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FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
Pénzes László címzetes főtörzszászlós ismét elismerést kapott. Biator-
bágy körzeti megbízottja a rendőrség napján, április 24-én vette át Ma-
gyarország belügyminiszterétől az Év Rendőre díjat, amelyet a közrendvé-
delmi kategóriában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért kapott. 
A főtörzszászlós legutóbb januárban vehetett át szakmai díjat, akkor 
ifjúságvédelmi munkájáért választották a 2020-as év iskolarendőrének.

Biatorbágyon még nincs olyan helytörténeti múzeum, ahol a város 
történetével kapcsolatos írásos dokumentumokat, relikviákat lehetne 
kiállítani. Az értéktárbizottság kezdeményezésére a biai városrészen 
hamarosan tervezés alatt lesz egy tájház, amely teret adhat mindennek. 
Lapunk Híd rovatában erről is olvashatnak Nánási-Kézdy Tamásnak, a 
Biatorbágyi Értéktárbizottság elnökének gondolatait idézve.

Haladunk a Forddal. A világ egyik ipari óriása immár Biatorbágyon 
is jelen van. A közelmúltban ugyanis egy alkatrészraktár nyitott meg a 
városban, köszönhetően annak is, hogy a hasonló beruházások számára 
a kormány megfelelő gazdasági környezetet hozott létre. A beruházás 
mind Biatorbágyon, mind a térségben munkahelyek létrehozását jelenti.

Égő Ákos arról ír, hogy egy új kerékpárút megépítésével megoldódott 
a Pecató városrész és a település gyalogos és kerékpáros összekötte-
tése. „Az eseményeket felgyorsította a Válts két kerékre, Biatorbágy! 
felhívás, amely a Zöld Biatorbágy program keretein belül szervesen kap-
csolódik a helyi klímastratégiához, a zöldebb, fenntarthatóbb környezet 
és az élhetőbb város kialakításához” – olvasható az írásban.

Immár kilencedik éve, hogy először meghirdettük, és idén ismét 
megrendezzük a Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város 
alpolgármestere által életre hívott, A legszebb konyhakertek elnevezésű 
versenyt Biatorbágyon. A pályázat, illetve a nevezés tudnivalóit Szolnoki 
Brigitta foglalta össze a Miénk itt a tér rovatban.

APRÓ, DE HATÉKONY!
Születésnapja lesz a testvérének; házassági évfordulója van a szülei-
nek; meglepné a párját egy személyre szóló „örök emlékkel”; esetleg 
korrepetálna; takarítást vállalna, vagy megkeresné nyári munkában a 
zsebpénzt fűnyírással? A jövő hónaptól kísérleti jelleggel induló Apróhir-
detés rovatunkban tudtára adhatja az olvasóknak, potenciális partne rei-
nek mindezt. Apróhirdetése megoldás lehet, hogy üzenete minél több 
emberhez jusson el! Érdeklődni a 70/659-4655-ös telefonszámon lehet 
Szabadkai Zsannánál!  

KIRÁLY FERENC felelős szerkesztő

Önnek is elviszik. Amennyiben szeretné a Biatorbágyi Körképet 
postaládájába megkapni – mert eddig nem kézbesítették az ön számá-
ra –, kérjük, jelentkezzen a 70/659-4655-ös telefonszámon.
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PÉNZES LÁSZLÓ  
AZ ÉV RENDŐRE
Dr. Pintér Sándor, Ma-
gyarország belügymi-
nisztere április 24-én, 
a rendőrség napján 
Pénzes László címze-
tes rendőr főtörzszász-
lósnak Év Rendőre 
miniszteri díjat ado-
mányozott. A Budaörsi 
Rendőrkapitányság 
Bia torbágyon szolgá-
latot teljesítő körzeti megbízottja a közrend-
védelmi kategóriában nyújtott kiemelkedő 
szakmai tevékenységéért kapta az elismerést.

Biatorbágyon a rendőrség és a helyi pol-
gárőrség összehangolt munkájának köszön-
hetően a bűnesetek száma jóval alacsonyabb, 
mint térségünk hasonló adottságú telepü-
lésein. A bűnmegelőzést, bűnfelderítést az 
önkormányzat anyagi és eszköztámogatása 
is elősegíti, ám az állandó jelenlét megszer-
vezése, a beavatkozási készség fenntartása, 
a rend őreinek irányítása a szakmai vezetőnek 
köszönhető.

Pénzes László a kitüntetés mellett pénz-
jutalomban is részesült, amelyet ezúttal is az 
általa alapított és felügyelt Biatorbágyi Ifjúsági 
Bűnmegelőzési Klub részére ajánlott fel. A fő-
törzszászlós legutóbb januárban vehetett át 
szakmai díjat, akkor ifjúságvédelmi munkájáért 
választották a 2020-as év iskolarendőrének.

MESTER LÁSZLÓ

BŐVÜLŐ BÖLCSŐDE 
Várhatóan június végén fejezik be a biatorbágyi Gólyafé-
szek Bölcsőde új szárnyrészének építését, így a férőhe-
lyek száma száznégy főre emelkedik.

Tarjáni István polgármester a bölcsődék napja alkalmából köszön-
tötte a Gólyafészekben dolgozókat, és az önkormányzat felha-
talmazásával ígéretet tett arra, hogy hozzájárul a szakmai nap 
költségeihez. A bölcsődék napja évtizedes múltra tekint vissza, 
amelyet április 21-én ünnepelnek, mert 1852-ben e napon nyitott 
kaput Magyarország első bölcsődéje, Pesten.

A 2012-ben alapított biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde gyer-
meknevelői az ehhez legközelebb eső szabadnapjukon élnek azzal 
a lehetőséggel, hogy közösségük szakmai napját megtartsák. 
Azaz élnének, ha a koronavírus-járvány nem szól közbe.

A remények? Az épülő új bölcsődeszárny közelgő, augusztus 
végére tervezett hivatalos átadása kecsegteti, hogy 2021-ben 
megtartatik az ünnep. A műszaki átadást-átvételt, majd a cso-
portszobák berendezését követően az eddigi hetvenkét férőhely 
száznégyre bővül.

Az épülettel szomszédos, ma már csak fészektartó helyként 
szolgáló villanyoszlopra megérkeztek a lakók, a gólyapár.

BiKö

KINCSKERESŐK 
Biatorbágyon jelenleg még nincs 
olyan hely, épület, ahol a város sok-
színűségét, múltját, történetét be 
lehetne mutatni az érdeklődőknek. 
A hiánypótlás megoldása lehet egy 
helytörténeti múzeum és tájház lét-
rehozása a biai városrészen, a Nagy 
utca 33. szám alatt lévő, felújításra 
szoruló ingatlanon (képünkön).

Az épület műemléki jellegű 
rekonstrukciójára az önkormányzat 

már pályázatot nyújtott be a tervezé-
si költségek finanszírozására. A pá-
lyázatot befogadták, bírálat előtt 
áll. A Biatorbágyi Értéktárbizottság 
kezdeményezésére előkészítő 
szakmai megbeszélések kezdődtek 
az említett cél érdekében. A kon-
cepció lényege, hogy a tervezendő 
tájház ne csak időszakos kiállítások 
helyszíne legyen, hanem állandó 
és időről időre kiegészített tárlat is 

várja az embereket. Emellett kö-
zösségi térként is szolgálna, helyet 
adva konferenciáknak, helytörténeti 
műhelyeknek, közművelődési ren-
dezvényeknek, amelyek Biatorbágy 
múltjához kapcsolódnak. A múzeum 
együttműködhet a közelben lévő 
köznevelési intézményekkel, például 
kihelyezett tanórák, szakkörök meg-
tartása révén.

A múzeumban kiállítandó em-
léktárgyak, relikviák összegyűjtése 
nem kis feladat. Az értéktár arra kéri 
az ilyenek birtokában lévő, azokat a 
közgyűjtemény számára fölajánló-
kat, hogy jelezzék számukra a szán-
dékukat. Jelenleg már rendelkezésre 
állnak írásos kordokumentumok, 
amelyeket a Karikó János Könyvtár 
őriz.

A tájház területére vonatkozó 
elképzelés, hogy a meglévő épület 
felújítása mellett, annak toldásával 
összekapcsolható legyen a Bábos-
házzal, nemcsak fizikailag, de prog-
ramok tekintetében is. A helytörté-
neti múzeum mielőbbi megnyitása 
a célja az értéktárbizottságnak, ezért 
további pályázati pénzek megszer-
zésén dolgoznak folyamatosan 
– adott tájékoztatást Nánási-Kézdy 
Tamás, a Biatorbágyi Értéktárbizott-
ság elnöke.

KIRÁLY FERENC

hogy mikor, hogyan jött be és munkálkodott a Lélek az 
életemben, amikor még gyermek vagy fiatalabb vol-
tam. Három fontos dolgot találtam: segített megtudni, 
hogy ki is vagyok valójában, mik az erősségeim, és hol 
van szükségem az Istenre nap mint nap. Amikor a Lélek 
velem vagy bennem volt, illetve van, soha nem vagyok 
egyedül. Sem nehéz, sem boldog helyzetben. Megerősít, 
lelkesít, irányít. Ha fáradt, csüggedt vagy, ha nem látod a 
célt, egy imádság során a Lélek jön, és megerősít. Pon-
tosan úgy, ahogy Jézusnál is tette a legnehezebb kísérté-
seknél, élethelyzeteknél.

Mi, református pedagógusok akkor tudjuk jól betölte-
ni a szerepünket, ha a gyermekekben ezt a három dolgot 
igyekszünk tudatosítani – és ehhez nem kell a húsvéti 
utáni negyvenedik napra várni. HORGOS VILMOS

ÜNNEPRE VÁRVA
Minden napon lehet pünkösd

Pünkösd idejéről a legtöbb embernek az jut eszébe, 
hogy húsvét után ötven nappal, hétfőn szünet lesz az 
iskolákban, ezért a hosszú hétvégére tud valamit tervezni 
a család. A hotelek, apartmanok már előre készülnek a 
foglalásokra, hiszen gyakran előfordul, hogy két hónap-
pal az időpont előtt már minden hely elkel. Idén azonban 
a pandémia miatt még kevesebben tudnak vagy akarnak 
pihenni, „wellnessezni”, így otthon a virágoskert műve-
lése közben vagy a városokban a lakásokban talán jut 
egy gondolattal több arra is, hogy végiggondoljuk, mit is 
jelent a pünkösd maga. Nekünk, reformátusoknak pedig 

mit jelent egy iskolában a Szentlélek eljövetele, a harma-
dik isteni személy megjelenése az életünkben.

Én 1998 óta vallom magam Krisztust követő 
keresztyén embernek, de a pünkösd ünnepének 
megértése és a Lélek jelenlétének emberi értelemmel 
való befogadása ugyanolyan megoldhatatlannak tűnt 
mindig is, mint ahogy Szent Ágoston megtapasztalta 
több mint ezer évvel ezelőtt. Híres példájában arról ír 
nekünk, hogy többévnyi olvasás, elmélkedés után is arra 
jutott, hogy „vödörrel próbálta meg kimerni a tengert”.

Mit kell akkor nekünk megérteni egy általános iskolá-
ban tanárként, igazgatóként a pünkösdből? Mit mondha-
tunk a gyerekeknek egy áhítaton erről az ünnepről? Mit 
tud majd ebből hasznosítani az életében? Amikor ezeket 
a kérdéseket föltettem, nekem is át kellett gondolnom, 



6 Biatorbágyi Körkép • 2021. május HÍD 7

HALADUNK A FORDDAL
Az autógyár elkötelezte magát Magyarország és ezen belül Biatorbágy mellett

A Ford a világ egyik ipari óriása. Számos országot érintő kereskedelmi hálózatában Magyarország 
szerepe is jelentős, mi több, ez a részvétel folyamatosan növekszik. Közel egy évtizede, hogy a vál-
lalat Budapestre telepítette regionális központját, így már több mint hatszáz magasan kvalifikált 
szakember, mérnök és közgazdász tartozik az amerikai cég hazai specialistái közé.

Április közepén egy új, tízezer négyzetméter alapte-
rületű regionális alkatrészelosztó központot adtak át 
Biatorbágyon, amelyet a Ford mintegy hárommilliárd 
forintos beruházással hozott létre. 
A városnak, illetve a térségnek ez 
ötvenöt új munkahelyet jelent. 
A városunkban zajló beruházások 
nemcsak regionális szinten jelente-
nek komoly tényezőt, de Bia torbágy 
életére is hatással vannak. Az új 
logisztikai bázis európai mértékkel 
mérve is rendkívüli mértékű árufor-
gási sebességet tesz lehetővé, így 
negyvennyolcmilliárd forintnyi, tizennyolcezer különböző 
alkatrész fordul majd meg egyetlen év alatt – fejtette ki 
az átadáson részt vevő Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter.

Tarjáni István polgármester az önkormányzat sze-
repéről ejtett szót a beruházással összefüggésben. 
Az önkormányzat sokat tesz annak érdekében, hogy 

minél több vállalkozás települjön 
Biatorbágyra. A célok megvalósí-
tói val 2010 óta településrendezési 
szerződéseket köt a város annak 
érdekében, hogy az önkormányzat 
és a beruházó egyaránt elégedett 
legyen.

A találkozón Menczer Tamás 
tájékoztatásért és Magyarország 
nemzetközi megjelenítéséért fele-

lős államtitkár hangsúlyozta, hogy a hasonló beruházá-
sok számára a kormány megfelelő gazdasági környeze-
tet hozott létre.

KIRÁLY FERENC

ÜGYÉSZSÉG VIZSGÁLJA
A Pest Megyei Főügyészség előtt a Füzes-patak szennyeződésének ügye

A Füzes-patak vizének szennye-
zettsége évek óta problémát je-
lent városunknak. Idén ismét több 
alkalommal volt kellemetlen szagú 
és zavaros a vízfelszín. A korábbi 
bejelentésekre a  Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság mint hatóság 
vizsgálatot tartott a pátyi szennyvíz-
tisztító telepen, és felszólította az 
üzemeltetőt a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglaltak betartására 
(Biatorbágyi Körkép, 2021. március).

Az újbóli szennyezést követően 
Tarjáni István a közösségi oldalán 
videóüzenetben adott tájékoztatást 
arról, hogy a Füzes-patak szeny-
nyeződésével kapcsolatban a Pest 
Megyei Főügyészség befogadta a 
mérési jegyzőkönyvet és a hozzá tar-

tozó szakvéleményt. „A Füzes-patak 
szennyezésével kapcsolatban a Pest 
Megyei Főügyészséghez fordultunk! 
Addig nem állunk meg, amíg a patak 

újra olyan tiszta nem lesz, mint 
volt!” – szögezte le a polgármester a 
Facebook-oldalán.

KF

Az önkormányzat  
sokat tesz annak 

érdekében, 
hogy minél több 

vállalkozás települjön 
Biatorbágyra.

LÁNGOLÓ SZERETET
Egy civilszervezet, a Lojális Csoport # Tribute For kezdeményezésére gyúltak lángok Biatorbágyon is az édesanyák tisz-
teletére. A családokban történő köszöntés mellett így a közösség is kifejezte háláját az anyukáknak, nagymamáknak, 
dédmamáknak azért a fáradhatatlan és szívből jövő odaadó szeretetükért, amely megingathatatlan alapja a gyermek-
nevelésnek és az élethosszon át tartó gondoskodásnak.

Az említett civilek révén égtek a mécsesek városunkban az egészségügyben dolgozók tiszteletére is (lásd lapunk 
16. oldalán). KáeF 
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Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

ÉLMÉNYSULI 
MI IS AZ A KOMPLEX ALAPPROGRAM (KAP)?
Az Élménysuliban cél a tanulók tevékeny tanórai részvé-
telének támogatása, amely a pozitív élményeken keresz-
tül valósul meg. Ennek mozgatórugója az interaktív, a 
tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az 
együtt tanulás élménye.

Azért végezték el kollégáink ilyen nagy számban a 
programot, mert olyan iskolát szeretnénk:
• ahová a gyerekek szívesen járnak, mert érzik: ők ma-

guk számítanak;
• ahol a tanulás játék, élmény és együttműködés;
• ahol a tananyagízű ismeretek életszerűvé válnak;
• ahol a bebiflázás helyett az értő elsajátítás a cél;
• ahol a gyerekek figyelme, érdeklődése könnyebben 

fenntartható;
• ahol a tudásátadás mellett a valós képességfejlesztés 

is hangsúlyos;

• ahol a pedagó-
gusok azonos 
erőfeszítéssel 
jóval hatékonyabbá 
válhatnak;

• ahol pedagógus és diák lelkesedéssel és jóleső izga-
tottsággal tölti a napjait.

A program újszerű abban, hogy egységes rendszerbe 
foglalja a differenciált fejlesztést támogató módsze-
reket, hatékonyan alkalmazza a tanulási motivációt 
növelő programokat, a tanulói sokszínűségre értékként 
tekint.

A program támogatja a diákok aktív részvételét a 
tanórákon, a leszakadó tanulókat is motiválja, erre vonat-
kozó tudást, eszköztárat ad át a pedagógusnak.

CZIFRA ZSUZSANNA  
intézményvezető

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Iskolánk szeretné bemutatni azokat a diákjait, akik a tanulás, a sport, a művészetek terén kiemel-
kedő teljesítményt nyújtanak. Első interjúnkban Almádi Attila 7. b osztályos tanulót, korosztályos 
válogatott teniszezőt kérdeztük.

– Mióta sportolsz versenyszerűen, 
és miért a teniszt választottad?

– 2015 óta vagyok igazolt teni-
szező. Sokszor néztem meccseket 
a tévében, és nagyon megtetszett. 
Miután kipróbáltam a sportágat, és 
tehetségesnek bizonyultam, még 
jobban megszerettem.

– Hány edzésed van 
hetente?

– Öt napon edzek, ösz-
szesen huszonhárom-hu-
szonöt órát. Mindennap 
van tenisz, erőnléti edzés 
és lábmunka is.

– Mikortól 
vagy tagja a 
magyar válo-
gatottnak, s ez 
milyen kihívások-
kal jár?

– 2018 óta 
az U12-es, majd 
U14-es keretnek 

vagyok a tagja. Meg kell felelnem a 
válogatott játékosokkal szemben tá-
masztott elvárásoknak, és a váloga-
tottal nemzetközi mérkőzéseken is 
részt kell vennem. Ez időben is több 
elfoglaltságot jelent.

– Mely eredményeidre vagy a 
legbüszkébb, és kik segítettek ezek 
elérésében?

– A magyar válogatottba való 
bejutásra, az U14-es korosztá-
lyos bajnokságon elért egyéni és 
páros harmadik helyezésemre 

és számos versenyen elért 
első helyezéseimre. Az 

eredményeim meg-
születésében az 
edzőim, a szüleim 

és a Biatorbágyi Álta-
lános Iskola vezetősé-
ge, tanárai segítenek. 
Köszönöm nekik!

– Kedvenc tantár-
gyaid?

– Matematika, történelem és a 
fizika.

– Mivel töltöd szívesen a szabad-
idődet?

– A kevés szabadidőmben szí-
vesen találkozom a barátaimmal, 
együtt vagyok a családommal, olva-
sok, filmeket nézek.

– Milyen célokat tűztél ki magad 
elé?

– Rövid távú célom, hogy nem-
zeti színekben a lehető legjobb 
eredményeket érjem el, esetleg a 
magyar ranglistát vezessem. Hosszú 
távú célom – álmom – a világ egyik 
legsikeresebb, mondjuk, listavezető 
teniszezőjévé válni. Tudom, hogy 
ehhez sok kitartásra, szorgalomra 
van szükség.

– Gratulálunk az eddigi eredmé-
nyeidhez, és a céljaid megvalósítá-
sához sok sikert kívánunk!

LŐRINCZ MÁRIA 
osztályfőnök

Biai Református Általános Iskola

DIGITÁLIS ESEMÉNYEK
SOKSZÍNŰ NET
Az online oktatás önmagában is ki-
hívásokkal teli, de a digitális témahét 
alkalmat adott arra, hogy felfedez-
hessük, milyen sokszínűen használ-
hatjuk az eszközeinket: nyomozásra, 
tudományos kutatásra, önmagunk 
megismerésére, viccelődésre, mű-
vészkedésre, sportolásra.

Iskolánk lelkes pedagógusainak 
egy kisebb csapata választható, él-
ménydús feladatok összeállításával 
hívta fel a figyelmünket, hogy nem 
minden valódi és igaz, ami a neten 
található. Megtornáztatták szemün-
ket, agyunkat, kvízekkel ellenőriz-
hettük, hihetünk-e magunknak. 
Kiderült, hogy csak nagy körülte-
kintéssel! Elmehettünk kirándulni 
Biatorbágy környékére a kincsekkel 
teli geoládákhoz, de többen az űrbe 
is „kilőhették magukat”, hogy egy 
kicsit angolul beszélgessenek a fe-
lettünk elhaladó nemzetközi űrállo-
más asztronautáival. 

Azt is választhattuk, hogy repü-
lőgépeket azonosítunk be a FlightRa-
dar24 oldal segítségével. Művésszé 
is válhattunk híres alkotások újraér-
telmezésével, lassított felvétel ké-
szítésével. Volt, aki képzőművészeti 
vagy történelmi ismereteit tette 
próbára deepfake-videón szereplő 
megmozgatott műalkotások vagy 
történelmi személyekről készült 
fényképek felismerésével.

A szavak emberei megtalálhatták 
a maguk digitális örömét. Küzdöt-
tünk, hogy olyan keresőszavakat 
gondoljunk ki, amelyekre csak 
egyetlen találatot ad ki a keresőmo-
tor. Jókat derülhettünk, mi történik 
klasszikus versekkel, prózákkal egy 
fordítóprogram többszöri alkalmazá-
sa után. Hanganyagot készíthettünk 

saját zengeményeinkből, amelyeket 
ismert dallamra írtunk egy-egy tan-
tárggyal kapcsolatban.

Köszönjük tanítóinknak, taná-
rainknak a biztatást, szervezést, a 
játékot! Jó kaland volt!

A KÖLTÉSZET HETE
A költészet napját digitális költészet 
hetévé alakítottuk át ebben az év-
ben. Verseket, versfeldolgozásokat 
küldtünk egymásnak online plaká-
ton, és rejtvényt fejtettünk, ezzel is 
örömöt csempészve a hétköznapok 
digitális monotonitásába.

Diákok és tanárok szavazhattak 
versekre, megzenésített versekre. 
Nemes Nagy Ágnes Tavaszi felhők 
című versét harminckét szavazat 
alapján, négy és fél csillagos ered-
ménnyel kikiálthatjuk az iskola ked-
vencévé. Népszerűségét feltehetően 
Deák Kristóf Oscar-díjas kisfilmjének 
és Balázs Árpád megzenésítésének 
köszönheti. A szervezők örömére 

sok diák és tanár küldte el személyes 
kedvencét. Természetesen előkerül-
tek klasszikusok (Ady Endre, Arany 
János, József Attila, Nagy László, 
Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, 
Romhányi József, Szabó Lőrinc, Tóth 
Árpád, Weöres Sándor, Zelk Zoltán), 
már majdnem klasszikusok (Kányádi 
Sándor, Lackfi János, Tóth Krisztina) 
és új felfedezettek is (Andrássy Réka, 
Békés Márta, Irlanda Kristóf, Kárpáti 
Tibor, Sohonyai Attila).

A kicsiknek és nagyoknak is meg-
oldható rejtvény hetvenhét diákot 
mozgatott meg, szinte mindenki 
jó vagy közel jó megoldást küldött 
be. Egy tavaly készült költészet napi 
felvétel idézeteit kellett azonosítani, 
amelyeket az utca embere jól-rosz-
szul igyekezett előadni.

Jólesett közösen élvezni, újra fel-
fedezni a kincseinket, még ha távol 
is voltunk egymástól.

MÉSZÁROS PÉTER,  
SZERECZNÉ HEGEDŰS RITA

Helyreigazítás
Lapunk ez évi áprilisi számának Üzenőfüzet rovatában a Megverselt távoktatás című írást tévesen a Biai Református Isko-
la anyagaként közöltük. A cikket a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola diákja írta. A tévedésért elnézést kérünk.

Koller Szófia, A fehér ruhás hölgy „újralakotója”
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Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

HÍRMORZSÁK
ÚJRA JELENLÉTI OKTATÁS
A mintegy másfél hónapos tantermen kívüli munkaren-
det követően április 19-én az alsó tagozatos diákok is 
visszatértek az iskola falai közé. A szülők mintegy ne-
gyede élt a lehetőséggel, és néhány hétre még otthon 
tartotta gyermekét. Az igazolási kérelmekben megfogal-
mazott indokok között többnyire a szülők, nagyszülők 
részleges átoltottsága, illetve az első oltás utáni védett-
ség kialakulásának elérése szerepel.

Az otthon maradt alsósoknak kollégáim napi rend-
szerességgel továbbítják a tananyagot, a gyakorláshoz 
szükséges feladatokat, és minden segítséget, támoga-
tást megadnak a továbbhaladáshoz.

Az otthoni körülmények között végzett munkában 
úgy az alsó tagozatosok esetében, mint a május 10-ig 

tantermen kívüli digitális munkarendben tanuló felsős 
diákoknál elengedhetetlen a szülők felelősségvállalása, 
támogatása.

BEISKOLÁZÁS A 2021/2022-ES TANÉVRE
Iskolánkban a novembertől márciusig tartó előké-
szítő időszakot követően április 7–9. között zajlott 
az első osztályosok beíratása. Összesen hetvenöt 
gyermek szülője döntött intézményünk mellett, így a 
2021/2022-es tanévben három első osztály kezdi meg 
tanulmányait nálunk Földházi Szonja, Kerti-Göncz Ág-
nes és Kokas Nóra német nemzetiségi tanítók vezeté-
sével.

RACK FERENCNÉ  
igazgató

HIRDETÉS 11

A Biatorbágyi Pászti Miklós AMI

felvételi jelentkezést hirdet  
a 2021/2022-es tanévre

Szeretettel várjuk a hatodik életévüket betöltött gyermekeket 
szolfézs-, néptánc- és képzőművészet-csoportjainkba, 
valamint egyéni hangszeres oktatásra.

A részletekről honlapunkon olvashat: 
Pmami.biatorbagy.hu
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GYÓGYÍTSUK KICSIBEN! 
„Május, mosolygó, / békák torkát megoldó, / gyöngyvirág-nyitogató, / cserebogár-zúgató./

Röptetsz madarat, / meghozod a nyarat, / pölyhös fecskét, / fára cseresnyét!”
(Csanádi Imre)

Április mindig is szeszélyes volt, ebben az évben már-
már „neurotikus”. Az átlagosnál több erősen fagyos 
éjszaka, az egy napon belüli óriási hőmérséklet-ingado-
zások, sőt évszakváltások nemcsak az emberek, hanem 
a növények tűrőképességét is próbára tették. Emese 
lányom megállapítása az egyik mesébe illő, sűrű, nagy 
pelyhű áprilisi havazásra ébredve: „Anya! Átaludtuk a 
nyarat!” Sok gyümölcsfa virágja menthetetlenül elfa-
gyott. Aki mostanában tervez gyümölcsfa-telepítést 
(májusban csak konténeres földlabdásat szabad), ér-
demes minél későbbi érésű, tehát későbbi virágzású 
fajtákat választani, hogy minél több esélyünk legyen 
szüretelni róluk.

Május első felében még mindig előfordulhatnak talaj 
menti fagyok, ez nem a klímaváltozás számlájára írható, 
hiszen a fagyosszentek elnevezés is bizonyítja, hogy 
május 12–14. körül, Pongrác, Szervác, Bonifác napján 
még számítani lehetett hideg napokra, éjszakákra őseink 
idejében is. Tehát jól tesszük, ha a paradicsom-, paprika-, 
padlizsánpalántákat csak 15-e után ültetjük ki. Érdemes 
megpróbálni még paradicsommagokat helybe is vetni. 
Ezek később fognak teremni a palántázotthoz képest, de 
érdekes tapasztalat, hogy növekedésben utoléri, sőt le is 
hagyja a palántát, sokkal erősebb szára, egészségesebb 
levele lesz.

Májusban még virágzás előtt szedjünk sok-sok csalán-
levelet, készítsünk belőle egy kisebb hordóban, naptól 
védett helyen tápláló, védő erjesztményt. Tíz liter vízhez 
egy kiló csalánlevelet számoljunk. A kellemetlen szagok 
csökkentése érdekében keverjünk a vízhez egy maroknyi 
zeolitot. Hőmérséklettől függően két-három hét alatt 
elkészül. Akkor jó, ha a kezdeti habzás után letisztul, 
szűrjük le, és hússzoros hígításban használjuk öntözés-
hez és permetezéshez. Készíthetünk fekete nadálytőből, 
macskagyökérből is erjesztményeket. Mindkettő serkentő 
hatással van a növényekre. Kijuttatásnál keverhetjük őket, 
de mindenképpen külön edényben készítsük el ezeket.

A talajtakarás fontosságát nem lehet elégszer hang-
súlyozni. Az öntözővízzel is takarékoskodunk, valamint a 
növényekkel életközösségekben élő, a növények egész-
ségéhez nélkülözhetetlen, szemmel láthatatlan és látha-
tó talajlakó élőlények számára is kedvező életfeltételeket 
teremtünk. A kert végében hagyjunk meg néhány csa-
lántövet, ősgyepet, a bokrok tövében avart, hagyjunk he-
lyet virágszigeteknek, ahová vadvirágmagokat szórunk, 
életterületként szolgálva katicáknak, fülbemászóknak, 
pókoknak, beporzóknak és egyéb, az ökológiai egyensúly 
fenntartása érdekében fontos rovarnak, élőlénynek.

Gyógyítsuk kicsiben a kertünket, a földet, a Földet.
UJVÁRI GABRIELLA kertészmérnök

ÖSSZEKÖTÖTTÜK
Új kerékpár- és gyalogút Biatorbágy és Pecató között

Az utóbbi években a pecatavi közösségnek szinte minden lakossági fórumán felvetődött a kerékpá-
ros közlekedés kérdése. A Biatorbágy Pecatóért Egyesület is folyamatosan napirenden tartotta a 
kérdést, és a városvezetés részéről is megvolt a nyitottság.

Városunk sajtószóvivőjétől, Mester 
Lászlótól megtudtam: „Az esemé-
nyeket felgyorsította a Válts két 
kerékre, Biatorbágy! felhívás, amely 
a Zöld Biatorbágy program kere-
tein belül szervesen kapcsolódik a 
helyi klímastratégiához, a zöldebb, 
fenntarthatóbb 
környezet és az 
élhetőbb város 
kialakításához. 
A város kerékpá-
ros-hálózatának 
fejlesztése több 
különálló projekt-
tel zajlik. A Bolha 
utca lehetőséget 
nyújt a bizton-
ságos gyalogos 
és kerékpáros 
összeköttetésre 
a Pecató, Ürgehegy településrészek 
és Biatorbágy belterülete között. Cél, 
hogy a Budapest–Balaton-kerékpár út 
(BuBa), az erdei kerékpárpálya (Bia 
Bringa Ring), valamint az egyéb hely-
színeken meglévő vagy tervezett, 
akár kiépített, akár zöldúton haladó 
kerékpáros nyomvonalak összekap-
csolhatók lehessenek egymással.”

Több lehetséges nyomvonal 
közül egy régi, elfeledett út, a Bolha 

utca megnyitása bizonyult a kézen-
fekvő megoldásnak. A bejárásokon 
viszont kiderült, hogy a térképen 
jelzett nyomvonal magánterületeken 
halad, így ezt geodéziai felméréssel 
pontosítani kellett. Tavaly év végén 
kezdődtek az előkészítő munkák, 

április végére 
már kész lett a 
beruházás.

A teljes 
nyomvonalat 
munkagépekkel 
megtisztították, 
alulra geotextilt 
fektettek, erre 
murvaréteget 
vittek fel, majd 
keményre hen-
gerelték. 
Így akár 

városi kerékpárral is kényelme-
sen járható. Az utca azon sza-
kaszán, ahol szükséges, vízel-
vezető árkot alakítottak ki út 
alatti átvezetésekkel. Előzetes 
felmérés alapján az útszakasz 
kiépítése várhatóan bruttó 
tizennyolcmillió-kétszázezer 
forintba kerül. A kivitelezés 
költségeit teljes egészében a 
város fedezi.

A Bolha utcát mostantól csupán 
kerékpárral és gyalogosan lehet 
igénybe venni. Gépjárművel Pecató 
és Biatorbágy felől is zsákutca, csak 
a lovardák megközelíthetők, onnan-
tól beton terelőelemek zárják le az 
utcát. A KRESZ gyalog- és kerék-
párutakra vonatkozó szabályozása 
érvényes az útszakaszra.

Nyugatról a Bolha-hegy övezi, 
kelet felé csodálatos látványt nyújta-
nak a Madár-szirt, a Nyakas-kő és az 
Országház-kőfejtő sziklái, és ha kicsit 
jobban figyelünk, meghalljuk a Benta 
csobogását is a bokrok alól. Mostan-
tól ilyen különleges környezetben 
kerékpározhatunk Pecatóról Biator-
bágyra és vissza. Vigyázzunk rá!

ÉGŐ ÁKOS

A Bolha utca 
lehetőséget nyújt a 

biztonságos gyalogos 
és kerékpáros 

összeköttetésre a 
Pecató, Ürgehegy 

településrészek 
és Biatorbágy 

belterülete között.

Vigyázzunk rá!
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LEX MÓNIKA: A SZÁJHARMONIKÁS. A fotó egy kéregetőt örökített meg, aki Budapest utcáit járja egy kis szájharmonikával, így 
hívva fel magára a figyelmet. A városban rengeteg a kolduló ember, komoly dilemmát okozva, hogy kinek van igazán szüksége 
segítségre. Van, akinek az életben maradás a tét, míg más csak könnyű megélhetést keres.

LEX MIHÁLY: EGYEDÜL, ÉNLAKÁN. A fotó Erdélyben, Hargita megyében készült egy Énlaka nevű zárványfaluban, ahol már csak 
pár család él, őrizve a hagyományokat. A településnek van egy gyönyörű unitárius temploma, festett fa mennyezettel. A ház, az 
olvasás, az egyedüllét erős érzelmeket váltott ki bennem. Megpróbáltam örök életűvé tenni a pillanatot.

LEGYEN ZÖLD! 
Az önkormányzat kidolgozás alatt 
álló, Zöld Biatorbágy munkacímű 
környezetvédelmi programja többek 
között kiemelt célként kezeli a város 
növénytelepítési (fapótlási, faülteté-
si) tervének kidolgozását. Növény-
védő mérnök bevonásával az elmúlt 
években sor került a település fáinak 
vizuális, illetve ultrahangos állapot-
felmérésére, az elöregedett, nem 
biztonságos növények kivágására, 
jelölésére, pótlásuk megtervezésére. 
A telepítési programban számítanak 
a biatorbágyi emberekre is: a fák 
ültetésében, majd gondozásában jut-
hat szerep a lakosságnak. Az önkor-
mányzat szívesen fogadja a választó-
körzeti képviselők által összegyűjtött 
lakossági javaslatokat, véleményeket, 
valamint a környezetvédelemmel 
foglalkozó civilszervezetek ajánlásait. 
A Zöld Biatorbágy önkormányzati 

környezetvédelmi program szer-
vesen kapcsolódik Biatorbágy 
klímastratégiájához, amelyet az 
önkormányzat minden korcsoport-
ban népszerűsíteni kíván. Ennek 
egyik eleme volt a Mit tehetek én? 
elnevezésű, fiataloknak szóló fotó- 
és videópályázat, amelyről lapunk 
is beszámolt. A „zöldstratégia” nem 
mellékesen felkarolja a már elindult 
komposztálási programot is.

Idén márciusban a Budapest–Ba-
laton-kerékpárút Biatorbágy és Etyek 
közötti szakaszának építője, a Colas 
Út Zrt. felajánlása révén az önkor-
mányzatnak lehetősége nyílik száz-
nyolcvanöt fa telepítési helyének 
meghatározására. Ennek kapcsán 
Tarjáni István polgármester azzal a 
kéréssel fordult a képviselőkhöz, a 
környezetvédelemmel foglalkozó 
civilszervezetekhez és a civil közös-

ségeket építő művelődésszervezők-
höz, hogy ajánljanak helyszíneket az 
ültetéshez. 

A Föld napja alkalmából a Buda-
pest–Balaton-kerékpárút, a BuBa 
kivitelezőivel együttműködve a 
közelmúltban több helyszínen tele-
pítettek fákat, többek között a Dózsa 
György úton, a Kodály téren és a 
nyugati lakóterületeken díszítik fris-
sen ültetett facsemeték városunkat.

„Az ültetés nem marad abba, 
ősszel folytatjuk a Zöld Biatorbágy 
program keretében!” – mondta Tar-
jáni István polgármester

BK

KONYHAKERTKUTATÓ 
Kertészkedők, figyelem! Immár kilencedik éve, hogy 
először meghirdettük, és idén ismét megrendezzük 
a Sári Kovács Szilvia programigazgató, Karcag város 
alpolgármestere által életre hívott, A legszebb konyha-
kertek elnevezésű versenyt Biatorbágyon. Várjuk minden 
olyan kertművelő jelentkezését, aki ötletesen és szépen 
kialakított, sokféle egészséges zöldséget és gyümölcsöt 
termő, rendezett környezetben álló kertet gondoz, lehe-
tőleg biológiai módszerek alkalmazásával.

Az év témája: Szorgalom, kitartás, hűség, amely kife-
jezi azt, hogy a verseny résztvevői a rendkívüli körülmé-
nyek ellenére is kitartóan művelik, gyarapítják kertjeiket.

Nevezési kategóriák: balkon – erkélyen kialakított; 
mini: 50 négyzetméter alatt; normál: 50 négyzetméter 
felett; zártkert 1. – zöldséges; zártkert 2. – gyümölcsös; 
zártkert 3. – vegyes (zöldség és gyümölcs); közösségi: 
csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt 
kertek.

Jelentkezési határidő: június 15. Jelentkezési lap és a 
részletes feltételeket tartalmazó hirdetmény az önkor-
mányzat honlapján (Biatorbagy.hu) található. A kitöltött 
jelentkezési lapokat a szolnoki.brigitta@jfmk.hu címre 
vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatára várjuk.

Fontos változás! A vírushelyzet miatt az értékelés 
ismét jelentős részben fényképek alapján történik, csak 
egyetlen megtekintést tartunk. Ezért nagyon ajánlott, 
hogy a jelentkezők a kert minden részében sokat fényké-
pezzenek.

A díjátadó szeptemberben lesz Biatorbágyon, ahol a 
verseny minden résztvevőjét jutalmazzuk, a helyi ver-
seny kategóriagyőzteseit pedig elindítjuk az országos 
megmérettetésen is. Információ: Szolnoki Brigitta koor-
dinátor (telefon: 30/337-4765).

SZOLNOKI BRIGITTA
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EGY LÁNG, EGY LÉLEK 
Amikor beesteledett, emberek gyülekeztek a város néhány pontján, hogy mécseseket gyújtsanak a viadukt alatti kör-
forgalomnál, így adva tiszteletet az egészségügyben dolgozó – bátran mondhatjuk – hősöknek, akik, egészségüket s 
talán életüket kockáztatva, éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy embertársaikat ápolják, gyógyítsák ebben a vérzi-
vataros időszakban. Április 23-át írtunk. Köszönjük NEKTEK! KF

TANULÓTÁRS KERESTETIK 
Szolgálatunk egyik projektje a Tanulótárs program. Lényege, hogy egy nagyobb, legin-
kább középiskolás gyerek segít egy kisebb, általános iskolás diáknak a tanulásban, felzárkózásban.

Lehet, azt gondoljuk, hogy a Z gene-
ráció csont nélkül teljesíti az online 
oktatást. Sajnos ez nem mindenki 
esetében van így, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy sok általános iskolás 
gyerek lemaradt néhány lépéssel, és 
segítségre szorul. Egyesek a techni-
kai eszközök kezelésében akadnak 

el, vagy egyszerűen nem tudják 
tartani a lépést társaikkal. Nekik arra 
szeretnénk lehetőséget kínálni, hogy 
bátran merjenek segítséget kérni, 
elkerülve ezzel a lemaradásokat.

A Tanulótárs folyamata számító-
gépes felületen keresztül zajlana, arra 
építve, hogy az online oktatás alatt 

ezek használatát valamennyire már 
minden tanuló elsajátította, illetve 
rendelkezik az ehhez szükséges esz-
közökkel. Ha újra jelenléti oktatás lesz 
az iskolákban, a Tanulótárs program 
akkor is folytatható a délutáni idő-
szakban. Mindez egyéni igények és 
egyeztetések kérdése, és akár a nyári 
időszak egy részében is működhet.

A szülőket és pedagógusokat 
is kérjük, hogy ha szükségesnek 
érzik, ajánlják ezt a lehetőséget a 
gyerekeknek. A kortársaktól sokkal 
könnyebben fogadnak el segítséget 
a fiatalok.

Várjuk a jelentkezéseket, az ezzel 
kapcsolatos jelentkezési lapok a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat honlapján, a 
Csaladsegito.biatorbagy.hu oldalon 
megtalálhatók. Ezeket gondosan 
töltsék ki, hogy össze tudjuk hozni a 
tanulótársakat.

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

HIÁNYZUNK EGYMÁSNAK! 
Mozaikok a Juhász Ferenc Művelődési Központból

A második tavasz, amikor teljesen az online térbe kényszerültünk. Egészen otthonosan mozgunk itt 
is, de nem titkoljuk: hiányzunk egymásnak! Hiányoljuk a személyes találkozást közösségeinkkel és 
közönségünkkel. Így aztán igyekszünk kitekinteni a távművelődésből s be-bekukkantani a valóságos 
terekbe is.

Így született meg a Bábulat, a kirakat bábszínházi 
kiállítássorozatunk: művelődési központunk új épületré-
szének bejáratába költöztettünk havonta egy-egy bábos 
mesét Tóth Krisztának és Néder Norbinak, a Cipcirip 
Bábcsoportunk két vezetőjének jóvoltából. A teljes me-
sét QR-kód segítségével meg is lehet 
hallgatni. Az ablakokon rendre meg-
jelenő orrocska- és kezecskenyomok 
bizonyítják, hogy igen népszerű lett 
az ötletünk.

Benépesítettük a faluház ablaka-
it, ajtajait rendezvényfotókkal, hogy 
együtt nosztalgiázzunk a régi rendez-
vényeinkről, s talán ezzel is sürgetve 
az újbóli találkozást.

A magyar költészet napján a Ju-
hász Ferenc-szobor mögötti fácská-
ból versfát varázsoltunk, felékesítve 
gyönyörű, tavaszt váró költeményekkel.

Műhelylesen címmel indítottunk új sorozatot, amely-
ben biatorbágyi alkotók műhelyeibe kukkanthatunk be 
személyes kalauzolásukkal. Faluházi beszélgetősoroza-
tunkat is áthelyeztük az online térbe, Bunth Erzsébet, 
Köllő Attila és Mónus Zoltán nyitott ajtót nekünk, s enge-
dett betekinteni személyes élettörténetébe.

Még múlt év tavaszán kezdtük, s ősztől rendszeresen 
jelentkezünk honlapunk Kultúrplacc rovatával, amelyben 

sok-sok érdekességet gyűjtöttünk egybe kultúrtörténeti 
évfordulók, ünnepek kapcsán, köztük több képzőművé-
szeti videó is megtekinthető (például egy remek össze-
foglaló a biai születésű, világhírű képzőművész, Hantai 
Simon munkásságáról).

Ugyanakkor igyekszünk az ak-
tualitásokra is érzékenyen reagálni: 
honlapunkon megtalálhatók a helyi 
szolgáltatók listái, gyűjtjük a tábori 
információkat. Továbbá jó ideje se-
gítünk az oltás szervezésben, vagyis 
a háziorvosoktól kapott útmutatás 
szerint hívjuk be telefonon az oltásra 
regisztráltakat.

Facebook-csoportjaink, a Csa-
ládgarázs Filmklub és a Szenior Klub 
is egyre aktívabb az online térben, s a 
szeniorokkal már közös városi sétát, 

kirándulást szervezünk havonta egyszer.
Kiadtunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

egy új ajánló kiadványt, a Szolgáltatási kalauzt, indítjuk 
hírlevélkampányunkat, s tervezzük a színes tavaszi-nyári 
szabadtéri programjainkat.

Mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel, sok-sok 
programmal!

SZÁDVÁRINÉ KISS MÁRIA  
JFMK-igazgató

Budapesti és székesfehérvári akcióik után Biatorbágyon a viadukt alatti körforga-
lomban gyújtottak mécseseket. A hála jeléül kirakott szavakkal és emblémákkal   
–„Köszönjük, EÜ” – köszöntötték és támogatták az egészségügyi dolgozókat

Szeniorséta a városban

Igyekszünk az 
aktualitásokra is 

érzékenyen reagálni: 
honlapunkon 

megtalálhatók a 
helyi szolgáltatók 
listái, gyűjtjük a 

tábori információkat
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MERT DOLGOZNI JÓ – ÉS SZERETÜNK IS! 
A Fészek Fogyatékosok Nappali Ellá-
tójába járó, többségükben halmozott 
fogyatékossággal élő személyek ré-
szére kialakított úgynevezett védett 
munkahelyi környezetben egyrészről 
kézműves munkával, másrészről 
bedolgozási tevékenységgel töltjük 
a mindennapjainkat. Az ellátóban a 
munkafolyamatokat apró lépésekre 
bontjuk. Mindenkit a képességeinek 
megfelelő lépéssorba kapcsolunk 
be, a legrövidebb időn belül megta-
nulva az adott részt. Ezáltal mindenki 
hasznosnak érezheti magát, sikerél-
ményt szerezve. A segítő munkatár-
sak célja, hogy mindenki megtalálja 
a munkában azokat a folyamatokat, 
amelyek számára elvégezhetők és 
örömet szereznek. A munka az, ami 
lebonthatja a társadalmi előítéleteket 
és az egyénben pedig az értéktelen-
ség érzését.

Május 22-ig lehetséges a szemé-
lyi jövedelemadó 1+1 százalékával 
rendelkezni, amely nagy segítséget 
jelentene alapítványunk számára. 
A 2021-es év felajánlásaiból szeret-
nénk a Fészek Fogyatékosok Nappali 
Ellátójába járó felnőtt személyek szá-
mára kialakított védett munkaterüle-
tünket modernizálni és még inkább 

akadálymentesíteni. Ehhez a 
fogyatékosbarát környezethez olyan 
speciálisan állítható és mozgatha-
tó bútorokat szeretnénk vásárolni, 
amelyek a mozgássérült kollégák 
igényeihez is alkalmazkodnak. 
Szeretnénk, ha ebben a helyiségben 
többféle tevékenységet is tudnánk 
folytatni, ennek megvalósításával 
több új megbízást tudunk elvállalni. 

Hisszük, hogy még többre is képe-
sek vagyunk!

Kérjük, hogy támogasson minket 
adója 1 százalékával! Terveinkről és 
fejlesztéseinkről további informáci-
ók weboldalunkon, a Feszekcsillag.
hu/1-szazalek-felajanlas címen 
érhetők el. KOVÁCS MÁRIA 

intézményvezető

MEGIDÉZETT VERSEK,  
VÁLTOZATOS TECHNIKÁK 
A Karikó János Könyvtár költészet hete alkalmából 
megrendezett online rajzpályázatára (hír: Biatorbágyi 
Körkép, 2021. április) tizenhárom gyönyörű alkotás érke-
zett. A művek mind káprázatosan színesek, változatos 
technikákkal készültek, és a segítségükkel megidézett 
versek is tarka képet mutatnak: a jól ismert költemé-
nyek mellé különleges választások is kerültek, Gazdag 
Erzsi nevével ugyanúgy találkoztunk, mint Vesztergom 
Andreáéval.

Az első kategóriába a hét-, nyolc- és kilencévesek ke-
rültek, közülük Kordás Melinda lett az első helyezett, aki 
Lackfi János Apám kakasa című versét elevenítette meg 
ragyogó színekkel és egy csoda szép kakassal. A második 

Szekeres Katalin, Nemes Nagy Ágnes Cifra palota című 
művével, rendkívül precíz színezéssel, fantáziadúsan 
megmutatva, mit jelent a fán élő madaraknak egy-egy ág 
vagy levél mint otthon. A harmadik helyen Jóvér Emma 
végzett, Aranyosi Ervin Koala című versét választotta. 
A kép különlegessége nemcsak a találékonyan alkalma-
zott vegyes technikában rejlik, hanem az ügyes állatábrá-
zolásban is.

A második kategória (tizenkét éves kortól tizennégy 
éves korig) megosztott első helyét Jung Alexandra és 
Tagscherer Nikolett kapta. Jung Alexandra választása 
Robert Graves Bár tündérgyerek lehetnék című versére 
esett, és kiváló akvarellben mutatta meg nekünk egy 

tündér gondtalan életét. A kép rendkívül részletes és 
sokrétű, külön szépsége egy varázslatos erdő ábrázolása. 
Tagscherer Nikolett ezzel szemben drámai jelenetben 
ragadta meg a Lédával a bálban című Ady-vers kezdő 
pillanatát. Erős színek mellett a perspektíva torzításával 
kelt a kép markáns benyomást, amely hűen visszaadja a 
költemény hangulatát.

A harmadik kategória első helyezettje Jung Diána, 
aki Branyiczky Ritától A szirén legendáját keltette életre 
nekünk. Nemcsak a kompozíció figyelemfelkeltő, de az 
ügyes emberábrázolások és a tengert idéző, plasztikus 

háttér is megragadja a tekintetet amellett, hogy számos 
technikásabb megoldást rejt a kép, úgymint a vizes haj 
megjelenítése vagy az úszóhártyás kéz és a tekergőző 
hínár részletei.

Mind a tizenhárom alkotás megtekinthető a könyvtár 
előtti „versfolyosón”, ahol a Biatorbágyi Általános Iskola 
2/A osztályának szemet gyönyörködtető képei is emelik 
a kiállítás színvonalát – köszönet ezért felkészítő tanáruk-
nak, Kiss-Baranyiné Szilágyi Dórának.

SZERENCSÉSNÉ SZIÁCS VIOLA 
könyvtáros, KJK

Verselő fák



20 Biatorbágyi Körkép • 2021. május MOZAIK 21

A Biatorbágyi Egészségházban 
továbbra is lehet Covid-tesztet 
készíttetni. 

Antigéngyorsteszt  11 000 Ft; 
antitest kimutatása 5500 Ft; 
IgG-antitest-vizsgálat 9000 Ft. 
Időpontfoglalás online vagy tele-
fonon (23/534-560).

ÖSVÉNYEKEN, 
ÖSSZEFÉSÜLVE 
Erdei kerékpárút, pontosabban a ter-
mészetben vezetett biztonságos ösvé-
nyek – Biatorbágyon a BuBa mellett, 
ahhoz csatlakozva, ilyen is lesz.

A közelmúltban sor került az erdei kerékpár-
utak létrehozásának céljára kiírt Bringapark 
pályázati forrásból megvalósuló Bia Bringa 
Ring tervezett nyomvonalának bejárására az 
önkormányzati, hatósági, civil és tervezői oldal 
résztvevőivel. Az álláspontok egyeztetése, a 
későbbi engedélyezés megkönnyítése – ekként 
foglalható össze a találkozón részt vevők célja.

A várost övező természeti területeket 
sokan keresik föl egy gyalog- vagy kerékpár-
túra keretében. Annak érdekében pályázott az 
önkormányzat, hogy az idelátogató helybéliek 
és máshonnan érkezők szabályozott módon, 
irányított útvonalon, Biatorbágy természeti 
értékeinek érintésével tudjanak a területen 
közlekedni – mondja Tarjáni István polgár-

mester. A fejlesztés átgondolt, minden igényt 
kielégítő program, állítják a szakemberek. 
A hasonló pályákra országos szinten is egyre 
nagyobb az igény.

Néhány éve elkészült Biatorbágy kerékpár-
út-hálózatának a terve, amely értelemszerűen 
a Budapest–Balaton-kerékpárút országos 
hálózatára épült rá. A BuBa a városi hálózat 
gerince, s ehhez csatlakoznak, mintegy be-
lefésülődnek a városon belül, illetve az erdei 
környezetben megvalósuló bringázásra kijelölt 
alkalmas szakaszok – szögezi le Rumi Imre, 
Biatorbágy főépítésze.

KIRÁLY FERENC

SZÜLETETT  
PEDAGÓGUS VOLT
Búcsú Szegfű Ibolyától

Mély csend veszi körül a mindig 
rendezett, tiszta portát. Hallga-
tásba burkolódzik a ház, amely 
a polgári múlt megannyi apró 
szépségét hordozza magán. 
Egy fekete-fehér macska 
fekszik a lábtörlőn, a szorosan 
csukott ajtó előtt, és várja hiába 
a gazdáját. Várja azt, aki mindig 
tele volt élettel, nyitottsággal 
és szeretettel. A nyugalmazott 

pedagógust, akitől mindig kapott egy si-
mogatást, aki mindenkit mosollyal köszön-
tött, amely mellé jó szó és kedvesség is 
feltétlenül járt.

Amióta az eszemet tudom, Szegfű Ibolya 
néni hangja, köszöntése, lendületes mozgá-
sa, szenvedélyesen gyors beszéde mindig 
alapvetően hozzátartozott a Széchenyi utca 
felső végének mindennapi életéhez. Sosem 

szűnt meg fáradozni, a ház körül sokat tevékenyke-
dett. Hitvalló református volt, a biai gyülekezet tagja, 
meggyőződése, vallása, lelki tartása mindig fegyelem-
re és szolgálatra vezette. Most fájdalmas a csend, a 
szemem szinte kutatja, amikor elhaladok a háza előtt, 
hogy merre lehet. Hirtelen távozott közülünk, élete 
példája viszont itt maradt velünk.

Családtagjai mellett volt kollégái és tanítványai is 
gyászolják. Harminckét esztendeig tanította betűve-
tésre, olvasásra és számolásra a kisdiákokat. 1992-
ben ment nyugdíjba a herceghalomi iskolából, ahová 
sokszor gyalogosan, még a hóvihar idején is ren-
dületlenül és pontosan átjárt. Született pedagógus 
volt – emlékezik róla tanítványa, őt a pályán is követő 
Schubert Erzsébet az egyik legnagyobb közösségi portálon közzé-
tett bejegyzésében. „Szeretetteljes szigorral terelgette, oktatta a 
rábízott kis nebulókat. A szekrényében példás rendben sorakoztak 
a füzetek és az ollók a befőttesüvegben. Szabályos gyöngybetűk-
kel írt a táblára, a bizonyítványok még most is őrzik a keze nyomát 
– írja Szegfű Ibolyáról a korábban a biai általános iskolában is tanító 
pedagógus. – Minden pillanatban nevelt, formált minket. Nem-
csak a tananyag átadásával, hanem személyiségével, rendszere-
tetével. Emlékszem, amikor télen hazafelé indultunk az iskolából, 
saját kezével egyesével igazította meg a sapkánkat, gombolta 
be a kabátunkat, hogy nehogy megfázzunk az úton. Ilyen volt Ő! 
Ízig-vérig tanító néni, akit soha nem fogunk elfelejteni!”

Emléke most már mindig ve lünk él.
NÁNÁSI-KÉZDY TAMÁS

Ízig-vérig 
tanító néni, 

akit soha 
nem fogunk 
elfelejteni! VAKCINAAKCIÓ 

Miként az köztudott, a Biatorbágyi 
Egészségház idén március 11-e óta 
oltópontként is működik. A Bia-
torbágyi Körkép áprilisi számában 
megírtuk, hogy miként indult a 
munka, a lapzártáig hányan kaptak 
Covid19 elleni védőoltást. Folytatva a 
statisztikát, számot adunk arról, hogy 
április 21. és 25. között ötszáz főnek 
a Moderna vakcinával való első oltása 
történt meg, illetve a még március-
ban Pfizerrel oltott négyszázharminc-
két fő második oltására került sor.

Az oltóponton továbbra sem tu-
dunk oltásra jelentkezőket fogadni, 
a központi listáról várjuk és kapjuk az 
oltásra regisztráltak nevét, adata-
it. Köszönjük a lakosság türelmes 
és fegyelmezett magatartását, a 
szakemberek és segítőink munkáját 
az oltóponton! A védőoltás életet 
menthet, és már egy oltás is jelen-
tősen csökkenti a betegség súlyos 
lefolyásának kockázatát. Kérjük, ha 
még nem tették meg, regisztráljanak 
a védőoltásra a Vakcinainfo.gov.hu 
oldalon.

Az oltottság a járványügyi elő-
írásokon (maszkviselés, közösségi 

távolságtartás betartása, illetve a 
tömeg, valamint a nem kellő módon 
átszellőztetett helyek kerülése) nem 
változtat! Kérjük, ezeket továbbra 
is tartsák be! Mindannyiunk egész-
ségének megóvása érdekében a 
potenciálisan fertőző hulladékot 
(például papír zsebkendő, szájmaszk, 
gumikesztyű, ételmaradék) zárt cso-
magolásban helyezzük a gyűjtőtartá-
lyokba. Ez jó alkalom a már használt 
zacskók újrafelhasználására.

Az oltási program további gyor-
sítása érdekében elindult egy online 
időpontfoglaló oldal, amelynek 
segítségével a Sinopharm és adott 
időpontokban a Pfizer és az AstraZe-
neca vakcina felvételére nyílik 
lehetőség, kifejezetten a kórházi 
oltópontokon. Ezen minden már 
korábban regisztrált állampolgár 
egyszerűen és gyorsan foglalhat 
magának időpontot. Az időpontfog-
laló honlap az Eeszt.gov.hu oldalon 
érhető el. A Vakcinareg.neak.gov.hu/
regisztracio oldalon pedig ellenőriz-
heti regisztrációjának státuszát.

A kórházi oltópontok mellett a 
háziorvosoknál is folytatódik a vak-

cina beadása. Kérjük, hogy ha már 
foglalt online időpontot a kórházi 
oltópontra, és ezt követően hívja önt 
a háziorvos, akkor jelezze, hogy már 
van időpontja kórházi oltásra, így a 
háziorvos másnak tudja felajánlani a 
vakcinát.

Köszönjük, hogy ön is beoltatja 
magát. Arra kérjük, győzzön meg er-
ről másokat is! Az oltás életet ment.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
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CSALÓK A NETEN 
Illegális halászok – ja nem, adathalászok, tehát illegális tevékenységet folytató ügyeskedők. Az utób-
bi hónapokban számosan kaptunk olyan SMS-t, amelyben különböző adatainkat kérik, elsősorban 
pénzügyi szolgáltatásokat ígérve. Szabó Zoltán Biatorbágyon élő IT-biztonsági szakember rávilágít a 
próbálkozásokra és a védekezés lehetőségeire. (A szerk.)

– Most mi a tipikus, mivel próbál-
koznak a csalók?

– A legáltalánosabb adat-
halász-próbálkozás valamilyen 
pénzintézet, szolgáltató nevében 
megkeresni a potenciális áldoza-
tokat. Ennek a csatornája a leg-
gyakrabban elektronikus levél, de 
mint látjuk az utóbbi nagy tömegű 
SMS-próbálkozás alapján, a csa-
torna bármilyen lehet, e-mail, 
SMS, közösségimédia-üzenettől az 
ügyfélszolgálati telefonnak álcázott 
híváson át a személyes megkeresé-
sig. A cél természetesen a pénz- és 
adatszerzés. Pénzként főleg bank-
kártyaadatokra gondolok, a sze-
mélyes adatok megszerzése pedig 
későbbi célzott tevékenységhez, 
kéretlen reklámokhoz vezet.

– Hogyan lehet ezeket az e-maile-
ket, SMS-üzeneteket felismerni?

– Szerencsére jelenleg még egy-
szerű ezek felismerése, ha az ember 
odafigyel. A küldő telefonszáma, 
e-mail-címe, az üzenetben megtalál-
ható pontatlanságok, a sokszor fur-
csa, de mindenképpen gyanakvásra 
okot adó linkek az üzenetben mind 
lehetőséget adnak erre. Rengeteg 
példa van ezekre számos oktatóol-
dalon, de a szolgáltatók is gyakran 
felhívják rájuk a felhasználók, ügyfe-
lek figyelmét. Korábban gyakori volt, 
hogy az először külföldön megjelenő 
csalás szövegét fordítóprogrammal 
„magyarították”, így egyből feltűn-
hetett a csalás – kinek ne szúrna 
szemet egy bank értesítőjében a 
„maga lenni fontos” vagy más vicces 
kifejezés. Azt minden ügyfélnek 
tudnia kell, hogy egy bank nem kér 
telefonon vagy e-mailben belépési 
vagy számlaadatokat.

– Mi a teendő, ha ilyen üzenetet 
kapunk?

– Természetesen a csaló üzenet 
törlése. De a legjobb gyakorlat, ha 
ilyenkor értesítjük a hivatkozott szer-
vezetet. Munkahelyi eszköz, tele-
fonszám, e-mail-cím esetén pedig a 
munkáltatót, a közvetlen vezetőt és 
az informatikai biztonsággal foglal-
kozó szervezeti egységet, felelőst is. 
Nagyon hasznos az is, ha a család-
tagokat, rokonokat – kiemelten az 
idősebbeket – is figyelmeztetjük a 
veszélyre.

– Ha megtörtént a baj, mit tehe-
tünk?

– Ez a „bajtól” függ. Nem mind-
egy, hogy egy e-mail-linkre kattin-
tottunk, ahol belépési adatokat, 
esetleg a bankkártyaadatokat 
sikerült megszerezni, vagy egy 
SMS-ben érkező linkre klikkeltünk, és 
kártékony program került a telefo-
nunkra. Az utóbbi esetben, és ez 
jellemző a FluBot SMS-kampányra, 
a telefon gyári alaphelyzetbe állítása 
– természetesen előtte a szükséges 
adatokat menteni kell – a legjobb 
megoldás. Belépési vagy pénzügyi 

adatok esetén pedig a fiók azonnali 
ellenőrzése és a belépési adatok 
módosítása, banki adatok meg-
adása esetén pedig a pénzintézet 
azonnali tájékoztatása, sőt akár a 
bankkártyánk letiltása a megoldás. 
Ezért sokkal jobb, ha nem utólag kell 
küzdeni a helyreállítással, hanem 
egyszerűen megpróbálunk nem 
beleesni a csalók hálójába.

– Van remény arra, hogy valaha 
eltűnik ez a világból?

– Nem gondolom, hogy lesz 
ilyen. Csalók, rosszindulatú figurák 
voltak és lesznek. Ahogy fejlődnek 
az eszközeink, úgy változnak a köny-
nyű pénzszerzésre vágyók eszközei 
is. Ahogy korábban bezártuk az 
ajtót, és próbáltunk nehezen feltör-
hető zárakat használni, úgy kell az 
informatikai eszközeinket biztonsá-
gosabbá tenni, és ahogy odafigye-
lünk arra, hogy bezárjuk az ajtót, úgy 
oda kell figyelnünk az eszközeink 
biztonságára és saját biztonságunk-
ra az online térben is.

A Völgyhíd Televízió  
telefonos interjúja nyomán

HIRDETÉS 23
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Közérdekű telefonszámok
Orvosi ügyelet: 23/310-125 • Egészségház: 23/534-560 • Fogorvosi ügyelet: 20/562-7593 • Tűzoltók: 23/524-570 • 
Körzeti megbízott: 30/989-5142 • Közterület-felügyelő: 20/528-6900 • Polgármesteri hivatal: 23/310-174 • Budakeszi 
Járási Hivatal: 23/535-710 • Családsegítő szolgálat: 30/337-4779

HÍREK, INFORMÁCIÓK
SEGÍTHET AZ 1%-KAL
Itt a személyijövedelemadó-bevallá-
sok benyújtásának időszaka. 
Kérjük, ne feledje, hogy adójának 1 
százalékát felajánlhatja Biatorbágyon 
működő közhasznú civilszervezetek-
nek is. Kérjük, éljen a lehetősséggel, 
és erősítse a helyi civilszervezeteket!

A 2021-ben támogatásra jogosultak 
listája (a biatorbágyi közhasznú ci-
vilszervezetek nevei és adó számai)
• Aranyalma Magyar Műveltség 

Egyesület: 18715266-1-13
• Biai Református Templomért 

és Gyülekezetért Alapítvány: 
19182432-1-13

• Biai Szent Anna Karitatív Alapít-
vány: 18688973-1-13

• Biatorbágy és Környéke Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete: 
18680377-1-13

• Biatorbágy Közművelődéséért 
Alapítvány: 18523434-1-13

• Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület: 18661710-1-13

• Biatorbágyi Diákokért Nebuló Ala-
pítvány: 18625567-1-13

• Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde Gyermekeiért Alapít-
vány:18521573-1-13

• Biatorbágyi Hagyományőrző Egye-
sület:18681756-1-13

• Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar 
és Füzes Népi Tánc Együttesért 
Alapítvány: 19179021-1-13

• Biatorbágyi Polgárőrség és  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  
18724068-1-13

• Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület: 
19174617-113

• Biatorbágyi Tiefe Wurzeln  
(Mély Gyökerek) Alapítvány:  
18688540-1-13

• BiKE Biatorbágyi Természetba-
rát és Kerékpáros Egyesület: 
18660984-1-13

• Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány: 
18687491-2-13

• Egészséges Biatorbágyért Köz-
hasznú Egyesület: 18690950-1-13

• Foci-Tanoda Alapítvány:  
18494156-1-13

• Kutyahegyi Fejlesztő és Környe-
zetvédő Közhasznú Egyesület: 
18699227-2-13

• Magyar Fatshani Wing Chun 
Harcművészeti Sportegyesület: 
18829156-1-13

• Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete: 19170039-2-13

• Mancs-Rancs Állatmentő Alapít-
vány: 18705645-1-13

• Ohmüllner Márton Alapítvány: 
18708394-1-13

• Örökmozgó Alapítvány:  
18692639-1-13

• Pászti Miklós Alapítvány: 
19186168-1-13

• Peca-tó Sporthorgász Egyesület: 
19624167-1-13

• Peter Cerny Alapítvány:  
19010289-1-42

• Szakály Mátyás férfikórus: 
18692660-1-13

• Turwaller Stammtisch Német 
Nemzetiségi Kultúráért Egyesület: 
18709034-1-13

ÖSSZEFOGÁS A KÖZÖSSÉGÉRT
Az önkormányzat a helyi közössé-
gek megerősítése érdekében 85 
százalékos mértékben támogatja az 
önszerveződő lakosok, csoportok, 
egyesületek olyan felújító, építő 
beruházásait, amelyek a közösség 
érdekeit szolgálják. Az Összefogás 
Építési Alap pályázati kiírása a Biator-

bagy.hu oldalon olvasható. Beadási 
határidő 2021. június 1., 16 óra.

IDÉN IS SZÉPÍTSÜNK!
Az önkormányzat által szervezett 
kedvezményes lakossági virágpiac 
május 15-én, szombaton 7-től 12 
óráig lesz a Faluház udvarán (bejárat 
a Café Chaplin terasza felől). A piac-
téren tartózkodás módját, a virágok 
vásárlásának és átadásának rendjét 
a hatályos veszélyhelyzeti szabályo-
zás határozza meg, amely a vásár 
helyszínén olvasható lesz.

Az akció célja a település közterü-
leteinek szépítése. A biatorbágyiak 
a lakcímkártyájuk felmutatásával 
150 Ft/tő áron juthatnak hozzá 
személyenként maximum ötven 
palántához. Kérjük, hogy a növénye-
ket közterületre vagy a közterületről 
jól látható telekrészre, balkonra, 
ablakokba ültessék ki, ezzel szolgálva 
Biatorbágy virágos megjelenését.

A virágpiacon vásárolt növények 
elhelyezését az önkormányzat figye-
lemmel kíséri, és a legügyesebb, leg-
kreatívabb kertészkedők kompozíciói 
eséllyel indulnak A legszebb porta 
versenyen.

Palántaválaszték: bársonyvirág, 
begónia, bojtocska, hamvaska, 
kakastaréj, kerti verbéna, lobélia, 
napvirág, mézvirág, paprikavirág, 
petúnia, pistike, porcsinrózsa, tiha-
nyi levendula, vinka. 

Kérjük, a virágok elszállításához 
gondoskodjon saját ládáról vagy 
kosárról!

Fontos, hogy a lakcímkártyáját 
hozza magával, mert csak ennek 
felmutatása után válik jogosulttá a 
kedvezményes vásárlásra.

TŰZOLTÓAUTÓ AZ IFJAKNAK
A Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzé-
si Klub a Facebook-oldalán jelentette 
be, hogy az adományokból és régi 
eszközök értékesítéséből sikerült 
megvásárolniuk egy tűzoltóautót.
„Reményeink szerint az IFA tűzoltó-
autón ismét generációk fogják meg-
tanulni a tűzoltás alapjait. Továbbra 
is várjuk a tizenkét év feletti biator-
bágyi lányok és fiúk jelentkezését, 
akik elhivatottságot éreznek a „kék-
lámpás” hivatások (rendőr, mentő, 
tűzoltó) irányában, vagy csak sze-
retnek szerelgetni, jó társaságban 
lenni” – olvasható a bejegyzésben.

NYITVA, DE MÁSKÉNT
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat adománypontja 
új nyitvatartással üzemel: kedden és 
csütörtökön 15-től 18 óráig (telefon-
szám: 70/504-2808).

NÉPSZERŰ PROGRAMOK
A művelődési központ Facebook-ol-
dalának követői meghaladták az 
ötezret, egyre többen fedezik föl 
az év elején indított YouTube-csa-
tornát és az Instagram-felületet is. 
Szép számú megtekintőt vonzanak 
az Irodalmi teaházacska értékes és 
érdekes előadásai Kiss Eszterrel. 
Szintén népszerűek Landgráf Kata-
linnak, a szövőszakkör vezetőjének 
oktató videói, valamint Ujváry Gabri-
ellának, a Kertbarát Kör vezetőjének 
tanácsai. Sokak kedvence dr. Konta 
Ildikó léleképítő útmutatásai is.

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS 
ÚJRATÖLTVE
A Biatorbágyi Karikó János Könyv-
tárban ismét elindult a könyvcso-
mag-összeállító szolgáltatás.

Könyvcsomagok összeállítása 
kérhető: hétfő, 10–12 és 13–15 óra; 
kedd, 10–12 és 13–15 óra; csütörtök, 

15–18 óra; péntek, 10–12 és 13–15 
óra. Telefon: 23/310-028, 70/507-
5510; e-mail: konyvtar@biatv.hu; 
konyvtar@biatorbagy.hu. Szemé-
lyesen: a kapun lévő postaládába 
bedobott cédulával.

A szolgáltatás kizárólag időpont-
foglalás útján vehető igénybe, a 
könyvcsomag az udvaron, a belső 
ajtónál vehető át. A kölcsönzéssel 
kapcsolatos további részletek a 
könyvtár honlapján olvashatók.

STOP AZ ÉGETÉSNEK
Az önkormányzatnak A kerti hulladék 
nyílt téri égetéséről szóló rendele-
te szerint június 1-jétől tilos a kerti 
hulladék égetése. A rendelet területi 
hatálya a Biatorbágy közigazgatási 
területén levő magántulajdonban 
álló ingatlanokkal határos közterüle-
tekre, valamint a magántulajdonban 
álló ingatlanokra terjed ki.

INKÁBB BRINGÁZZ!
Áprilistól októberig országos online 
kampánnyal népszerűsíti a hétköz-
napi bringázást a Magyar Kerékpá-
rosklub. A koronavírus-járvány miatt 
döntöttek úgy, hogy idén is a ha-
gyományostól eltérő módon hívják 
fel a figyelmet a kerékpározásra. Az 

idei esemény jelmondata: „Inkább 
bringázz!”

A Magyar Kerékpárosklub az Aktív 
Magyarország program támogatásá-
val részben azokat igyekszik meg-
szólítani, akiknek a bringázás eddig 
csak hobbit, sportot vagy hétvégi 
kikapcsolódást jelentett, részben 
pedig a kerékpáros munkába járás-
ra nyitott cégeknek és vállalkozá-
soknak, a kerékpáros közlekedést 
fontosnak tartó önkormányzatoknak 
szeretne segítséget nyújtani ah-
hoz, hogy igazán kerékpárosbaráttá 
váljanak. 

Mert kerékpárral nemcsak gyor-
sabban, olcsóbban, egészségeseb-
ben, fenntarthatóbb módon és jobb 
kedvűen, de a vírusos megfertőződés 
kockázatát is minimalizálva juthat el 
úti céljához mindenki – olvasható a 
kerékpárosklub közleményében.

ADD AZ ADATOD!
A Statek Statisztikai Elemző Köz-
pont Kft. fényképes igazolvánnyal 
rendelkező kérdezői felméréseket 
végeznek a munkaerő, az utazási 
szokások és a háztartások informá-
ciós és kommunikációs technológiai 
eszközhasználata tárgykörökben. 
A járványügyi helyzetre tekintettel az 
adatszolgáltatók telefonon keresztül 
is adhatnak válasz.

Egyes adatgyűjtések esetében 
kérik, hogy a kérdőívek webes kitöl-
tési lehetőségét részesítsék előny-
ben. A felmérés további részleteiről 
a Biatorbagy.hu/hirek oldalon lehet 
tájékozódni.
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VOLT (VAN), LESZ! 
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányossá-
gom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz 
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek 
javára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a 
föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor)

Gyermeknap. Május utolsó vasárnapja róluk, a gyerekek-
ről szól. Nem; az év minden napja róluk szól, gyerme-
keinkről, unokáinkról, csak május végén jó nagy „fel-
fordulást” szervezünk számukra, természetesen pozitív 
megközelítésben. Itt aztán jól kitombolhatják magukat, 
örülhetnek a pajtásoknak, a napsütésnek, az önfeledt 
szabadságnak.

Igen, mostanság másként mérjük az örömforrásokat, 
mert hát nyakunkon a pandémia, s a szabadság helyett a 
korlátok jutnak mindannyiunknak, megviselve gyereket, 
felnőttet. Így idén sem lesz Füzes-parti parti, a közös öröm-
ködés – reméljük, utoljára – elmarad, de marad a családon 
belüli élménynyújtás, estleg szerény ajándék, meglepetés.

Becsüljük meg, mert ez sem kevés! – ugye, gyerekek?
KIRÁLY FERENC
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Leírhatatlan, nincsen rá szó. Mert ok nélkülinek tűnik, ebből adódóan fel-
foghatatlan. Sorakoznak az elménkben a nagybetűs miértek, és nem lelünk 
választ. A gyászolók között akadnak olyanok, akiknek van mibe kapaszkodni 
ezekben az elárvult napokban, hónapokban, vannak, akiknek nincs, de egy 
biztos: segítenünk kell a gyászolóknak a trauma feldolgozásában.

Hogyan közelítsünk a hozzátartozók érzelmeihez? A hozzátartozók hihe-
tetlenül nehéz időszaknak néznek most elébe. Különbözőképpen reagálunk 
bizonyos szituációkban, ezért nincsen arra vonatkozó iránymutatás, hogy mi 
a „normális” reakció ilyenkor. Egyet biztosan állítanak a szakemberek: akár-
milyen szélsőségesen is reagál a hozzátartozó, az normálisnak mondható. 
Akkor van baj, ha ez az állapot fennmarad. A gyászmunka fontos, mert ennek 
hiányában a trauma feldolgozatlanul fennmarad, ami mély depresszióhoz 
vagy pszichoszomatikus megbetegedéshez is vezethet.

Félelem, szorongás, bűntudat. Ezek az érzések hatják át a gyászolók gon-
dolatait. Visszatérő képek, a kórházi utolsó napok, pillanatok emlékei, közös 
élmények újraélése, a „mi lett volna, ha…” érzése gyötri őket.

Ne beszéltessük a gyászolót az őt ért tragédiáról, mert az traumatizál. 
Csak legyünk mellette, hallgassunk meg annyit, amennyit ő képes megoszta-
ni velünk. Kevés kérdést tegyünk fel!

„Miért pont ő halt meg?” „Ha nem járok fel rendszeresen hozzá, akkor 
most nem lenne halott…” „Ha korábban megkapja az oltást, akkor még most 
is élne…” Ezek kőkeményen elménkbe hasító felismerések, jön az önvád, a 
bűntudattal teli gondolatok, amelyek szüntelenül gyötörhetik a gyászolókat. 
Ezzel kapcsolatosan annyit tehetünk, hogy erősítjük bennük a hitet, hogy 
mindennek megvan az egészen pontos oka, hogy mi miért pont úgy történik 
és nem másképp. A gyászmunka alatt és azt követően az elfogadás képes-
ségének van nagy szerepe, valamint annak, hogy abból, ami történt, mi az, 
amit továbbviszek magammal. Mert akarva-akaratlanul mindent megváltoztat 
bennem ez a történés.

Főzd meg, süsd ki!

TÜKÖRTOJÁS  
FŰSZERES PARADI-
CSOMSZÓSZBAN, 
SPÁRGÁVAL
Hozzávalók: 4 tojás, 3-4 aszalt paradicsom, 
2-3 spárga, hámozott paradicsom, balzsam-
ecet, 1-2 gerezd fokhagyma, olaj, só, bors, 
friss zöldfűszerek (bazsalikom, kakukkfű, 
petrezselyemzöld).

Elkészítés: A spárgát kevés olajon átfuttat-
juk, majd félretesszük. A fokhagymát kevés 
olajon elkezdjük pirítani, majd hozzáadjuk az 
aszalt paradicsomot, a hámozott paradicso-
mot és a zöldfűszereket. Fűszerezzük sóval, 
borssal. Pár percig főzzük. A paradicsom-
szószba kis mélyedéseket készítünk, és be-
leütjük a tojásokat. 200 fokosra előmelegí-
tett sütőben kb. öt perc alatt készre sütjük. 
A korábban elkészült spárgával tálaljuk.

Fehérre fekete

MILYEN HOSSZÚ EGY  
SAKKPARTI? 
A legtöbb versenyparti a negyven-hatvan lépés(pár) között ér vé-
get, négy-öt óra játék után. A hátrányban lévő fél általában feladja a 
kilátástalan küzdelmet. Nagyon ritka, már-már tiszteletlenség mattig 
játszani. Minél magasabb szintű játékosok játszanak, annál kisebb 
hátrány is elég a feladáshoz. Kezdők büszkén játszanak akár vezérhát-
ránnyal is.

A legrövidebb versenyparti az 1984-ben Fehértemplomban (Bela 
Crkva, Szerbia, Vajdaság) játszott Đorđević–Kovačević-játszma volt, 
amely a következő három lépésből állt: 1. d4 Hf6 2. Fg5 c6 3.e3?? 
Va5+ és világos látva, hogy elveszti a g5-ön álló futót, feladta a játsz-
mát. (A kérdőjel a gyenge lépést jelzi.) Ugyanez a lépéssorrend más 
partikban is előfordult, példát adva, hogy a vízszintes fenyegetéseket 
milyen könnyű elnézni.

Én – gondolom, sok sakktársammal együtt – úgy tudtam, hogy a 
legrövidebb parti a következő volt:

1. d4 Hf6 2. Hd2 e5 3. dxe (az x ütést jelent) Hg4 4. h3 He3!! Vilá-
gos feladta, mert a huszár elkapta a vezért. Ha leüti az f gyalog, akkor 
Vh4 mattig vezet.

És végül a jelenlegi legjobb magyar, Rapport Richárd nagymester 
ötlépéses fojtott mattja: 1. e4 c6 2. Hc3 d5 3. Ve2 dxe4 4. Hxe4 
Hd7?? 5.Hd6# (# – matt).

A legtöbb lépéspárból álló játszmát 1989-ben Belgrádban 
játszotta Ivan Nikolić és Goran Arsović. A játszma a 269. lépésben 
döntetlenül végződött 20 óra 15 perc játék után. Ezt a partit most 
nem jegyzem ide le. A leghosszabb parti huszonnégy és fél órán 
keresztül zajlott!

A májusi feladványok témája a fojtott matt. Ha a királyt közel 
„légmentesen” körbeveszik saját figurái, egy jól irányzott huszár-
sakk könnyen véget vethet a partinak (lásd a Rapport-partit). Ál-
talánosságban elmondhatjuk, hogy zárt állásban, ahol a gyalogok 
„össze vannak tolva”, az ugró huszár erős figura, erősebb, mint a 
futó. Nyílt állásban meg általában a futó erősebb.

Az 1. feladat a „klasszikus”, a 2. Kaszparov gyönyörű kombiná-
ció ja, a 3. pedig Spielmann örökzöldje 1935-ből. RUIP JÁNOS

1. feladat, világos lép. 1 pont 2. feladat, sötét lép. 2 pont 3. feladat, világos lép. 3 pont

A közeli 
hozzátartozóktól a 
gyászoló az érzelmi 

kötődés okán sokkal 
könnyebben elfogadja 

a segítséget.

HOGYAN VISZONYULJUNK A GYÁSZHOZ? 
Mindannyiunkat mélyen megrendít az egész világot átható rengeteg halálhír, amelynek számossá-
gáról nap mint nap tájékoztatást kapunk, bárhova tekintünk. Köztük saját hozzátartozóink, ismerő-
seink és árván maradt gyermekek tragédiája.

A cél a pszichés stabilizálódás, 
a feszültségoldás és a feldolgozás 
segítése. A túlzott gondoskodás és 
a segítség erőszakolása a visszájára 
is elsülhet. Viszont a közeli hozzá-
tartozóktól a gyászoló az érzelmi 
kötődés okán sokkal könnyebben 
elfogadja a segítséget. A veszteség 
élményének feldolgozását azonban 
nem szabad siettetni! A gyászidő 
általában fél–egy év közé tehető. 
Közeli hozzátartozóként ha egy 
éven túl is azt látjuk, hogy a gyá-
szoló megrekedt a trauma feldol-
gozásában, akkor mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy 
szakemberhez irányítsuk őt, hiszen 
ezzel tudunk a legtöbbet segíteni 
neki.

Hogyan segíthetnek a tágabb 
környezetben élők? A gyászolók 
munkatársai, szomszédok, Face-
book-ismerősök figyelmét felhívják 
a szakemberek, hogy együttér-
zésük és segítségnyújtási vágyuk 
akár ellentétes hatást is kiválthat 
a gyászolók lelkében, félelmet, 
ijedtséget generálhat bennük. Erre 
is fel kell készülni. Az ő esetükben is 
fontos, hogy semmiképp se hagy-
ják figyelmen kívül a gyászolót és 
a fájdalmát, és biztosítsák őt arról, 
hogy mellette állnak, szívesen segí-
tenek neki.

KOLOS KRISZTINA
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését e-mailben kérjük eljuttatni az f.kiraly@t-online.hu címre május 28-ig. A helyes megfejtést be-
küldők között könyvajándékot sorsolunk ki, amelyet postán küldünk el, ezért kérünk minden beküldőt, hogy tüntesse 
föl a postacímét is. A megfejtést és a nyertes nevét a következő lapszámunkban közöljük. Az áprilisi feladvány megfej-
tése: Ki a szabadba, látni a tavaszt! Meglátni a természet színpadát! A könyvjutalmat Kis Bálint nyerte. Gratulálunk!

Olvasd el!

TÖRŐCSIK MARI EMBERKÖZELBEN
Bérczes László könyve a művésznőről

A  legendás színésznő gazdag életútját bemutató könyvet ajánlunk ebben a hónapban a Karikó János 
Könyvtár állományából, Törőcsik Mari – Bérczes László beszélgetőkönyve címmel, sajnos szomorú 
apropóból. Múlt hónapban vett végső búcsút a művésznőtől szűk körben a családja.

Bérczes László és Törőcsik Mari beszélgetésbe merülnek, egészen hétköz-
napi és néha filozofikus kérdéseket is körüljárva. Az alcím ugyanis ebben az 
esetben pontos, a két beszélgetőtárs a napon üldögélve, sört iszogatva osztja 
meg gondolatait egymással régi mozis élményekről, a Nagykert rózsafáiról, 
a velemi diófáról és a cannes-i életműdíjról, de akár a szomszéd Margitkáról és 
az angolkisasszonyokról. Szóba kerülnek pályatársak és mesterek, és ugyan-
úgy szólnak Zsótér Sándorról és Alföldi Robertről, mint Grigorij Konszkijról és 
Anatolij Vasziljevről. Céljuk nem az események tökéletes felidézése, hiszen ők 
is tudják, emberek vagyunk, az emlékezet pedig csalóka dolog. Inkább csak az 
élmények okozta érzéseiket szeretnék megosztani egymással, a tapasztalato-
kat, és a könyvet elolvasva, a beszélgetésbe belehallgatva mi is többet tudha-
tunk meg a színésznőről, az emberről, a nőről, arról, hogyan teltek a minden-
napjai, miben lelte örömét a színházban és a színpadon kívül.

DIRDA ORSI, KJK

Futsal

LÁNYOK TEREMBEN 
Talán nem mindenki tudja, hogy a Viadukt SE labdarúgó-szakosztályának női csapata is van. Szabó 
Dorottya és Zágonyi Barbara az utánpótlás-válogatottságig jutott, míg Kalotai Eszter hozzájuk ha-
sonlóan már bemutatkozott a magyar első osztályban. Mindhárman a Viadukt SE-ben ismerkedtek 
meg a labdarúgás alapjaival. A lányoknál Kungl Vilmos utánpótlásedző (képünk a 32. oldalon) felel a 
szakmai munkáért.

– Mióta tevékenykedsz a csapatnál, hány éves kortól 
kereshetnek meg minket a focizni vágyó fiatal lányok?

Kungl Vilmos: Szeptemberben kezdtük el a közös 
munkát a lányokkal. Az első alkalommal mindössze öt 
főnek tartottam edzést, de a létszám mára a háromszo-
rosára duzzadt. Általános iskola felső tagozatos tanulók 
(11–15 éves korosztály) látogatják a foglalkozásokat, akik 
hihetetlen sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Kedden 
és csütörtökön edzünk a csajokkal, többségük most 
találkozott először a sportággal. Az alapoktól kezdtük, de 
mivel a lányok nagyon motiváltak, sokat dolgoznak, ezért 
az előrelépés szemmel látható. Nagyon jó hangulatúak 
az edzések, jó kis kollektíva alakult ki. Az út elején járunk, 
a csapat „vevő” a közös munkára, tehetséges játékosok 
alkotják a társaságot, és bízom benne, hogy lesznek 
olyanok, akik az említettekhez hasonló eredményeket 
érhetnek el.

– A jelenlegi csapatból akadt már olyan játékos,  
akit a felnőtt-futsalegyüttesünk figyelmébe ajánlottál?

K. V.: Ha a lányok ilyen tempóban fejlődnek, hama-
rosan eljöhet ez az idő, de most még nem tartunk itt. 
Lépésről lépésre haladunk, hogy a jövőben egy igazán 
sikeres szakosztály legyen a leánylabdarúgás Biatorbá-
gyon. Egy olyan közeg, ahova jó tartozni. S ha már szóba 
került: Ferenczi Anna vezetőedző és segítője, Bozsik 
Nikolett irányításával jelenleg a másodosztályú bajnok-
ság középmezőnyének élbolyában szerepelnek futsalos 
hölgyeink.

– Niki, mikor kerültél Biatorbágyra, milyen a közös-
ség, hogyan értékeled a felnőttfutsalt?

Bozsik Nikolett: 2017-ben alakult meg Ferenczi 
Anna vezetésével Biatorbágyon a női futsalcsapat; 
alapító tagként elsők között csatlakoztam az együttes-
hez. Ferenczi Anna, Pezsi a kezdetektől fogva a legjobb 

A futsalos hölgyek
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Bátorítjuk a lányokat, hogy vágjanak bele a labdarúgás rejtelmeibe, és vegyék fel a kapcsolatot edzőinkkel a következő 
elérhetőségeik egyikén: Kungl Vilmos, kungl.vilmos.viaduktse@gmail.com, 30/237-4686; Bozsik Nikolett, bozsik.nikolett.
viaduktse@gmail.com, 30/411-6072; Ferenczi Anna, ferenczi.anna.viaduktse@gmail.com, 30/196-7401.

tudása szerint edzi és vezeti a csapatot. Az évek során 
érkeztek és mentek is el játékosok, de a csapat magja 
megmaradt, nagyon jó közösséget alkotva. Ferenczi 
Anna munkáját segítve a női futsalcsapat mellett három 
évet az utánpótlásnál tevékenykedtem. Először az 
U8–9-es korosztálynál, majd később az U10–11-eseknél. 
Csapatunk négy éve versenyez a női másodosztályban, 
és majdnem minden bajnoki évben a középmezőnyben 
végeztünk. A most folyó bajnokság elején sikerült erő-
síteni keretünket, így ha a még előttünk álló két 
mérkőzést megnyerjük, akár a harmadik helyre 
is odaérhetünk.

– Ugyan még nem Biatorbágyon, de mi-
lyen gyakran vannak edzéseitek? Megfelelő 
felkészülést biztosít ez a bajnoki mérkőzések 
tempójához?

B. N.: Nagyon várjuk már, hogy Biator-
bágyon játszhassunk saját környezet-
ben, igaz, az edzéslehetőségek így 
is tökéletesen biztosítva vannak 
számunkra a törökbálinti Aréna 
futsalpályáján, heti két alka-
lommal: hétfőn 19.30-tól 21 
óráig, szerdán 20-tól 21.30-ig. 
Természetesen itt rendezzük a 
hazai bajnoki mérkőzéseket is. 
Az egyesület emellett biztosítja 
számunkra a megfelelő felszerelé-
seket és az utazáshoz a buszokat.

– Hány éves kortól debütálhat egy fiatal lány nálatok? 
Láttatok az utánpótlásunkban olyan tehetséget, akit 
szívesen pályára küldenétek egy tétmérkőzésen?

B. N.: Tizenöt éves kortól szerepelhet a női futsalmá-
sodosztályban utánpótlás-játékos. Igen, vannak tehet-
séges játékosok, akiket edzéseken, majd később mérkő-
zéseken is szívesen látunk. Kungl Vilmos remek munkát 
végez, remélem, hogy évről évre egyre több játékost 

tudunk majd beépíteni a női futsalcsapatunkba.
– Anna, neked mit adott ez a sportág? Mi-

ért választják a lányok a labdarúgást vagy a 
futsalt?

Ferenczi Anna: Mindig kedveltem a te-
remlabdarúgás. Amikor a futsal fogalmával 
megismerkedtem, egy új világ kezdődött 
számomra. A kis területen sokkal gyorsabb 
gondolkodást, cselekvést kívánó, technikás 

játék egyből rabul ejtett. 2015-ben el-
végeztem a futsaledzői tanfolyamot, 

azóta igyekszem minden infor-
mációt magamba szippantani és 

fejleszteni a tudásomat. Minden 
olyan lánynak ajánlom a futsalt 
vagy a nagypályás labdarúgást, 
aki szereti a labdajátékokat, a 
csapatsportot. Nem mellesleg 

egy jó társaságban életre szóló 
barátságok is kialakulnak.

SISA MÁRK

Atlétika

VITANIKA RÚDUGRÓ-KUPASOROZAT, 1. FORDULÓ
Öt éve dédelgetett álom vált valóra 
azzal, hogy idén rúdugró-kupasoro-
zatot rendezhettünk. A négy fordu-
lósra tervezett gyermek- és U14-es 
rúdugró-kupasorozat első fordulójára 
április 23-án került sor, zárt kapuk 
mögött.

Az öt egyesületből érkező ver-
senyzők a hideg és az erős oldalszél 
ellenére sok egyéni csúccsal és szép 
helyezésekkel távoztak. Az egyre 
gyarapodó résztvevői létszám azt 
mutatja, hogy a rúdugrás népszerű a 
gyerekek és az egyesületek körében 
is.

Gratulálunk tanítványainknak, akik 
hazai pályán sikerrel repültek át a léc 
fölött.

U10–U12 lány: 3. hely – Papp Eme-
se. U10–U12 fiú: 1. hely – Kerékjártó 
Dániel; 2. hely Méhringer Márton. 
U14 leány: 2. hely Lebics Orsolya; 3. 
hely Lasztamery Anna; 4. hely Papp 
Sarolta. U14 fiú: 8. hely Regős Ábel.

A részletes eredmények az Atleti-
ka.hu oldalon találhatók.

A kupasorozat második fordu-
lójára május 21-én kerül sor Biator-
bágyon, a Kolozsvári utcai pályán, 
remélhetőleg már nézők előtt.
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