

Elkészítés. A sárgarépát megtisztítjuk, elfelezzük és kb. 
5 cm-es darabokra vágjuk. A hagymát felkarikázzuk, a 
paradicsomokat pedig negyedeljük. A római tál aljára 
rakunk egy sor hússzeletet, fűszerezzük sóval és bors-
sal, ráhelyezzük a répa, a hagyma és a paradicsom felét. 
A tejfölt elkeverjük a mustárral, és ráborítjuk az eddig 
elhelyezett alapanyagokra. Ezután következik egy sor 
hús, bazsalikom, répa, hagyma, paradicsom. Majd a 
maradék mustáros tejföllel beborítjuk, rárakjuk a római 
tál tetejét, és 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük. 
Kb. két óra múlva levesszük a fedelét, villával ellenőriz-
zük, hogy átpuhult-e minden, majd rászórjuk a sajtot a 

tetejére, és pirítjuk még 20 percig. Ha elkészült az étel, 
kivesszük a tálat a sütőből, és rárakjuk a tetejét. Várunk 
vele 30-40 percet.

Mindmegette.hu
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését e-mailben kérjük eljuttatni az f.kiraly@t-online.hu címre 2022. május 28-ig. A helyes meg-
fejtést beküldők között könyvajándékot sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el, ezért kérünk minden beküldőt, hogy 
tüntesse fel a postacímét is. A megfejtést és a nyertes nevét a következő lapszámunkban közöljük. Az áprilisi feladvány 
megfejtése: A család a barátság valamilyen formája. A könyvjutalmat Michtiov Nóra  nyerte. Gratulálunk!
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Olvasd el!

A FEKETE ESERNYŐS FÉRFI 
Ritkán tudunk magyar írótól krimit ajánlani, de májusi könyvajánlónk ebbe a ka-
tegóriába tartozik. Györffy-Kiss József, vagyis John Cure, akit többször jelöltek 
Aranykönyv díjra, már kilenc kiadott könyvet tudhat magáénak. 

A horrort, a tudományos fantasztikus és bűnügyi elemeket remekül keverő 
könyv története az 1980-as évek Magyarországán indul. Elhagyott gyereket 
találnak Dobogókőn, aki állami gondozásba kerül. A kisfiú, Simon nem hajlandó 
beszélni, hamarosan azonban furcsa történetek résztvevője lesz. Éjszakánként 
lebeg az ágy felett, és képes megjósolni a jövő bizonyos eseményeit. A félénk 
kisfiú belopja magát az egyik ápoló, András szívébe, így amikor egy éjszaka 
nyomtalanul eltűnik, a férfit nem hagyja nyugodni a dolog, és nyomába ered a 
rejtélynek.

A történet másik szála 2015-ben indul, amikor is több magyar városban furcsa 
jelenségeket tapasztalnak az ott élők. Az eseteket összeköti egy férfi, aki a nagy 
meleg ellenére is fekete öltönyt, kalapot és esernyőt visel, az arcára azonban senki sem emlékszik. Az eseményeket öt 
különös alak tartja szemmel, akik Kristálygyerekeket keresnek, nyomozásuk pedig elvezeti őket Szofihoz, a fiatal hobbi-
fotós újságíróhoz. A lány, aki legjobb barátjának segítségével áll neki kutatni annak a különös szirénhangnak a forrását, 
amelyet egy szokványos baleset helyszínére kiérve hall, nem sejti, hogy emiatt hamarosan veszélybe kerül az élete.

A földönkívülieket, titkos állami szerveket, összeesküvés-elméleteket is magában foglaló történet nemcsak rendkí-
vül izgalmas, de könnyen követhető is.  DIRDA ORSI, KJK

DÍJNYERTES GYÓGYNEDŰK A PIACON
Parányi standon, apró, gusztu-
sos palackokban tavaly nyáron 
tűnt fel Biatorbágyon egy, az 
egészség megóvását célzó 
termék, a Dr. Patkós gyógyes�-
s�encia, amelyet feltalálója, 
Patkós József maga hord 
két-három hetenként a piacra. 
Gyógyító készítményeit egyre 
többen keresik.

A hazai és nemzetközi versenyek 
alkalmával többszörösen kitüntetett, 
magas gyógynövénytartalmú likőrö-
ket a Szellemi Találmányok Nemzeti 
Hivatala 2019-ben, Dr. Patkós gyógy-
esszencia néven, védjegyoltalom alá 
helyezte.

A limitált mennyiségben készülő, 
ám kiváló élettani hatásokkal bíró 
és egyre több pozitív referenciával 
rendelkező, tíz fajtát felvonultató 
manufakturális termékcsalád három 
éve van jelen a hazai kiskereske-
delemben, és napjainkban már az 
ország legtekintélyesebb holisztikus 
szakemberei, természetgyógyász 
szakorvosai is elismerő érdeklődést 
tanúsítanak irányába. Szakfolyóira-
tok szerkesztőségének megkeresé-
sei, orvosi konferenciára, valamint 
további, egészségvédelemmel 
kapcsolatos rendezvényekre való 
meghívások bizonyítják mindezt. 

Patkós József kizárólag a Kár-
pát-medencében őshonos, vadon 
termő, illetve a birtokán termesztett 

gyógynövényeket használ tinktú rái-
nak elkészítéséhez. 34–42 százalé-
kos alkoholtartalmú ágyas pálin kái-
nak egyik fontos gyártási kritériuma 
a hosszas áztatás, érlelés. 

Az ember évezredek óta tudja: 
„Fűben-fában van az orvosság.” 
Mennyiben és miben újak akkor 
Patkós gyógyító cseppjei? A likőr 
kritériumának való megfeleléssel, 
nádcukros ízesítéssel, a díjnyertes 
kisüsti pálinka jelentette hordozó-
anyaggal jelentős élvezeti érték is 

kerül a palackokba, ami jó lehetősé-
get kínál a vásárlók számára, hogy az 
egészség megóvása, a betegségek 
megelőzése, kezelése mellett ven-
dégvárásra, ajándékba is vásárolhas-
sanak a készítményeiből.

Patkós József sokoldalú szemé-
lyiség: elméleti és gyakorló pedagó-
gus, nyugalmazott iskolaigazgató, 
újságíró, akvarelleket és olajképeket 
festő alkotó rajztanár, színházterem-
tő amatőr rendező, díszlettervező – 
és a természetgyógyászat tisztelője, 
aki olykor Isten patikájából jövet a 
biatorbágyi piacot is útba ejti…

Mint mondja, szeret Biatorbágyra 
járni, ami nyilván összefüggésben áll 
az itt élők termékei iránti érdeklődé-
sével. 

■

A Dr. Patkós gyógyesszencia egyes 
fajtái a következők: csalán, csipke-
bogyó, galagonya, galaj, körömvi-
rág, máriatövis, menta, pitypang, 
vörös áfonya és az egyetlen, több 
összetevőből álló 12 füves dió.
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– Tizenegy éves korig lehetnek résztvevők a gyere-
kek ebben a programban, ahol úgynevezett focifesztivá-
lokat rendeznek. Itt is figyelünk az ügyesebbekre, őket 
a nevesebb csapatokkal „engedjük össze” – Ferenc-
város, Újpest –, míg másokat a saját tehetségükhöz, 
felkészültségükhöz mérten indítjuk a program keretein 
belül. Ezeknek a gyerekeknek a Bozsik jelenti a bajnoki 
rendszert. Kéthetente, tornarendszerben játszanak az 
ellenfelekkel. 

– Hány edző foglalkozik a biatorbágyi focistákkal?
– Tizenhét szakember végzi a munkát, s nagy előnye 

a klubnak, hogy az edzők egy része testnevelő tanár-
ként dolgozik a város különböző iskoláiban, így sokkal 
nagyobb a rálátásuk az utánpótlás-szervezési területre. 
A felnőttcsapatunkból többen már edzőként is dolgoz-
nak a Viadukt SE-ben, s ezt szintúgy értéknek tekintem. 
Akikről beszéltem, természetesen a főfoglalkozásuk 
mellett edzősködnek nálunk, miközben vannak főállású 
szakembereink is.

– A gyerekek toborzását – az iskolai bázisokon túl – 
miként végzik?

– Nemrégen tartottunk egy nagyszabású sportágvá-
lasztót, s ezt a jövőben is tervezzük. Az eseményen nyil-
vánvalóan más viaduktos szakosztályok is találtak ügyes 
gyerekeket. A labdarúgó-szakosztálynál továbbra is az 
iskolai terep jelenti a legnagyobb lehetőséget a tobor-
zásra, éppen ezért közös iskolai sportnapot is tervezünk. 
Az az igazság, hogy a korábbi „klasszikus” meghirdetett 
toborzók manapság már nem működnek, az egyesüle-

teknek kell a gyerekeket megkeresniük például az iskolák-
ban vagy a sportnapokon, s itt tudjuk közvetlenül keresni 
a rátermetteket.

– Mi a terv női labdarúgó-szakosztállyal?
– Vannak focistalányok az egyesületnél, de több kor-

osztályba tartoznak. Az építkezést a legkisebbekkel kell 
kezdeni, így tudunk felépíteni egy „rendes” szakosztályt. 
A női focira nagy igény van, ezt látjuk, és edzéshely-ka-
pacitással is bírnánk a munkát.

– Végül beszéljünk a felnőttférfi-csapattal kapcsola-
tos középtávú tervekről.

– Azt szeretném elérni, hogy a gárda legalább fele, 
akár a kezdőcsapat tekintetében is, helybéli játékosok-
ból álljon, akikhez négy-öt meghatározó futballistát 
igazolnánk. A keret többi tagja szintén biatorbágyi 
fiatalokból állna. Ennek az eléréséhez még két-három év 
szükséges.  

KIRÁLY FERENC

Tajti József a Testnevelési Egyetemen testnevelő tanári 
és labdarúgó-szakedzői diplomát szerzett, UEFA Elite 
Youth A, illetve pro licences edző, egykori NB II-es 
játékos.

Edzőként dolgozott többek között a Magyar Lab-
darúgó Szövetségben, az edzőképzés területén, volt a 
DVTK sportigazgatója, korábban a Ferencvárosnál az 
utánpótlásképzést irányította, és a Puskás Akadémiánál 
szakmai igazgatóként is munkálkodott. Utánpótlás-
edző ként 2000-ben egy évre Kuvaitba szerződött.

Hazai kezdeményezés volt a Kárpát-medencei 
akadémiai rendszer létrehozása, amelynek keretében 
hat szomszédos országban – Szlovákiában, Ukrajnában, 
Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlové-
niában – a magyarlakta területeken lévő egyesületek-
ben Tajti József szakmai igazgatóként irányította az 
utánpótlásképzést. 

A MINŐSÉGI ALAPKÉPZÉS SZÍNTERE  
LEGYEN A VIADUKT 
Fontos a kapcsolat az iskolákkal

Ez év januárjától Tajti József tölti be a Viadukt SE labdarúgó-szakosztályánál a szakmai igazgató 
pozícióját. A munkakörben eltöltött több mint négy hónap okot ad arra, hogy a szakember terveiről 
érdeklődjünk.

– Kézenfekvő az első kérdés: miként került a Viadukt  
SE-hez?

– Az egyesület elnöke, dr. Csernicky Tamás már ko-
rábban megkeresett azzal, hogy elvállalnám-e a focisták 
szakmai munkájának a felügyeletét. Kötélnek álltam, 
mert Biatorbágy körzetközpont a Kelen tehetségközpont-
jában, ahová a főállásom köt. A Viaduktban az utánpótlás 
mellett a megyei I. osztályban szereplő felnőtteknél is 
segíthetek. A döntésem során nem volt közömbös, hogy 
több mint két évtizede a településen élek, és korábban 
is foglalkoztam a kicsikkel, sőt voltam a felnőttegyüttes 
játékosedzője is.

– Milyen szakmai célkitűzéseket fogalmazott meg?
– Egyfelől célunk, hogy minden biatorbágyi gyer-

mek megtalálja a neki, azaz a saját szintjének megfelelő 
mozgásformát, ezért a „tömegesítés” igénye merül föl. 
Másrészt a legügyesebb gyerekeknek olyan alapképzést 
kell kapniuk, hogy ne akarjanak időnek előtte elmenni a 

szakosztályból egy nagyobb egyesületbe. Tizenhárom-ti-
zennégy éves korig itt kapják meg azokat az alapokat, 
amelyek később akár a profi pályafutást is feltételezik. 
A középiskolában továbbtanulás ideje lenne tehát az op-
timális a focista fiatalok futballakadémiára kerülésének. 
A tehetséggondozást és a tömegesítést párhuzamos kell 
képviselnünk, ezt igyekszünk megvalósítani, ami persze 
alkalmasint nem egyszerű munka. 

– Pillanatnyilag milyen létszámú az utánpótlásbázis a 
Viaduktban?

– Több mint háromszáz a létszám, kezdve az ovis cso-
portoktól, folytatva az U9-10-es korosztályon át egészen 
a korábban ifiként nevezett korcsoportig. Nálunk minden 
korosztályban vannak csapatok, ezen belül léteznek a 
kiemeltek, ahol a leginkább tehetséggel bíró fiatalokkal 
foglalkoznak az edzők. Az egyes csapatok a saját korosz-
tályukban versenyeznek is.

– A Bozsik-programban kik vehetnek részt?
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INTÉZMÉNYI BOZSIK-PROGRAM A BIATOR-
BÁGYI FIATALOKÉRT 
Egyesületünk fontosnak tartja a 
sport szeretetére nevelést, a szabad-
idő aktív eltöltésének képviseletét és 
növendékeink közösséggé formá-
lását. Labdarúgó-szakosztályunk 
emellett még körzetközpontként 
is kiemelt felelősséggel tartozik az 
utánpótlás neveléséért, ebben a fo-
lyamatban pedig kulcsfontosságú a 
helyi közintézményekben nevelkedő 
fiataljaink megszólítása.

Idén márciusban a Kolozsvári ut-
cai sporttelepen első ízben tartottuk 
meg programunkat a biasulisoknak, 
majd áprilisban ismételten meghív-
tuk őket, és nagy örömünkre leg-
utóbb a biatorbágyi tagóvodákat is 
vendégül láthattuk. Az alkalmanként 
megforduló több száz lelkes lány és 
fiú rég nem látott örömmel töltötte 
meg labdarúgópályánkat. A haté-
kony szervezési munkáért szakmai 

stábunk mellett természetesen nagy 
köszönet illeti önkéntes segítőinket, 
a testnevelő tanárokat és az óvó 
néniket egyaránt.

Reményeink szerint mielőbb 
folytathatjuk ezt a közös, sikeresen 
induló sorozatot, hogy aztán minél 
több fiatal fedezhesse fel a mozgás 
örömét, és legyen általunk is a lab-
darúgás szerelmese.

S. M.

Felnőttlabdarúgás

NEGYEDIK HELYRŐL VÁRJUK A BAJNOKI HAJRÁT 
Megyei I. osztályban szereplő fel-
nőttcsapatunk a tavaszi szezon 
feléhez érve is magabiztosan tartja 
magát szezon eleji célkitűzéséhez. 
Játékoskeretünk kellő összeszokott-
sággal, a bátor támadófocit felvállal-
va, igazi nyílt sisakos küzdelemben 
méri össze erejét éppen aktuális 
ellenfeleivel.

UFC Gyömrő – Viadukt SE 4-5  
(3-1), Pest megyei I. osztályú lab-
darúgó-bajnokság 24. forduló, 
április.15., UFC Gyömrő Sporttelep; 
gólszerzők: Varga-Sebestyén Benjá-
min (2), Vajda Dániel, Vágvölgyi Pál 
és Fehér-Kaplár Zsombor.

Vezetőedzőnk, Lipők András a 
Gyömrőn aratott idegenbeli győzel-
met követően elismerően értékelte 
legutóbbi bajnoki találkozónkat: 
„Ilyen eredmény születik, ha két 
támadó szellemű csapat egy jó 
minőségű pályán találkozik. Mind a 
két csapat előtt le a kalappal. Az első 
félidőben a hazai csapat jól hasz-
nálta ki a hibáinkat, és nagy előnyre 

tett szert, a másodikban viszont mi 
mutattuk meg mentális és fizikális 
erősségeinket, és megfordítottuk a 
mérkőzés kimenetelét. Nagy elisme-
rés jár érte!”

Az idei szezonból egy elmaradt 
találkozó miatt még összesen hét 
mérkőzésünk van hátra, ezért a ta-
bella jelenlegi állásából messzeme-
nő következtetéseket nem szeren-
csés levonni, de egy jó hajrával akár 

még a dobogó is kellő közelségbe 
kerülhet.

Szurkolóinkat pedig arra biztatjuk, 
hogy a jó idő beköszöntével minél 
többen látogassanak ki hátralévő 
hazai mérkőzéseinkre, akár családos-
tul is, hogy együtt buzdíthassák az 
Iharos festői környezetében csapa-
tunk játékosait.

SISA MÁRK ÁDÁM

Fociutánpótlás

MÁSODIK HELY A FRADI TORNÁJÁN 
A Ferencvárosi Torna Club április 19-én utánpótlástornát 
szervezett partneregyesületeinek, klubunkat U11-es kor-
osztályunk képviselte. Farkas Arnold tanítványai, miután 
a csoportkörből a 2. helyen továbbléptek, egészen a dön-
tőig meneteltek.

Az így lejátszott, összesen nyolc találkozó ered-
ményei: Csoportkör: Viadukt SE – Kecskeméti LC 1-3; 
Viadukt SE – Airnergy FC 1-1; Viadukt SE – Vác FC 6-1; 
Viadukt SE – Dunakanyar SE 5-1. Negyeddöntő: Viadukt 
SE – RKSK 4-0. Elődöntő: Viadukt SE – II. Kerület UFC 1-0. 

Döntő: Viadukt SE – FTC 0-4.
Edzőnk büszkén értékelte a tornán 

ezüstérmet szerző csapatát: „Örülök, 
amikor viszontlátom azt, amit az edzé-
seken gyakorolunk, és mert az általunk 
meghatározott játékstílus valósul meg 
a pályán. A bátor támadójátékot ma is 
felvállalták a srácok, rengeteget vol-
tunk az ellenfél térfelén, még a dön-
tőben a Ferencváros ellen is. Gratu-
lálok az ezüstéremhez, fiúk, szuperek 
voltatok ma!”

SISA MÁRK

RÚGD NYÁRON IS! 
Az idei évben is nyári tábort hirdet a Viadukt SE. Labdarúgó-szakosztályunk 2022 nyarán is 
nagy szeretettel várja a gyerekeket – napi két sportfoglalkozással és háromszori étkezéssel – 
focitáborába!

A választható turnusok időpontjai, valamint információk a jelentkezés menetéről: 
1. június 16 – június 17., 10 000 Ft/fő; 2. június 20 – június 24., 25 000 Ft/fő, testvér-
kedvezménnyel 22 000 Ft; 3. június 27 – július 1., 25 000 Ft/fő, testvérkedvezménnyel 
22 000 Ft.

A táborba való regisztrációhoz 10 000 
Ft előleg befizetése szükséges, ame-
lyet személyesen a Kolozsvári utcai 
irodában vagy a 11742173-20005382 
(OTP-s) bankszámlaszámra való 
átutalással – a gyerekek nevének 
és korosztályának feltüntetésével – 
lehet rendezni. További részletek a 
weboldalunkon találhatók: Viaduktse.
hu/2022/03/30/nyari-tabort-hirdet-a-
viadukt-se.

Viadukt SE, Biatorbágy
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Sakk

HETEDIK HELY A SZUPERLIGÁBAN! 
A bajnokság nyolcadik fordulójában csapatunk a Duo-
cor-Makói SVSE csapatával igazi rangadót vívott a hetedik 
helyért. Esélyesebbek voltunk, és hogy bebiztosítsuk 
az előkelő hetedik helyezést, a lehető legerősebb fel-
állásban, a három szlovák vendégjátékosunkkal ültünk 
asztalhoz.

Ez a forduló azért is izgalmas volt, mert egyik játéko-
sunk, Juhász Kristóf a nagymesteri normáért szállt harc-
ba. Jobban mondva szállt volna, de óriási pechjére ellen-
fele nem érkezett meg, ezért kontumáltan (játék nélkül) 
győzött. Így viszont elesett a GM norma lehetőségétől. 
Kristófon kívül Bokros Albert, Torma Róbert, Straubinger 
Dániel és az ifink, Szikszai Bertalan gyűjtötték be a teljes 
pontot. A végeredmény magabiztos 7,5-4,5-es győzelem 
lett, amellyel csapatunk biztos bent maradóként várhatta 
az utolsó fordulót.

A ligát lezáró fordulóban a szombathelyi Haladás VSE 
otthonába látogattunk. Célunk továbbra is a hetedik 
hely megtartása volt. A Haladás nagyon erősen ült le 
ellenünk, öt férfi és egy női nagymesterrel, ugyanakkor 
örülhetett a 6,5-5,5-es minimális arányú győzelemnek. 
Volt olyan pillanat, amikor vezettünk, és csak nüanszo-
kon múlt végül, hogy alulmaradtunk. Pacher Milan, Tóth 
Ervin, Straubinger Dániel és Tóth-Göcző Melinda vezették 
győzelemre bábuikat. Ezzel az eredménnyel a Viadukt 
Biatorbágy megtartotta a hetedik helyét, amely – és a 
megszerzett 41,5 pont – messze a várakozáson felüli 
eredmény!

További információk, ismertető a nyári táborunkról a 
Biasakk.hu oldalon találhatók.

TÓTH-GÖCZŐ MELINDA – RUIP JÁNOS

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mé CsP TP

1 Tuxera Aquaprofit NSK I. 9 7 9 7 7.5 9.5 10 12 8 16 71.0
2 Aquaréna Kőbánya SC 3 6 5.5 6 7 8 9.5 9.5 8 10 54.5
3 Sentimento Ajka BSK 5 6 4 7.5 5.5 8.5 7 10 8 9 53.5
4 ASE Paks 3 6.5 8 6.5 6 5.5 8.5 7.5 8 11 51.5
5 Haladás VSE I. 5 6 4.5 5.5 8 6.5 7 8 8 9 50.5
6 Dunaharaszti MTK I. 4.5 5 6.5 6 4 6.5 8 9.5 8 9 50.0
7 Viadukt Biatorbágy 2.5 4 3.5 6.5 5.5 5.5 7.5 6.5 8 6 41.5
8 Duocor-Makói SVSE 2 2.5 5 3.5 5 4 4.5 7.5 8 2 34.0
9 Maróczy SE I. 0 2.5 2 4.5 4 2.5 5.5 4.5 8 0 24.5

10 Morihana PSE I. 0 0 0.0




