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Tisztelt Biatorbágyi Polgárok !
Mi, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület
polgármester- és képviselõjelöltjei köszönetünket fejezzük ki
a december 28-i idõközi önkormányzati választásokon való magas
részvételükért és a ránk adott, szintén magas számú szavazatokért.
Ígérjük, hogy megszolgáljuk
a választási eredményben kifejezett bizalmat.
Mindnyájuknak örömteli, békés, boldog új esztendõt és jó egészséget kívánnak
a Szövetség Biatorbágyért Egyesület megválasztott képviselõi és polgármestere
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SZORGALMASAN, MINT A HANGYA
Avagy akkor élvezzük az életünket, így választások után is ha nekilátunk és végezzük munkánkat ott, ahová helyeztek minket.
„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az õ útjait, és légy
bölcs! Nyárban szerzi meg kenyerét, aratáskor gyûjti eledelét”
(Példabeszédek 6:6,8).
A hangyák a világon a legszorgalmasabb élõlények. Egy-egy
hangya saját testsúlyának 52-szeresét is elbírja. Mintha egy 40 kg
súlyú fiú több mint két tonna súlyú terhet emelne föl.
A hangyák társas lények, õk csapatban és nem egyedül szeretnek élni. Vannak hangyabolyok 12 hangyával, de van olyan is,
amelyben 240 000-en élnek együtt. Egyik fajuk a levélszabó hangya. Téli táplálékul sok nagy magvat raktároznak el. Földalatti fészküket kamrákra tagolják petéik és lárváik számára, valamint a téli
eledel elraktározása és gombatenyészet számára. Napos idõben a
nedves magvakat a föld felszínére hozzák és ott teregetik ki, hogy ki
ne csírázzanak. Ezernyi különbözõ féle, fajta hangyát ismerhetünk,
kik mind-mind másfajta adottságokkal, de mégis közösen élik meg
sajátságos kis világukat. Salamon úgy mondja a Példabeszédekben, a hangyáknak nincs fejedelmük, sem vezérük, aki megparancsolná nekik, mit csináljanak. Van ugyan királynõjük, de az nem az
úrnõjük és mégis, anélkül, hogy bárki is hajtaná õket, a hangyák
lelkiismeretesen végzik munkájukat, ahogy kell.
Választások utáni napokban többen is kedvesen megszólítottak:
sajnálják, hogy nem kerültem be a testületbe. Itt is megszeretném

köszönni megkeresésüket, és azt a több mint ezer szavazatot
amellyel rám gondoltak. És a köszönet mellett itt szeretnék bátorítani mindenkit, miként a hangyák, mi is társas lények vagyunk, így
hát kisebb-nagyobb kulturális, politikai vagy társadalmi szervezetekbe, nem utolsó sorban gyülekezetekbe, akkor élvezzük leginkább az életünket, ha nekilátunk, és végezzük a munkánkat ki-ki a
maga talentumaival, lehetõségeivel. Ott és oda ahová az élet, vagy
most aktuálisan már a szavazás elmúltával a sport nyelvén szólva a
„nagy edzõ” helyezett minket. Úgy gondolom, ha kapunk elég erõt
és egészséget mindannyian segíthetünk, azoknak akik most a „nagy
csapatba” kerültek. Most sokan felteszik a kérdést: ugyan, miben
tudnék én segíteni? Én hiszem, hogy mindenki tud! Akár a fentiekben felsorolt közösségek valamelyikében vagy ha már idõsebbek
és néha kicsit magányosabbnak érzik is magukat, higgyék el, tapasztalataikra és segítõ szándékú szeretõ figyelmeztetgetéseikre
továbbra is nagy szükség van. Sokat tudnak segíteni a most megválasztott falunk vezetõiért történõ, csendes imádságaikkal, hogy Isten adjon erõt és egészséget községünk felelõsségteljes bölcs vezetéséhez, minekután is együtt tudjunk örülni falunk szépülésének,
fejlõdésének.
Mindenkinek megköszönöm a (kissé talán csendesre sikeredett)
„kampányunkban” történõ segítségüket. És bár nem tisztem, a magam részérõl is megköszönve, minden tiszteletem azoknak akik a
két ünnep között lezajlott nem kis fáradsággal járó választási munkában, és annak remek lebonyolításában részt vettek.
Gyõrik Ferenc

