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HÍ D
Karácsony elé
Immár hagyománya lapunknak, hogy az évkör keresztény vonatkozású ünnepeinek alkalmával
a történelmi egyházak helyi vezetőit kéri fel gondolataik megosztására, a közös elmélkedésre okot
adva. Az idei karácsonyon a Torbágyi Református Egyházközség lelkészének, Tankó Zoltánné
Mónikának írását tesszük közzé, aki egy „kézenfekvő” történettel ad lehetőséget az ünnepre készülődés értékelésére, nemcsak hívőknek.
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A KÉZ
Karácsony felé közeledve azon gondolkodtam, mi végre vannak az ünnepek? Milyen célt is
szolgálnak életünkben? Vagy talán mi szolgáljuk ki az évtizedes vagy évszázados elvárásokat?
Miért merülünk ki, miközben pihennünk kellene? Vajon törődünk-e az igazi tartalommal,
vagy mi próbálgatjuk meg-megtölteni ünnepünket, hogy bensőségesebb, szebb és boldogabb
legyen? Sürgünk-forgunk, szervezkedünk, ajándékozási láz tölt el, gondot csinálunk még
ebből is.
És akkor a kezembe jutott egy újság A kéz című írása, amely szíven ütött. Ez az! Az ünnepet valóban mi magunk tölthetjük meg igazi tartalommal, ha megéljük a szeretetet.
Az ismeretlen szerző hálaadási vezércikke egy tanítónőről szólt, aki azt a feladatot adta
elsőseinek, hogy rajzoljanak valamit, amiért hálásak. Arra gondolt, hogy ezek a szegény környékre való gyerekek tulajdonképpen nem sok mindenért lehetnek hálásak. Legtöbben nyilván pulykát rajzolnak majd vagy étellel megrakott asztalt. Kíváncsian várta az eredményt.
Elcsodálkozott, amikor meglátta a papírt, amit Douglas beadott, ami egy gyerekesen leegyszerűsített kezet ábrázolt.
De kinek a keze ez? Az osztályt megragadta a szinte absztraktnak tűnő kép.
– Szerintem ez a Jóistené, aki táplál bennünket – vélte az egyik gyerek.
– Nem, ez inkább egy pulykatenyésztő farmeré – vitatkozott a másik.
Végül, amíg a többiek tovább dolgoztak, a tanárnő Douglas padja fölé hajolt, és megkérdezte, kinek a kezét ábrázolta a rajz.
– A tanító néniét – motyogta a kisdiák.
A tanítónőnek eszébe jutott, hogy a szünetben sokszor kézen fogta a magányos, csenevész fiúcskát. Gyakran tett így a gyerekkel, és Douglas-nek különösen sokat jelentett ez a
kedvesség.
Talán mindannyiunkat arra figyelmeztet ez a történet, hogy karácsony felé közeledve ne
csak az anyagi javakra gondoljunk, amelyeket kaptunk, hanem a lehetőségekre is, hogy bármilyen apróságot adhatunk másoknak.
A Szentírásban olvassuk: „Jobb adni, mint kapni.” Az igazi ajándékok pedig nem kerülnek
pénzbe. A törődés, az odafigyelés, a másik meghallgatása, az együttérzés és megoldáskeresés
– magamévá tenni a másik problémáját – mind-mind olyan ajándékok, amelyek nem veszítenek az értékükből.
Jézus Krisztus is ezt tette: megnyílt az ég, Isten emberré lett, hogy ne légy egyedül.
Immánuel, vagyis velünk az Isten, tulajdonképpen azt jelenti, hogy hozzád jön, érted született meg Jézus, hogy életed megváltója, barátod legyen.
Jézus hív: „Az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én szómat, és megnyitja az
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok és ő énvelem.” (Jel.3:20.)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt minden biatorbágyi lakosnak.
Tankó Zoltánné református lelkipásztor
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Pénzügyi tervezés
Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere – annak ellenére, hogy
törvény ezt már nem írja elő – fontosnak tartja, hogy a város 2015.
évre vonatkozó költségvetésének rendeleti előkészítését megelőzze
egy a lakossággal, az intézményekkel, az önkormányzat bizottságaival, valamint a képviselő-testülettel folytatott egyeztetés már a
koncepcióalkotás szintjén.
A 2014. november 27-én a képviselő-testület által
elfogadott költségvetési koncepció megalkotásának
célja volt, hogy rögzítse a 2015. évi pénzügyi egyensúly kialakításához szükséges alapelveket, főbb
célkitűzéseket, valamint a feladatok városvezetők
által tervezett megvalósítási sorrendjét. A költségvetési koncepció alapjául a választópolgárok
többségi szavazatát elnyert Fidesz–KDNP választási programja szolgált. E program tervszerű
megvalósítására a pénzügyi erőforrások gazdaságos felhasználásával az önkormányzat
a 2014–2019 közötti időszakban is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni.
A 2015. évi költségvetés elkészítése
során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
(jogszabályokon, szerződéses kötelezettségeken, megszokásokon alapulnak), az
önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze, illetve a működési
gyakorlatnak megfelelően határozhatóak
meg. Csak ez teszi lehetővé a racionális és
takarékos feladatellátást.
Tervezéskor még természetes, hogy minden lakossági igényre, kívánalomra figyelemmel

legyenek a képviselők. A bizottsági szintű nyilvános viták során kiderült, hogy a már a korábbi években meghatározott és megvalósításra előkészített fejlesztések költségei bőven lefedik – az elköteleződéseken és a működési feltételek biztosításán túl – a szabadon
felhasználható keretet.
A viadukt alatti körforgalom megépítése, a szennyvíztelep kapacitásának növelése, a Sándor-kastélyban öt tanteremnyi
épületrész felújítása, a hatcsoportos óvoda tervezése és
építése, a 16/22 csoportos új iskola kivitelezésének a
megkezdése, az útfelújítások folytatása, a gyalogátkelők építése, a térfigyelő kamerák telepítése csak egy kis
ízelítő a korábban már közös megegyezéssel befogadott célokból.
A 2015. évi költségvetési koncepció olyan terveket is tartalmaz, mint például a művészeti
iskola önálló székhelyének a kialakítása,
középiskola és szakiskola létesítése, kormányablak létrehozása és működtetése, a városközpont kialakításának megtervezése, a turizmus
fejlesztése, a helyi autóbusz-közlekedés beindítása, a külterületek életkörülményeinek javítása.
Hogy mindezen elképzelésekből 2015-ben melyek
megvalósítására legyen pénzügyi fedezet, azt a jövő év elején
kell eldönteni. Aki lobbizni szeretne, az most tegye! A pénzügyi koncepció
Biatorbágy honlapján olvasható.
eMeL

Támogatott tanulás
Biatorbágy idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat vállalta, hogy 2015ben is hozzájárul azon biatorbágyi diákok tanulmányaihoz, akik a feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtanak be. A képviselő-testület felé mindösszesen 38 tanuló jelezte támogatási igényét, a döntés értelmében valamennyi szociálisan hátrányos helyzetű diák részesülhet az ösztöndíjban.
Tájékoztató a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és azok
eredményéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2014. november 17-i ülésén elbírálta
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat, és a 72/2014. (11.17.)
ESZB számú határozatával meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről.
Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások
összesített adatai („A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozhatóak csak nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat
eredményeivel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom.
A 34 db „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott pályázati
anyagból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak,
ezért a bírálatból formai hiba vagy hiányosság miatt nem kellett
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pályázatot kizárni. A bizottság elé megvitatásra kerülő 34 fő pályázó közül 33 szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült.
A megítélt támogatások összértéke 262 000 Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke 7940 Ft/hó.
A 4 db „B” típusú pályázati kiírásra benyújtott pályázati anyagból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért a
bírálatból formai hiba vagy hiányosság miatt nem kellett pályázatot kizárni. A bizottság elé megvitatásra kerülő 4 pályázat támogatásban részesült. A megítélt támogatások összértéke 27 000 Ft/hó
lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke 6750 Ft/hó.
A 2015. évi pályázati fordulóban részt vett összes pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat további
menetéről lakcímére postázott írásbeli értesítést kap 2014. december 19-ig.
Dr. Kovács András jegyző nevében és megbízásából:
Pomaházi Krisztina igazgatási osztályvezető

2014. december – 2015. január

híd

Adónak adózva
Nem változik? Vagy de? Bár úton-útfélen az a szóbeszéd járja, hogy
2015-ben nem lesznek lényegi adóváltozások, de igen, lesznek.
Nagymértékben változik az szja, az eho, igen lényeges változások lesznek a tao területén, egyes „kisebb” adóterhek is, mint
például a reklámadó, az útdíj is változnak, és nem maradnak érintetlenül a helyi – önkormányzati – adók szabályai sem. Továbbra
is változatlan az a rendelkezés, hogy új adónemeket és/vagy módosításokat a hatályba lépést megelőző 30 nappal ki kell hirdetni.
Az országos adónemekkel az országos sajtó foglalkozik, vagy legalábbis kellene, hogy foglalkozzon. A mindenkit érintő építményadót illetően itt pár szóban ismertetjük a lényeges változásokat.
A helyi adókat a települési önkormányzat vetheti ki, akként,
hogy az 1990. évi C. törvény felhatalmazása és keretei között helyi
rendeletet alkot. A helyi rendelet alapvetően a törvényben nevesített
adókat vezetheti be. Ezek az úgynevezett helyi adók. A 2015. január
1-jétől életbe lépő változás szerint azonban az önkormányzatok bevezethetnek bármilyen más adót is, amit törvény nem tilt. Ezek az
úgynevezett települési adók. Települési adó csak olyan tárgyra vethető ki, amelyet központi (országos) vagy helyi adó nem terhel, és
nem irányulhat a vállalkozói tevékenység adóztatására. Települési
adót nem kötelező kivetni, mint ahogyan helyi adót sem.
Az önkormányzatok a törvény keretein belül kedvezményeket
és mentességeket állapíthatnak meg, illetve magánszemélyek esetén további, a törvényben nem nevesített mentességeket és kedvezményeket is megállapíthatnak.
A jogalkotást azonban nemcsak a jogszabályok, hanem az
Alkotmánybíróság normakontroll-gyakorlata is befolyásolja. Az
Alkotmánybíróság az arányos közteherviselés elvi álláspontjára
helyezkedve több olyan helyi rendeletet is alkotmányellenesnek

minősített, amelyek közös jellemzője volt, hogy az építményadó
esetén különbséget tett az adóalanyok között, és nem magát a vagyontárgyat adóztatta. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az
építményadó mint vagyoni típusú adó esetében az adókötelezettségnek minden adóalany vonatkozásában ugyanaz az alapja, mégpedig az ingatlantulajdon.
Az adókötelezettség az ingatlantulajdonból fakad és független
attól, hogy annak tulajdonosa ott lakik-e, van-e ott állandó lakcíme, illetve hogy hányan élnek az ingatlanban életvitelszerűen.
Biatorbágy helyi rendeletében ezért nem tartható az a kedvezmény, amely nem az ingatlanhoz, hanem az abban élők számához
kapcsolódik. Jelenleg ugyanis a helyi rendeletünk egyrészt bizonyos hasznos alapterület-nagyságig (150 m2) mentesíti az ingatlant az adó alól, de csak abban az esetben, ha az adózó az ingatlanban bejelentett lakcímmel életvitelszerűen él. Emellett, illetve
a kedvezőbb adózási formát választhatóan az életvitelszerűen ott
élő hozzátartozók számától függően 32 m2/fő mértékig ad adómentességet.
Mivel ilyen szintű különbség nem tehető, a jövőben csak az
ingatlan hasznos alapterületére vonatkozó mentesség maradhat,
de az függetlenül attól, hogy be van-e jelentve oda az adóalany, és
hány hozzátartozója lakik ott életvitelszerűen.
Az Alkotmánybíróság fent ismertetett gyakorlatának megfelelően az építményadózás szabályai városunkban a jövő évtől változnak. Azaz: minden biatorbágyi magánszemély adóalany egy
lakóingatlanként bejelentett, nyilvántartott és lakhatás céljára
használt építménye 150 m2 hasznos alapterületig adómentes. De
csak addig, és nem tovább.
Biatorbágyi Körkép

Utolsó lehetőség a vízdíjjal tartozóknak
A Biatorbágyi Vízművek Kft. a Biatorbágy Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési, -üzemeltetési szerződés alapján 2007.
október 16. és 2013. június 28. között végezte a biatorbágyi víziközmű üzemeltetését. A 2011. évi CCIX. törvény módosította a
szolgáltatás feltételeit, amelynek alapján a Biatorbágyi Vízművek
Kft. (társaság) rajta kívül álló okokból nem tudta teljesíteni a további működési feltételeket, ezért a társaság a tevékenység
befejezése okán végelszámolás alá került. A végelszámolás
befejezéséhez már csak a társaság üzemeltetési időszakából
származó, fogyasztói számlák kifizetetlenségéből adódó, több tízmillió forintos kintlévőség kezelése szükséges.
A kintlévőségeket ezért a társaság egy erre szakosodott cég
számára értékesíteni kívánja, várhatóan 2015. februárban.
A fentiek alapján arra kérünk minden biatorbágyi lakost, akinek a Biatorbágyi Vízművek (BVCS) Kft. felé fennálló víz- és csatornadíj-tartozása van, hogy utolsó lehetőségként mielőbb rendezze azt, mert különben a jövő évben
a tartozásokat az erre szakosodott cég saját hasznaként kíméletlenül behajtja vagy az ingatlanra terheli. A tartozások
időben történő rendezése viszont a BVCS Kft. felosztandó
vagyonát gyarapítja, amelynek nagyobbik hányada Biatorbágy városát illeti meg. A város ebből az összegből kívánja

fedezni a jelenlegi szennyvíztelepének teljesítménynövelését célzó építési, fejlesztési költségeket.
Ügyintézés az ügyfélszolgálaton (Biatorbágy, Szabadság út
76.), illetve a vízvonal telefonszámán (40/247-247).
Szakadáti László képviselő, alpolgármester,
a BVCS Kft. felügyelőbizottságának elnöke
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üzenő füzet

Lóra magyar!

Biatorbágyi Általános Iskola

Erdélyben jártunk
Október első hetében a testvériskolai kapcsolat megújításának
jegyében a Biatorbágyi Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai (54 fő) és osztályfőnökeik, Willinger Ágnes, Kern Katalin, Gór
Andrásné – először ilyen nagy létszámban – négynapos gyergyóremetei kiránduláson vehettek részt. Az izgalmakkal teli várakozás
napjaiban a gyerekek rengeteg kérdéssel fordultak hozzánk, amikre a települést és környékét régóta ismerő Ági nénitől kaphattak
választ. Az útvonal fontosabb állomásairól már itthon hallhattak
néhány érdekességet.
Szerda hajnalban indultunk a közel 700 kilométeres útra. Tudtuk, hogy vendéglátóink finom vacsorával várnak minket, ezért
útközben csak rövid pihenőkre álltunk meg. A buszból néztük
meg Nagyváradot, a körösfői református templom gyönyörű tornyát, Bánffyhunyad cicomás házait, a Tordai-hasadékot, és már alkonyodott, amikor átkeltünk a Bucsin-tetőn, és megérkeztünk a
Gyergyói-medencébe. Este hét óra után állt meg buszunk a Fráter
György Általános Iskola előtt, ahol gyerekekből és tanárokból álló
fogadóbizottság várt minket. Gyors ismerkedés után megvacsoráztunk, és elfoglaltuk szállásainkat. Bár hosszú út állt mögöttünk, az
elalvás mégsem ment gyorsan.
Második nap az iskolában Papp Mihály igazgató úr mesélt a
településről és az iskoláról. Közben a helyi csokoládégyár finomságait kóstolgattuk. A rövid bevezető után, bejöttek a remetei
hetedikes osztályok is osztályfőnökeik vezetésével, és néhány emléktárgy átadásával kedveskedtek. Nagyon közvetlen, barátságos
hangulatban néhány perc alatt megismerkedtek egymással a gyerekek. A délelőtt további részében Laczkó-Szentmiklósi Endre tanár
úr vezetésével fedeztük fel a települést. Megtudtuk, honnan származik Gyergyóremete neve, mivel foglalkoztak régen az itt élők, és
hogyan kerültek a településre örmények. Ellátogattunk Csutakfalvára, megnéztük a Balás Jenő Általános Iskolát, és felsétáltunk a
Szent Lénárd plébániatemplomba. Endre bácsi számtalan érdekes
történettel nyűgözött le minket. Délután a sporté volt a főszerep.
A hatalmas sportcsarnokban kézilabdában és kosárlabdában, a
gyönyörű napsütésben pedig kispályás labdarúgásban mérettethettük meg magunkat. Vacsora után a remetei gyerekekkel sétálgattak, beszélgettek diákjaink.
A harmadik nap is sűrű köddel indult, és csak reméltük, hogy
mire a természeti csodákban gazdag tájra érünk, fel fog oszlani.
A helyiek ilyenkor felnéznek az égre, és azt mondják: „Szép idő
lesz!” Így is történt. Ditró hatalmas temploma, a Tatárhalom és
Gyergyószentmiklós örmény temploma még ködbe burkolozótt,
de ahogy a Békási-szoros felé haladtunk, egyre ritkult, és egyik pillanatról a másikra szikrázó napsütésben találtuk magunkat. Ezen
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a napon Balázs-Kercsó Attila tanár úr ismertetett meg minket a környék természeti szépségeivel. A Pongrác-tető 1256 méteres magasságáról letekintve a medencére egy csodálatos (itt nem is oly ritka)
jelenséget, az inverziót láthattuk. A medencét még mindig paplanszerű köd takarta, mi pedig a melengető napsugarakban már a
kabátjainkat is levettük. A medence másik oldalán a Görgényi-havasok és a Hargita látszott. Átérve a Gyergyói-havasokon az őszi
tájban gyönyörködhettünk. Egymást váltották a sárga, narancs és
vörös színekben pompázó lombhullató fák foltjai az örökzöldek
sötétzöldjével. Először a Békási-szorosban sétáltunk. A meredek,
szinte függőleges sziklafalak között öt kilométert gyalogoltunk.
A látvány szavakkal nem leírható, lélegzetelállító. A szoros részeinek neve is árulkodó: Pokol kapuja, Pokol torka, Pokol tornáca,
Oltárkő. Tettünk egy izgalmas kitérőt a Kis-Békás-patakhoz, ahol
a bátrabbak függőhídon kelhettek át a patak felett. Akik még több
izgalomra vágytak, a patakon keresztül is visszatérhettek. A következő állomásunk a Gyilkos-tó volt. Attila bácsitól megtudtuk a tó
kialakulásának valós és legendákkal teli történetét is. Az utolsó estét vendéglátóinkkal töltöttük.
Kora reggel indultunk haza. Ismét ködösen indult a nap, de
ahogy felfelé kapaszkodtunk a Libán-tetőre, ismét naposra fordult az idő. Szejkét érintve elhaladtunk Orbán Balázs sírja mellett.
Farkaslakán Tamási Áron sírjánál tettük tiszteletünket, majd Korondon költöttük el a maradék pénzünket gyönyörű fazekastermékekre. Szovátán körbesétáltuk a Medve-tavat, amelynek partján
sót is nyalogathattak a vállalkozó kedvűek. Utolsó hosszabb megállónk, ahogy odafelé is, a Király-hágó, Erdély kapuja volt. Későn
este érkeztünk haza. A gyerekek nagy többsége most járt először
Erdélyben, de ez az élményekben gazdag út, a remeteiek vendégszeretete mindenkit visszatérésre sarkall. Reméljük, tavasszal mi
láthatjuk vendégül a most megismert és megszeretett remeteieket.
Köszönjük Biatorbágy Város Önkormányzatának, hogy tanulóink utaztatásának költségét magára vállalta, s nem utolsósorban
köszönjük a gyergyóremetei általános iskola igazgatójának, Papp
Mihály úrnak és tanárainak a szíves vendéglátást.
BÁI

Tudatunkban máig él, hogy mi bizony lovas nemzet vagyunk.
Büszkén gondolunk eleink hadászati sikereire, a villámgyors bekerítő hadműveletekre, a mindent elsöprő huszárrohamokra. A gyakorlatban viszont mára már a városi ember ritkán lát lovat, a gyerekek is csak a tévében vagy egy-egy osztálykirándulás alkalmával.
Pedig kívánatos lenne ébren tartani őseink hagyományait, jó
lenne, ha minél több fiatal ismerhetné meg a mai lovas kultúrát is.
Jó lenne, ha azzal is büszkélkedhetnénk, hogy ma, a huszonegyedik század elgépiesedett világában mi még mindig lovas nemzet
vagyunk.
A lósport, a lovaglás Európa-szerte reneszánszát éli. Egyre több
külföldi turista keresi fel hazánkat, hogy itt hódolhasson ennek a
gyönyörű sportnak. Sokan és szívesen töltenék lóháton barangolva szabadidejük egy részét, de mégsem teszik. A lósport ugyanis
drága sport. Súlyos ezreseket fizethetünk ki óránként azért, hogy
megtanuljunk lovagolni, hogy nyeregbe pattanva hódolhassunk
ennek a nemes szenvedélynek.
Ezért töltött el örömmel pedagógust, gyereket és szülőket egyaránt az a lehetőség, hogy a Biatorbágyi Általános Iskola negyedik osztályosai ez év őszétől a tanév végéig lovagolni járhatnak,
méghozzá ingyenesen. A jelentkező diákoknak ugyanis a városunk
önkormányzata biztosította, hogy heti két órában tanulják a hagyományos és a mai lovaskultúrát egy pátyi lovardában. A helyszínre külön buszjárat viszi a gyerekeket, ahol magasan képzett
lovasoktatók vezetésével ismerkedhetnek meg a tanulók a lóápolás
alapelemeivel, a szakszerű takarmányozással, a lovasversenyek szabályaival, és persze a lovaglás mesterfogásaival.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek legtöbbje nagy örömmel vesz részt a foglalkozásokon, pozitív irányban
változik meg kapcsolatuk a természettel, az állatokkal. A lovaglás fejleszti mozgáskoordinációjukat, koncentrációs készségüket,

Angyalszó

egymás iránti felelősségtudatukat. Magabiztosabbakká, türelmesebbekké válnak már néhány foglalkozás után, nem beszélve arról,
hogy a jó levegőn, a természetben való intenzív mozgás milyen jó
hatással van egészségükre, ellenálló képességükre.
A kisebbek sokszor nézik irigykedve a lovaglás után hazatérő
negyedikesek kipirult arcát és jókedvét, ami nem is csoda, a negyedikesek pedig reménykedve mondják: Talán a jövő évben is járhatunk lovagolni.
Szebeni Antal

Luca-napi vásár a
Szily-kastélyban
Két év kihagyás után ismét megrendeztük az alsó tagozaton
a Luca-napi vásárunkat, amelyet óriási szervezés és izgalom
előzött meg. A helyszínt a Szily–Fáy-kastély gyönyörű épülete biztosította, amely ünnepi fényekben pompázott. Aki
addig még nem kapott ajándékötletet, az biztos, hogy itt talált valami csodás portékát. A legtöbb terméket a gyerekek
maguk készítették a tanító nénik segítségével. Csak néhány
a kínálatból: szebbnél szebb kézművesmunkák, gyógynövények, díszek, foltmanók, mézeskalács, csipkéből készült
díszek, faliórák, különleges szappanok, fürdősó stb. Aki
megéhezett a nézelődés közben, azt a szülői szervezet által
biztosított teaház és büfé bőséges kínálata várta.
Köszönöm kollégáim kiemelkedő munkáját és a szülői
szervezet óriási segítségét.
Szilágyiné E. Katalin

A Biatorbágyi Általános Iskola hagyományosan megrendezett Angyalszó
koncertje ismét megtöltötte a Faluházban a nézőteret. Az idei évben is számos színes előadást láthattunk, amely
mindannyiunk lelkét megmelengette.
Mivel december 5., péntek volt a koncert
napja, természetesen maga a Mikulás
is megjelent, a gyerekek pedig nagy ujjongással és énekszóval köszöntötték.
Úgy gondolom, az ilyen közös színes,
szívmelengető programok mind-mind
azt bizonyítják, a közös készülődés ös�szekovácsolja az iskola, az alsó tagozat
közösségét, és a szülő, a pedagógus és a
gyermek lelkét is felkészíti a közelgő ünnepre. Köszönjük szépen.
Szilágyiné E. Katalin
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Biai Református Általános Iskola

Mozgalmas novemberünk volt

Visszatekintés

Általában a novembertől nem sokat várunk: szürkének, egyhangúnak és hosszúnak érezzük. Iskolánkban viszont igazán
mozgalmasra sikeredett ez a hónap is. Rendezvények, versenyek követték egymást a
hónapban. Hagyományos rendezvényeink
közül november 8-án volt a jótékonysági estünk. Ezen sok tanítványunk mellett
szülő és tanár is fellépett. A rendezvény
bevételét az intézmény nyelvi labor kialakítására fordítja, ezzel is segítve a hatékony
nyelvoktatást. A következő hagyományőrző rendezvény a Márton-napi felvonulás
volt. Az iskola tanulói, tanárai lámpásokkal, énekelve vonultak a megszokott útvonalon. Detrik Szabolcs 6. f osztályos tanuló
trombitamuzsikával tette emlékezetessé a
felvonulást. November 13-án ünnepeltük
iskolánkban a magyar nyelv napját. Az 5. b,
5. f, 6. b és 6. f osztályok minden tanulója
szerepelt az iskolai műsorban. A bevezető
gondolatokat Szablár Dorina, Fórizs Dóra és
Hullé Panka 7. b osztályos tanulók mondták. A műsort Koczor Viktória magyartanár
állította össze.
A hagyománnyá vált rendezvények mellett ebben a hónapban indult egy új is, a
suli-ovi, amelynek célja, hogy a leendő első
osztályosok és szüleik megismerjék iskolánk életét. Az alsós munkaközösség tag-

Még csak most kezdődött el a tanév, és máris karácsonyra készülünk. Már meggyújtottuk az első adventi gyertyát, már előre örülünk az eljövendő ünnep szépségének, meghittségének, a szeretet
megnyilvánulásának. És amikor készülünk az ünnepre, az elmúlt
néhány hónap eseményei filmkockaszerűen peregnek le előttünk.
A mindennapi komoly munka mellett sok szép és tartalmas
program, vidámság, megmérettetés, együtt töltött derűs órák, versenyek, kirándulások tarkították napjainkat. Első osztályosaink

8

jai Márton-naphoz kötődő programokkal
várták a vendégeket. Volt kézműves-foglalkozás, ahol libát készítettek papírból a
kicsi gyermekek. Tanultak Márton-napi
dalokat, játszottak körjátékot, Puskás Nóra
tanítónő gitározott is. A 3. a és b osztályok
erre a napra Geiger Kata és Vágó Tímea tanító nénik vezetésével készültek egy német
nyelvű előadással Szent Márton életéről.
Végül a közel ötven érdeklődőt libazsíros
kenyérrel vendégelték meg alsós tanítóink.
A suli-ovi ezzel nem zárt be, márciusig
minden hónapban egy alkalommal várja
az érdeklődőket. A pontos időpontokról a
továbbiakban is az óvodákban elhelyezett
plakátokról, az iskola honlapjáról lehet tájékozódni.
Novemberben az iskolai tanulók és az
óvodások egy izgalmas előadást tekinthettek meg a tornateremben, ahol egy mobil
planetárium felállításával a világegyetem
tulajdonképpen házhoz jött. Ennél izgalmasabb, szemléletesebb földrajzi, természetismereti oktatást elképzelni is nehéz.
A hónapot a fenti rendezvényeken túl
versenyek tették még mozgalmasabbá.
A Bolyai Matematika Csapatverseny
körzeti fordulójának eredményhirdetése
november elején volt. Iskolánk 69 tanulója indult 19 csapatban. A 4. f osztály Bűvös négyes nevű csapata (Urbán Boldizsár,
Urbán Ádám, Flamich Richárd, Schilling Zoltán) 5. helyezést ért el. Felkészítőjük Tóthné
Skolnyik Ilona tanítónő volt.
A nyolcadik osztályosok csapata, a
Bosszúállók (Gáspár Miklós, Kovács Kenéz,
Marton Zita, Megyeri Zsófia) a 2. helyen végzett. A csapatot Hutka Krisztina tanárnő
készítette fel. A versenyen elért további
szép eredmények a 4. b Ikrek csapatának
(Maráczi Bori, Maráczi Kata, Sólyom Emma,
Sólyom Sára) 9. helyezése és a 7. b osztály
Gyöngyvirágainak (Detrik András, Szablár
Dorina, Fórizs Dóra, Hullé Panka) 11. helyezése.
Kissné Gémes Anetta rajztanár tanítványai, Laczkó-Angi Zsófia, Hullé Panka, Vass
Szilvia, Fórizs Dóra a győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium által szervezett művészeti rajz- és festőversenyen indultak.
Laczkó-Angi Zsófia 8. b osztályos tanuló
harmadik helyezést ért el, ezzel értékes
pontokat is szerzett a felvételihez.

A hónap közepén volt Csendes csodák
címmel a Faluházban versmondó találkozó a Zsámbéki-medencében élő versmondók számára. A 7-8. osztályos kategóriában
Megyeri Zsófia 8. b osztályos tanul első
helyezést ért el. Felkészítője Koczor Viktória volt, Gáspár Miklós ugyanebben a kategóriában harmadik lett, őt Krizsán Ildikó
tanárnő készítette a versenyre. Csaplár Júlia,
Fórizs Dóra, Orosz Laura, Laczkó-Angi
Zsófia emléklapot kaptak.
A korábbi számban említett könyves
pályázatunkhoz kötődően megrendezett
olvasóversenyen 31 tanuló indult, közülük
maximális pontszámot értek el: Szablár
Dorina, Marton Zita, Bartos Bonifác, Barosi
Viktória, Mucsi Emma, Székely Emma, Sólyom
Lili, Szikszai Szonja, Osgyányi Zsófia. A versenyt a humán munkaközösség szervezte.
Testnevelőink, Bugya Fruzsina és
Galanics Vera tanárnők szervezték és rendezték a Kinder + Sport extra őszi sportnapját, amelyen a következő eredmények
születtek. 1. helyezés: 2. b, 3. b, 4. f osztályok; 2. helyezés: 2. a, 3. a, 4. b; 3. helyezés:
2. c osztály.
A hónapot a népdaléneklési verseny iskolai fordulója zárta, amelyen 80 tanuló
indult.
A felsoroltakból is látható, hogy igazán
mozgalmas hónap áll a Ritsmann-iskolában tanulók, tanítók mögött.
Koczor Viktória tanár

már a nyári gyülekezeti gyermektáborban ismerkedtek egymással és leendő tanítóikkal.
Augusztus 23-án színes programmal kezdték
az évet. A gyülekezeti házban tartott évkezdő
áhítatot sok közös játék, majd Herceghalmon
kenyérsütés mellett további játékok, piknikezés követték.
De szüreti mulatságon is részt vettünk
Etyeken. A citeramuzsika és táncbemutató
mellett zajló szőlőszüret, préselés, darálás és
az ezekkel a műveletekkel való ismerkedés nagy élvezetet nyújtott
gyermekeinknek.
Az október 18-i szombatot kürtőskalácssütés, kézműves-foglalkozások, sorversenyek, diószüret tették emlékezetessé mindan�nyiunk számára.
Meg kell említenem a kollegáim mellett a kedves, lelkes szülőket, akik igazán jó közösségként vettek részt és segítettek foglalkozásainkon. Nagyon köszönöm szeretetüket, odaadásukat.
A mindennapok rendszeres munkáját igényes, szép ünnepélyek színesítették.
Október 6-án a harmadik, október 23-án pedig a második osztály látta vendégül a többieket. A városi ünnepélyen és koszorúzáson is részt vettünk. Az iskolánkban folyó igényes, fegyelmezett

munkát a november 18., 19. és
21-i nyílt napokon mutattuk
be a kedves szülőknek, nagyszülőknek és érdeklődőknek.
Matematika-, olvasás-, írás-, testnevelés-, környezetismeret-, angolés néptáncórákat lehetett látogatni, illetve tájékozódni iskolánk
életéről, gyermekeink tudásszintjéről.
Országos versenyeken is megmérettettük magunkat, amelyeken gyermekeink igen szépen szerepeltek.
A Balatonfüredi Országos Zsoltáréneklő Versenyen Leveles-Barta Zsuzsanna arany-,
Varga Kiara arany-, Tóth Zsombor Balázs ezüst-,
Hunyadvári Eszter Kincs ezüstminősítést nyert.
Tiszakécskén, a Református Iskolák Xl. Országos Mesemondó Találkozóján Varga Dominik
ezüstminősítést és országos második helyezést,
Kontra Dávid ezüstminősítést és országos második helyezést, Hajnóczi Márk ezüstminősítést és
országos második helyezést ért el a saját kategóriájában
Tiszakécskén, a Református Iskolák XI. Országos Meseíró Találkozóján Székely Mihály István ezüstminősítést és országos második helyezést ért el.
Tiszakécskén, az országos Szépíró Versenyen Kisgergely Csaba bronzminősítést nyert.
A Karácsony Sándor Országos Zsoltáréneklő Versenyen Tóth Zsombor Balázs és Bakondi Csongor ezüstminősítést nyertek.
A kunhegyesi Adventi Szavalóversenyen Veress Fanni (2. o.) harmadik helyezést, Varga Dominik
(3. o.) második helyezést, Székely
Mihály István (3. o.) harmadik helyezést ért el.
Biatorbágyon, a Térségi Versmondó Találkozón a Csendes Csodák Versenyen kategóriánként Novák Nóra (1. o.) második helyezést,
Veress Fanni (2. o.) első helyezést,
Kálmán Kristóf (2. o.) harmadik helyezést, Székely Mihály István
(3. o.) második helyezést, Sípos Bence Márton (3. o.) negyedik helyezés nyert.
Most az Angyalfia Vásáron való részvételre készülünk, kézműves-munkákkal, nyílt téri és faluházi műsorral egyaránt. Adventi
és karácsonyi műsorral is készülünk a Gizella nyugdíjas otthonba,
valamint a biai, illetve a torbágyi református gyülekezetbe.
Adventi várakozás. Szinte hihetetlen, hogy ilyen hamar eltelt ez
a négy hónap. Továbbra is szeretnénk választott jelmondatunkat
teljesíteni: „Ragyogjon a ti világosságotok!” És továbbra is szeretnénk igényesen végezni munkánkat, minden területen célkitűzéseinknek megfelelő nevelő-oktató munkát végezni.
Ábrahám Ferencné igazgató
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Adventi várakozás

Őszi (élet)képek
Az új tanév új feladatokat, új kihívásokat
hozott iskolánk közösségének, hiszen új
épületbe költöztünk, a Szentháromság tér
6. szám alá. Szeptember első felében igyekeztünk megismerkedni az új környezetünkkel, otthonossá tettük és belaktuk a
termeinket. Az első osztályosok tapasztalhatták a nagyobbak befogadó, segítő szeretetét. Igyekeztek megismerni egymást,
a pedagógusaikat, az idősebbeket és az iskola napirendjét, majd elkezdték a „munkát”. Szeptember 30-ra, a népmese napjára
már mindenki meglepetéssel készült. A ki-

sebbek népmeséket tanultak, és előadták
egymásnak. A harmadik osztályosok az
Aranymadár című magyar népmese színpadi feldolgozásával készültek, amelyet a
Faluházban mutattak be az első és második osztályosoknak.
Október 3-án tartottuk hagyományos
szüreti mulatságunkat. A népi játékok
után mustot préseltünk és kukoricát fosztottunk, morzsoltunk. A táncházban szülőkből álló zenekar muzsikált, Tücsi néni
pedig táncot tanított. A büfében finom
házi süteményeket és lekvárokat kóstolhatott mindenki.
Október 6-án szentmisével kezdtük a
napot, ezúttal a biai Szent Anna-templomban. Megismerhettük Péter atyát, aki nagy
nyitottsággal és szeretettel fogadott ben-
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nünket, ezt követően az iskolában megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Október második felében iskolánk
néptáncos tanulói közül néhányan részt
vettek a regionális gyermek- és ifjúsági
szólótáncversenyen, ahol Fekete Ilona, az
Aranykeszkenős Táncos, Cserei Hunor pedig az Aranypaszományos Táncos címet
nyerte el.
A Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján is szép eredményt értek
el harmadik osztályos tanulóink: Pausz
Dóra, Molnár Máté és Kolos Bendegúz a har-

mincadik helyen végeztek az induló 102
csapat közül.
Október 21-én a másodikosaink a Hagyományok Házába látogattak. A délelőtti
ismeretterjesztő program zenés-táncos barangolással kezdődött a történelmi Magyarország néprajzi tájegységein, a Magyar
Állami Népi Együttes élőzenés táncbemutatója segítségével. Ezt követően Fábián
Éva mesemondó ízes tájszólással előadott
meséjét hallgathatták.
A nap hátralévő részében változatos foglalkozások vártak a gyerekekre: magyar népi
hangszerekkel ismerkedhettek meg, amelyet rögtönzött táncház követett, és végül a
kézműves-foglalkozások során a tanulóink
nemezlabdát és rongybabát készíthettek.
A mozgalmas őszi hónapok után, már
nagyon vártuk az őszi szünetet, hogy megpihenve, újult erővel folytathassuk az elkezdett munkát, és félév végére további
sok élménnyel és eredménnyel gazdagodhassunk.
Gál Edit

Minden ember, család vagy közösség életében valamilyen formában szerepet kapnak az ünnepek.
Ezeket – az egyszerű hétköznapokhoz képest –
mindenki másként éli meg. Az ünnep különleges
időszak, szent idő, amelyhez megszentelő szertartások, ünnepi szokások tartoznak. E szokások
többsége liturgikus hagyományokban gyökerezik. Egy részük már évszázadokkal ezelőtt elszakadt a hivatalos liturgiától, és mint népszokás él
tovább. Más részük viszont napjainkig szorosan
kapcsolódik az egyházi hagyományokhoz. A vallásos ünnepek állandó és változó időpontúak.
Egy részük az év ugyanazon napjára esik, míg
más részük időpontja változó.
Az egyházi ünnepek mellett a megszentelt napok sorába tartoznak a jeles napok is, amelyek
valamilyen szent életének kialakított ünnepeihez
kapcsolódnak.
Az ősz utolsó hónapjában, Szent András havában, november 11-én megemlékeztünk Szent
Mártonról, a középkor egyik legnépszerűbb
szentjéről. Életéről, a hozzá fűződő legendákról,
a jeles naphoz kapcsolódó népszokásokról hallhattak a gyerekek,
valamint egy kis vendégség keretében almás rétest és liba formájú
mézeskalácsot ehettek.
November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén meghívást kaptak az iskola harmadik osztályos tanulói, hogy a torbágyi
egyházközség idős testvéreit megörvendeztessék az Aranymadár
című népmese előadásával. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan a
gyerekek Szent Erzsébet életéről, legendáiról rajzokat készíthettek,
amelyekből kiállítás készült iskolánkban.
November 30., Szent András napja már az advent kezdetét hozza. Ilyenkor mindannyiunknak szüksége van a lélek rendezésére,
hogy majd méltón tudjuk a szívünkbe fogadni a megszülető Jézust. Ezért magunkba fordulunk, elcsöndesedünk. Az asszonyoknak ebben a csendes, várakozó időszakban a kézimunkázás során,
a szövés, fonás alkalmával volt lehetőségük a befelé fordulásra.
Ilyenkor készült például a karácsonyi asztalra való abrosz.
Az adventi elcsendesedés jegyében hívtuk meg a szülőket egy
közös kézművesdélelőttre november 29-én az iskolába. Az elkészült díszeket, kézművestárgyakat az Angyalfia vásáron szeretnénk
értékesíteni, hogy majd a bevételt az iskola közös rendezvényeire
tudjuk fordítani.
Várni valakit, akit szeretünk, mindig nagy öröm. Már maga a
találkozásra való készülődés is ünnep. Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg című művében fogalmazza meg ezt az érzést: „Ha délután négykor érkezel, én már háromkor elkezdek örülni. Minél
előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele
leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem, milyen drága
kincs a boldogság.”
Az András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25.
közötti négy hetes szent idő, az advent a karácsonyra való lelki felkészülés, a Krisztusváró ünnep. A latin eredetű kifejezés jelentése:
az Úr érkezése.
December 1-jén a lelki nap alkalmával közösen készülünk
szentmisével, imádsággal, az első adventi gyertya meggyújtásával

az ünnepre. December 13-án délelőtt énekekkel, furulyaszóval, versekkel veszünk részt az Angyalfia vásár műsorán.
A zene örömöt, ünnepet csempész a hétköznapokba. Az első
osztályban ősszel elindult énekes iskolás képzés a gyerekek minél
sokoldalúbb oktatását kívánja segíteni. A cél, hogy az éneklés a
gyermek életének a részévé váljon. Az énekes iskola elnevezés ma
Magyarországon olyan oktatási formát jelent, ahol a gyermek
– havi rendszerességgel énekel istentiszteleten, ahol a liturgikus
szolgálat során a gyermekek a megtanult énekeket a gyakorlatban alkalmazzák (elsősorban szentírási szövegeken alapuló gregorián tételek, népénekek és klasszikus zeneművek alkalmazásával);
– a zenei foglalkozásain remekműveket énekel;
– részt vesz igényes és egységes hangképzésen.
„Zene nélkül az ember durva, csiszolatlan marad, míg a zene
az embert nagylelkűbbé, udvariasabbá, vidámabbá, szeretetkapcsolatra alkalmasabbá teszi.” (Dobszay László: Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról. Kodály Intézet, Kecskemét 1991.
120.)
De az ellenkezője is igaz: a rossz zene szétbomlasztja az ember
lelki egységét. A kisgyermek zenei ízlése tökéletes (érintetlen) állapotban van, ezért szabad csak a minőségi zenét nyújtani neki.
December 18-án 17 órakor az énekes iskolás első osztály ünnepi éneklésre készül a biai Szent Anna-templomban, december
24-én 15 órakor pedig az iskola tanulói a torbágyi Szűz Mária neve
templomban betlehemes játékot adnak elő.
Ez a négy hét minden családban az önvizsgálat, a csendes elmélkedés, a szent várakozás időszaka. Mai zaklatott világunkban a
lelkünk mélyén mindannyian várjuk a szebbet, a jobbat, a csodát.
Várjuk a Messiást, az élő Krisztust, hisz tudjuk, hogy „eljő és nem
késik”.
Áldott karácsonyt kívánunk az iskola dolgozói és tanulói nevében.
Szabó Ágnes
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Biatorbágyi Körkép

Sportmelléklet

Viadukt SE Biatorbágy, elnök: dr. Cserniczky Tamás.
E-mail: viaduktse@gmail.com. Lapzárta minden hónap 20-án.

sportpercek
Felnőttlabdarúgás
Veretlenül menetel a csapat Schindler Szabolccsal
Kilenc bajnoki és egy kupamérkőzésen keresztül megőrizte veretlenségét labdarúgócsapatunk a Pest megyei bajnokságban. Az őszi szezon alatt
történt edzőváltást követően hét győzelem mellett három döntetlent értünk el. Schindler Szabolcs irányításával stílusos és megalkuvást nem
ismerő játékkal rukkolt ki a gárda az utolsó fordulókban. Ezzel a szép teljesítménnyel a hetedik helyen telelünk, és csupán három pont a hátrányunk a harmadik helyezettől.
A novemberi eredményeink
13. forduló
Hévízgyörk–Viadukt SE, 0-3 (0-2)
Biatorbágy: Retezi–Kerkovits, Mérey, Smiljanic,
Várkonyi–Szép, Varga D. (Mogyoróssi a 66. p.),
Gálvölgyi (Hajnal a 80. p.), Urbán(Mándi a 75.
p.)–Páli, (Novák az 58. p.) Brnovic (Busa az
51. p.). Góllövők: Varga, Brnovic,Busa. További
cserék: Bácskai, Szádvári.
14. forduló
Viadukt SE–Gödöllő, 4-1 (0-0)
Biatorbágy: Retezi–Kerkovits (Mérey a 46. p.),
Smiljanic, Páli, Várkonyi–Busa (Mogyoróssi
a 84. p.), Hajnal (Kiss N. a 60. p.), Varga D.
(Novák a 68. p.), Urbán K. (Mándi a 84. p.)–
Brnovic, Gálvölgyi. Góllövők: Brnovic, Varga
D.,Mogyoróssi, Kiss N. További cserék:Bácskai,
Szádvári.
15. forduló
Taksony–Viadukt SE, 1-1 (0-0)
Biatorbágy: Retezi–Hajnal, Mérey, Bozsoki,
Várkonyi–Szép, Varga D., Gálvölgyi (Novák
a 66. p.), Urbán–Páli, Busa. Góllövők: Páli.
További cserék:Bácskai, Kerkovits, Mogyoróssi,
Mándi, Szádvári

Felnőtt-tabella

Mérk.

Győz.

Dönt.

Ver.

R. gól K. gól

Pont

1.

ÉRDI VSE

15

14

1

0

46

7

43

2.

Tura Vsk

15

10

1

4

41

22

31

3.

Vecsés

15

9

2

4

30

11

29

4.

Dabas-Gyón

15

9

2

4

36

21

29

5.

Taksony SE

15

8

4

3

35

24

28

6.

Nagykőrös

15

7

5

3

27

14

26

7.

Viadukt SE Biatorbágy

15

7

5

3

24

13

26

8.

Százhalombatta

15

7

1

7

26

27

22

9.

TÖRÖKBÁLINT

15

6

2

7

23

21

20

10. Pilis

15

5

2

8

25

34

17

11. Gödöllő

15

4

5

6

28

39

17

12. Pilisszentiván

15

4

3

8

24

39

15

13. ÜLLŐ SE

15

4

3

8

21

40

15

14. Örkény

15

2

4

9

19

34

10

15. HÉVÍZGYÖRK

15

3

0

12

23

54

9

16. Tápiószecső

15

1

0

14

13

41

3

Utánpótlásunkban tovább folyik a nevelőmunka, továbbra is szeretettel várjuk ötéves kortól a
focizni vágyó fiúkat és lányokat. Jelentkezni az
adott csapatok edzőinél lehet.
• U7-es és U9-es csapat: Abroncsos Gábor (70/5889628), Takács Dávid (30/585-9560)
• U11-es és U21-es csapat: Schindler Szabolcs
(30/226-6225) és Kincses Ádám (30/414 9868)
• U13-as és U15-ös csapat: Sprinzeisz Zoltán
(70/365-9310) és Pénzes Gergely (20/438-6678)
• Női (lány) csapat: Zágonyi István (70/452-2606)
Az edzések az iharosi és a Kolozsvári úti sportpályákon zajlanak.
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sportpercek

Sakk

Túl a nehezén
A sorsolás szeszélye folytán a három legnehezebb ellenfelünkön
vagyunk túl az OB I/B-s csapatbajnokságban. A tavalyi ezüstérmes
Paks után az OB I-ből kiesett két
csapat, a két legerősebb, Decs és
Zalaegerszeg következett.
Október 16-án a DECS csapata látogatott hozzánk. Tartottunk
a mérkőzéstől, de ez a játékunkon
nem látszott. Egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet a nálunk jóval esélyesebb csapat ellen.
Ellenfelünk átlag élőszáma 104
ponttal volt magasabb a miénknél, ez nagyon nagy különbség.
A küzdelemre jellemző, hogy az
első négy órában csak egy parti fejeződött be, ez lett az egyetlen döntetlen. Messze a várakozás felett öt
partit nyertünk, így minimális vereségünk kitűnő eredmény.
A forduló után a hetedik helyen
álltunk tíz csapat közül.
Harmadik forduló, november
30., fél 8: indulás busszal Zalaegerszegre. Az előjelek rémisztőek: Kende Gyurit orvosa eltiltja a
hosszú utazás miatt a fordulótól,
Göcző Melinda nemzetközi versenyen játszik, Egedi István váratlan
munkája miatt nem tud jönni,
Szakály Boti, az ifjúsági játékosunk
egy hete influenzás… nem folytatom. Végül is két abszolút újonccal, erősen tartalékosan állunk ki
a mezőny legerősebb csapata ellen.
Átlagosan 116-tal magasabb az élő
pontjuk a miénknél.
Külön köszönet illeti Hegedűs
Mónikát, aki sok-sok év kihagyás
után teljes vasárnapját feláldozva
vállalja a játékot. Ha nem teszi,
még büntetőpontot is levonnának
tőlünk, mert kötelező egy női játékosnak játszania.
Jól küzdünk, a harmadik órában Sugár Gábor simán nyer nemzetközi mester ellenfele ellen. Még
nem sejtjük, hogy ez lesz az egyetlen győzelmünk. A negyedik órában is még jól tartjuk magunkat,
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cím

élő

eredmény

Viadukt Biatorbágy

2150

5,5-6,5

Decs 1990

2254

Pálkövi József

2463

0-1

Pap Gyula

2544

GM

Csőke Krisztián

2290

0-1

Tóth Ervin

2438

IM

Göcző Melinda

2202

1-0

Pataki Győző

2322

IM

Mincsovics Miklós

2237

1-0

Amstadt Áron

2313

dr. Kende György

2122

0-1

Papp Tamás

2239

FM

6.

Fekete József

2200

0-1

Sebestyén Balázs

2256

FM

7.

Sugár Gábor

2210

1-0

Veszprémi András

2243

8

Pápista Ákos

2168

0-1

jr. Kiss Lajos

2182

Egedi István

2173

0,5-0,5

Szabó Richárd

2189

10.

Mervó József

2048

1-0

Tóth Sarolta

2161

11.

Ruip János

2104

1-0

Váradi Benedek

2181

12.

Szakály Botond

1587

0-1

Németh Miklós

1977

1.

IM

2.
3.

WIM

4.
5.

9.

CM

FM

élő

cím

Szkander Visszatérés az aranyos helyszínre
Fülöpszálláson jártunk, ahol az év utolsó
országos bajnoki fordulóját rendezték meg.
Kedves hely ez számunkra, mert a helyiek
vendégszeretete mellett mindig eszünkbe
jut, hogy 2012-ben itt szerezte klubunk az
első OB aranyát. Azóta minden évben elcsenünk egy-két színesfémet a versenyről, és
ez most sem volt másképp. A bajnokság egy
gyors elnökségi gyűléssel kezdődött ahol a
tagság egyöntetűen megszavazta a 2015-ös
versenynaptárat, benne az áprilisi Nemzeti

Bajnokság döntője, ami az országos fordulókat zárja le, és ami jövőre Biatorbágyon
lesz. Ez nem kis dolog a Viadukt SE életében, és mindent meg fogunk tenni, hogy a
versenyzők és a nézők is elégedetten távozzanak majd az eseményről. Visszatérve a
versenyhez, elég komoly létszámban képviseltették magukat klubok és versenyzőik.
Mintegy 7 versenyző és 150 nevezés érkezett
a különböző kategóriákba. Tőlünk is hárman (Csabi, Gábor és Levi) több kategóriá-

WFM

GM: nemzetközi nagymester; IM: nemzetközi mester; FM: FIDE mester; CM: mesterjelölt; WIM: női nemzetközi mester
cím

élő

eredmény

élő

2262

Z. Csuti–Hydrocomp SK

10,5-1,5

Biatorbágy Viadukt

2146

1.

GM

2539

Horváth Ádám

0,5-0,5

Pálkövi József

2463

2.

IM

2424

Mészáros Tamás

1-0

Csőke Krisztián

2290

3.

FM

2321

Tésik Csaba

1-0

Mincsovics Miklós

2237

4.

IM

2381

Horváth Tamás

1-0

Fekete József

2200

5.

IM

2341

Horváth Gyula

0-1

Sugár Gábor

2210

6.

IM

2273

Dobos József

1-0

Pápista Ákos

2168

7.

FM

2267

Csiszár Zoltán

1-0

Mervó József

2048

8

FM

2260

Horváth Sándor

1-0

Ruip János

2104

9.

Fm

2215

Boronyák Árpád

1-0

Müllner János

1976

10. WIM

2155

Horváthné Forgó Éva

1-0

dr. Légmán Miklós

1994

11.

2158

Bárdossi Jenő

1-0

Sugár Bálint

1920

12.

1813

Bali Ádám

1-0

Hegedűs Mónika

(1575)

sőt… Sugár Áron az 1277 élő pontú ifink nyerésre áll 2158-as ellenfele ellen. Visszautasítja
a döntetlent, majd hibázik, és vesztésre ront.
Elmarad a szenzáció, de a játéka így is minden
dicséretet megérdemel. Rémálom, ami következik. Mincsovics Miki nyert állásban hibázik, veszít. Müllner János esélyesebb állásban felcserél
két lépést, veszít. Én túljátszom mester ellenfelem, két nyerés között választhatok, majd hirtelen egy harmadik tűnik a legegyszerűbbnek.
Persze az nyerés helyett veszít. Mervó József leüti
a sakkórát, de annak hibája miatt továbbra is
az ő ideje fogy. Nem veszi észre, mi nem szólhatunk. Időtúllépés miatt dühítő vesztés. Akár
négy és fél ponttal többet szerezhettünk volna.

cím
IM

A súlyos vereség helyett döntetlen közeli eredménynek örülhetnénk. Az okokat keresve világos hogy a hat órai kelés, a három és fél órás
buszozás nem ideális elfoglaltság mérkőzés
előtt. Szombat délután le kell utaznunk Szentgotthárdra, Komlóra és Nagykanizsára, ha a
hasonló rontásokat el akarjuk kerülni.
12 pontot terveztünk az első három fordulóra, 12 és fél sikerült. A kilencedik helyen állunk, de csak mi játszottunk az első hárommal.
Legközelebb dec. 7-én Tapolca ellen javíthatunk. A mérkőzés a Faluházban 10 órakor kezdődik, várjuk az érdeklődőket.
Ruip János

ba is nevezetek és nyugodtan mondhatom,
hogy nem bánták meg. Levi erőlködés nélkül hozta a serdülő kategória aranyérmét
bal kézzel, jobbal pedig második helyen végzett. Gáborunknak ez volt az utolsó junior
versenye, hisz a magyar törvények értelmében felnőtt lett. Bronzéremmel búcsúzott a
kategóriától, és reméljük, hogy jövőre már
a felnőtt mezőnyt fogja megszorongatni.
Csabi ismét csak jobb kézzel tudott indulni a bal keze sérülése miatt, de rajtunk kívül ennek mindenki örült, mert így maradt
aranyérem másnak is. Felnőtt kategóriában
magabiztosan zsebelte be az első helyért
járó elismerést, de masters 90 kg-ban is felért a dobogó második fokára, ami – figyelembe véve 65 kg-os testsúlyát – nem kis teljesítmény. Zolinak és nekem ez most annyira
nem jött össze, de azért a becsületünket
megőriztük egy-egy nyert meccsel. Következő megmérettetésünk januárban lesz a
kecskeméti Malom Központban, ahol – ha a
csillagok is úgy akarják – debütálni fog első
női versenyzőnk.
Laczek Zsolt

Karate Remek évet zárt a Shotokan Karate szakosztály,

ismét egy Európa-bajnoki érem

November utolsó hétvégéjén került megrendezésre Svájcban (Zürich) stílusunk legnagyobb európai versenye, az ESKA Shotokan Karate Európa-bajnokság. A magyar válogatottal a szokott
módon Vágvölgyi Balázs és Marton Bálint utazott. Balázs egyéni és
csapat-formagyakorlatban (katában), míg Bálint egyéni és csapatküzdelemben volt érdekelt. Miután már mindketten a felnőttmezőnyhöz tartoznak, így a péntektől vasárnapig tartó viadalokon
ők csak a vasárnapi versenynapon voltak érdekeltek.
Balázs a tokiói világbajnokságról hazatérve még kicsit fáradt
formát mutatott. Ezt az sem segítette, hogy a verseny előtt egy
héttel megbetegedett, és egy komoly kötőhártya-gyulladással utazott ki. Ez az állapot sajnos visszatükröződött teljesítményében
is. Bár első ellenfelét magabiztosan 4-0 arányban legyőzte, olasz
ellenfelével már nem bírt, így nem sikerült a bejutás a legjobb 16
közé sem.
Csapat-formagyakorlat kategóriában mint a világbajnokságról hazatért legjobb európai csapat, illetve regnáló Európa-bajnokok várták a megmérettetést. A döntőbe magabiztosan jutottak
be a második helyen, előttük csak a németek végeztek jobb pontszámmal. Számolniuk kellett azonban a tavaly mögöttük mindössze egy tizeddel a második helyen végzett angol csapattal is,
vagyis nagy harc volt várható a döntőben. Sajnos ebből a harcból
az esti döntőben végül nem a magyar csapat jött ki győztesen.
Félelmünk beigazolódott, a címvédés nem sikerült, az angolok

lettek az aranyérmesek, a Vágvölgyi Balázs, Ocsovai Gergő és Fórika
Tamás alkotta csapat végül remek szerepléssel ezüstérmet szerzett.
Bálint először indul a felnőttek között, eddig még a junior korosztályban próbálhatta ki erejét. Miután súlycsoport nélküli, abszolút kategóriás küzdelmekről beszélünk, így fontos szempont az
is, hogy milyen fizikumú ellenfelet kapunk. Bálintnak sincs szégyenkezni valója a maga 190 centijével, de az olaszokat nem tudtuk méretben túlszárnyalni. Ha a magasságbeli különbség nem is
volt jelentős, a nagyságrendileg 20 kiló súlykülönbség döntőnek
bizonyult. Bálint remekül helyt állt, és sikerült pontot szereznie, de
ezt elmondhatta magáról az orosz versenyző is, így sokáig 1-1 volt
az állás. Sajnos Bálint rutinhiánya és nagyobb ellenfelével szemben
mutatott enyhe félelemérzete nem hozta meg a továbbjutást, végül
2-1 arányban alulmaradt, és kiesett a versenyből.
Csapatban az ötfős magyar válogatott az oroszok kiválóságait
kapta, akik nem egyszer nyertek már nagy világversenyt. A fiatal
versenyzőkből felálló magyar csapat jól küzdött, és a negyedik
meccsig egyenlő volt az állás. Az utolsó meccset azonban nem tudták megnyerni, így sajnos Bálint mind egyéniben, mind csapatban
érem nélkül zárt. De szégyenkeznivaló nincs, hiszen fiatal, tehetséges versenyző. Tudjuk, min kell változtatni, hogy kell edzeni, és
ha ez a kitartó munka beérik, akkor a sikerek is jönni fognak. De
ehhez a mezőnyhöz fel kell nőni, ami nem egyszerű feladat.
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2014. december – 2015. január

sportpercek
Összegezve egyesületünk újabb Európa-bajnoki éremmel gazdagodott, szakosztályunk egy ezüstéremmel zárta az év utolsó
nemzetközi versenyét. Ezúton gratulálunk a versenyzőknek.
Felnőtt versenyzőink ezzel befejezték az évet, a gyerekekre még
egy megmérettetés vár, december 7-ére kaptunk egy meghívást
Sopronba, ahol kis létszámmal, de részt veszünk a III. SRSE Kupa
barátságos versenyen.
Évértékelés
Ismét véget ért egy év, idén mintha ez gyorsabban történt volna,
mint tavaly. Ezt valószínűleg azért gondolom így, mert nagyon sűrű
évet zártunk, sok kihívással teletűzdelve. Itt nemcsak a versenyekre
gondolok, hanem a nyári danvizsgákra (mesterfokozat megszerzés
– fekete öv), illetve saját edzőtáboraink megszervezésére is. Mindezt
tettük teljesen önállóan, a szervezésben segítséget nem kértünk, az
anyagiakban pedig segítséget – az ígéretek ellenére, sajnos – sehonnan nem kaptunk. Talán ez 2015-ben másképp lesz.
Szégyenkeznivalónk nincs, hiszen bár Európa-bajnoki címet
idén nem szereztünk, mégis, amióta a Viadukt Sportegyesület
szakosztálya vagyunk, talán a legsikeresebb évet zártuk.
Eredményeink
XIII. SÁRVÁR KUPA, 2014. 03. 08.
Péter Zsombor – kihon ippon kumite 6–7 év I. hely
Vágvölgyi Balázs – kata felnőtt II. hely
JKA Európa-bajnokság, Kojtrijk, Belgium, 2014. 04. 05.
Marton Bálint – csapat kumite junior III. hely
Vágvölgyi Balázs – csapat kata felnőtt II. hely
XI. Ippon Shobu Karate Diákolimpia,
Gödöllő, 2014. 04. 26.
Péter Zsombor – kata 7 év I. hely
Péter Zsombor – kihon ippon kumite 7 év I. hely
Szebelédi Márton – kata 10 év II. hely
Gróf Máté – kata 10 év IV. hely
Gróf Máté – kihon ippon kumite 10 év II. hely
Klachmányi Inez – kata 10 év IV. hely
Marton Bálint – kata junior II. hely
XIV. Törökbálint Kupa – JKA OB,
Törökbálint, 2014. 05. 04.
Gróf Richárd – kata 6–7 év UP II. hely
Gróf Richárd – kihon ippon kumite 6–7 év UP II. hely
Pink Dominik – kata 8–9 év UP IV. hely
Gróf Máté – kata 10–11 év UP II. hely
Gróf Máté – kihon ippon kumite 10–11 év UP I. hely
Péter Zsombor – kata 6-7 év I. hely
Péter Zsombor – kihon ippon kumite 6–7 év I. hely
Klachmányi Inez – kata 10–11 év III. hely
Marton Bálint – kata junior II. hely
Marton Bálint – ippon shobu kumite junior III. hely
Vágvölgyi Balázs – kata felnőtt II. hely
Vágvölgyi Balázs – super kata minden érmes II. hely
V. Danók Péter Emlékverseny, Salgótarján, 2014. 10. 04.
Gróf Richárd – kata 8–9 év UP III. hely
Gróf Richárd – kihon ippon kumite 8–9 év UP III. hely
Péter Zsombor – kihon ippon kumite 8–9 év II. hely
Vass Marcell – kata 10–11 év UP IV. hely
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Vass Marcell – kihon ippon kumite 10–11 év UP III. hely
Klachmányi Inez – kata 10–11 év I. hely
Klachmányi Inez – kihon ippon kumite 10–11 év I. hely
Klachmányi Inez – ippon shobu kumite 10-11 év I. hely
Szebelédi Márton – kihon ippon kumite 10–11 év III. hely
Péter Dominik – kata 12–13 év UP III. hely
Péter Dominik – kihon ippon kumite 12–13 év UP III. hely
Vágvölgyi Balázs – kata felnőtt II. hely
Marton Bálint – ippon shobu kumite felnőtt III. hely
XIII. Funakoshi Gichin Cup – JKA Shotokan Karate
Világbajnokság, Tokió, Japán, 2014. 10. 17–19.
Vágvölgyi Balázs – csapat kata felnőtt III. hely
Ippon Shobu Magyar Bajnokság, Paks, 2014. 11. 08.
Péter Zsombor – kihon ippon kumite 8 év II. hely
Klachmányi Inez – ippon shobu kumite 11 év III. hely
Rimóczi Gergő – kata 13 év II. hely
Vágvölgyi Balázs – kata felnőtt II. hely
ESKA Európa-bajnokság, Zürich, Svácj, 2014. 11. 28–30.
Vágvölgyi Balázs – csapat kata felnőtt II. hely
Összegezve: 38 darab érmet szereztünk idén, ebből négyet kiemelt
nemzetközi versenyen: 9 arany, 17 ezüst, 12 bronz és 4 negyedik hely.
Tisztában vagyok vele, hogy a karate megítélése Magyarországon enyhén szólva is hátrányos a kiemelt látványsportokkal szemben. Ettől függetlenül a fent felsorolt eredmények magukért beszélnek. Az érmek megszerzése mögött következetes, folyamatos,
kemény munka áll, amelyet versenyzőinktől nem vehet el senki.
Bár még teljesen nem zárhatjuk le az évet, ezúton szeretném megköszönni minden versenyzőmnek az áldozatos munkáját, a szülőknek a rendíthetetlen támogatást és az egyesületnek az iharosi
edzőterem biztosítását!
Külön szeretném kiemelni Sódor Annát, aki az utánpótlás-nevelésben elvitathatatlan érdemeket szerzett, nélküle nem lenne utánpótlás. Marton Bálintot, aki a folyamatos edzések és versenyzés
mellett még a biatorbágyi csoportunkat is vezeti. Időt és pénzt sem
spórolva képviseli egyesületünket a versenyeken. Vágvölgyi Balázst,
aki már tavaly év végén is beírta magát a sporttörténelembe, idén
pedig, tovább folytatva a remek szereplést, újabb sporttörténelmi
sikereket szerzett. Köszönheti ezt a heti 10-12 edzésnek, az őt segítő
edzőknek, és annak, hogy pénztárcát nem kímélve, minimális szövetségi támogatással vállalja a válogatott szerepléseket.
Az idei évet nehéz lesz túlszárnyalni, főleg, ha a nemzetközi porondot nézem, de remélem, hogy meg tudunk birkózni a feladattal. Hajrá Bushido – Viadukt!
Ezúton kívánok mindenki kellemes ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet.
Ruip Zsófia
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Közösségszervezésből jeles
Havonta új ötletekkel népszerűsítik a programokat a Faluház előtti hirdetőtáblán. Fából ácsolt mini faluházat helyeztek az épület udvarára
madáretetőnek. Lábnyomokat és ugróiskolát festettek a főbejárat elé. Időről időre versidézetek jelennek meg az ajtókon, ablakokon. Az idén
„Mentés másként” jelmondattal fűzték egymáshoz a programokat. Mindezek mellett az elmúlt másfél évben korszerűsödött a nagyterem színpad-, fény- és hangtechnikája, sőt, immár arra is van lehetőség, hogy az eseményeket beépített kamerákkal rögzítsék, illetve akár közvetítsék is.
Mindezekről és a következő évi tervekről faggatom az intézmény igazgatónőjét, Szádváriné Kiss Máriát.
– Nem megszokott, hogy egy művelődési ház jelmondat
köré építi éves munkáját. Milyen megfontolás áll emögött,
és hogyan fogadták mindezt a látogatók?
– Vallom, illetve valljuk, hogy a művelődésszervezés nem pusztán programok halmaza, hanem olyan
alkotói folyamat, amelyben már meglévő értékeket
emelünk más minőségbe. Az évet föl kell építeni,
láthatóvá tenni a hangsúlyokat, megtalálni és megmutatni a sajátosságainkat. Ez a belső igény a sorvezetőnk, kifelé pedig azonosít bennünket. A „Mentés
másként” széles asszociációs mezővel bíró jelmondat.
A kifejezésben egyszerre van jelen a hagyomány és annak megújítási igénye. Sokan észrevették a másként
működést. Egy-egy téma köré épülve színesedett a
programkínálat, miközben egységes arculatú rendezvények születtek: majális, gyereknap, városünnep.
Külső tereinket is kezdtük másként használni: birtokba vettük a megújult patakpartot, megnyitottuk a
kertjeinket, babasarkot rendeztünk be a Faluházban.
Az intézmény népszerűségét és otthonosságát jelzi,
hogy sokak itt szeretnének örök hűséget fogadni egymásnak. Kis túlzással: megvolt az első esküvői évadunk is. Az ifjúság megszólítására idén új lendülettel, új névvel, új
vezetővel indult az Ifi klub Peron névvel.
– Mit jelent a technikai eszközfejlesztés – és nem utolsósorban a hozzáértő szakemberek alkalmazása – a rendezvények szempontjából?
– Már komolyabb technikai igényű produkciókat is ki tudunk
szolgálni, illetve be tudunk fogadni. Jobb feltételekkel adhatjuk
bérbe termeinket is. Például a jövő évi Három nő három eset színházbérletünk Udvaros Dorottya előadása esetében még árajánlatot
sem kaptunk volna a megfelelő műszaki feltételek visszaigazolása
előtt. A városi programjaink színvonala is emelkedett a fejlesztésekkel. Igyekszünk hosszú távon gondolkodni.
– Manapság a közművelődés területén lehet hosszú távra tervezni?
– Kell, mert akkor lehet csak igényes, színvonalas munkát végezni, ha távlatokban gondolkodunk, ha van látásunk a jövőre. Lehet, hogy a céljainkat nem tudjuk úgy végigvinni, ahogy ma tervezzük – menet közben változtatunk rajtuk –, de a zsinórmértékünk
megvan. Nem íráskényszerből szoktam húsz-, harmincoldalas éves
munkatervet készíteni, hanem azért, mert a szakmai igényesség
megköveteli, hogy világosan tudjuk, mit akarunk csinálni, milyen
okból és milyen célért. Minél részletesebb ugyanis egy program,
annál inkább megvalósítható és számon kérhető az abban vázolt
feladat.
– A külső megjelenés és a programok igényessége vitathatatlan minőségi változást tükröz. Mennyire gazdaságos, illetve eladható ez a termék?
– Nem egyszerű a főváros vonzáskörzetében, Budaörs szomszédságában a felkínált programokkal vetélkedni. 2015-ben még
többet kívánunk foglalkozni saját megismertetésünkkel és nép-
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szerűsítésünkkel, vagyis a marketinggel. Egyik fő feladatunknak
tekintem az arculatunk további alakítását. Arcot adni az intézményünknek, arcot adni a városnak. Biatorbágy már ma is viszonylag erős márka. A védjegyet azonban folyamatosan fejleszteni kell,
hogy kívánatos legyen. Ehhez pedig elengedhetetlen összeadódni,
a tartalmat és a formát összehangolni, csapatot építeni. Ez utóbbiból mostanság ötösre vizsgáztunk, ugyanis intézményünk munkatársi közössége megkapta a Pest Megyei Népművelők Egyesülete Fekete Dió díját. (A Pest Megyei Népművelők Egyesülete
1996-ban alapította a Fekete Dió díjat, amely a Vármegyeháza
díszudvarában található feketedió-fáról kapta a nevét. (A díjat
azok a közművelődési szakemberek és azok a közművelődési intézményi
kollektívák nyerhetik el minden évben, akik kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítményt nyújtottak működési területükön, a településük és a
régiójuk közösségi művelődése fejlesztésének szolgálatában – a szerkesztő
megjegyzése.) A „vizsgamunkánk” – mindössze másfél év után – a
novemberi kétnapos népművelő konferencia volt, amelyen önkormányzatunk is jeles eredményt ért el. Az a mintegy százötven
népművelő, aki a két nap alatt megfordult nálunk, biztosan nemcsak Matuska Szilveszterről emlegeti ezután Biatorbágyot. Persze
minden díj ösztönöz is, és tudjuk, „ahol magadnak tetszel, ott ragadsz”, ezért a már említetteken kívül 2015-ben még számos újdonsággal fogunk előállni. Bízunk benne, hogy nemcsak a szakma, hanem az itt élők elismerését is sikerül megtartanunk, és a
közönségszervezés mellett a közösségszervezés terén is további
sikereket érhetünk el.
eMeL

Település- és gazdaságfejlesztés Biatorbágyon
November 11-én Csepreghy Nándor, a kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár volt a Vállalkozók Biatorbágyért,
Biatorbágy a vállalkozókért klub vendége. Dr. Csath Magdolna, a
rendezvénysorozat szakmai koordinátora immár második alkalommal invitálta városunkba a szakembert, hogy a hazai kis- és
középvállalkozások fejlesztési és támogatási lehetőségeiről tájékoztassa az érdeklődőket. A helyettes államtitkár rövid vitaindító előadásában történeti áttekintést nyújtott a régi tagállamok,
illetve az újonnan csatlakozó nemzetek most kiélesedő konfliktusainak előzményeiről. Ezt követően a megjelentek tehették fel
kérdéseiket, mondhatták el a véleményüket és oszthatták meg a
tapasztalataikat többek között az eddigi uniós pályázatokkal és
elszámolási gyakorlattal kapcsolatban, illetve a nemzeti gazdaság
fejlesztésének elképzelései ürügyén.
Tarjáni István polgármester már köszöntőjében kitért rá, hogy
az önkormányzat napirendi kérdései között 2012 óta szerepel a
helyi életminőséget befolyásoló – többek között a lokális gazdaságfejlesztésre ható – településrendezési eszközök megújításának
folyamata. Felhívta a figyelmet arra, hogy az előkészítési időszakban nyilvánosságra hozott dokumentumok már korábban is segítették, és továbbra is segíteni fogják az állampolgári véleményezést. Bemutatta Varga-Ötvös Bélát, aki a tervező szakemberekkel, a
városvezetéssel, az önkormányzati képviselőkkel együttműködve,
a helyi állampolgárok javaslatait is figyelembe véve jelentős szerepet vállalt Biatorbágy településfejlesztési koncepciójának kidolgozásában. Varga-Ötvös Béla az est utolsó negyedében arra világított rá, hogy a településfejlesztési koncepció hosszú távon és az
állampolgárok által általánosan elfogadható elvek alapján kívánta

felmérni és kijelölni Biatorbágy jövőbeni céljait. Arra kérte a jelenlévőket, fogalmazzák meg, hogy szerintük mit tehet azért az önkormányzat, hogy jobb legyen itt vállalkozni, jobb legyen itt élni.
A településfejlesztési koncepció ugyanis csak azokat az elvi irányokat, értékeket jelöli ki, amelyek alapján egy éven belül elkészülhet a
már konkrét cselekvésterveket is felsorakoztató településfejlesztési
stratégia, valamint ennek jogi szabályozása, az új településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat.
A vállalkozói klub rögzített videofelvétele visszanézhető a Biatorbágy hivatalos honlapjáról elérhető önkormányzati televízió archívumában.
Mester László

Énekszó Szalonnával
November 19-én rendezték meg a Nem
arról hajnallik… című országos népzenei
találkozót Budapesten, a Bartók Béla
Emlékházban, amely esemény, miközben egy népdaléneklési minősítő verseny
is volt, amellett jó alkalom is arra, hogy
könnyedén és közvetlenül beszélgethettünk a magyar népzene legkiválóbbjaival.
A részvétel meghívásos alapon történt,
azokat hívták meg, akik az elmúlt három
Boróka és Kata tanárukkal, Magdó Ildikóval

év során szólistaként az országos versenyeken valamilyen minősítést (bronz,
ezüst, arany, kiemelt arany) értek el.
A Biatorbágyi Faluház Népiének Műhelyéből öt ilyen énekes is van, akik közül
végül ketten tudtak részt venni a találkozón. Kovács Kata és Koleszár Boróka fület
gyönyörködtetően szerepelt: mindketten
kiemelt minősítést kaptak a Fábián Éva
mesemondó, népi énekes előadóművész,

Navratil Andrea, a Zeneakadémia tanára,
népi énekes előadóművész és Agócs Gergely népzenész, népzenekutató alkotta
rangos zsűritől.
Komoly kihívás volt a verseny, mert
két dalcsokorral is kellett készülni. Az
első körben szabadon választottat adtak elő a fellépők, a második fordulóra
azonban új csokrot kellett összeállítani,
amihez alaposan meg kellett ismerni
Bartók Béla egy-egy tájegységen végzett
gyűjtőmunkáját. Aki olyan dalokat választott, ahol élt a hangszeres kíséret is
a maga idejében, az most úgy is adta elő
a gálán. Kovács Kata nyárádmenti dalcsokrát a kiváló prímás, Pál István Szalonna és zenekara kísérte. Koleszár Boróka
Kőröstárkány vidékéről válogatott. Nála
az „a cappella” előadásmódot értékelték
nagyra. A végső értékeléskor a zsűri kiemelte, hogy olyan énekeket választott
mindkét lány, amik igazán ritka és különleges kincsei a magyar népdalgyűjteménynek.
Bozsó Edit
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Minőségi dalok, táncok
Előző lapszámunkban gyorshírként közöltük, hogy két helyi művészeti csoportunk, a Biatorbágyi Népdalkör és a Füzes Táncegyüttes figyelemre méltó művészeti elismerést vívott ki magának az elmúlt hetekben. Az alábbiakban számolunk be a részletekről.
Népdalosaink az amatőr kórusok országos szervezete (KÓTA) által delegált rangos
zsűri előtt (elnökük a Magyar Rádióból jól
ismert Alföldy-Boruss István) minősítő hangversenyt adott, és előadásukkal a területi
szintű legmagasabb fokozatot érdemelték
ki. Az eredmény mellett örömteli, hogy a
Népdalkör tagjai a hangversenynek és a
hozzá kapcsolódó térségi népdalos-találkozónak nemcsak a résztvevői, hanem egyben a házigazdái is voltak a Faluházban. Mi
több, a népdalénekesek versengése mellett
az októberi Biatorbágyi Népzenei Találkozó közönsége részese lehetett a harmincéves Mente Folk Együttes jubileumi koncertjének is, amely zenekar egyik zenésze,
Köllő Attila nem mellékesen egyben a Biatorbágyi Népdalkör művészeti vezetője is. Az
énekes társaság a mostani sikerből további
erőt merítve célul tűzte ki két éven belül
országos szinten is a legrangosabb szint elérését.
A Füzes Táncegyüttes nem csupán a
hagyományőrző sváb táncok magas szin-
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tű ismeretéről adott tanúbizonyságot az
utóbbi időben, hanem arról is, hogy a friss
hír tartóssága igencsak múlandó. Eredetileg csupán a törökbálinti területi minősítő
versenyen elért kiemelt aranyminősítéséről
terveztünk hírt adni. Ám azóta ezt az eredményüket alaposan megfejelték. E területi
teljesítményükkel továbbjutva, november
közepén a Móron rendezett Magyarországi Német Tánccsoportok VIII. Országos
Gáláján mérték össze tudásukat öt másik együttessel. Az itt elhódított harmadik helyezésük mellett egyúttal az északi
régió
hoz tartozó legeredményesebb csoportnak odaítélt különdíjat is hazahozták.
Az együttes jelenleg a népdalosoknál kissé
merészebb tervet dédelget magában. Jövő
nyárra meghívásuk van a Dunamenti Svábok Világtalálkozójára, oda szeretnének
eljutni. Konkrétan Los Angelesbe. Mint
látható, a tudás már adott hozzá, a következő hónapokban az utazás anyagi fedezetének előteremtése a legnagyobb kihívás
számukra.
V.L.

Egyszemélyes
ügyosztály
Tóth Imréné (Kemény Margit) 1924. október 30-án született Pátyon. 1951ben került Biatorbágyra, amikor Imre

bácsit, akivel az előző évben keltek
egybe, a rendőrség ide rendelte szolgálatra. Margit néni a tanácsházán
helyezkedett el. Az 1959-ben szétvált
település biai részének, majd az újraegyesült Bia
torbágynak az igazgatási ügyeit még hétvégén is intézte. Az
összeírások, marhalevelek kiadása,
szociális ügyek intézése mellett képes
volt a személyi adat- és lakcímnyilvántartó adatait is fejben tárolni. Ha kerestek valakit, csak őt kellett kérdezni,
és utca, házszámra megmondta, hol
lakik az illető. A biai utcanevek, házszámok telekkönyvének iratai munkája eredményeképpen rendeződtek.
Ha mindez nem lenne elég, a házasulandó párokat is ő adta össze. Aktív
vöröskeresztes tag volt, önkéntes elsősegély-szervezetet koordinált, ahol az
elsősegélynyújtást gyakorolták. Rengeteg munka és harminc év szolgálat
után 1981-ben ment nyugdíjba, majd
nagymamaszerepét is ugyanolyan szívvel-lélekkel gyakorolta. Szilvia lánya,
két unokája és dédunokája körülötte
élnek, és vigyáznak a mamára. Születésnapiján Tarjáni István polgármester
kívánt neki még hosszú, boldog életet.
(Az év végén jubilálóról Csikós
Mihálynénak, Kirch Jánosnénak és Ili
Györgynének az ünnepi köszöntéséről
februári híradásunkban számolunk be
részletesen.)
Miklós Krisztina

Idő és forma találkozása egy kötetben
A megjelenést és az országos bemutatkozást követően hazai
pályán, a Faluházban is bemutatta Design 35 című könyvét a
Biatorbágyon élő dr. Lelkes Péter formatervező művész. A Munkácsy-díjas alkotó, akadémikus – szerzőtársával, dr. Szilágyi B.
Andrással – az 1978-ban alapított Nemzetközi Zsennyei Műhelynek a történetét, három és fél évtizednyi munkáját mutatja be a
kötetben. Ez a design-workshop meghatározó szerepet töltött és
tölt be a mai napig a hazai és az európai design elméleti és gyakorlati világában. A Magyar Művészeti Akadémia által is támogatott könyvet nem csupán a szakmabélieknek,
hanem a kortárs tervezőművészet iránt érdeklődő
kívülállóknak is igazán
érdemes kézbe venni és elidőzni mellette, hiszen jó
rálátást enged három nemzedék szakmai törekvéseire ugyanúgy, mint a jelenkor fiatal tervezői
gondolkodásmódjára.
A könyvbemutatót követően a szerző és a közönség – amelynek soraiban több helyi művészkolléga is helyet foglalt – kötetlen beszélgetés
keretében osztották meg gondolataikat egymással modern korunk sokat és sokak által vitatott
formavilágáról.

BK

Védekezés
A pálinkafőzés védőszentje Szent Miklós,
ezért van a magyar pálinka napja december 6-án. Bár az idei párlatversenyünket november 15-re tettük, mégis élveztük Szent
Miklós szeretetét, ugyanis a 27 gazda által
nevezett 61 minta közül most is voltak kiemelkedőek. Például a kategóriák győztesei.
– Szőlőalapú termékek: törköly (chardonnay), Tuncsik Tamás;
– Almatermésűek: vadalma, Szabó Ferenc;
– Csonthéjasok: cigánymeggy, dr. Óvári
László;
– Ágyasok és érleltek: ágyas birs, Molnár
János.
Ne feledkezzünk el a többi aranyérmes
mintáról sem: dr. Óvári László szürkebarát
törkölypálinkája, Mészáros László sauvignon blanc törkölypálinkája, Sólyomvári Béla
Irsai Olivér törkölypálinkája, Kovács Károly
vegyes szőlőből készült törkölypálinkája, Szabó Ferenc vegyes szőlőből készült
törkölypálinkája, Rétfalvi Attila cseresznyepálinkája, dr. Óvári László ágyas cseresznyepálinkája, Molnár János ágyas sárgabarackpálinkája is remek volt. Tuncsik
Tamás idén is hozott egy különlegességet

Vöröskeresztes
MikulásGyár
Az idén egyaránt tízéves Premier Outlet és MikulásGyár összefogott annak
érdekében, hogy minél több mélyszegénységben élő családnak tegyék
szebbé a karácsonyát. Ezért karitatív
gyűjtőakciót hirdettek, aminek során
a Biatorbágy határában működő népszerű bevásárlóhelyen karácsony előtt
minden hétvégén tartós élelmiszert,
tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhákat, játékokat, könyveket
gyűjtenek.
A szervezők együttműködő partnereként a novemberi hétvégéken a biatorbágyi vöröskeresztesek önkéntesei
vették át az adományokat, majd az ünnepek közeledtével azok szétosztásáról, a rászorulókhoz való eljuttatásáról
is ők gondoskodnak.

(limepárlat). A minősítést Nagygyörgy László
országos pálinkabíró végezte. A kategóriák
győzteseit a rendezvényt szponzoráló Biai
Gazdabolt és Vasüzlet vásárlási utalványaival jutalmaztuk. 2014-ben a legmagasabb
pontszámot elérő (champion) versenyzőnk
a többi mintájával is sikeres dr. Óvári László lett. Találkozzunk jövőre is!
Kecskés László

21

Biatorbágyi Körkép

2014. december – 2015. január

pez sgŐ
Fotók minden mennyiségben
A Biatorbágy Fotópályázat legszebb és
legbravúrosabb alkotásai az idén már
harmadjára sorakoztak fel a Faluházban
rendezett – eredményhirdetéssel egybekötött – kiállításmegnyitón. Amint a
megelőző alkalmakkor, az idén is Biatorbágy, illetve kötetlen tematikájú képekkel lehetett nevezni. Ezúttal 68 fotós
368 beküldött pályaművel dolgoztatta
meg alaposan a zsűrit, akik végül 97 alkotást javasoltak kiállításra. Magától értetődően a két kategória győztes műveit
is. (Biatorbágy kategória: Gede Károly –
A Viadukt árnyékában. Kötetlen kategória: Rácz Péter – Hajnalban
a tavon.)
A tárlat megnyitójának különleges színfoltja is akadt. Méghozzá több is. Éppen e napon érkezett meg a nyomdából és mutatkozott be a közönségnek az a színes Budapest album, amelyben a

biatorbágyi fotóklubosok szemszögéből
készült képek mutatják be a fővárost. Itt
láthatta a közönség első alkalommal azt
a minialbumot is, amely az eddigi három Biatorbágy Fotópályázat győztes és
legszebb műveit szedte csokorba, s mint
reprezentációs ajándék a város népszerűsítését fogja szolgálni ezután. Végezetül az alkotók és a megjelentek közül
sokan vehették át annak a hagyományos
lapozós naptárnak a tiszteletpéldányait,
amelynek a lapjait szintén a mi fotósaink
lepkékről készült természetfotói díszítenek. A terjedelmes könyv-, album- és naptárcsomagok, valamint
a falakon kiállított sok csodaszép fotó láttán bátran állíthatjuk,
hogy városunk fotóklubja rekordtermékeny esztendőt hagy maga
után az idén. Az idén is.
VéeL

Családsegítői jubileum
2014. november 24-én szakmai találkozóval ünnepelte alapításának 15. évfordulóját a Biatorbágyi Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat a Faluház nagytermében. Tóth Attila, az intézmény vezetője megnyitóbeszédében vázolta az alapítás
óta bejárt utat.
A családsegítő helyi kezdeményezései,
programjai, fejlesztései messze átlépték a
szorosan vett szociális feladatellátás kereteit. Csak néhány címszó az utóbbi tizenöt
évből, amely fémjelezte az intézményben
dolgozók tevékenységét: idősek világnapja,
szociális munka napja, Ohmüllner Márton szociális díj, ifjúságpolitikai koncepció,
esélyegyenlőségi, szülővé válási, családi napközi és bölcsődeprogramok, játszóházak,
ifjúsági tér és információs pont, ifiklub,
adósság- és kríziskezelés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, fogyatékosok ellátása, adománygyűjtés és -osztás, legszebb
konyhakertek, munkanélküliek átképzése.
A szolgálat szakembereinek figyelme, emberi érzékenysége, szerepvállalása – az elesettek, rászorultak, szegények, munkanélküliek segítésén túl – a város minden lakójára
kiterjedően jelen van a helyi közéletben.
Ezt támasztották alá az eseményen
megnyilatkozók is. Weisz Olga az idősek
házi gondozásáért, Miksy János és Tóth Annuska nagyszülők a gyermekjóléti szolgálatért mondott köszönetet. Gábor László a
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számítógépes tanfolyam elvégzésének lehetőségéért volt hálás, míg Molnár Lajos a
családi konfliktusokból eredő adósságainak kezeléséért és munkahelyhez jutásáért.
Szilvási Erika Jázmin nevű 11 éves gyermeke tüdőtumor betegségének gyógyítása, műtétjei és kezelése kapcsán fordult a
szolgálathoz. A kislány magántanulóvá
minősítésében kaptak segítséget az élet
folytatásához.
Tóth Attila intézményvezető így fogalmazta meg az intézmény tevékenységének
lényegét: „azért dolgozunk, hogy ne legyen
ránk szükség”. Munkájuk sikerekét abban
látja, ha a segítségre szorulók képessé válnak konfliktusaik feloldására, ha a hozzájuk bizalommal fordulók visszanyerik önálló cselekvőképességüket és életkedvüket.
Dr. Palovics Lajos egykori polgármester
az intézmény megalakulásának történeti
előzményeit tárta fel a hallgatóság előtt.
Takács Imre, a Magyar Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke a szociális munka társa-

dalmi szerepéről és megítéléséről beszélve
megjegyezte, hogy az e területen dolgozók
egzisztenciális problémákkal küzdenek.
Közalkalmazotti munkabérük alig haladja meg ellátottjaik juttatásait, ugyanakkor
szakmai elvük, hogy: amit csak magadért
teszel, elmúlik veled, de amit másokért teszel, mind megmarad az embereknek.
Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere a születésnap kapcsán köszöntve az
egybegyűlteket az önkormányzat nevében
ígéretet tett az intézmény helyi működésének további támogatására, valamint hogy a
város költségvetési forrásainak feladatalapú elosztásánál figyelemmel lesz a szociális
szférában dolgozó szakemberek értéknövelő szerepének anyagi elismerésére.
Az intézmény múltját felidéző vetítettképes beszámolót követően oklevelet,
ajándékot és könyvutalványt vehettek át az
intézmény elmúlt 15 évében dolgozó meghívottak, majd a találkozón megjelentek
közösen fogyasztották el a születésnapi
tortákat.
eMeL

Tánczenei
kalandozás
Az idei tanévben 2014. november 25-én tartotta tanári koncertsorozatának első estjét a Pászti Miklós Művészeti Iskola. A Tánc
– Zene – Művészet című tematikus hangverseny ezúttal a barokk
zene korszakába kalauzolt. Elsősorban az előkelőbb társaságok
zenéiből válogatott, amelyeket a palotákban, főúri kastélyokban
táncoltak az 1600-as évektől Bach haláláig, 1750-ig. Az időutazás
idegenvezetője Korbuly Klára igazgatónő volt, aki a tánczene eme
korszakához kérdés-felelet formában édesgette egyre közelebb a
nézőtéren megjelent növendékeket – a diákok cukrot és csokoládét kaphattak egy-egy jó feleletért. A műsorszámokban ezúttal is
az intézmény művésztanárai működtek közre (Éles Gábor – gitár,
Kálló Eszter – cselló, Korbuly Klára – oboa, Lévai Mária – hárfa, Márfi
Eszter – fuvola, Megyeri Krisztina – csembaló). Amano Seri, Csősz Éva,
Fülöp Júlia, Szabadi Szilvia pedig Händel Menüettjére tánccal is
megörvendeztette a közönséget.
A tavaly óta immár Akkreditált Kiváló Tehetségponttá minősített alapfokú művészeti intézmény legfrissebb sikere, hogy a
Cegléden rendezett VII. Pest megyei Kamarazenei Versenyen a csellisták, Kálló Eszter tanárnő, valamint növendékei, Forró Mátyás és
Nyers Domonkos nívódíjat kaptak. Csősz Éva tanárnő diákja, Vizi
István pedig kiváló zongorajátékkal jutott be a IV. Nemzetközi
Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny döntőjébe, amelyen nagy
örömünkre harmadik helyezéssel jutalmazták előadását.
Mester László

Advent NAGYcsaládiasan
A Biatorbágyi Nagycsaládos Egyesülethez szinte órát lehet
igazítani. Bele sem kell nézünk a kalendáriumba, akkor is
mindig biztosan tudhatjuk, hogy ha ők így télvíz idején közös kézműveskedésre és játékbörzére invitálják a város apraját-nagyját: itt az advent, ideje nekikezdeni a karácsonyi készülődésnek.
Az idén november utolsó szombatján szinte az egész Faluházat belakták a nagycsaládosok. Délelőtt apró ajándéktárgyak, ablakdíszek, tobozmanók, papírangyalkák és karácsonyi képeslapok készültek bőséggel anyukák, apukák és
gyerekek közös szorgoskodásával. No meg szebbnél szebb
adventi koszorúk, amelyeken másnap, a családi asztalnál kigyúlhattak a karácsonyvárás első gyertyái.
Délutánra az asztalokról eltűntek a kézműves-kellékek, s
roskadásig teltek mesekönyvekkel, hintalovakkal, plüssmacikkal, babákkal, s ki tudja még, mi minden fajta-féle játékokkal. Csupa olyan holmikkal, amiket az egyik család gyerekei
már kinőttek vagy csupán meguntak, de egy másik família
még örömmel és soká használni tudja. A terep nem ritkán
azonban egy hatalmas játszóházra hasonlított inkább, mintsem börzére. Ugyanis amíg a szülők nézelődtek, a portékák
között válogattak, a gyerekek asztalról asztalra vándorolva
szinte mindent kipróbáltak, amit az alkalmi árusok – javarészt maguk is többgyermekes anyukák, apukák lévén – természetesen megértő és mosolygós türelemmel fogadtak.
A vásár zárása után megmaradt játékok sem maradnak
új gazda nélkül, nagy részük ugyanis a családsegítő központ
segítségével hátrányos sorsú családok karácsonyfái alá kerülnek majd.
Az egyesület tagjai az advent további hetei alatt sem tétlenkednek. Süteményárusítással veszik ki részüket az Angyalfia Vásár sikeréből, valamint közös gyerekopera és cirkuszlátogatásra indulnak.
Az egyesület életéről bővebben a www.bianagycsalad.hu
honlapon lehet és érdemes olvasni.
Varga László
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hírek
Lakhatási támogatás

Biatorbágy Város Önkormányzata módosította a lakáscélú helyi támogatásokról
szóló rendeletét. A támogatás eredeti célja,
hogy a város lehetőségeivel összhangban az
önkormányzat hozzájáruljon a biatorbágyi
polgárok lakhatási feltételeinek javításához,
lakásproblémáik megoldásához. A 2015. január 1-jétől érvénybe lépő változtatás kön�nyít a támogatások igénybevételi feltételein
annak érdekében, hogy kibővülhessen azok
köre, akik a rendeletben előírt feltételeknek
megfelelhetnek. A szabályozás lakásvásárlás
esetén például a támogatás igényléséhez
szükséges önálló pénzbeli megtakarítás mértékét az eddigi 30-ról 20 százalékra csökkentette. A helyi támogatás mértékét 40-ről 60
százalékra emelte a lakásvásárlás, építkezés,
átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetében,
valamint az egyedül élő kérelmezőknek is
kedvezőbb feltételekkel kínál segítséget az
eddiginél. A módosított szabályozás lehetővé tette, hogy elemi kár, tűzeset bekövetkeztekor, valamint a baleset-, illetve életveszély
elhárítása miatt szükségessé vált építési/felújítási munkálatokra kért támogatás esetén
a bíráló bizottság méltányosságot gyakorolhasson, azaz a rendeletben előírt jövedelemhatártól, az előírt saját megtakarítási
hozzájárulástól (önerőtől), illetve támogatás
mértékétől eltérjen.

Igazgatási szünet a városházán

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
a polgármesteri hivatalban 2014. december
22. napjától 2015. január 2. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet
alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

85 éven felüliek köszöntése
Csillagfény a fenyőágon,
Itt van újra a Karácsony.
Gyönge fénye úgy világít,
Távolról is hazaszólít.
Bíztatja a fáradt lelket,
S ácsolja a békességet.
Áhítattal zsong az ének,
Mindannyiunk kisdedének.
Velünk van Ő szívmelegben,
S egymást óvó szeretetben.
(Mészely József: Karácsony)
Ezekkel a sorokkal és 5000 forint összegű
támogatással kívánt minden kedves 85 év
feletti biatorbágyi lakosnak békés karácsonyt és boldog új esztendőt Tarjáni István
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polgármester és dr. Kovács András jegyző, az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal
nevében is.

Változás a közétkeztetésben

November eleje óta új közétkeztető cég, a
budaörsi székhelyű Biogasztro Kft. szállítja
városunk intézményeibe az ételt. Az elmúlt
tanév végén elvégzett közvélemény-kutatás
azt az általános képet mutatta, hogy ízletesebb, egészségesebb ételekre volna igény,
akár magasabb étkezési díj megfizetése
mellett is. Ez vezetett aztán új közbeszerzési
pályázathoz és az új cég kiválasztásához.
Az első hónap tapasztalatai alapján egyelőre vegyesek a benyomások. A családsegítő
központ ellátottjai és az óvodák véleménye
dicsérő, míg az iskolákból érkező visszajelzések meglehetősen felemásak. Hogy a
lehetőségek, a közétkeztetőkre vonatkozó
törvényi előírások és a gyerekek, családok
elégedettsége az ételválasztékkal összhangba kerüljön egymással, az iskolák konyhái és
az önkormányzat szinte napi kapcsolatban
állnak a szolgáltatóval. Kétségtelen, hogy
a Biogasztro konyhája nem a megszokott
sablonos menza-ízvilágot és választékot
nyújtja, ugyanakkor látható az is, hogy a
gyerekek sajnos nagyon hozzászoktak a
korábbi valamit visz a víz levesekhez és a
rántásízű egyenfőzelékekhez. Így a sok zöldséget, kevésbé ismert fűszereket, egyelőre
gyakran ismeretlen ízeket tartalmazó ételek
szokatlanok a számukra. Úgy tűnik, hogy az
étlapok enyhébb fokú „átlagosítása” mellett
a pedagógusok és a kedves szülők fokozott
odafigyelésére és segítő szándékára is szükség van átmenetileg, míg az iskolások körében elfogadottá válik az egészségesebb és
tartalmasabb – egyértelműen az ő érdeküket
szolgáló – kínálat. Ehhez az önkormányzat
és a főzőkonyha a szülők segítő közreműködését kéri. Az átmeneti időszakra, november, december hónapokra a magasabb
térítésidíj-különbözetet az önkormányzat
magára vállalta, így a családokat csak januártól terheli majd a magasabb étkezési
költség megfizetése.
Az új térítési díjakról, valamint a továbbra
is igénybe vehető kedvezmények feltételeiről
és mértékéről a város honlapján, illetve az
intézményekben lehet részletesen tájékozódni.

Támogatott fúvósok

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Baden-Württemberg
International között 2014. augusztus 1-jén
a Német Szövetségi Belügyminisztérium ál-

tal a magyarországi német kultúrcsoportok
részére nyújtott támogatás tárgyában kötött
támogatási szerződés alapján a Biatorbágyi
Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 660 EUR összegű támogatásban részesül. A támogató a támogatást,
azaz 205 342 HUF összeget átutalta az
alapítvány számlájára.

pitányság (www.police.hu), a rendészeti szakközépiskolák (pl.: http://arszki.hu), valamint
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti
szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást. A 2015. szeptember 1-jén
induló képzés jelentkezési határideje 2015.
február 13.

Gépesített esélyek

A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében
a biatorbágyi családsegítő szolgálat rövid
időn belül már a második alapszintű számítógépes tanfolyamot indította el. A 2014
tavaszán tartott első képzés után nagy érdeklődés mutatkozott egy újabbra, ezért november közepétől újra felnőttekkel – köztük
idősebbek és fogyatékkal élők – teltek meg
az általános iskola számítógépes termének
padjai. A nyolc héten át tartó tanfolyamot
– az első képzéshez hasonlóan – társadalmi
munkában Marx Árpád, az intézmény igazgatója vezeti. A jelentkezők nagy számára való
tekintettel ezúttal két csoportra osztva nyílik

A munka gyümölcse

lehetősége jártasságot szereznie a résztvevőknek az internet nyújtotta csodálatos világ
önálló felfedezésében.

A biatorbágyi családsegítő központ a kiírt
álláspályázatban foglalt feltételeknek megfelelő munkatársakat keres gyermekjóléti
családgondozó, szociális segítő, valamint
családsegítő munkakörök ellátására. Az
álláshelyekkel kapcsolatos részletes tudnivalókról az intézmény honlapján lehet
tájékozódni (http://csaladsegito.biatorbagy.hu),
vagy a 23/534-590-es telefonszámon lehet
személyesen érdeklődni.

December 1-jén adták át A legszebb konyhakertek című országos program díjait. Szakáli
István Loránd, a Földművelésügyi Minisztérium
(FM) agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős helyettes államtitkára az idei értékelő
rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy
az újra megművelt konyhakertek átalakíthatják a vidéki települések képét, nemcsak
vizuálisan, hanem a szemléletet tekintve
is. A konyhakertek gondozásával egy olyan
érték kerülhet a helyére, amely az elmúlt két
évtizedben egyre csak sorvadt. Kovács Szilvia,
a program ötletgazdája, Karcag alpolgármestere elmondta, hogy a program alapvető
célkitűzése mintát mutatni az embereknek
arra, miként kellene jobban, értelmesebben
élni, miért jó, ha a kertjeiket megművelik,
és nem hagyják parlagon. Az idén összesen
128 településről 1447 kertnevezés érkezett az
országból és a határon túlról is. Ez mintegy
3000-4000 résztvevőt jelent. A bírálók 55
település 134 kertjét találták a Magyarország
legszebb konyhakertje díjra érdemesnek. Biatorbágy az országos nevezésre Helmli Máriát
terjesztette fel, aki a minisztertől oklevelet
kapott. Városunk is miniszteri elismerésben részesült a versenyen való részvételért.
A 2015-ös programhoz a jövő év február 28ig lehet csatlakozni. A vetélkedő biatorbágyi
koordinátora a családsegítő központ.

Köszönet az 1%-os felajánlásokért

Rendőrtoborzás

Családegyesítés a magyarságban

aminek következtében az ügy elvi jelentőségén túl még kézzelfogható haszon is keletkezett. A begyűjtést végző cég jóvoltából az
óvoda Örökmozgó Alapítványának kasszája
20 ezer forinttal gazdagodott a szülők által
leadott lomokért cserébe.

Pedagógust keres az iskola

A Biatorbágyi Általános Iskola a jogszabályok előírásainak megfelelő végzettségű, alsó
tagozatos napközis tanítót keres. Jelentkezni
az igazgato@iskola.biatorbagy.hu e-mail címen,
vagy tanítási időben a 23/310-168-as telefonszámon lehet Marx Árpád igazgatónál.

Családsegítő álláslehetőségek

A 2013. évi személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlása során a magánszemélyek 355 535
forinttal támogatták a Biatorbágyi Fúvós
Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért
Alapítványt, amelyet a megfelelő igazolás
benyújtását követően az adóhatóság kiutalt.
Köszönet érte.

ElektrOVI

Sikeresnek bizonyult a Biatorbágyi Tájvédő
Egyesület és a Csicsergő Óvoda közösen
meghirdetett környezetvédő és környezeti
nevelési célú akciója. A Bajcsy utcai oviban
tartott elektromoshulladék-gyűjtő napon
sokan éltek a lehetőséggel, hogy megszabadulhatnak a kiszuperált elektro-kacatjaiktól,

A rendőrség rendészeti szakközépiskolai,
érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben
szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére.
Az iskolai végzettség a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek
között a jelentkezés évében betöltött 18.
életév, a magyar állampolgárság, az állandó
belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a
hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és
a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye
alapján kerül sor. A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési
egységcsomagot) az Országos Rendőr-főka-

Közel félszáz magát magyarnak valló állampolgár tehetett esküt idén az egyszerűsített
honosítási eljárás segítségével Biatorbágyon.
Az év utolsó állampolgársági eskütételének
egyik különlegessége volt, hogy a „bürokrácia
vákuumában” született kétéves Fülöp Csanád
is – nagyszülei, szülei és kisöcsikéje után
– megkaphatta végre honosítási okiratát.
Csanádka éppen édesanyja hasában volt,
amikor szülei beadták honosítási kérelmüket, de még azelőtt világra jött, mielőtt azok
magyar állampolgárokká váltak volna. Az erdélyi Gyergyóremetéről Biatorbágyra települt
Portik-Cseres nagyszülők 2012-ben, a szülők,
Portik-Cseres Tünde és Fülöp Károly 2013-ban
válhattak hivatalosan is magyarokká. Tün-

de és Károly ezek után született második
gyermeke már automatikusan állampolgárságot nyert. Csanád idén november 18-án
csatlakozhatott, így immár egységessé vált a
család.

Fűts okosan

A levegő tisztaságának megőrzése és egészségünk megóvása érdekében Fűts okosan
címmel indított kampányt a Földművelésügyi Minisztérium. A tájékoztató anyagok
interneten, szórólapokon, plakátokon,
újságokban hívják fel a figyelmet a helyes
tüzelés fontosságára, bemutatva, hogyan
károsíthatja a környezetünket vagy az egészségünket, ha nem megfelelően fűtünk vagy
káros anyagokat teszünk a tűzre. A témáról
Biatorbágy honlapján vagy a www.futsokosan.
kormany.hu oldalon olvashatóak részletek, illetve szórólapok találhatóak az önkormányzat ügyfélszolgálatán és a Faluházban.

A kormányablakok új
nyitva tartása

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatja
a lakosságot, hogy 2014. december 1-jétől
módosul a Pest Megyei Kormányhivatal
kormányablakainak és a járási székhelyek
okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje.
A nyitva tartás a következők szerint alakul:
hétfőn 7.00–17.00, kedden 8.00–18.00,
szerdán 8.00–20.00, csütörtökön 8.00–
18.00, pénteken 8.00–16.00 óra között. Az
okmányirodák és a kormányablakok aktuális
nyitva tartásáról a http://www.nyilvantarto.
hu/ oldalon tájékozódhatnak. Kérjük, az új
ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálatokhoz, ahol magas
felkészültségű munkatársak segítségével
intézhetik hivatali ügyeiket.
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Krízisjelzés otthonról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2015.
január 1-jétől 2015. december 31. napjáig
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására megállapodást köt az
Esély Szociális Társulással. A jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás a saját otthonukban
élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes, időskorú
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. Biatorbágy tekintetében a 2014. III. negyedévében 37 db készülék nyújtott segítséget az
arra rászorulóknak. A feladat ellátására az
önkormányzat a 2014. évben 1 479 000 Ft
összeggel rendelkezett, a 2015. évre vonatkozó szociális szolgáltatás biztosításának
fedezetét a 2015. évi költségvetésében is
biztosítani kívánja, amelynek az összege az
idei évhez képest nem változik.

Értékvédelmi támogatás

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség a
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával, az egyházközség tagjainak adományaiból és Biatorbágy Város Önkormányzatának
anyagi hozzájárulásával lassan egy évtizede
végzi a település egyik legjelentősebb műemlékének, a torbágyi római katolikus templomnak a megóvását, helyreállítását biztosító
munkálatokat. Az eddig elvégzett felújítási,
restaurálási munkákat Biatorbágy Város Önkormányzata a 2009–2014. évek között összesen 18,6 millió forinttal támogatta. A soron
következő ütemhez, a templom szembenézeti
bal oldalán elhelyezkedő Nepomuki Szent
János mellékoltár és a keresztelő medence fa
részeinek restaurálásához ismét a Nemzeti
Kulturális Alap pályázati támogatására számít
az egyházközség. Tekintettel a pályázathoz
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előírt ötvenszázalékos önrész (4 064 000 forint) nagyságára, az egyházközség nem tudja
azt teljes egészében vállalni, ezért kérelemmel
fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához
a hiányzó hányad (3 250 000 forint) biztosítása céljából. Biatorbágy Város Önkormányzata
továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a
jelentős helyi értékek védelmét, ezért a sikeres
pályázat esetén a szükséges anyagi fedezetet 2015. évi költségvetésében elkülöníti az
egyházközség számára.

újévi koncerten. Bolyki Sára, Éles Gábor és
barátaik fellépése e merőben eltérő két zenei
műfaj szokatlan, ámde érdekes és nemes
ötvözetével várják január 4-én a Faluházba
mindkét stílus kedvelőit és a zenei mindenevők népes táborát egyaránt. A rendhagyó hangvételű koncertre a belépőjegyek
1000 forintos egységáron – akár karácsonyi
ajándék gyanánt is – már kaphatóak a Faluház információs pultjánál.

Tök nagyra nőttek

2015. január 17-én, szombaton a Szily-kastély tornatermében rendezi a Fifike (Fiatalok
a Fiatalokért Egyesület) és a Táltos SE az első
biatorbágyi újévi focikupát, hagyományteremtő céllal. A teremlabdarúgó-tornára négyfős csapatok jelentkezését várják 2015. január
11-ig. Jelentkezni Varga Ricsinél a 30/9413375-ös mobilszámon, illetve a biatorbagyricsi@gmail.com e-mail címen lehet. További
információ hamarosan a Facebookon is.

Egy horgásztónál a rekordfogás nem ritka
esemény. Egy rekordtermés már annál inkább szenzáció szánba mehet. A pecatavi
Bakos család konyhakertjében kisebbfajta
csoda történt: egy hatalmas sütőtökcsalád
nőtt ki a földből az idén. A legnagyobb majd
26 kilót nyom, a középső 9 és felet, míg a
legkisebb a maga 5 kilogrammjával szerénykedik a sor végén. A környékbeliek, szomszédok csodálkozva tudakolták Bakoséktól,
hogyan sikerült ilyen nagyra növekednie a
töktriónak. Pontos magyarázatot adni a
történtekre azonban nem tudnak, hiszen ők
csupán elültették a magokat, aztán csak locsolták, locsolták, locsolták…

Folk and jazz

2015 első helyi kulturális eseményén a magyar népzene és a jazz ad randevút egymásnak, az immár hagyományos biatorbágyi

Újévi focitorna

Ünnepeljünk Kossuth-díjasokkal

Kivételesen felemelő alkalom, ha az ember
Kossuth-díjas művészek előadásával ünnepelhet. Talán még különlegesebb érzés, ha
mindezt éppen a magyar kultúra napján
teheti. A biatorbágyiaknak ez a nem mindennapi lehetőség január 23-án megadatik,
hiszen az a Vujicsics Együttes látogat el hozzánk e jeles napon, akik a Kárpát-medencei
népzenei kincs délszláv tradícióinak ápolásáért és példaértékű művészi pályafutásukért
2014-ben kiérdemelték e magas kitüntetést.
Soraiban Vizeli Balázzsal, művészeti iskolánk
népi hegedű tanszakvezetőjével.
Magyar kultúra napja a Faluházban –
2015. január 23., péntek 18.00 óra. A belépés ingyenes.

Falu disznótora a városban

Kedves háziasszonyok! Már most érdemes
beírni a naptárba, hogy február 7-én, szombaton nem érdemes otthon főzőcskével tölteni az időt. Sokkal
inkább érdemes lesz ellátogatni
a városi Falu disznótorára, ahol
az idén is helyi civilszervezetek
disznótoros főztjei közt válogatva lehet megebédeltetni a családot. Az alkalmi látványkonyhák
látnivalóin és a gasztronómiai
élvezeteken túl pedig, hogy a
lélek és a szellem se maradjon
éhen, ingyenes kísérőprogramok sokasága fogja tovább
fűszerezni a nap élményeit bárki
számára (beleértve akár még a
vegetáriánusokat is).
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