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Idei városünnepünk jelmondata:  
„A város, aminek lelke van”. 
A város, aminek lelke van, mi magunk vagyunk egyénileg, családunkkal, rokonaink-
kal, barátainkkal, szomszédainkkal, ismerőseinkkel és üzletfeleinkkel. Mi vagyunk, 
akik nap mint nap használjuk, építjük, alakítjuk, vigyázzuk annak érdekében, hogy 
a mi életünk kényelmét szolgálja. Biatorbágy az utóbbi harminc évben folyamatosan 
fejlődött. Amíg az elmúlt század nyolcvanas éveiben alig hétezren lakták, mára több 
mint tizennégyezer ember otthona. Nem csoda, hogy folyamatosan keresi, építi, fej-
leszti azokat az utakat, hidakat, amelyek mentén jó élni és jó lenni. Vágyaink, meg-
győződéseink, lehetőségeink korántsem egyformák, azonban számtalan példa mu-
tatja, hogy az itt élők hisznek az összefogás erejében, figyelnek egymásra, büszkén 
vallják, hogy egymáshoz tartoznak. Kisvárosunk bővelkedik emberléptékű, lélektől 
lélekig ható kapcsolatokban.

Településünk legnagyobb rendezvényén arra biztatok hát mindenkit, hogy ne azt 
keresse, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Ünnepeljük együtt idei évfordulóin-
kat, többek között az egykori Biai Férfikórusból Szakály Mátyás Férfikórussá vált ki-
váló énekegyüttesünk hatvanadik születésnapját, a harminc éve alakult Tájvédő Kört, 
a Hagyó István atya által létrehozott harmincéves kerámiaműhelyt, a harmincéves 
herbrechtingeni testvérvárosi kapcsolatot, a huszonöt éves német nemzetiségi okta-
tást, a húszéves Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint a cip-
rusi Kitivel kötött szerződésünk tizenöt éves jubileumát.

Civil csoportjaink programjai, színpadi fellépései, egyesületeink, alapítványaink, 
intézményeink sátrainak kulturális és gasztronómiai kínálata, a családi játszótér, a 
kézművesek kirakodóvására, az utcabál és az esti nagykoncertek az önfeledt kikap-
csolódás mellett újabb lehetőséget kínálnak a találkozásra, összetartozásunk meg-
erősítésére, a példaadó teljesítmények elismerésére.

A szombat este fellépő KFT együttestől idézve remélem, hogy az ezen alkalommal 
megmutatkozó „siker, pénz, csillogás” még inkább egymásra irányítja figyelmünket, 
hogy Biatorbágy továbbra is közös ügyünk, közös felelősségünk, közös örömeink for-
rása, egy élhető és szerethető kisváros lehessen.

Ne feledjék: Biatorbágy a mi otthonunk!
Tarjáni István polgármester

(A 2019. évi városünnep időpontja: június 21–23. – A szerk.)

Tavaly, városünneplők
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Határon túl – határtalanul 
Önkormányzatunk sikeresen pályázott 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal kiírt Határtalanul! pályázati felhívás 
kárpátaljai szolidaritási programjára. 
Az elnyert 1 357 900 forint támogatással 
szerveztünk tanulmányi utat Nagydob-
rony testvértelepülésünkre május 11–14. 
között, elsősorban azzal a céllal, hogy 
oktatási-nevelési és közművelődési intéz-
ményeink munkatársainak lehetőségük 
legyen jobban megismerni testvértelepü-
lésünket és új kapcsolatokat építeni a két 
település között. Az intézményi szakem-
bereken kívül a két református gyüleke-
zetünkből, az értéktárbizottságunkból, a 
népdalkörünkből és a vöröskeresztes cso-
portunkból csatlakoztak még néhányan 
az utazó kerethez.

A  delegációnak alkalma nyílt megis-
merkedni Nagydobrony községi intézmé-
nyeivel, az óvoda, az iskola, a nagy múltú 
református líceum és a szálláshelyünkként 
is szolgáló Irgalmas Samaritánus Refor-
mátus Gyermekotthon működésével. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy nehéz hely-
zetük ellenére milyen sokat fejlődtek az 
intézmények az elmúlt években. A helyi in-
tézményvezetők hálával és büszkeséggel a 
szívükben meséltek a magyar kormány tá-
mogatásával korszerűsített intézményeik 
mindennapi életéről.

A  tanulmányút kísérőprogramjaként 
ellátogattunk Munkácsra, Ungvárra, Be-
regszászra és a kárpátaljai úti célként ki-

hagyhatatlan Vereckei-hágóhoz is. Itt, a 
Kárpátok ormai közt a delegáció tagjai 
nemzeti himnuszunk közös éneklése mel-
lett a honfoglalási emlékmű oltárkövére 
elhelyezték a biatorbágyi pedagóguskö-
zösség koszorúját is.

Utunk búcsúestjén a dobronyi Hat-
rác néptánccsoport és a Zöldág énekkar 
kulturális műsorában lelhettük örömün-
ket. A  gálaestnek Nagydobrony legújabb 

– ugyancsak anyaországi támogatással 
megépült – és néhány napja felavatott 
közintézménye, a Magyar Ház adott ott-
hont.

Ez alkalommal teljesítette delegá-
ciónk a pályázatban vállalt szolidaritá-
si kötelezettségét, s adta át Popka János 
polgármesternek az utazó csoport által 
felajánlott négyszázezer forintot, ame-
lyet Biatorbágy város képviselő-testülete 
ugyanekkora összeggel egészített ki nyolc-
százezer forintra. A pályázati felajánláson 
túl az adventi Angyalfia vásár és a februári 
Falu disznótora önkormányzati jótékony-
sági sátrában a biatorbágyi lakosság által 
vásárolt ételek és italok bevételét is ekkor 
adtuk át a nagydobronyi mentőszolgálat 
eszközeinek fejlesztésére.

Látogatásunk elérte célját, teljesítette 
küldetését. Egyfelől a biatorbágyiak ado-
mányát eljuttatta az ukrajnai kisebbségi 
létben szükséget szenvedőknek. Másrészt 
– ami azonban legalább ugyanennyire fon-
tos – alkalmat teremtett Nagydobrony 
és Biatorbágy intézményei együttműkö-
désének mélyítésére s új baráti kapcsola-
tok megteremtésére a testvértelepülések 
lakói és kisközösségei között. Hiszen a 
hivatalos önkormányzati összeköttetés 
csupán a kereteit adja egy ilyen testvér-
települési köteléknek, azt élő tartalom-
mal az emberek tudják igazán megtölteni, 
egymásra való odafigyeléssel, szeretettel 
és határtalanul ápolni.

Varga László
alpolgármester

 | Célkeresztben  
az emberiesség 
Biatorbágy az elmúlt esztendőkben egymást követően három 
alkalommal is elnyerte a Magyar Vöröskereszt Humanitárius Te-
lepülés címét, s ezzel jogosulttá vált arra, hogy az elismerést öt 
éven keresztül folyamatosan viselje.

A  díj odaítélésekor az arról döntő grémium mindazon városi 
szintű szolgáltatások és intézkedések együttes meglétét vizsgál-
ta, amelyek a Vöröskereszt eszmeiségének és alapelveinek szem 
előtt tartásával jöttek létre. A  megvalósulásuk pedig az aktívan 
részt vevő közösségek bevonásával történt.

Alighanem a háromszor elnyert rangos kitüntetés és városunk 
aktív helyi vöröskeresztes szervezetének eredményes munká-
ja együttesen alapozta meg ezt követően az országos vezetőség 
azon választását, miszerint 2019-ben két napra mi lehettünk a 
Magyar Vöröskereszt „fővárosa”, vagyis Pest megye rendezhette a 
Magyar Vöröskereszt világnapi ünnepségét, éves küldöttgyűlését 
és a humanitárius települések IX. országos találkozóját, amelyek-
nek Biatorbágy adhatott otthont.

A rendezvényre több mint háromszáz résztvevő érkezett hoz-
zánk az ország minden tájáról, akiknek a szakmai és protokolláris 
események mellett természetesen Biatorbágy értékeiből is ízelí-
tőt nyújtottunk. Városunk természeti és épített környezetének 
szépségeit a Biatorbágyi Fotóklub fényképei és diaporámája, vala-
mint a helyi értéktárbizottság színes tablói mutatták be. Kulturá-
lis életünkből pedig művészeti iskolánk tanárainak, Bolykiné Kál-
ló Eszternek (képünkön), Pál Anikónak és Éles Gábornak, valamint 
Paár Júliának és Ballai Dorkának, a Népiének-műhelyünk vezető-
jének és tanulójának előadásai villantottak fel egy-egy szeletkét a 
feszes munkaprogram szusszanásnyi szüneteiben.

A  rendezvény záróaktusaként Tarjáni István polgármester és 
Szanyi József, a helyi vöröskeresztes csoport elnöke vette át az 
előző évi rendező település, a Fejér megyei Soponya polgármeste-
rétől a humanitárius települések vándorbotját, amelyet egy éven 
át Biatorbágy közössége birtokolhat és őrizhet.

Varga László
alpolgármester

Kántor József iskolaigazgató fogadja  
a biatorbágyi vendégeket

A humanitárius települések vándorbotjával  
Varga László alpolgármester, Szanyi József,  

a Vöröskereszt biatorbágyi szervezetének elnöke 
és Tarjáni István polgármester

A nagydobronyi óvodások  
műsorral kedveskedtek 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a lapzártát követő nemzeti összetartozás-napi megemlékezésről következő, augusztusi lapszámunkban tudósítunk.
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Elismert főépítész 
Rumi Imre, Biatorbágy főépítésze (képünkön balra) a közelmúltban 
a Pest Megyei Építész Kamara által adományozott Wéber Antal-
díjban részesült.A kitüntetés átadásakor így hangzott a lau dáció: 
„Rumi Imre építész, urbanista több mint harmincéves pályafutá-
sa alatt építészi, településtervezői és főépítészi munkássága mel-
lett jelentős szakmai közéleti tevékenységet fejtett ki. Tervezői 
munkásságában a valós emberi igények és életformák, a társa-
dalmi és építészeti környezet szempontjainak hangsúlyos figyel-

me mellett mind fontosabb a környezettudatosság szempont-
jainak sokrétű érvényesítése. Számos Pest megyei település helyi 
építészeti szabálya, szabályozási terve fűződik nevéhez. Töretlen 
lelkesedése, kitartó munkája a dél-budai területen számos ered-
ményt, jó példát eredményezett. Munkáinak léptéke – iskolától, 
középületektől a zarándokpihenőig –, sokoldalú kifejezésmódja 
az adott feladathoz idomuló, célratörő. Munkásságának elisme-
réseként Wéber Antal-díjban részesítjük.” BK

Kitüntetett köztisztviselő 
Varga Mária, a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának szociális ügyintéző-
je kapta idén a Geréby Imre köztisztviselői díjat.

Varga Mária harmincöt éve dolgozik a közszolgálatban. Pályáját a kereske-
delmi-szolgáltatási ágazatban kezdte, majd munkaügyi előadóként ismerkedett 
meg a közszolgálattal. 1998 óta munkatársa a Biatorbágyi Polgármesteri Hiva-
talnak, kezdetben a műszaki csoport, majd az ügyfélszolgálat, mára az igazga-
tási osztály munkatársaként. Szociális asszisztensi szakképesítése, jó probléma-
megoldó készsége, segítő szándéka, elhivatottsága elismerést váltott ki mind 
munkahelyi felettesei, mind az ügyfelek részéről.

A szigorúan vett ügyintézésen túl a szakmaiság és a jogszabályok maximá-
lis betartásával lelkileg is támogatja a hozzá fordulókat. Végtelen türelemmel, 
vigasztaló, pozitív szavakkal fordul a településen élő, létfenntartási gondokkal 
küzdő vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, segítséget kérő 
személyek felé. A  rászorulók érdekében még a kérelmezők családtagjainak, 
hozzátartozóinak aktív bevonásában, mozgósításában is gyakran pluszszere-
pet vállal, mindig tiszteletben tartva a személyiségi jogokat és az illetékességi 
határokat.

Hivatali és magénéleti magatartásával egyaránt kiérdemli munkatársai, 
a képviselő-testület, valamint a helyi közösség elismerését maga és az általa 
képviselt közszolgálat iránt. BK 

Hirdetés 7
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Biatorbágyi Általános Iskola

Külföldi kapcsolatok 
Évek óta májusban fogadjuk a gyergyóremetei hetedikeseket. Idén is izga-
tottan vártuk őket. A megérkezésüket követő napon budapesti kiránduláson 
vettek részt: a Várkert Bazárnál felmentek a budai Várba, jártak a Mátyás-
templomban, a Halászbástyáról gyönyörködtek a panorámában. Utána a 
Hősök tere, a Vajdahunyad vára, majd az állatkert következett. Másnap a Du-
nakanyarban kirándultak; érintették Esztergomot, Visegrádot és Szentend-
rét. Vendégeink kétszer is fociztak a mieinkkel, majd bulival zárult mindkét 
este. Köszönjük a hetedikesek szüleinek a sok süteményt, amellyel hozzájá-
rultak a vendéglátáshoz.

Május 29-től június 2-ig a mi hetedikeseink látogattak Erdélybe a Határta-
lanul! program keretében. Mindkét csapatunk eljutott Gyergyóremetéig, ahol 
újra találkozhattak a gyerekek egymással.

Először jártak nálunk lengyel iskolások. Egy krakkói általános iskola har-
minckilenc tanulója volt rövid ideig a vendégünk, akikkel a Kolozsvári utcai 
pályán fociztak és kézilabdáztak a mi 7. t osztályosaink. Szeretnénk hosszabb 
távú kapcsolatot kialakítani lengyel barátainkkal, annál is inkább, mert mind-
két iskola diákjai tanulnak angolul, s ez jó nyelvgyakorlási lehetőség is lenne 
számukra. Bunth Erzsébet

Édes emlékek 
Az 5. a osztállyal a Bonbonetti gyárba láto-
gattunk, ahol a csokoládé izgalmas történe-
tével ismerkedtünk. Filmvetítéssel kezdődött 
a „Tibi-túra”, közben megismertük a csoki-
készítés hozzávalóit, kakaóbabot szagolhat-
tunk, kakaóvajat érinthettünk. Egy óriási Ru-
bik-kockán megkerestük a gyár négy jellemző 
kulcsszavát.Az üzemlátogatás után kóstolót 
kaptunk a finom franciadrazséból és termé-
szetesen a Tibi csokiból is.

H. Pető Ágnes

Csak nyugodtan! 
Iskolánkban elindult a Sulinyugi program. 
Tudjuk, hogy manapság a feszültség, a 
stressz az élet természetes velejárója, azon-
ban lényeges kérdés, hogy hogyan kezeljük 
ezeket.

A Sulinyugi missziója az, hogy minden is-
kolai résztvevő (gyerek, tanár, szülő) időben 
ismerje fel a saját feszültségét, rendelkezzen 
stresszkezelő eszköztárral, és tudja azt kész-
ség szintjén alkalmazni. Ehhez segít hozzá 
ez a negyvenöt perces interaktív prevenciós 
foglalkozás, amelyet iskolapszichológusunk 
tart az osztályoknak. Eddig közel tíz osztály-
ban zajlott le a foglalkozás. Célunk, hogy 
minden osztályba eljusson a program.

Könyves Krisztina iskolapszichológus

Ciki a cigi 
Iskolánk csatlakozott a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) egészségprog-
ramjához, amelynek egyik fontos eseménye a dohányzásprevenciós projekthét.

A  gyerekek változatos programokkal, egyéni és csapatfeladatokkal dolgoztak. 
Megismerték a füst szociális, kulturális és vallási szerepét, a dohányzás történetét. 
Plakátokon és a Dohányfüstmentes Hírmondóban közzétették a dohányzás káros hatá-

sairól összegyűjtött tényeket és hiedel-
meket. A  projekt célja, hogy tisztában 
legyenek a dohányzás káros hatásaival, 
és tudatosan, határozottan tudjanak ne-
met mondani erre a káros szenvedélyre.

A  hét zárásaként, szintén a BÖT 
egészségprogramjának keretében, játé-
kos kosárlabdaversenynek adott otthont 
iskolánk. Mind az alsós, mind a felsős 
csapatunk 2. helyezést ért el.

Fodor Mónika

Versenyről versenyre
Mert megérdemeltük!
Nagy Brumm érdemrendet kapott iskolánk, amiért huszonkét 
csapatunk indult a Gellérthegyen megrendezett szabadtéri ma-
tematikaversenyen. Ezzel intézményünk letette a voksát amel-
lett, hogy a gyerekek egészséges életmódra nevelése, együttmű-
ködési készségeik fejlesztése is hasonlóan fontos, mint szakmai 
tudásuk elmélyítése.

Csapataink közül három Arany-, kilenc Ezüst- és nyolc Bronz-
medve díjat kapott.

H. Pető Ágnes

Utolsó erőbedobással
A  Kálti Márk-történelemverseny országos döntőjében az ötödi-
kes Fodróczy Lilla 3., Vadász Kristóf 5. lett. Felkészítő tanáruk Lő-
rincz Mária. A hetedik évfolyamon Szabó Jázmin és Erős Máté 2. 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Willinger Ágnes.

A  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei 
döntőjében a négy bejutott tanulónkból hárman az első tízben 
végeztek! Morva Dávid 3., felkészítő tanára Ribi Krisztina; Szi-Be-
nedek Luca 6., Kovács Laura 10. helyezést ért el. Felkészítő tanár 
Willinger Ágnes.

Az ELC angol nyelvi verseny országos döntőjében Kozma Dóra 
7., Kozma Cintia 8., Antal Dorka 10. Felkészítő tanárok Nagyné Dö-
mötör Valéria, Vásárhelyi Julianna és Máray Rita.

Eötvös Loránd halálának századik évfordulója tiszteletére or-
szágos természettudományi csapatversenyt szerveztek a celldö-

mölki Eötvös Loránd Általános Iskolában. A feladatok között volt 
földrajz, kémia és sok-sok fizika. Csapatunk 4. helyezést ért el. Fel-
készítő tanárok Márkusné Szanyi Rita, Vásárhelyi Julianna, Seregi 
Lilla és Marx Árpád.

A TITOK német országos csapatversenyen a nyolcadikosok egyik 
csapata (Honvéd Szabolcs, Mohácsi Botond, Temesvári Lili) 2., a má-
sik csapata (Géczy Kamilla, Hodosi Réka, Tagscherer Boglárka, Vá-
radi Szilvia) 3. helyezést ét el. A hetedikesek egyik csapata (Szi-Be-
nedek Fanni, Szi-Benedek Luca, Szőke Lilla) 3., a másik csapat (Erős 
Máté, Szőke Zsombor 5. lett. Felkészítő tanáruk Lőrincz Mária.

A hatodikosok csapata (Bíró Maja, Honvéd Hanna, Kazinczky-
Jaczkó Hunor, Oláh Kamilla) 9. lett. Felkészítő tanáruk Fodor Mó-
nika.

A nagy nap címmel kiállítás és rajzverseny volt a Juhász Ferenc 
Művelődési Központban. Kiss-Baranyiné Szilágyi Dóra tanítvá-
nyai közül sokan díjazottak lettek. Nyolcadik évfolyamon 1. Batka 
Klára, 2. Hodosi Réka. Hatodik évfolyamon 1. Tagscherer Nikolett, 
2. Benedek Adél. Ötödik évfolyamon 1. Krasznay Dóra, 2. Lőrincz 
Emese, 3. Somogyi Csenge. Az alsó tagozatos díjazottak: 3. Jung 
Alexandra 4. o., 1. Krasznay Réka 1. o. Különdíjat kapott Balogh Ba-
lázs 5. osztályos tanuló.

További eredmények és helyezések az iskola Facebook-oldalán.
Bunth Erzsébet

Hoztuk a formánkat
Május 20-án kezdődött az a háromnapos megmérettetés, ame-
lyet az Érdi Sport Kft. rendezett a Suli-kézilabdautánpótlás prog-
ramban (SKUP) részt vevő tizennégy iskola csapatai számára az 
Érd Arénában. A tizenhat fiú- és huszonkét lánycsapatból iskolán-
kat két fiú- és két lánycsapat képviselte.

Az 4. a osztályosok mindkét csapata oklevelet szerzett, a h osz-
tály lánycsapata az ötödik helyezéssel zárta a tornát.

A  4. h-s fiúk az őszi és a februári mérkőzések során minden 
meccset győzelemmel zártak, így elődöntőt játszhattak a Százha-
lombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola csa-
patával, amelyet 5 : 2 arányban megnyertek.

A  döntőt szintén egy százhalombattai csapattal játszották a 
fiúk, és végül 3 : 2 arányban diadalmaskodtak. Így megszerezték a 
győzelmet és a 2019-es SKUP-torna aranyérmét is.

Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez a gyerekeknek és To-
páné György Anna felkészítő edzőnek!

BÁI

A lengyel küldöttség köszöntése

Eredélyi vendégeink a Mária Valéria hídnál



Biai Református Iskola

Természetismeretből jeles 
Versenyeredmények a Refiben 

A Herman Ottó természetismereti verseny országos döntőjében alig hihető eredmények születtek. A műszaki egyetem központi 
épületében több száz gyermek várta az egész országból az eredményeket.

A  versenyen a 6. osztályosok közül Balázs Jázmin 1., Korompay 
Boglárka 2., Lipka Zsófia 7., az 5. osztályból Forró Áron és Vándor 
Péter egyaránt 6. helyezett lett.

A tesztverseny három fordulóból áll. Alaposan kell tudni a tan-
anyagot, az összefüggéseket, Herman Ottó életrajzát és ismerni 
az év élőlényeit. Kiváló szövegértés, tökéletes figyelem szükséges 
a megoldásokhoz, mert vannak csalafinta, időnként „gonosz” fel-
adatok, amelyek megtévesztők lehetnek. Csak hibátlan megol-
dásokra adnak pontot. Hiába tud sokat a diák, ha nem talál meg 
minden jó választ, vagy a jók mellett rosszat is megjelöl, nem jár 
pont.

Remélem, a gyerekek örülnek a sikerüknek, nő az önbizalmuk, 
a motivációjuk, a bátorságuk, és ezzel másoknak is kedvet, bátor-
ságot adnak. Bogi és Zsófi tavaly még nem indult, Jázmin példáján 
buzdultak fel. Peti előtt nővére, Karina példája állt, aki tavaly nyol-
cadik lett.

A Bókay Árpád-biológiaverseny hatodikosok alkotta mezőnyé-
nek a döntőjébe, több fordulón átküzdve magát, Boncza Kinga 5. 

osztályos tanuló jutott be. Pályamunkát kellett készítenie: a han-
gyák életéről egy nagyon kreatív tudományos társasjáték volt a 
beugró a második fordulóba. Az ezt követő újabb két fordulóba 
kísérleteken, tudományos megfigyeléseken, sok-sok feladaton át 
vezetett az út a döntőbe, ahol az előadása lenyűgözte a zsűrit, így 
Kinga kapta a különdíjat.

A  Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános 
Iskolájával is megküzdöttünk egy négyfordulós természettudo-
mányos versenyen. Valamennyi természettudományos tantár-
gyat és bibliai témákat érintő, nehéz, sok önálló kutatómunkát 
is igénylő feladatokkal szembesültek a diákok. Három 7. osztá-
lyosunk, Kercsó Sára, Kollát Eszter és Leveles-Barta Zsuzsanna, 
a 6. osztályból pedig Hajnóczi Márk jutott be kitartó munkával a 
döntőbe, ahol második helyezést értek el csapatukkal.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megáldotta munkánkat, va-
lamint a versenyzőink eredményeiért és az őket támogató csalá-
dokért, kollégákért.

Hudák Istvánné Ági néni

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

 | Jubileum szalagátvágással 
A biatorbágyi német nemzetiségi oktatás 
fennállásának negyedszázados évforduló-
ja okán lapunkban hétrészes, a huszonöt 
évet röviden feldolgozó cikksorozat jelent 
meg a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola igazgatójának, Rack Fe-
rencnének a tollából. A  jubileum záróak-
kordja az iskolában megtartott ünnepség 
volt, amelyen az intézmény jelenlegi és 

egykori diákjai álltak színpadra. A  szín-
padot és a nézőteret pedig egy nagy sátor 
alá „dugták”, mert az ünnep délelőttjén 
bőven hullott az égi áldás Biatorbágyra 
(is). Az épületben emlékszoba nyílt, aho-
va ki-ki bevitte a nemzetiségi oktatással 
kapcsolatos relikviáit, tárgyi emlékeit.

A mai diákok különböző német nem-
zetiségi produkciókkal köszöntötték tár-
saikat és az ünneplő tanárokat, szülőket, 
vendégeket, míg az alma matert már 
elhagyók egykori iskolai emlékeiket osz-
tották meg órákról, tanárokról, kirándu-
lásokról, egyszóval diákélményeikről.

A  program részeként sor került a 
felújított iskolaudvar átadására, kö-
szönhetően többek között a szülői 
adakozókedvnek, az összefogásnak, 
tenni akarásnak, nem utolsósorban 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 
és az Érdi Tankerületi Központnak, 
amelyek szintén forrást biztosítot-
tak a korszerű burkolattal, bizton-
sági szempontokat szem előtt tartó 
ügyességi játékokkal felszerelt kültéri 
helyszín létrehozásához. Példaértékű 
együttműködés!

KF.
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A csodálatos test 
Iskolánkban hatvanhét hatodikos tanuló vehetett részt 
a Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok programon, az 
önkormányzat támogatásával. A  program célja, hogy 
a résztvevőkben saját testük szépségét, működésé-
nek különlegességét és csodálatos voltát erősítse meg. 
A  testi folyamatok látványos bemutatása az értelem 
mellett az érzékszerveket szólítja meg. Ugyanakkor 
nem hiányzik az ismeret sem. A saját test értékességé-
nek megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy 
egészségünkkel, termékenységünkkel és szexualitá-
sunkkal felelősen tudjunk bánni. Ez minden megelőzés, 
prevenció alapja.

Czifra Zsuzsanna

Akik a felújított udvart átadták: Sabján Csilla, a szülői munkaközösség elnöke,  
Rack Ferencné igazgató, Tarjáni István polgármester
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Létteremtő növények
„Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak,  

és fákat…” (Ter 1,11)

Február, március és április hónapban előadás-sorozatot tartot-
tam a Karikó János Könyvtárban Tápláló-gyógyító-szépítő növé-
nyek címmel. A  sorozat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet 
a növények jelentőségére a teremtés létében és az ember éle-
tében.

Ahhoz, hogy a városaink továbbra is élhetők maradjanak, 
nagy szükségünk van a fák segítségére. Egy ötvenéves fa mint-
egy ötven kilogramm oxigént termel és hatvankilenc kilogramm 
szén-dioxidot köt le, emellett négyszázöt kilogramm port és ne-
hézfémet szűr ki. A fák nemcsak oxigént bocsátanak ki, hanem 
párologtatásuk által jelentős mennyiségű vizet is, amellyel hűtik 
a nyári forróságban a levegőt; a mikro-, mezoklíma-javításhoz 
hozzájárul még az árnyékoló hatásuk is. Ők a „létteremtő növé-
nyek”. Sokkal-sokkal több fát kellene ültetnünk.

Tápláló növények a gabonák (ma a gyerekek többsége nem lá-
tott még búzatáblát, nem látja az összefüggést a búzaszem és az 
asztalon lévő kenyér, kifli, kakaós csiga között), zöldségek, gyü-
mölcsök, valamint a fű, a széna, háziállataink egyik fő tápláléka, 
hogy átalakulhasson hússá, tejjé, tojássá.

A különböző gyümölcsöket, zöldségeket akkor jó fogyasztani, 
amikor meg tudnak teremni az adott évszakban. A decemberben, 
januárban kapható paradicsom, paprika például csak fűtött üveg-
házból vagy messzi országokból szállítva származhat, jelentős 
energiafelhasználással és szennyezéssel. Továbbá a termesztést 
nem lehet megoldani nagy mennyiségű műtrágya és növényvé-
dő szer felhasználása nélkül. Fontos az is, hogy minél frissebben 
együk meg a zöldségeket. Korábban írtam már a téli porcsinról, 
ázsiai káposztafélékről, szarvasagancs-útifűről, borbálafűről mint 
választékbővítő zöldségfélékről az őszi, téli, kora tavaszi időszak-
ban. A februári előadáson megismerhettük őket alaposabban, és 
meg is kóstolhattuk a könyvtár munkatársai által készített finom 
pástétomos falatkákkal.

Márciusban a gyógynövényeket kissé más oldalról is meg-
ismerhettük: eredetükhöz, felhasználásukhoz kapcsolódó míto-
szokkal, hiedelmekkel. A  mentanövény egy elvarázsolt Minthe 

nevű nimfa, az örvénygyökér vagy pompás peremizs Szép Heléna 
földre hullott könnyéből sarjadt, erről latin neve – Inula helenium 
– is tanúskodik. A magára hagyott Opheltes királyfit megölte egy 
sárkány, a véréből nőtt növény a petrezselyem. Az izsóp, ruta és 
istenfa, zsálya távol tartják a rosszat, tisztítják a lelket, segítenek 
jobbá lenni.

Az utolsó előadáson a szépítő növények témájában megbe-
széltük, hogyan tudnak segíteni a növények az arcápolásban, 
testápolásban, hajápolásban krémekkel, olajokkal, virágvizek-
kel. És ami nagyon fontos: a szépség belülről fakad. Itt most nem 
a lélek szépségének külső tükröződésére gondolok, hanem arra 
a tényre, hogy a bőr és a haj állapota összefügg az emésztőrend-
szer, a máj és az epe egészségi állapotával, így minden szépség-
ápolást belsőleg kell kezdeni; az emésztőrendszer tisztítása, 
gyógyítása nélkül önmagukban csak ideig-óráig hatnak a külső 
kenőcsök.

Végezetül nem elhanyagolható szempont szépítés témaköré-
ben az az esztétikai érték, amelyet a növények, virágok formájuk-
kal, színükkel, esetenként illatukkal képviselnek. Szűk és tágabb 
környezetünkben, az asztalon vázában, lakásban, virágcserép-
ben, balkonládákban, kiskertben, falvak, városok közterein kiül-
tetve mind hozzájárulnak a rendezett, harmonikus emberi élet-
hez.

Ujvári Gabriella kertészmérnök

Építészek és gyerekek
Innováció az épített környezeti nevelésben

Ez a téma is szerepelt a Magyar Építőművészek Szövetségének 
nemzetközi konferenciáján, amelyre tizenhat ország kapott meg-
hívást. Az építészek világszervezetének, a Union Internatio nale 
des Architectes-nek az Architecture and Children (Építészet és 
Gyermekek) munkacsoportja májusban Budapesten tartotta há-
romnapos tanácskozását. A csoport tevékenységének célja, hogy 
felhívja a figyelmet az épített környezeti nevelés fontosságára, és 
az ezzel foglalkozó szakemberek munkáját segítse világszerte. Az 
építészek és az építészet hogyan tud bekerülni az iskolákba? Ho-
gyan segítheti tudásával, személetmódjával és jelenlétével egy 
építész, hogy a most felnövő generáció jobban és aktívabban fog-
lalja el helyét a környezetben, értse az épületek jelentéseit, lássa 
szépségeit, értékelje az épített örökséget csakúgy, mint a jelen-
kori elképzeléseket, és felelősségteljesen, környezettudatosan és 
arányosan gondolkodjon az épített jövőről?

A konferencia magyar előadói között volt Tótpál Judit építész, 
a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke, aki az építészek és gye-
rekek témakörében biatorbágyi példát mutatott be a résztvevők 
számára.

BiKö

 | Főtt békák „találkozása” Ferenc pápával
Beszámoló a Természeti környezet megbecsülése, méltóságának visszaállítása Biatorbágyon  
című konferenciáról

Második alkalommal gyűltünk össze Sza-
kadáti László alpolgármester hívására, 
hogy két hétvégén megismerhessük nem-
csak a beépítésre nem szánt területek 
problémáit, terveit, hanem az itt szerve-
ződő érdekképviseleteket, természettisz-
telő és -óvó lelkes civilek munkálkodá-
sát, tapasztalatait, gondolatait, csodás 
képeit. Áprilisban Varga-Ötvös Béla ma-
gyarázata hangzott el a települési kon-
cepciók megvalósíthatóságáról: miért 
nem realizálódik sok szakember remek 
elképzelése? Hihető volt, de szomorú. Pet-
ro Tibor szuggesztív előadásával sulykolta 
nem először, hogy a fenntarthatóságnál 
többre van szükség, hiszen a talaj csak 
feltételesen megújuló erőforrás. A  talaj-
humusz-menedzsment módszer regene-
ratív, gyógyító, klímabarát.

A gyógynövény-bemutatók után a kü-
lönböző biatorbágyi „hegyek” és a Peca-tó 
képviselőinek határozott, kritikus beszá-
molóit hallhattuk.

Májusban értéktár a természetben, 
turisztikai koncepció, Bia-Veritas-progra-
mok, gazdaköri előadás és közbiztonsági 
beszámoló volt programon. Az ÉLI Egyesü-
lettől is a szemléletváltás szükségességé-
ről hallhattunk, a biodinamikus gazdálko-
dás mentén. Tájvédő körösként letettem 
a gondok felsorolásáról és a helyi konk-
rét kritikákról is. Próbáltam a problémák 
gyökereire és az egyetlen valós megoldás 
alapjára rámutatni.

A  szellemi környezet pusztulása szüli 
a materiális szennyezést. Az egység fel-
bomlott, szívünk, szellemünk háttérbe 
szorult. Zsigeri létet élünk, amely birtok-
lási vágyat szül, s valós szükségleteink 
fel nem ismerését. Kívülállónak tekint-
jük magunkat, a környezeti elemek pe-
dig dolgok, tárgyak, amelyek minket 

kell szolgáljanak. Elvesszük, amelyik jár 
nekünk; nemcsak használjuk, hanem ki-
használjuk. Aztán ha néha javítani pró-
bálnánk valamin, ízekre szedjük, s azt 
hisszük, egyenként megbütykölhetjük. 

A  pénz világához kötött technológia 
a problémák egyetlen megoldása akar 
lenni, ténylegesen azonban nem képes a 
dolgok sokféle kapcsolatának titkát át-
látni, s ezért időnként úgy old meg egy-
egy problémát, hogy újabbakat teremt.
Nemcsak Ferenc pápa jutott a 2015-ös 
Laudato si', azaz Áldott légy kezdetű encik-
likájában – amely a Közös otthon gondozá-
sa alcímet kapta – arra a javaslatra, hogy 
megbocsátó szeretetre, irgalmasságra és 
új, egyetemes szolidaritásra van szükség, 
hanem az utóbbi évek számos konferen-
ciáján több tudományterület képviselője 
is ezt hangoztatta. Kiemelnek négy ma-
gatartásformát, amelyek akadályozzák 
a megoldás útjait: a probléma tagadása; 
a  közömbösség; a kényelmes beletörő-

dés; a (nem megfelelő) technikai megol-
dásokban való vak bizalom.

A  környezetvédelmi attitűd kifejlődé-
sét gátló gondolkodásmintát is bemutat-
tam: személyes túlhasználat lebecsülése; 
NIMBY (Not in My Backyard – ne az én 
hátsókertembe!); közjavak kezelésének 
általános problémája; főttbéka-effektus. 
[A főttbéka-szindróma egy különös biológiai 
jelenség leírására szolgál: ha egy békát egy tál 
meleg vízbe helyeznek, azonnal kiugrik abból, 
ha azonban egy tál hideg vízbe rakják, majd 
a vizet lassan, fokozatosan melegítik, akkor a 
béka szinte megfőzhető. Az ok: a béka egysze-
rűen nem érzékeli a víz hőmérsékletének fo-
kozatos változását. Az eredetileg kellemesen 
hűvös, majd lassan egyre melegebbé, végül 
forróvá váló vízben mozdulatlanul heverő béka 
helyzetét szinte valamennyien – egyének és 
szervezetek egyaránt – átélhetik. Tudatunk át-
siklik környezetünk apró és kezdetben alig érzé-
kelhető figyelmeztető jelzései felett. – A szerk.]

Határ Ági

 | Palánták piaca 
Ha tavasz vége, nyár eleje, akkor lakossági virágpiac nyílik Biator-
bágyon – ezúttal már hatodszor. A városlakók már a megszokott, 
ismert rutin szerint kerekednek föl, hogy a művelődési központ 
udvarán körbenézve megtöltsék kosarukat, ládikájukat, dobozu-
kat friss, magukat kellető, színpompás palántákkal.

A jutányos áron megvásárolható virágok sorsa is ismert: köz-
területet, balkont, ablakot díszítenek majd, valamennyi ember 
örömére s a város szépítésére. A  Városgondnokság munkatársai 
idén többek között begóniát, petúniát, bojtocskát, büdöskét, pis-
tikét kínáltak a vevőknek. S mint tudjuk: ki a virágot szereti…

-király-
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A fotókat Tóth Brigitta készítette.
Fönn: Ketten, vágtázó vadlovak a Duna-deltában (2018)
Lenn: Umbria (2015)

Hirdetés 15
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Indulj el egy 
úton… 
Életutunkon kísér bennünket sok-sok kér-
dés, amelyekre keressük a választ, szám-
talan nehézség, amelyek megoldásra 
várnak, de kísér megannyi öröm is, ame-
lyekért hálát adhatunk. A  helyes út vagy 
a jó megoldás felismerése gyakran nem 
könnyű. Az örömöket, sikereket sokszor 
csak úgy mellékesen tudomásul vesszük, 
és máris egy új feladat után futunk. Pedig 
ha lassítunk, és elgondolkozunk a lelkünk 
mélyéről fakadó, igazán lényeges kérdése-
ink felől, a belső csendben váratlanul nagy 
felismerésekre és építő gondolatokra jut-
hatunk. Ebben a lassításban és elmélyü-
lésben segít a zarándoklás; megnyugvást 
ad a természet szépségének szemlélése 
és az Úr előtt való elcsendesedés. Megáll 
a rohanó idő, amikor pár napot zarándok-
lással töltünk, elkülönülve a világ és a mo-
biltelefonok zajától.

Három napon át volt szerencsém 
együtt zarándokolni néhány kedves úti-
társsal a Magyar Zarándokúton Eszter-
gomtól Budapestig, a Visegrádi-hegység–
Pilis–Budai-hegység csodás vonulatán 
keresztül, két zarándokszállást igénybe 
véve: Pilisszántón, illetve Pilisszentivánon. 
A  nyílban végződő sárga kettős kereszt 
mutatja az utat Esztergomtól Máriagyű-
dig, észak–dél irányban átszelve szép 
hazánkat, de alternatív szakaszokat is 
találunk kijelölve. (Az egyik ilyen alterna-
tív útvonal, amely Budapestről a tihanyi 
apátságig tart, érinti településünket, Bia-
torbágyot is.) A Magyar Zarándokút Egye-
sület évnyitó csoportos zarándoklata volt 
ez az út április 6-tól kezdődően, amelyről 
az egyesület honlapján lehetett értesülni, 
illetve jelentkezni rá.

A  csodálatos esztergomi bazilikában 
elmondott áldáskérő imádság után lé-
lekben felkészülve indulhattunk utunkra, 
amely még további szakrális helyeket érin-
tett: kálváriát, útszéli kereszteket, kápol-
nát, kolostorromokat, templomokat.

A  Pilis hegységben lévő települések 
többsége szentségek vagy szentek nevét 
viseli. A  középkorban remeték sokasá-
ga élt elszórtan a környéken, akiket Bol-
dog Özséb volt esztergomi kanonok – aki 
maga is a remetei életformát választotta 
– szervezett szerzetesi közösséggé, meg-
alapítva a pálos rendet. Egy látomásában 
Isten megszólította őt, és kérte, hogy 
gyűjtse össze a remetéket. A Kesztölc mel-
letti Klastrompusztán Özséb építtette a 
pálosoknak az első kolostort, amelynek 
romja ma is megtekinthető.

A  pilisszántói kőfejtő fölött épült Bol-
dogasszony-kápolna és az áldást osztó 
Jézus szobra, valamint a falu fölött éjsza-
ka világító kereszt és az idevezető Csillag-
ösvény, amely nagy elődeinknek állít mél-
tó emléket, utunk egyik legizgalmasabb 
állomása volt. A  hely megálmodója és el-
készítésének motorja, a község ma már 

nyugdíjas polgármestere, Szőnyi József 
személyesen mutatta be a helyet, és me-
sélte el létrehozásának rendkívül érdekes 
történetét. Kiderült, hogy Pilisszántó neve 
nem a szántással van összefüggésben, 
hanem a szentséggel (Sancto). A  körülöt-
te lévő, furcsa elnevezésű hegyek egyike a 
Ziribár, illetve az odavezető Ziribár-nyereg 
neve sumér nyelven értelmezhető, és újjá-
születést jelent. A település felől nézve itt 
kel fel a nap a téli napfordulón, itt „születik 
újjá”. A hely szelleme megérinti a lelket, és 
támogatja a belső útkeresést, mert a za-
rándoklat elsősorban önmagunk felé, ma-
gunk és helyzetünk mélyebb megismerése 
felé vezet…

A pilisi települések és nevezetes helyek 
történeteinek megismerése, amelyben 
segítségünkre van a Magyar Zarándokút 
útikalauza is, különös töltést ad a szívünk-
be, és segít még inkább ráhangolódni az 
Istennel való közösségre, és ráirányítja fi-
gyelmünket az ő szerető gondoskodására, 
történelemformáló tevékenységére.

Budapesttől tovább dél felé akár ke-
rékpárral is lehet folytatni az utat a Duna 
vonalán, a Kalocsa–Szekszárd–Pécs–Sik-
lós–Máriagyűd-útvonalon. A  teljes út 
gyalogosan körülbelül tizenhat nap alatt 
teljesíthető. A  már említett útikalauz, 
amely az egyesület honlapján keresztül 
megvásárolható, a teljes útvonalon ajánl 
szálláslehetőségeket; a szállást akár előre 
leszervezhetjük. Az ismertető zarándokse-
gítők neveit, telefonszámait is tartalmaz-
za, akiktől szükség esetén információt, 
segítséget kérhetünk. Haladhatunk egyé-
nileg vagy csoportosan, de a csoportos út 
is nyitott, lehet csatlakozni akár rövidebb 
időre is, kinek ahogy ideje, teljesítőképes-
sége engedi.

Végezetül álljon itt földi zarándokla-
tunk iránytűje és úti célja, ahogy Jézus ta-
nítja: „…aki engem megtalál, az életet találja 
meg, és kegyelmet nyer az Úrtól.” (Péld 8,35)

Szabó Csilla

 | Maradandó élmények tárháza 
Csodagyöngy, kutyavásár, csillagszemű juhász, soknevű királyfi, Tükrös Kata, Lúdas Matyi, Hófehérke – ismert és kevésbé ismert 
mesehősök eredeti és új ruhában s mindenképpen különleges bábos feldolgozásban léptek a Juhász Ferenc Művelődési Központ 
színpadára május közepén a Kezemben a kobakom gyermekbábos találkozón. Az intézmény huszonkettedik alkalommal szervezte 
meg a rangos, ma már nemzetközinek is mondható programot.

Idén rekordszámú csoport jelentkezett a fesztiválra: kilenc fellépő 
csoport, mintegy százhúsz gyermek színvonalas, önfeledt játék-
kal szórakoztatta egymást, a velük érkezett kísérőket, a betérő 
látogatókat, s nem utolsósorban elkápráztatta a szakmai zsűrit. 
Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke, Szluka 
Judit és Fabók Mariann bábművészek az előadások végén – míg a 
gyerekeket kézműves-foglalkozások és a JFMK játszóparkja vár-
ta – értékes szakmai workshopot tartottak a csoportvezetőknek 
és az érdeklődő bábosoknak. A programot a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nemzeti Kulturális Alap is 
támogatta.

A biatorbágyi cipciripek hagyományaikhoz hűen idén is a leg-
magasabb minősítést kapták meg: arany fokozatot nyertek, és ők 
mehetnek az egri országos versenyre is, Pest megyét képviselve. 
A  remekül szerkesztett darabot profikat megszégyenítő élvezet-
tel és átéléssel adták elő a gyerekek Tóth Kriszta és Néder Norbert 
felkészítésével.

A  vándorbábot, a fesztivál Néder Norbert által készített és 
felajánlott fődíját pedig a feledi Meseláda csapata vihette haza. 
A  szlovákiai csoportot most is Makó Kovács Erika vezette, aki a 
tőle megszokott finom líraisággal és bravúros szerkesztéssel, az 
előkészítésbe is aktívan bevonva a gyerekeket vitte színre A sze-
gény ember citerája című magyar népmesét. A különlegesen meg-
formált előadás üzenete sokaknak könnyet csalt a szemébe.

S a többi csoport, az ócsai, a ceglédi, a budapesti, az etyeki és 
a pomázi előadásai ugyancsak szakmai-pedagógiai hozzáértésről 
tettek tanúbizonyságot, legyenek akár elsősök, akár nyolcadiko-
sok a megvalósítók: a Csipet Csapat klasszikus bábjátéka, a Kati-

cák gyönyörű bábjai, a Bábika zenés-táncos-bábos produkciója, 
a Vadrózsák és a Rózsabimbók lenyűgöző összjátéka, a Marim-
ba kreatív aktualizált szövegei, a Manu-Art finoman kidolgozott 
kesztyűsbábjai mind magas minőséget képviseltek.

Maradandó élményből kijutott mindenkinek bőven, s ezt csak 
tetézte, hogy mindehhez Szegedi Katalin grafikusművész, könyv-
illusztrátor kiállítása adta a keretet. A csoportok az ő meseköny-
véből is vihettek haza egy-egy példányt – talán inspirációnak a kö-
vetkező „életre keltett anyag színházának” ünnepére.

Szádváriné Kiss Mária igazgató, JFMK

Zarándokaink
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Fülönszedett mesék – a Szivárvány Színjátszó Kör 
előadásában 
Álmodozni jó. A képzelet szárnyán szállni, 
amely repíthet messzi tájakra, tudomá-
nyos felfedezésekre, kalandozhatunk a 
múltban, jövőben vagy éppen a mesék vi-
lágában, képzeletünknek semmi sem szab 
határt. Van, aki a bánat, van, aki a valóság 
gondjaitól menekül, vagy éppen megol-
dást keres a problémáira.

Előadásunkban, a Fülönszedett mese-
játékban főhősünk, Dorka az iskolai prob-
lémák, az otthoni gondok, az ezekből fa-
kadó meg nem értések, kudarcok miatt 
menekült a mesék világába. Segítségül a 
fejhallgatóját hívta, amelyet ha felvett, 
elröpítette egy olyan világba, ahol a mese-
beli hősök is hasonló gondokkal küzdöt-
tek, mint ő.

Ebben az évben rendhagyó módon a 
Meseállomás Pluszban mutatta be éves 
munkájának eredményét a színjátszó 
szakkör. A  darabot magam szerkesztet-
tem és tanítottam be Szalay Zsomborral 
együtt. A  rossz idő ellenére sokan kíván-
csiak voltak az előadásra, amelyet a kö-
zönség – a gyerekek nagy-nagy örömé-
re – vastapssal jutalmazott. Ráadásként 
egy vidám (örökzöld) mesével is készült 
a színjátszó csoport: A három kívánsággal, 
amely Petkó Jenő átiratában szinte nyelvi 
bravúrrá változott. A három előadó: Gábor 
Eszter, Jordán Elízabeth és Siklósi Dominik 

remekül megbirkózott a nehéz szöveggel, 
és élvezetes játékukkal méltán vívták ki az 
elismerést.

Ezzel a két mesejátékkal még három 
alkalommal álltak színpadra a gyerekek, 
május 6-án délelőtt az óvodásoknak, dél-
után az iskolásoknak játszottak, akik a cu-
dar idő ellenére is benépesítették a nagy-
termet. Köszönet érte!

Május 8-án szinte már hagyomány-
ként a nagymamáknak, nagypapáknak, 
azaz a nyugdíjasklub anyák napi rendez-
vényén játszottak a gyerekek.

A fellépéssorozat végére bár elfáradtak 
a kis színjátszók, de ragyogó szemekkel, 

örvendezve mondták, hogy megérte a sok 
munka, és örömmel folytatják a színját-
szást a következő tanévben is.

Aki szívesen csatlakozna hozzánk 
szeptemberben, örömmel várjuk a Szivár-
vány csapatába. Addig is, ha bárki szeret-
ne belekóstolni a színjátszás izgalmas vi-
lágába, jöjjön közénk a június 24-től 28-ig 
tartandó színjátszó táborba, amely kiváló 
körülmények között, a torbágyi Közösségi 
Házban lesz.

Mert valljuk, hogy játszani jó, sokat 
játszani még jobb, és együtt játszani a leg-
jobb!

Szakadátiné Gueth Zsuzsa

 | Megjöttem! 
Ölben, babakocsiban, szülőkkel, testvérekkel, esetleg nagyszü-
lőkkel közösen érkeznek a babák a művelődési központ aulájába, 
mert hiszen a gyereknapi városi színes kavalkád bevezető prog-
ramja évről évre az Örülünk, hogy megszülettél rendezvény, ame-
lyen az önkormányzat szeretettel köszönti Biatorbágy legifjabb 
jövevényeit.

Mint tudjuk, évente két ilyen alkalom van, most a 2019 első fél 
évében megszületett gyermekek „voltak hivatalosak” a délelőttre. 
A város új polgáraihoz Varga László alpolgármester és a védőnői 
szolgálat vezetője, Orosz Imréné intézett kedves szavakat, a Ma-
gyar Műhely Általános Művelődési Központ Czuczor Gergely Tag-
iskola diákjai pedig szeretetteljes műsorukkal kedveskedtek a csa-
ládoknak.

Ezt követően indult a program izgalmas felvonása: a szülők 
átvették az alpolgármestertől az oklevelet, illetve a kisgyermek 
nevét megörökítő falevelet, amelyet az aulában „ültetett” életfára 
kell elhelyezni. A feladat nem egyszerű, mert az életfa bizony igen 
lombos lett az évek során, jelezvén, Biatorbágyra sokszor szállt le 
a gólya – vagy ki tudja…

Június 1-jén huszonkilenc kisleány és harminchárom kisfiú fa-
levele hajtott ki. Isten hozta mindnyájukat!

Király

 | Szép volt! 
Hangos siker a Szakály Mátyás férfikórus jubileumi koncertjén

A kórus megalakulásának hatvanadik évfordulója ihlette koncerten, Kodályt idéz-
ve, a zene mindenkié volt. Már csak azért is, mert az ismert operakórusművekből 
összeállított műsort remekül adták elő, a darabokat igen magas színvonalon szó-
laltatták meg az előadók.

A koncerten sokszor felhangzott a vas-
taps. A közönség reakciója minden szín-
padi produkció egyfajta fokmérője. Mert 
lehet a zene klasszikus, kortárs vagy 
„könnyű”, elsősorban az azt hallgatóknak 
szól, akikhez utat találnak a harmóniák, 
vagy éppen nem.

Szólni kell a Szakály kórus vendége-
ként a program első részében fellépő, Bub-
nó Tamás vezette Szent Efrém férfikarról, 

amely az ortodox zenét ugyanolyan ki-
válóan interpretálta, mint a könnyed, 
mediterrán dallamokat. Nem is maradt el 
a siker.

A Kovácsházi István és Sebők Móni-
ka operaénekesekkel, szólistákkal fellépő 
Szakály Mátyás férfikórus műsora meg-
egyezett a jubileum tiszteletére kiadott 
CD zenei anyagával. Többek mellett Er-
kel, Verdi, Wagner, Mozart operaszínpa-

dokon felhangzó darabjait szólaltatták 
meg. Mondják, hogy a jó darabválasztás 
félsiker. Valóban. A felcsendülő dalok nem 
csak az operakedvelők számára voltak is-
mertek, hallgatásuk igazi örömöt okozott 
a nézőtéren ülő valamennyi vendégnek. 
Hiszen ki ne ismerné Erkel Bánk bánjá-
nak Bordalát – Sütő Gábor énekelt szólót 
– vagy a Hunyadi László című operájából a 
Meghalt a cselszövőt, illetve Verdi Rigolettó-
jából a Pletyka kórust?

A kórust a színpadon köszöntötte Tar-
jáni István polgármester, röviden felidéz-
ve hat évtized legfontosabb állomásait, 
megemlékezve azokról, akik a kar meg-
alakulásában, vezetésében sokat tettek a 
sikerekért. Biatorbágy Város Önkormány-
zata emléklapot adományozott a férfikar-
nak, amelyet Flámis Vilmos elnök és Feleki 
László karnagy vett át. 

A koncert végén a Szakály Mátyás fér-
fikórus a Szent Efrém férfikarral közösen 
adta elő Wagner Tannhäuseréből a Zarán-
dokok kara című dalt – igen nagy tetszést 
aratva.

KirályAnya, ide!

Elöl: Sebők Mónika és Kovácsházi István
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Tarjáni István polgármester  
és Flámis Vilmos elnök az oklevél átadásakor 
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Dicsőséget hozó Molnár-párlatok 
Amint arról korábban már többször hírt adtunk, Molnár János, az önkormányzat Városgondnokságának vezetője a nem min-
dennapi teljesítményt követelő munkája mellett különös hobbinak hódol. Nemcsak munkaköri helytállásával öregbíti települé-
sünk jó hírnevét hazai, európai és világversenyeken, hanem elhivatott magánzóként szabadidejében az otthonában készített 
likőrjeivel és párlataival is. Minőségi termékeivel kiérdemelten immár több megmérettetésen számítanak rá társadalmi zsűri-
tagként. Idén újabb trófeákkal, oklevelekkel büszkélkedhet. Őt faggattuk, titkait feszegetve.

– A számtalan rólad és veled készített cikk és 
tévéinterjú által immár közismert személyisé-
ge vagy városunknak. Mindenki elismeréssel 
nyilatkozik arról a munkáról, amelyet 2012 óta 
a Városgondnokság vezetőjeként csapatoddal 
véghez visztek. Ott vagytok minden pillanat-
ban, minden kilométerkőnél, ahol szükség van 
rátok, és szinte nincs olyan személy, aki ne ki-
válónak értékelné teljesítményeteket. Mind-
emellett mikor tudsz időt szakítani a hobbid-
ra, a párlatok dédelgetésére?

– Minden nap huszonnégy órából áll. 
A hivatali munkaidőm kötetlen, így gyak-
ran vagyok ügyeletben. Hála a modern 
technikának, a napi nyolc órán túl is el-
jutnak hozzám azok a problémák, ame-
lyeket meg kell oldanunk. Mindez nem 

gátolja meg, hogy legyen magánéletem, 
és a kedvteléseimet is komolyan vegyem. 
Páromra és párlataimra legalább annyira 
figyelek, mint az itt élő polgárok ügyes-ba-
jos dolgaira. A hobbimra jórészt akkor sza-
kítok időt, amikor mások már alszanak.

– Mi a párlataid titka? Mitől van, hogy 
számos megmérettetésről térsz vissza arany 
minősítéssel?

– A  recept titok, amennyiben elárul-
nám, nem lenne az. A lényeg a hozzáállás-
ban, a törődésben van. Kiváló alapanya-
gokat használok, figyelem érlelődésük 
folyamatát, és talán a több mint huszon-
öt éves tapasztalatom is hozzátesz va-
lamit. Ugyanakkor szeretek kísérletezni, 
mindezek ötvözetének köszönhető, hogy 

ízvariációim a szakmai zsűri tetszését is 
elnyerik.

– Abszolút időben mennyi kell ahhoz, hogy 
egy párlatot versenyre alkalmasnak találj?

– Az a fajtától is függ. Van, hogy egy, 
van, hogy három, de van, hogy több év. Itt 
is igaz, akárcsak a testes vörösboroknál, 
hogy az érlelési idő újabb és újabb zama-
tokat hoz elő. Fontos a pihentetés, a fo-
lyamatos ellenőrzés, amíg az ízek össze 
nem érnek. Az Esszencium fantázianevű 
gyógynövénylikőröm, amely közel száz 
bogyós erdei gyümölcsöt, gyógy- és fű-
szernövényt tartalmaz, hat évig készült, 
mire beneveztem Magyarország legna-
gyobb nemzetközi versenyére, a Lillafüre-
den rendezett Quintessence-re, ahová a 

világ minden tájáról érkeznek versenyzők 
és párlatok. Az Esszencium arany minősí-
tést nyert.

– Hány versenyre neveztél az idén?
– Januárban volt a már említett Quint-

essence X. jubileumi pálinkaversenye. 

Innen tizennégy arannyal tértem haza. 
Márciusban Ausztriában jártam a perch-
toldsdorfi kastélyban tartott Destillatán. 
Idén neveztem először egy angliai és egy 
francia megmérettetésre, amelyet Lon-
donban, illetve Lyonban tartottak. Ápri-

lisban a Frankfurt International Trophyn 
vettem részt.

– Melyik eredményedre vagy a legbüsz-
kébb?

– 2017-ben a bécsi Destillatán az áfo-
nyalikőröm nagyarany minősítéssel kate-
góriagyőzelmet aratott. Idén áprilisban a 
már említett frankfurti nemzetközi ver-
senyen az összes részt vevő ország nagy-
arany minősítésű párlatai közül kiemelték 
vörösáfonya-málna likőrömet. Abszolút 
összevetésben a mezőny legjobbjának bi-
zonyult.

– Az eredményhirdetéseken szerepel Ma-
gyarország és Biatorbágy neve is. A Biatorbá-
gyi Molnár-féle kézműves termék immár véd-
jegy. Melyek a további terveid?

– Az Egyesült Államokban rendezik a 
világ legnagyobb seregszemléjét, ame-
lyen több mint húszezer párlat vetélkedik. 
Idén az a megtiszteltetés ért, hogy szemé-
lyes meghívást kaptam erre a rendezvény-
re, de sajnos nem tudtam élni vele. Nagy 
álmom, hogy ezen egyszer részt vehessek.

ml

Biatorbágyi borász  
is győzött 
Az idei biatorbágyi kistérségi borversenyt április 27-én rendezték 
meg városunkban, a Közösségi Házban. A verseny főszervezését a 
Bia-Veritas Egyesület vállalta magára, karöltve a Biatorbágyi Gaz-
dakörrel. A rendezvényen hat település negyven borásza verseny-
zett összesen közel hatvan mintát hozva, három kategóriában: 
fehér-, rozé- és vörösborok. Az idei verseny bírái – dr. Fetzer Csa-
ba, az Etyeki Borút Egyesület elnöke, Szabó Attila borszakértő, 
egyetemi tanár és Buránszki György borászati analitikus mérnök 
– komoly szakértelemmel értékelték a mintákat íz, illat, tiszta-
ság, karakter és harmónia szerint.

A  rendezvény hangulatát a nyílt bírálat alatt felszolgált bor-
korcsolyák és Buzál Toncsi bácsi barátunknak, egyesületünk osz-
lopos tagjának isteni marhapörköltje emelte, a háttérben segéd-
kező diákok pedig a lebonyolítás zavartalanságát biztosították.

Köszönjük szponzoraink felajánlásait: Biatorbágy Város Ön-
kormányzata képviselő-testületének, a Juhász Ferenc Művelődési 

Központnak, a Kemenes cukrászdának, az Andrész cukrászdának, 
a Nikoletta cukrászdának, a Lipóti Pékségnek, a Caffé Mediterrán 
étteremnek, a Czimer húsüzemnek, az Isoglobe Kft.-nek, a Nagy 
utcai zöldségüzletnek, a Biatorbágyi Gazdaboltnak, Zentai Ba-
lázsnak, Szabó Máténak és Szabó Ferencnek. SZ. L. T.

A verseny eredménye
Fehérborok: győztes Bakos István (Érd, Öreg-hegy) Zenit borával; 
rozéborok: győztes Erdős Réka (Biatorbágy) otelló-rozé borával. Vö-
rösborok: győztes dr. Óvári László cabernet franc barrique borával. 
Champion díj: Varga Károly (Pötyi) héjon érlelt szürkebarát borá-
val. A közönség díjat Zentai Balázs Irsai Olivér fehérbora nyerte.

Borkóstolás a szomszédunkban 
Civilszervezeteknek kiírt pályázat révén – ezúttal Etyeken

Távolabbi kitekintéseink után (Mátra, Tokaj) egyesületünk, a Bia-
Veritas idei kirándulási helyszínének kiválasztása a „nagy testvér”, 
Etyek egyik borászatának meglátogatására esett. Az Etyek–Bu-
dai borvidék tagjaként célunk volt betekintést nyerni a régió bor-
készítésébe és a vendéglátás titkaiba.

Közel húszfős társasággal látogattuk meg a tavalyi biator-
bágyi kistérségi borverseny aranyérmes borászatát, az etyeki 
Buzál–Mórocza Pincészetet. A  kis családi vállalkozás közel két 
évtized alatt komoly kínálatot felvonultató borászattá és ven-
déglátóhellyé fejlődött. Mintegy négy hektáron művelt szőlőjük 
mellé több tonna gyümölcsöt is felvásárolnak feldolgozásra. Ko-

moly gépparkjuk van, amelyet állami támogatásból finanszíro-
zott a család. Vendégeskedésünk során hattételes borkóstolóval 
fogadtak bennünket: kezdetben illatos Irsai Olivért, chardon-
nay-t, sauvignon blanc-t, szürkebarátot, majd kékfrankos rozét 
és pinot noir vörösbort ízlelhettünk. Betekinthettünk a kis családi 
pincészet kezdeti időszakába, majd részletes beszámolót kaptunk 
a pályázati lehetőségekről, a gépek beszerzéséről és működéséről.

Kirándulásunk egész délutánt átölelő, többórás programmá 
alakult, és minden kérdésünkre szíves választ kaptunk. Ismét él-
ményekben és tapasztalatokban gazdagabban tértünk haza.

-szlt-

Torta Andrészéktól

Molnár János zsűrizés közben
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Hurrá, nyaralunk!  
Vagy nyaraltatunk? 
Sosem felejtem családunk legelső nyaralását Fonyódligeten. So-
káig fontolgattam, hogy bele merjek-e vágni három kisgyerek-
kel, de úgy gondoltam, talán már itt az ideje.

Három izgatott fiúgyerek, két nyaralásra elszánt szülő és egy 
faház a parton. Nagy álmokkal, tervekkel és teljes magabiztos-
sággal készültünk egy vidám és önfeledt nyaralásra. Álmaimban 
mosolygó gyerekek pancsoltak a Balatonban, én olvasgattam a 
parton, élvezve a napsütést, majd elképzeltem a közös ebédet a 
kisvendéglőben, ahol a család együtt élvezi a gondtalan, békés 
együttlétet.

Már a csomagok összepakolásánál gyanakodhattam volna, 
hogy azért ez nem lesz teljesen így: nem fértünk be az autóba a 
labdák a rollerek és a kismotor miatt. Legkésőbb akkor tudnom 
kellett volna, hogy kezdünk távolodni az álmainktól, amikor har-
madszor fordultunk vissza, mert kiderült, hogy otthon maradt a 
bili, a hálózsák, na meg a pénztárca.

Mire megérkeztünk a Fonyódligetre, már tökéletesen tudatá-
ban voltam, mi a különbség a terv és a valóság között. Az első nap 
kiderült, hogy pelenkásom fél a víztől, így ahányszor lementünk a 
strandra, a homokban aszalódtunk a picivel, míg a nagyobbakkal 
a férjem pancsolt a vízben. A hét során volt szikla ejtette lábvágás, 
hínár okozta riadalom, úszószemüveg elhagyása a Balatonban, 
pillecukor-túlevés miatti éjszakázás – csak hogy néhány történést 
említsek. A  kisvendéglős ebédeléseink jobban hasonlítottak egy 
evőversenyre, mint meghitt családi étkezésre. Mire a nyaralás vé-
gére értünk, kimerültebbek voltunk, mint valaha. Akkor a párom-
mal úgy gondoltuk, hogy soha többé nem fogunk nyaralni.

Azóta hat fantasztikus nyaraláson vagyunk már túl, és alig 
várjuk az ideit. Mi változott? Kicsit másképp álltunk neki a szerve-
zésnek. Megalapítottuk a családi kupaktanácsot, amelynek során 
mindenki elmondhatta a véleményét. Így kezdtem: „Hamarosan 
nyaralni megyünk, azt szeretném, hogy mindenki nagyon jól érez-
ze magát, anya és apa is. Mit gondoltok, hogyan érezhetnénk jól 

magunkat?” Sorra jöttek is az ötletek – nemcsak tőlünk, hanem 
a gyerekektől is –, amelyeket először válogatás nélkül mind fel-
írtunk egy papírra, majd kiválasztottuk közülük azokat, amelyek 
mindenki számára elfogadhatók voltak, mint például: mindennap 
kötelező fagyizni, ebéd után anyának és apának legyen tíz perc 
kávészünete kettesben (addig a nagyok homokoznak a picivel).

Megbeszéltük a közös programokat is, ügyelve arra, hogy sen-
kinek se legyen unalmas. A családi tanácskozásokat egy hónappal 
a nyaralás előtt megkezdtük, és a legapróbb részletekig áttárgyal-
tunk minden lehetséges problémát. Beszéltünk a nyafogásról és a 
hisztiről; hogy miért fél a pici a Balatontól; miket vásárolhatunk, 
és mit nem; hány alkalommal vízibiciklizünk. Kitaláltunk progra-
mot esőnapra és hűvös időre.

Bár nyaralni egy évben egyszer megyünk, a családi kupakta-
nács hagyománya megmaradt, és a mindennapi helyzetekben 
is hatalmas segítségnek bizonyul. A  gyerekek szeretnek együtt-
működni, ha érzik, hogy ők nem a probléma, hanem a megoldás 
részei.

Tóthné Magasföldi Rózsa, Pozitivkommunikacio.hu

 | A százéves befőtt titka 
A titokról Halmos Monika fitoterapeuta, gasztronómus tartott előadást a Karikó János Könyvtárban. Monika többször járt már 
nálunk a virágkonyhával kapcsolatos témakörben. Természetesen most is szóba kerültek az ehető virágok, de az előadás közpon-
ti témája egy százéves sárgadinnyekompót apropóján vendégünk igen kalandos családtörténete volt.

A  szóban forgó befőtt Halmos Monika 
családi öröksége. Bár a kompótot magát 
nem hozta magával, nehogy „történjen 
vele valami”, de bemutatott helyette két, 
több mint százötven éves receptesköny-
vet, amelyeket kézbe véve egy másik vi-
lágból kaphattunk ízelítőt.

Az aranyszegélyes, gyönyörű kézírás-
sal teleírt könyvekben nem csak klasszikus 
sütemény- és ételreceptek szerepelnek. 
A  dédnagymama, Asztrid néni és testvé-
re, Helga néni asztalán gyakori fogásként 
szerepeltek az ehető virágok, mint például 
a bundás akácvirág, amelyet a Norvégiá-
ból ideköltözött család teljes természetes-
séggel fogyasztott desszertként.

Halmos Monika, akinek több köny-
ve is megtalálható a könyvtárban, már 
jó ideje foglalkozik azzal, hogy régi re-
ceptek segítségével megismerje és 
megőrizze a múltat és családjának tör-
ténetét. A mai modern világban, amikor 
mindenki fényképet készít arról, hogy 
éppen mit csinál, mit eszik, néha ne-
héz elképzelni, milyen kevés információ 
áll rendelkezésünkre az akár csak száz 
évvel ezelőtt élt emberek mindennap-
jairól. Ezért a fitoterapeuta egyik célja, 
hogy a néha nehezen kiböngészhető 
kézírással írt régi recepteket elérhetővé 
tegye a digitális világhoz szokott követ-
kező generáció számára.

Előadónk június 20-án 17 órakor 
ismét a vendégünk lesz. Szeretettel 
várunk mindenkit a Darvasi László Vi-
rágzabálók című regénye ihlette virá-
gospalacsinta-sütésre a könyvtár ud-
varán.

Dirda Orsi, Karikó János Könyvtár

Akik szívesen visszaülnek az iskolapadba
Rendhagyó történelemóra szülőknek

 Az 1948–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendhagyó történelemórát tartott a Biatorbágyi Általános Iskola szülői 
szervezete. Tirpák László történelemtanár lebilincselő stílusban szórakoztatta a jelenlévőket, miközben rávilágított a 19. század 
politikai, társadalmi és katonai eseményeire.

A  rendhagyó órán szó volt Széchényi Ist-
ván és Kossuth Lajos politikai tevékeny-
ségéről, Görgey Artúr hadvezér mértani 
pontosságú haditerveiről, az Habsburgok 
reakcióiról, Petőfi magánéletéről, a Pilvax 
kávéház történetéről, a kokárda történeti 
jelentőségéről is. A jelen lévő hetven gyer-
mek és a szülők méltóképpen, történelmi 
ismereteiket jelentősen bővítve emlékez-
tek meg a neves történelmi eseményről. 
Szívvel ünnepeltünk, ismeretekkel gazda-
godtunk, és közben jól szórakoztunk.

A  nagy sikerre való tekintettel és ki-
fejezetten hagyományteremtő szándék-
kal folytatjuk a kezdeményezést. Június 
14-én a téma a trianoni megemlékezéssel 
kapcsolatos történelmi háttér áttekinté-

se lesz. Erre az eseményre már nemcsak 
az iskola tanulóit és a szülőket, hanem 
az egész város lakosságát, minden érdek-

lődőt szeretettel várunk a Juhász Ferenc 
Művelődési Központban 18 órakor.

Varsányi Ferenc ötletgazda, szülő

Kérjük, szánjon néhány percet az 
egészségére, vegyen részt urológiai 
szűrővizsgálaton! 

A  prosztataspecifikus antigén 
(azaz PSA) egy fehérje, amely szer-
vezetünkben kizárólag a prosztatá-
ban termelődik. Szintje a prosztata-
szövet térfogatával arányos, ezért 
a prosztatarák szűrővizsgálatánál 
használják a diagnózis felállításához.

A  vérből történő PSA-meghatá-
rozás segítséget nyújthat a proszta-
tarák korai diagnózisához, amikor 
még a betegségből való felgyógyulás esélye sokkal nagyobb, mint a betegség későbbi 
fázisában. Különösen fontos, hogy a férfiak ötvenéves kor felett évente elmenjenek uro-
lógiai szűrővizsgálatra. Ha a felmenők közül valakinek volt prosztatarákja, annak már 
negyvenöt éves korban el kell kezdeni az évenkénti szűrést.

Hogyan zajlik a vizsgálat? A PSA-vizsgálat lényegében egy vérvételt jelent, ez önma-
gában nem elegendő a prosztata átfogó vizsgálatára, szükség van a fizikai vizsgálatra is, 
amelynek során az urológus orvos megtapintja a prosztatát, ellenőrzi a méretét, alakját, 
és ultrahangos vizsgálatot végez.

A  vizsgálat beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igény-
be! A szűrés június 18-án és 25-én, illetve július 2-án (ked-
den) 18–19 óra között az egészségházban lesz dr. Bá-
tory András urológus főorvos közreműködésével. 
A vizsgálat során vérvételre is sor kerül.

A  várakozás elkerülése érdekében a be-
jelentkezés ajánlott, személyesen az egész-
ségházban (Biatorbágy, Mester u. 2.), te-
lefonon munkaidőben a 23/534-560-as 
számon, e-mailben az egeszseghaz@bia-
torbagy.hu címen.

EFI

A szűrés életet menthet!
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Szívzűrkiszűrés 
A közelmúltban ünnepélyes keretek között hirdették ki a Magyar 
Kardiológusok Társasága és a Pfizer Magyarország Kft. által közö-
sen kiírt pályázat eredményét, amelyen magyar fejlesztésű WIWE 
eseményholter-készüléket (képünkön) lehetett nyerni.

A  holtermonitorozást alkalmilag jelentkező ritmuszavarok 
felismerésére fejlesztették ki. A vizsgálat során huszonnégy órán 
át elektródákat rögzítenek a betegre, a készülék a memóriájába 
gyűjti az EKG-görbét, és számítógépes elemzés céljából az orvos 
a rendelőben feltölti a számítógépre. Az egyik legveszélyesebb 
ritmuszavar a rohamokban jelentkező pitvarremegés; fel nem is-
merése esetén agyembóliát okozhat, megfelelő véralvadás-keze-
léssel viszont ez a súlyos szövődmény megelőzhető.

A  vizsgálat hátránya: nem biztos, hogy abban a huszonnégy 
órában sikerül elkapni a ritmuszavart, amikor a készüléket fel-
helyezték. Ennek kiküszöbölésére fejlesztette ki egy magyar cég 
a nemzetközileg is nagyra értékelt WIWE eseményholtert. A  ké-
szülék egy vékony, bankkártya méretű szerkezet. Kezelése igen 
egyszerű, nem kell hozzá semmilyen elektróda. A beteg a ritmus-
zavart érzékelve a jel helyén két kézzel megfogja a készüléket, és a 
rögzítés azonnal indul a memóriacsipbe. A „bankkártyáról” a ren-
delőben az orvos kiolvassa az adatokat. Járatosabbak bluetooth 

segítségével mobiltelefonjukra tölthetik a görbéket, és elküldhe-
tik a megadott e-mail-címre, vagy pdf-ben kinyomtathatják.

A  Biatorbágyi Egészségház a pályázat útján a kardiológiai 
szakrendelések részére három WIWE eseményholter-készüléket 
és egy táblagépet nyert.

EFI

Mozgásban vagyunk 
Igen, szervezetünk, a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete a mozgásukban korlátozott emberek klubja, 
mégis számos, mások számára is elérhető program részesei vagyunk, mert nem adjuk föl!

Mozaikok a közelmúltból
Az üzemeltetők által költségmentesen föl-
ajánlott Viadukt Fitt épületében rekord-
létszámban jelentek meg a tavaszi sport-
napon a mozogni, kikapcsolódni vágyó 
tagtársaink, ahol a Pizza-Pizza kedvezmé-
nyes árú termékeit kaptuk ebédre.

Április utolsó vasárnapján ünnepeltük 
meg az anyák napját. Hagyományaink sze-
rint köszöntöttük az apákat, a nagymamá-
kat, nagypapákat is. Fodor Ottilia előadása 
és a Vidám Romák fergeteges műsora fan-
tasztikus hangulatot varázsolt számunkra. 
Hölgyeink csoda szép korallvirággal térhet-
tek haza (Hanga virágüzlet), férfi tagjaink-
nak literes kézműves sörrel kedveskedtünk 
(Rotburger látványsörfőzde).

A  Juhász Ferenc Művelődési Központ 
meghívására idén is részt vettünk a majá-
lison és a gyereknapon is.

Május végén Veszprémbe kirándul-
tunk. Az egész napos együttlét fő célja a 
kikapcsolódás, amelyet a jókedv, a sze-
retet és az összetartozás érzése sző át. 
Örömmel vettük a nem egyesületi tagok 
részvételét is.

Terveink szerint nyáron három alka-
lommal gyógyfürdő-látogatást szerve-
zünk, amelyre szeretettel várjuk tagjain-
kat, leendő tagjainkat és az érdeklődőket. 
Facebook-oldalunkon további program-

lehetőségeket és beszámolókat te-
szünk közzé. Kérjük, csatlakozza-
nak közösségünkhöz: Facebook.com/
bkme.hu.

A  sérült emberek életminőségé-
nek közvetlen vagy közvetett módon 
javítása nemes cél. Hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik ezt szem előtt 
tartva mellénk állnak, akár személyi 
jövedelemadójuk egy százalékának 
felajánlásával, akár egyesületünk 
online marketingjének gondozásá-
val (Temesvári-Hudra Szilvia).

Huszta Valéria

A zene örömöt, ünnepet visz a hétköznapokba 
Folytatva a címben megjelent gondola-
tot: az együtt éneklés közösséget teremt.

Májusban ötödik alkalommal találkoz-
tak Torbágyon a Szűz Mária neve templom-
ban a szkólák és énekes iskolák. A program 
énekes bemutatkozással kezdődött: a 
Debrecenből, Gödöllőről, Zsámbékról, Bu-
dapestről érkezett vendégek mellett meg-
hallgathattuk a biatorbágyi Szűz Mária 
Szent Neve szkólát, a Czuczor Gergely-is-
kola énekes osztályaival közösen. A húsvé-
ti vesperás eléneklése után a Balogh Péter 

Piusz gödöllői premontrei apát által celeb-
rált szentmise következett. A  közös ének-
léseket finom vacsora, vidám bábelőadás 
és jó hangulatú beszélgetés zárta.

A  szkóla célja a liturgia alázatos szol-
gálata, amelyet rendszeresen végez a li-
turgiába szervesen beletartozó énekekkel. 
Elsősorban a Szentírásból és az egyház 
liturgikus könyveiből vett szövegek ad-
ják az énektárukat. Szeretnénk, ha ezek 
a találkozások más énekes gyerekekkel, 
fiatalokkal lehetőséget nyújtanának arra, 

hogy az egyház ezen szent énekein keresz-
tül megerősödjenek hitükben, keresztény 
életükben.

Ezen a találkozón és ünnepen évről 
évre lehetősége nyílik mindenkinek meg-
tapasztalni, megérezni az együtt éneklés 
felemelő örömét. 

A Szentírásban Szent Pál apostol leve-
lében ezt olvashatjuk: „…teljetek el Lélekkel. 
Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és 
szent éneket.” (Ef 5,18–19)

Szabó Ágnes
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 | Jöttünk, 
játszottunk, 
zenéltünk 
Elmúlt tizenegy óra, kezd benépesülni a Füzes-
patak partja. Egyre több család érkezik, hiszen 
kezdetét veszi az elmaradhatatlan gyereknapi 
forgatag. Az idő kiváló, a színpad és a többi nél-
külözhetetlen „építmény” már áll, az árusok is 
felállították sátraikat, és már sül a lángos, szí-
nes, puha felhőkben a vattacukor. Indulhatnak a 
kunsztok.

Kétségkívül: az idei gyereknap egyik kiemelke-
dő attrakciója Szalóki Ági gyerekkoncertje. Nyitó-
produkció a színpadon. Gyűlik is szép számmal 
a közönség, az ifjú érdeklődők izgalommal telve 
várják, mikor szólalnak meg a hangszerek, s 
milyen gyerekeknek (is) való dallamok kelnek 
szárnyra.

A  művésznő azonnal kontaktust talál közön-
ségével, az apróságok pedig imádják, amikor egy 
ilyen koncert interaktív. Jó, ezt ők másképpen fo-
galmazzák meg. Több mint egy óra önfeledt zené-
lés, egyre több kisgyerek a széket vagy apa nyakát 
elhagyva, a színpad előtt ugrálva, énekelve éli át a 

Dilemma
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zene kimeríthetetlen kincseit. Az 
alaphang tehát megvan, jöhet a 
többi élvezet.

Mint mindig, most is telt ház-
zal működik az ugrálóvár, sorban 
állás a tűzoltó- és rendőrautóba 
való bejutásért, utóbbit – per-
sze gondos felnőttfelügyelet és 
-segédkezés mellett – vezetni is 
lehet. Arcfestés, kézműves-fog-
lalkozás, lufihajtogatás – mind-
mind az attrakció része. Újdon-
ság – pontosabban hasznos 
újdonság –, hogy bójákkal kije-
lölt pályán a közlekedési szabá-
lyok betartását gyakorolhatják a 
gyerekek, ki két-, mások négyke-
rekű járgányokon.

Természetesen a színpad 
sem áll le: Csiribiri játékos zenés 
foglalkozás Szabó Zsuzsannával 
meg tücsökzene Kása Júlia révén, 
azután állatok hangjai által ins-
pirált klasszikus dallamok szól-
nak az Air Corde trió jóvoltából.

Jó volt ez a gyereknap is!
Király Ferenc

Úton

Mozgásban

Figyelem

Szalóki Ági énekel

Bubik

Feladat
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Görbült a bot 
Immár évtizedes múltra tekint vissza a 
Bia Kupa elnevezésű horgászverseny, hi-
szen ez évben tizedik alkalommal került 
sor a környékbeli horgászok körében mél-
tán népszerű viadal kiírására. Harminchá-
rom háromfős csapat nevezett a kupára, 
köztük harmincan amatőrként, hárman 
versenyzői hátérrel fogták a botot. Május 
18-án az időjárás kedvezett a Peca-tó kö-
rül „lesben álló” sporthorgászoknak, akik-
nek a horgára tíz óra után kezdtek akadni 
a halak.

A  versenyen csapatonként három ki-
logramm etetőanyagot és egy liter (élő, 
szárított, fagyasztott) csalianyagot lehet 
felhasználni. Horgászni egy időben szemé-
lyenként egy bottal, maximum két horog-
gal lehetett.

Az első hat helyezett csapatot, vala-
mint a legnagyobb és a legkisebb halat 
kifogó versenyzőt értékelte a zsűri. Mér-
legelés után a versenyen kifogott halakat 
vissza kellett engedni a tóba.

Az amatőr csapatverseny eredménye: 
1. Metro – 20 500 gramm; 2. Ebihal Team 
– 14 000 gramm; 3. Mayerek – 10 360 
gramm; 4. A fivérek – 9960 gramm; 5. Há-
mori Team – 9080 gramm; 6. Kezdő Hor-
gászok – 8090 gramm. Legnagyobb kifo-

gott hal: Hámori Dániel (Hámori Team), 
3760 gramm, ponty. Legkisebb kifogott 
hal: Banai Benjamin (Kocsis-klán), 15 
gramm, kárász.

Kiss János titkár,  
Peca-tó SHE

Atlétika

Pályán voltunk 
A Sport XXI. elnevezésű pályacsapatversenyen vettünk részt má-
jus 17-én Székesfehérváron, ahol mindkét csapatunk az ötödik 
helyezést szerezte meg az igen erős mezőnyben. A  fiatal U11-es 
gárdánk (több 2010-es születésű versenyző szerepelt, mint 2009-
es) szoros küzdelemben maradt le a dobogóról, így bizakodók va-
gyunk, hiszen jövőre még ugyanebben a korosztályban bizonyít-
hatnak. Reméljük, legközelebb a dobogó is meglesz!

Az U13-as korosztályban sok egyéni csúcs született (magasug-
rásban, hármasugrásban, gátfutásban), ami a téli–tavaszi kitartó 
munka eredménye.

A  csapat tagjai voltak: U11 – Appelshoffer Dávid, Csikós Erik, 
Eperjesi Bendegúz, Koller Szofi, Mehringer Márton, Papp Sarolta, 
Simon Ábel, Somkúti Boglárka, Szőke Kinga, Tölgyesi Ábel; U13 – 
Ferkócza Balázs, Gazdagh Emma, Kisgergely Csaba, Lebics Orso-
lya, Marosi Hanna, Máté Zalán, Nagy Jázmin, Nemes-Szabó Mar-
cell, Szántay Ádám.

Júniusban több egyéni pályaversenyen veszünk részt Debre-
cenben, Veszprémben és Budapesten, ahol már csak az egyéni tel-
jesítményeket értékelik.

Edzéseink július–augusztusban is folytatódnak, így aki szeret-
né kipróbálni a sportágat, nyáron is megteheti.

Bővebb információ és elérhetőség az egyesület weboldalán – 
Viaduktse.hu/atletika –, valamint a @Biaatletika Facebook-oldalon 
található. Móri-Donáth Kata

Lovastorna

Aranyérem a nyeregben 
Budapesten, a Nemzeti Lovardában rendezték a legrangosabb magyarországi lovas-
via dalt május elején. A  nemzetközi mezőnyt felvonultató Lovastorna CVI-n nyolc 
ország százhárom versenyzője szállt nyeregbe egyéniben, párosban, csapatban és 
korosztályos megosztásban. A versenyt korosztályában Dabat Isabella, a Viadukt SE 
versenyzője nyerte meg 7,310 pontos eredménnyel.

A sportág több mint tíz éve nem ért el junior két csillagban hét pont feletti ered-
ményt. A biatorbágyi versenyző július végén hazánkat képviseli a Hollandiában meg-
rendezendő junior-világbajnokságon. Felkészülését Franciaországban folytatja 
Sandra Tronchet négyszeres világbajnok futószárazóval. Lapzártánk időpontjában 
Belgiumban méri össze tudását a lovastorna jeles svájci, német és holland képviselői-
vel. A belgiumi CVI-n a cél a 7,3 pont feletti teljesítmény elérése.

BK

Sakk

Ezüstérmesek vagyunk! 
Az NB I. B-be ebben a szezonban feljutó sakkcsapat a fennállása 
óta a legértékesebb eredményét elérve ezüstérmes lett! Tudtom-
mal a város történetében ilyen magas osztályban még nem szer-
zett érmet más sportágakban csapat.

Az utolsó két mérkőzés rövid története. A tizedik fordulóban 
Tapolcára utaztunk. Az első partit fölényes állásban elvesztettük. 
Így nehézzé téve a mérkőzést, végül nagy küzdelemben 6,5 : 5,5 
arányban nyertünk. A kötelező győzelem megszületett.

A szezon befejezéseként az egy ponttal előttünk álló, második 
helyezett Szombathely csapatát fogadtuk. Ha kikapunk, negyedik 
hely, döntetlennél bronzérem. A legerősebb csapatunkkal felállva, 
különösebb izgalom nélkül magabiztos 8,5 : 5,5 arányú győzelmet 
arattunk.

Újoncként a bennmaradás és négy-öt csapatgyőzelem volt a 
cél; ezt alaposan túlteljesítettük.

Minek köszönhetjük a sikert? A sok tényező közül néhány: si-
került igazán jól erősíteni a csapatot; a két profi szlovák nemzet-
közi mester az első két táblán kiválóan játszott; remek igazolás 

volt a tizenöt éves Pásti Anna, aki ifiként és tartalék női játékos-
ként is megállta a helyét; az egész csapat felszabadultan, nyerés-
kényszer nélkül jól játszott; sokat segített a szerencsés sorsolás: 
az első fordulókban újoncként néhány erős csapatot megleptünk, 
a szezon második felében már tartottak tőlünk.

Az első hat fordulóban öt győzelmet arattunk, és utána költ-
ségvetésünket is túlfeszítve, „amíg éremesély van, üljünk le a leg-
erősebb összeállításban” szemlélet szerint játszottunk. Közel áll-
tunk az első helyhez is, csak annyi kellett volna, hogy két fölényes 
állásban „megtaláljuk” a győzelmet.

Mi lesz jövőre? Célunk továbbra is a bennmaradás, a 6–8. hely 
környéke, költségvetésünk reálisan ezt teszi lehetővé. Persze ha 
komoly támogatót találnánk…

Az eredményt nem értük volna el, ha az önkormányzat nem 
biztosít tisztes támogatást, amit köszönünk. Hálásak vagyunk 
a figyelemért, a drukkolásért, a sok jó szóért. Külön köszönjük a 
művelődési központ dolgozóinak a törődést, a kiemelkedő körül-
mények biztosítását. Ruip János

Az ezüstérmesek díjátadása

Dinamika
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Június–júliusi rejtvényünk feladványa egy Karinthy Frigyes-idézet. A megfejtéseket e-mailben kérjük eljuttatni az f.kiraly@t-online.hu címre legkésőbb 
június 30-ig. A helyes megfejtést beküldők között könyvajándékot sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el, ezért kérünk minden beküldőt, hogy 
üzenetében tüntesse föl a postacímét is. A megfejtést és a nyertes nevét a következő lapszámunkban közöljük. A májusi helyes megfejtés: A gyerek az 
öröm, a reménység. A könyvjutalmat Bolla Sándor nyerte. Gratulálunk!

Keresztrejtvény

Irén, te édes! 
Psota Irén az egyik legszeretettebb magyar színésznő volt. 2016-os 
halálával újabb színészóriást vesztett el az ország. Rá emlékeznek 
kollégái, Almási Éva, Balázsovits Edit, Huszti Péter és sokan má-
sok az Irén, te édes! In memoriam Psota Irén – Keleti Éva fotóival című 
könyvben.

Psota Irén zseniálisan tehetséges, de nem könnyű személyiség volt. 
A könyvben leírt beszámolók nem igyekeznek tökéletesnek bemutatni 
őt, és pont ez az őszinteség, amiért érdemes kézbe venni a kötetet. A fő-
ként a művész színházi szerepeire összpontosító írásokból így is egé-
szen átfogó képet kaphatunk valakiről, akinek az élete nem nélkülözte 
a titkokat és a nehézségeket sem.

Psota Irén 1951-től egészen 2009-ig játszott aktívan színpadon. Pá-
lyafutását a Madách Színházban kezdte, majd rövid ideig a Népszínház, 
végül pedig a Nemzeti Színház tagja lett. Nagy szerepei közé tartoztak 
a Roncsderbyben, a Koldusoperában és a III. Richárdban nyújtott alakításai, 
ezek jelennek meg a lapokon, főként fekete-fehér képek segítségével.

Keleti Éva színházi fotós röviddel azután, hogy együtt kezdtek el dol-
gozni a színésznővel, abban a szerencsés helyzetben találta magát, hogy 
Irén megszerette a munkáját, és ragaszkodott hozzá. A Madách Kama-
rában előadott önálló estjét például külön, csak neki „lejátszotta”, a fotós 
zavartalanul fényképezhesse őt.

Szeretettel ajánljuk a könyvet minden Psota Irén-rajongónak!
Dirda Orsi

Átadták a károsultaknak
A Magyar Vöröskereszt biatorbágyi szervezete 
és a Juhász Ferenc Művelődési Központ által 
a biatorbágyi tűzeset károsultjainak javára 
rendezett március 9-i jótékonysági koncert 
bevétele 231 ezer forint, amelynek átadására a 
károsultak részére a közelmúltban került sor.

Névadó
Az önkormányzat a városban menetrendsze-
rűen induló autóbuszjárat elnevezésére és lo-
gójára lakossági pályázatot írt ki. A képviselő-
testület elé került javaslatok közül a ViaBusz 
elnevezésű pályamű nyert.

Tovább a megyei versenyre
A 48. felmenőrendszerű elsősegélynyújtó 
versenyt május 4-én rendezték Biatorbágyon. 
A megmérettetésen különböző szituációs 
feladatok ellátása volt az ötfős csapatok fel-
adata. Tizenegy csapat nevezett Biatorbágy-
ról, Herceghalomról és Szentendréről.

A területi forduló győztese képviseli a vá-
rost a megyei versenyen: felnőtteknél a Biator-
bágyi Gólyafészek Bölcsőde Sárga Gólyák nevű 
csapata. Gyermek kategóriában: 1. a Szentend-
rei Ferences Gimnázium Matricaria Chamo-
nilla csapata; 2. a herceghalmi iskola Medkit 
csapata; 3. a Szentendrei Templomdombi Álta-
lános Iskola Stabil Oldal nevű csapata.

A Biatorbágyi Közisek nevű csapat az 5. 
helyen végzett.

Ifjú matematikus sikere
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (In-
ternational Mathematics Olympiad – IMO) 
a legrégebbi nemzetközi tudományos meg-
mérettetés, amelyet évente rendeznek meg 
középiskolai tanulók számára. Több mint száz 
ország képviselői vesznek részt hatfős csapa-
tokkal a versenyen.

A kiválasztási folyamat országonként vál-
tozik. Magyarországon négyfordulós körver-
senyen küzdenek a diákok egy három-három 
feladatot tartalmazó logikai feladatsorral. 
A rendkívül nehéz algebrai és prekalkulációs 
matematikai problémákat tartalmazó felada-
tok mellett geometria, funkcionális egyenletek, 
kombinatorika és jól megalapozott szám-
elmélet széles körű ismereteire van szükség a 
feladatok megoldásához. Az egyes fordulók 
eredményei alapján áll fel a végleges csapat, 
amely hazánkat képviseli.

Az idei versenyt július 11–22. között ren-
dezik meg az angliai Bathben, ahol a hatfős 
csapat tagjaként hazánkat és Biatorbágyot 
Szabó Kristóf (képünkön) tizennyolc éves diák, 
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium speciális matematika 
tagozatos tanulója képviseli. A matematika 
iránti szenvedélyét a Biatorbágyi Általános 
Iskola tanítója, Gyöngyösiné Kiss Irén és Kan-
tár Emese felső tagozatos matematikatanár 
lobbantotta fel.

Közművelődési és közgyűjteményi 
koncepció
Biatorbágy Város Önkormányzatának Okta-
tási és Köznevelési Bizottsága vitára bocsátja 
a közművelődési és közgyűjteményi koncep-
cióját, amely megtekinthető a város hivata-
los honlapján található linken. Amennyiben 
véleménye van a koncepcióval kapcsolatban, 
kérjük, tegye meg a hivatal@biatorbágy.hu 
e-mail-címen.

A 112 életet menthet
Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások 
életét!
Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti 
szervek – a mentők, a hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv és az általános rendőri feladatok 
ellátására létrehozott szerv – elérését biztosí-

tó, ingyenesen hívható telefonszámokat: 104 
(a mentők); 105 (a hivatásos katasztrófavédel-
mi szerv); 107 (az általános rendőri feladatok 
ellátására létrehozott szerv); 112 (egységes 
európai segélyhívó szám).

Az indokolatlan hívások túlterhelik a 
rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek 
életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre 
szorulnak. Aki az egységes európai segélyhívó 
számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot 
annak rendeltetésétől eltérő célból szándéko-
san felhívja, szabálysértést követ el. A szabály-
sértés elkövetőjével szemben ötezer forinttól 
százötvenezer 
forintig terjedő 
pénzbírság, illetve 
közérdekű munka 
büntetés kiszabá-
sára kerülhet sor.

Biatorbágyi 
Körkép augusztusban
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 
többéves gyakorlatnak megfelelően lapunk jú-
liusban nem jelenik meg. A Körkép legközelebb 
augusztusban kerül a postaládákba, illetve 
Biatorbágy és a Völgyhíd Televízió honlapjára. 

Kormányablakbusz
A Pest Megyei Kormányhivatal mobil ügyfél-
szolgálata 2019. június 21-én 8–13 óra között 
várja ügyfeleit a szokott helyen, az önkor-
mányzat épületének (Baross Gábor utca 2/a) 
Petőfi utcai parkolójában. Az intézhető 
ügykörökről bővebb felvilágosítást találnak 
az önkormányzat honlapján és az Otthonunk 
Biatorbágy Facebook-oldalon.

Kitüntetett pedagógusok
Az idei pedagógusnap alkalmával Györgyné 
Bartos Mária óvónőt és Szabó Ágnes tanárt 
részesítette Török Henrik-pedagógusdíjban a 
képviselő-testület. Chemez István arany ok-
levelet vehetett át diplomája megszerzésének 
ötvenedik évfordulója alkalmából a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képző Karától. (Részletesebb beszámolónkat 
lapunk következő számában olvashatják.)

Tilos az égetés
Május 31-től szeptember 1-jéig a a nem kom-
posztált kerti hulladék nyílt téri égetése szigo-
rúan tilos.
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ÁLOM-VIRÁG

2051 Biatorbágy Széchenyi utca 30.

VIRÁGÜZLET

NYÍLT!
Virágcsokrok, alkalmi csokrok, kegyeleti

koszorúk és díszek rendelhetők!

(bejárat a Hunyadi utca felől)

06/20 558-67-22
https://www.facebook.com/Álom-virág

NYITVATARTÁS:
H: ZÁRVA
K-P: 7-11 du 14-19
SZo: 8-14
V: 8-12




