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CIVIL FÓRUM AZ ÖREG-HEGYEN
2006. július 13-án került sor a biatorbágyi és Zsámbéki-medencei civil szervezetek találkozójára a csodálatos Öreg-hegyen, a reménybeli biatorbágyi borvidéken található Rigó borházban.
A Bia-Veritas Borkultúra és Tájvédõ
Egyesület nevében Rigó Zoltán László köszöntötte a megjelent civil szervezetek képviselõit. Elmondta, hogy e fórumra szóló
meghívót közzétették az interneten, és személyes e-mailre, továbbá postai úton elküldték az általuk ismert civilek és egyéb
érdekeltek (sajtó) részére. [Sajnos sem a
Biatorbágyi Krónika, sem a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány – valószínûleg technikai okok miatt – nem kapott meghívást. A
szerk.] Hangsúlyozta, hogy a rendezvényt
pártpolitikai céloktól mentesen hívta össze.
Ismertette az Ajánlások Biatorbágyért címû
programtervezetet, amely a közelgõ önkormányzati választások fényében készült.
A találkozó célja, hogy a civil szervezetek
egyre hangsúlyosabban vegyenek részt az
élhetõbb település és környezet kialakításában, segítsék a leendõ tisztségviselõket a jó
célkitûzések megfogalmazásában és megvalósításában.
Itt van a véleménynyilvánítás ideje, hiszen a választási kampány során lehet igazán elérni ígéreteket, késõbb már sokkal
kevésbé. Véleménye szerint a nyilvánosság
biztosítása, és az érdeklõdés felkeltése a
nyilvánosság iránt a legdemokratikusabb
útja a döntéshozatal befolyásolásának, és
ezt kívántuk megerõsíteni a civil fórum kezdeményezésével.
Szeles Nóra (a Zsámbéki-medence
Életminõség Egyesület elnöke) hozzászólásában elmondta, hogy egyesületének eddig is az volt az alapvetõ célja, hogy a meglévõ kezdeményezések mellé álljon és
azoknak biztosítson fórumot; így került sor
arra, hogy a Bia-Veritas által megfogalmazott, közérthetõ és mégis nemes, konkrét
célkitûzéseknek fórumot szervezzen. Szintén hangsúlyozta a pártpolitika-mentesség
fontosságát, a kistérségbeli civilek, egyesületek összefogásának ügyét és erejét.
Ahogy ez az elõzetesen körbeküldött ajánlásokra érkezett civil hozzászólásokból is
látszik, kifejezetten érdemes ilyen ügyek
mellé állni.
A Hagyományõrzõ Egyesület képviselõje javasolta, hogy a civil szervezetek hozzanak létre egy közös „kapcsolódási pontot”,
amelyen keresztül egyszerûbb kommunikálniuk és adott esetben véleményt képviselniük. Hangsúlyozta továbbá egyesületének politikamentességét, illetõleg, hogy
csak olyan együttmûködést, szervezõdést
támogat egyesülete, amelyben a helyi,
vagy a „nagypolitika” nem kap szerepet.
Horváth Mihály (a Közép-magyarországi Régió Pilisvörösvári és Budaörsi Kistér-

ségei tanácsadója) szerint – aki szintén elfogadta a meghívást – kívánatos a kistérségek civil szervezeteinek együttmûködésének, képviseletének megszervezése. Ebben segítségét ajánlja. Véleménye szerint a
Nemzeti Civil Alapprogramban (NCA) civil képviselõk választása útján lehet eredményeket elérni, és ezt ajánlja minden
egyesületnek. Szerinte a szervezeteknek
együttmûködve képviselõt kell választaniuk, ez a rendszer tud mûködni az önkormányzati képviseletekben. A civil szervezetek képviselõinek politikamentesen kell végeznie tevékenységét.
Rigó Zoltán azzal zárta a kellemes hangulatú, borkóstolóval egybekötött, húsz fõt
vendégül látó találkozót, hogy a tervezett
menetrend szerint a jegyzõkönyvet minden résztvevõ, majd minden medence-beli civil szervezet megkapja, az interneten
pedig hozzáférhetõ a www.eletminoseg.hu weboldalon. Az ajánlást elküldjük a
képviselõjelölteknek is, és reagálásukat eljuttatjuk a sajtónak. A résztvevõk reménye szerint a képviselõjelöltek magukévá teszik a gondolatokat, s bár a cselekvés a jövõbeli testületek dolga lesz, de
ennek megvalósításában természetesen
építhetnek az ajánlások szellemében
mûködõ civil szervezetek segítségére.
A résztvevõk megállapodtak abban is,
hogy a jelenlegi fórum folytatását tervezik
augusztus 22-én, 18 órakor. A fórum helye:
Etyeken a Magyar u. 18. Errõl tájékoztatják
a civil szervezetek képviselõit és a helyi sajtót, valamint megjelenik a www.életminõség.hu honlapon.
S. K.

Ajánlások Biatorbágyért
és a Zsámbéki-medencéért – avagy
Mit várunk az önkormányzattól
2006 és 2010 között?
Az ajánlás fõbb témakörei:
1. A társadalmi részvétel erõsítése
2. Oktatás, kultúra, egészségügy
3. Szabályozás, ellenõrzés, átláthatóság
4. A természetes és épített környezet
a) A zöldterületek védelme és fejlesztése
b) A fenntartható közlekedés
c) A közbiztonság
d) A környezetterhelések csökkentése
5. Örökségünk védelme és feltárása
6. Együttmûködés a civilek és a megválasztottak között
A jelenlévõk által elfogadott ajánlások (az
összejövetel részletes jegyzõkönyvével együtt) a
www.eletminoseg.hu oldalon olvasható.
Az ötödik pont teljességében:
5. Örökségünk védelme és feltárása
A helyi kultúra és társadalmi kohézió megõrzése és az idegenforgalmi vonzerõ növelése érdekében támogatják:
– a helyi iparmûvészeti, kézmûves és
egyéb kisipari tevékenységeket, a vendéglõk,
kávéházak újjáélesztését;

– a térségben termelt mezõgazdasági termékek piacra jutását, a lakosság helyben termelt friss zöldség-gyümölccsel való ellátását;
– településünk visszavételét az Etyek–budai borvidék települései közé, melyet a mezõgazdasági miniszter tehet meg a szõlõtermelésrõl és borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. Törvény 57. § (1) b) pontja szerinti felhatalmazása alapján meghozandó FVM rendeletben az alábbi indokok alapján:
– Biatorbágy a budai borvidék szerves részét képezte, a szõlõtermelés és borkészítés
õsi hagyományairól a XIX. században épült,
ma már nemzeti értéket képviselõ hangulatos
pincesorok tanúskodnak.
– A szõlõtermelés Biatorbágyon fellendülõben van, az elmúlt néhány évben egyre
több területen hajtották végre a gazdák az ültetvények rekonstrukcióját, korszerû fajtákat
telepítve, és fejlesztették a pincészeti technológiát. Ennek eredményeként (a kitûnõ talajadottságok és a jó klimatikus feltételek által
megtámogatva) kiváló borok készülnek, melyek a regionális borversenyeken is megállják
a helyüket.
– Településünk rendelkezik a bortörvény
2. § 6. pontja szerinti feltétellel, azaz mûködnek hagyományosan borfeldolgozással foglalkozó bor adóraktárak.
– Településünkre a kis gazdaságok a jellemzõek, csaknem minden gazdaság rendelkezik
saját pincészettel, változatos, igen sokszínû az
elõállított borok skálája, mindez kiegészülve a
szõlõhegyek természeti szépségeivel, figyelembe véve a fõváros közelségét, a jövõben komoly idegenforgalmi vonzerõt képezhet.
– A borvidékké nyilvánítás nemcsak a szõlõ, vagy bortermeléssel foglakozó gazdák, hanem az egész település érdeke.
– Elvárjuk a megválasztott képviselõtõl,
hogy a ciklus elsõ felében a borvidéki státuszt
érje el. A Bia-Veritas ebben minden támogatást megad.
– A közelmúltban az önkormányzat felmérette az épített értékeinket, azonban további
intézkedés nem volt, meg kell tenni a további
jogi és gazdasági lépéseket is.
A hatodik pont egy együttmûködési
kezdeményezés a civilek és a megválasztottak között
A megfogalmazott Együttmûködési megállapodás XY polgármesterjelölt/önkormányzati képviselõjelöltek és a Biatorbágyi civil szervezetek közötti együttmûködési szerzõdés abból a célból, hogy 2006 és 2010 között elõsegítsék Biatorbágy fenntartható fejlõdésnek
megfelelõ mûködését és fejlesztését.
A jelöltek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy mandátumuk ideje alatt minden tõlük
telhetõt megtesznek, hogy a megállapodás elválaszthatatlan részét képezõ, „Ajánlások
Biatorbágyért – Mit várunk a fõvárosi és kerületi önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?”
címû dokumentumban megfogalmazott ajánlások megvalósuljanak. A biatorbágyi civil
szervezetek pedig vállalják, hogy a XY-t polgármesterként/önkormányzati képviselõként teljes mértékben támogatja az „Ajánlások
Biatorbágyért – Mit várunk az önkormányzattól 2006 és 2010 között?” címû dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításában.

