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Az élõvilág védelmében

Szíveddel láss!
Az állatbarátok Assisi Szent Ferenc napján, október 4-én nemzetközi összefogással ünneplik az állatok világnapját! Tiszteletadás
ez az élõvilágnak. Elgondolkoztató, hogy társaink, az állatok
mennyi veszélynek és megpróbáltatásnak vannak kitéve, beleértve – sajnos – az emberi kegyetlenkedéseket is. Ez is aláhúzza, hogy
gondoskodó felelõsséggel tartozunk értük!
Életünk fontos része az ökológiai egyensúly fenntartása, a biológiai sokféleség megõrzése, míg nem késõ. Az állatvédelem egyben
az ember védelme is, mert csak harmóniában maradhat fenn az
élet, egymásra vagyunk utalva.
Közös a földünk és közös az életterünk! Az egyik állatmenhelyen olvastam a következõ feliratot: „Ki itt belépsz, szíveddel láss!”
A menhelyre került elhagyott és meggyötört állatok az emberhez
hasonlóan, vágyakoznak a szeretet után. Ezt tõlünk várják. A szeretet egy és oszthatatlan!
Vajon a mai kor emberének mindez mit jelent? Mennyit ér a humanitás? Albert Schweitzerrõl, a minden áldozatot vállaló orvosról köztudott, hogy embertársai példamutató segítése mellett jeles
állatbarát is volt. Példa erre egykori állatkórháza. A ma emberének
van mit tanulnia Albert Schweitzer életútjából.
Mahatma Gandhi pedig azt vallotta: „Egy nemzet nagysága és
erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban, ahogy az állatokkal bánik!”
Mi, állatvédõk azt szeretnénk, ha mind többen megfogadnák
Gandhi tanítását, s az élõvilág védelme nem érdem lenne, hanem
kötelesség!
Nagy László
állatvédõ egyesületi elnök
(Megjelent 1996. október 3-án az Esti Hírlapban.)

1% az állatvédelem javára!
Biatorbágy és Vidéke Állatvédõ Egyesület ezúton értesíti a lakosságot, hogy 2001. évben az
adófelajánlásokból 418 517 Ft-ot
kaptunk. Hálás tisztelettel õszintén
köszönjük mindazok jószándékú
felajánlását és segítségét, akik tevékenységünket és nemes céljainkat méltónak tartották a támogatásra. Legyen szándékuk a jövõben is példakép!
Az állatvédõ egyesület a kapott támogatást az elhagyott és mentésre került állatok folyamatos élelmezésére, gyógykezeléseire és
minden más szükségeire, így jelentõs részben a szükség szerinti
„ivartalanításokra” fordította. Ez a társadalmunk közügye is, ezért
nem lehetünk iránta közömbösek. Az ivartalanításhoz lakossági
felhívást, akciót is hirdettünk, ezzel segítve településünk lakóinak
az ivartalanítási kiadásait, fõképpen a rászorult kisjövedelmûeken
segítettünk. Ezt szívesen fogadták.
Egy kultúrállamban a természetes túlszaporulatra is megoldást
kell találni. Ez egy humánus beavatkozás, mely tudatossá vált a lakosság elõtt. Egyesületünk a kulturált és humánus állattartást védi
és tudatosítja. Közismertek a filmvetítéseink és elõadásaink.
A feladatok nagysága meghaladja az egyesület teherbírását,
ezért a jövõben is minden segítséget rászorulva várunk és õszintén
köszönünk.

Adószámunk: 18680504-1-13.
Tisztelettel:
Egyesületi Vezetõség

Október–novemberi programok
24-én 18–20.00: Elõadássorozat indul a fényterápiáról
csütörtökönként: október 31-én, november 7-én,
14-én, 21-én, 28-án, december 5-én, 12-én
25-én, 18.00: Fogalmazások – Keresztes Attila festõ, Tóth
József költõ, fotografikus, Zámbó Attila költõ, festõ és
Sipos S. Gyula író, festõ kiállításának megnyitója
November 9-én, 11 órakor: Tündüs Manó Bábszínháza:
A nyúl haragszik
15-én, 20 órakor: Jazzklub a www.gasthaus.hu-ban.
Fellép: K.T.L. trió (100 Folk Celsius).

Novemberi kiállítás
Bemutató a csökkent munkaképességû csoportok kézmûves
munkáiból

Várható tanfolyamok
Videotanfolyam hétközben, egyeztetés szerint.
Sakk gyerekeknek szombat délelõttönként:
Már 3. éve a kiváló szakember, Magyar Ottó nemzetközi
fidemester vezetésével sakktanfolyam (10 alkalom) indul a
Faluházban szombat délelõttönként. (Tanfolyamdíjas.)
Számítógép-kezelõi tanfolyam szombatonként:
A nemzetközi bizonyítványt adó képzésben az oktatás modulonként történik, rendkívül felkészült, felsõoktatásban is tanító oktatókkal. A tanfolyam idõpontja: szombat 8 órától a Faluházban. (Tanfolyamdíjas.)
Callenetic hetente két alkalommal hétköznap: nõi alakformáló torna, Kerti Mária gyógytornász vezetésével.
Balett és társastánc gyerekeknek, illetve felnõtteknek
igény szerint.
A programokról érdeklõdni lehet a Faluházban napközben
személyesen vagy a 310-636-os telefonszámon.

Felhívás
A Biatorbágyi Ökumenikus Mûvelõdési
Egyesület és az Erõs Várunk Alapítvány

Csendes Csodák
címmel istenes versmondóversenyt hirdet a Zsámbéki-medence
településein élõ gyermekek és felnõttek számára.
A verseny fõvédnöke: Evangélium Színház, Udvaros Béla
rendezõ, színigazgató.
A verseny idõpontja: 2002. november 30.
A verseny helyszíne: Herceghalomi Kulturális Egyházi Központ
A versenyen két szabadon választott vers elõadása kötelezõ.
Az elõadásokat a szakmai zsûri értékeli
az alábbi korosztályok szerint:
12–14 év, 14–16 év, 16–18 év, 18–24 év, 24–60 év, 60–112 év.
A zsûri elnöke Bánffy György színmûvész.
Díjazás korosztályonként értékes tárgyjutalmakkal, valamint a
helyezettek egy exkluzív CD-felvételen
vehetnek részt, amelyet a Roxound Hangstúdió ajánlott fel.
Jelentkezési határidõ: 2002. november 4.
További információ: Szádváriné Kiss Mária, (23) 310-636

