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HÍD
Kukapóker
Tavaly nyáron járt le az a tízéves szerződés, amely a környező településekhez viszonyítva garantáltan alacsonyan tartotta a bia-
torbágyi szemétszállítási díjakat. A partnerek – a Saubermacher-Bicske Kft. és Biatorbágy Város Önkormányzata – ezért ismét 
asztalhoz ültek, amelynél többek között a kukák kiürítésének az ára volt a tét.

A parti kezdete
A Saubermacher azonnal és visszamenőleg emelt volna, 
de Biatorbágy ellenállt, így valamelyest sikerült lefékezni a 
2012. évi árnövekedést. Ennek ellenére az egy évre meghosz-
szabbított szerződés értelmében decemberre közel a duplá-
jára emelkedtek városunkban a lakosság által fizetendő ku-
kadíjak.

Bemondás
November végén a Saubermacher-Bicske Kft. levélben je-
lezte, hogy 2013. januártól a környező településeken már 
elfogadott „piaci” árakhoz igazítva újabb díjemelést kíván-
na érvényesíteni Biatorbágyon, amelyhez az önkormányzat 
azonnali hozzájárulását kérte. A cég hivatkozása szerint 
2012-ben a drasztikus áremelések ellenére sem fedezte egyre 
növekvő költségeiket a szemétdíj, így csak jelentős veszteség-
gel tudták fenntartani városunkban a szolgáltatást.

A licit fogadása
Biatorbágy képviselő-testülete a lakosság érdekeire tekin-
tettel a közel 20%-ra tervezett ismételt díjemeléshez a 2012. 
december 19-i rendkívüli testületi ülésén nem járult hozzá.

Blöff?
A cég ügyvezetői a közszolgáltatás teljesítésének ellehetet-
lenülésére hivatkozva 2013. január 1-jétől kilátásba helyez-
ték a szolgáltatásuk megszüntetését, amennyiben a testület 
nem szavazza meg áremelési javaslatukat még a 2012. évben.

Kockáztatás
Biatorbágy önkormányzatának képviselő-testülete a szol-
gáltató által kierőszakolt december 28-i, munkarenden kí-
vüli ülésén sem hagyta jóvá az áremelést.

Az osztó közbeszól
A hulladékkezelésről rendelkező új törvény az ármegállapí-
tást 2013. január 1-jétől miniszteri hatáskörbe utalta. Ezzel 
az önkormányzatok díjbefolyásoló hatásköre 2013. január 
1-jétől megszűnt.

Kötelező limit
A 2013 januárjától érvényes szabályozás felhatalmazta a 
szolgáltató gazdasági társaságokat, hogy a miniszteri díj-
megállapítás megszületéséig a 2012. december 31-én ér-
vényben lévő díjakhoz mérten maximum 4,2%-os áremelést 
érvényesíthetnek. A Saubermacher-Bicske Kft. élt a törvény 
adta jogával: árait 2013. január 1-jétől 4,2%-kal emelte. Ez a 
díjnövekedés a márciusi számlákban jelentkezik majd.

Elemzés
A „partnerek” eddigi viselkedését figyelve már érthető, miért 
is szerette volna a Saubermacher-Bicske Kft. a biatorbágyi 
árakat még 2012. december 31. előtt megemelni, valamint 
az is, hogy a lakosság érdekét szem előtt tartva miért koc-
káztatta az önkormányzat, hogy januártól az elszállítatlan 
szemét esetleg elönti a várost.

A játszma jelenlegi állása
Amint ez várható volt, a szemétszállító januárban kérte a 
2013. június 30-ig érvényes szerződés mielőbbi, közös meg-
egyezésű felbontását, hogy ne kelljen kitöltenie a féléves fel-
mondási időt. A Saubermacher-Bicske Kft. a szerződés érvé-
nyességének hátralévő időszakában (legkésőbb június 30-ig) 
egyes területeken az eddig megszokott délelőtti begyűjtési 
rendről – járatszervezési fennakadásokra hivatkozva – áttér 
a kommunális hulladékok délutáni elszállítására, valamint 
szűkíti az általa eddig felvállalt szolgáltatások körét, így 
például a fenyőfa, a zöldhulladék és a veszélyes hulladék el-
szállításáról már csak külön díjazás ellenében gondoskodik. 
Biatorbágy Város Önkormányzata a cég bejelentéseit tudo-
másul vette, és a megváltozott jogszabályi feltételek között 
új szolgáltatót keres. Mester László

Lapzárta után érkezett
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdjen 
jelenleg is hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként műkö-
dő és a szükséges engedélyekkel és eszközökkel rendelkező 
társaságokkal. A tárgyalások célja egy közösen alapítandó, 
de Biatorbágy város többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaság létrehozása, valamint a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok hosszú távú megoldása.
 szerk.

Adóteher-csökkentés
Az önkormányzat 2012-ben felülvizsgálta az 1992-ben bevezetett és 1997-ben mó-
dosított 25/1997. (12. 31.) Ör. számú, az építményadóról szóló rendeletét. A jog-
szabályt a képviselő-testület a valós élethelyzetekhez igazítva, a lakossági kedvez-
mények körének kiszélesítésével módosította.

A lakosságot érintő legfontosabb változás, hogy 2013. január 1-jétől
a) az adóalany bejelentett lakóhelyéül szolgáló és általa életvitelszerűen lakott la-

kás alapterületéből az eddigi 120 m2-es tárgyi adómentességi határ 150 m2-re 
emelkedett;

b) valamennyi lakás esetében a bejelentett lakóhelyként életvitelszerűen az adó-
alannyal együtt lakó hozzátartozók után a hasznos alapterületből személyen-
ként eddig 25 m2-ről 32 m2-re emelkedett a tárgyi adómentességi határ.

Az előző két kedvezmény közül természetszerűen egyszerre csak az egyik érvénye-
síthető.

Osztatlan közös tulajdonban lévő épületek esetén az a) és b) pontban meghatá-
rozott mentességek egyike épületrészenként érvényesíthető.

A magánszemély tulajdonában álló, gépjármű tárolására szolgáló épület (épü-
letrész) alapterületéből az eddigi 32 m2 helyett 45 m2 lett tárgyi adómentes, de ez 
a mentesség kizárólag egy ilyen típusú épület (épületrész) vonatkozásában vehető 
igénybe. Teremgarázs esetében a 45 m2 mentesség az adóalanyra jutó tulajdoni há-
nyadrészre érvényesíthető.

A rendelet teljes szövege a http://biatorbagy.hu/epitmenyado oldalon olvasható.
B.T.K.

3951 Ft
4119 Ft

5762 Ft
6518 Ft

6792 Ft

A 120 literes edények ürítési díjának változása máig
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HÍD

Iskolás kérdések az óvodában
Az önkormányzat a napokban kérdőíves felmérésbe kezdett az idén ősszel iskolába készülő óvodás gyermekek családjainak körében. 
A felmérés készítésének okairól és céljáról Fekete Péter képviselő, az oktatási bizottság elnöke adott rövid tájékoztatást lapunknak.

Közismert tény, hogy a jelenlegi városvezetés az iskolai férő-
helyek területén áldatlan állapotokat örökölt az előző kor-
szakból 2010 őszén. Tantermek hiá nya, a meglévő épületek 
szűkössége és túlterheltsége, egyre szaporodó konténerter-
mek jellemezték, jellemzik ezt az örökséget. A helyzet leg-
főbb oka, hogy a lakóterület-bővítésekkel párhuzamosan a 
szükségessé váló fejlesztések nem történtek meg. Az elmúlt 
évtizedben sok fiatal család költözött Biatorbágyra, akiknek 
gyermekei éppen ezekben az években kezdték az iskolát. Az 
előző években 2, majd 4 elsős osztállyal több indult, mint 
ahány nyolcadikos osztály elballagott az iskolából. Vagyis az 
önkormányzatnak minden szeptemberi évnyitóra 60–100 
újabb kisiskolásnak kellett osztályteremről és a kötelező ok-
tatási feltételek biztosításáról gondoskodnia. A népességi, 
statisztikai adatokat elemezve jól látható, hogy ez a folya-
mat még néhány évig továbbra is fennmarad.

A gyereklétszám növekedése mindemellett új lehetősé-
geket is nyitott a város oktatási rendszere előtt. A törvényi 
változások és egyes, már régóta meglévő tartalmi igények, 
törekvések miatt döntött a város képviselő-testülete az in-
tézményi szerkezet átalakítása mellett. A korábbi egységes 
Biatorbágyi Általános Iskolában működő német nemze-
tiségi tagozatból megalakult a Ritsmann Pál Német Nem-
zetiségi Általános Iskola, szülői, közösségi kezdeményezés 
eredményeként pedig létrejött a Biai Református Általános 

Iskola és a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola. 
Ezek az iskolák mind biatorbágyi gyerekeknek adnak helyet, 
így a fent leírtakon felül nem jelentenek többletigényt, de 
az osztályok elhelyezése komoly szervezőmunkát követel a 
város részéről.

Az elhelyezési nehézségekre csak a régóta vágyott új isko-
laépület elkészülte adhat majd végleges, megnyugtató meg-
oldást, de a szükségessé váló tantermeket addig is biztosíta-
ni kell. Terveink szerint ez a 2012/13-as tanévhez hasonlóan 
az idén is a város birtokában lévő és évek óta kihasználatla-
nul álló épületeink hasznosításával történhet.

A város pénzügyi helyzete és a felelős gazdálkodás köve-
telménye azonban szükségessé teszi, hogy az adottságainkat 
a lehető legjobban használjuk ki. Ezért kerestük meg most, 
az év elején az idén iskoláskorúvá váló gyerekek családjait 
azzal a kérdőíves felméréssel, amelyben a családok beisko-
láztatási szándékairól, elképzeléseiről érdeklődünk. Azt vár-
juk a kérdésekre adott, átgondolt szülői válaszoktól, hogy 
azok komoly segítséget nyújtanak majd a 2013/14-es tanév 
előkészítéséhez, s hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan dönté-
sek születhessenek, amelyekben a hamarosan iskolássá váló 
gyerekek családjainak elvárásai, az önkormányzat pénzügyi 
lehetőségei és az iskolavezetés oktatásszervezési, pedagógiai 
szempontjai egyaránt megfelelő súllyal érvényesülni tudnak.

Vél

A Ritsmann-schule felhívása
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tantestülete szeretet-
tel vár minden érdeklődőt a 2013/14-
es tanévre történő beiskolázással kap-
csolatos információs napokra.
Március 7-én 16.30 órától Érzelmi in-

telligencia mint a sikeres nevelés 
kulcsa címmel Pécsi Rita pszicho-

lógus előadása, utána 17.30 órától 
tájékoztató a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskoláról.

Március 20-án 8.00–11.00 óra között 
nyílt nap minden évfolyamon. 
(Csak szülőknek!)

Március 22-én 9.00–11.00 óra között 
Iskolakostolgató a leendő első osz-

tályosoknak és szüleiknek (bemu-
tatóórák, kézműves-foglalkozá-
sok), majd 11 órától beszélgetés a 
leendő elsős tanítókkal.

Bővebb információ: 
www.ritsmannschule.biatorbagy.hu. 

Rack Ferencné igazgató

Ragyogjon a ti világosságotok!
Már egy tanítási év fele telt el azóta, hogy iskolánk, a Biai Re-
formátus Általános Iskola 64 év után újra megnyitotta ka-
puit induló első osztálya számára.

Nagy lelkesedéssel, készülődéssel, meghatódva és re-
ménykedve kezdtünk hozzá a feladatunkhoz.

Az első napon csillogó szemű, érdeklődő és kissé elfogó-
dott gyermekek ültek a padjaikban. Hamarosan azonban 
– tanítóik szerető és értő gondoskodásának köszönhetően – 
derűs és fegyelmezett közösséggé formálódtak. Szeretnek ta-
nulni, barangolni a betűk és a számok világában, de énekelni, 
rajzolni, néptáncot tanulni, és sorolhatnám a többi tárgyat is.

Mindezeket az interaktív tábla és az egyéb technikai esz-
közök segítségével, a legkorszerűbb tanítási módszerekkel 
sajátíthatják el. Meg is van az eredménye: ebben a félévben 
két országos versenyen is indulhattunk, s mindkét alkalom-
mal első díjat nyertünk. Tiszakécskén Varga Dominik bizo-
nyult kortársai között a legjobb mesemondónak, Budapes-
ten, az országos zsoltáréneklő versenyen pedig Leveles-Barta 
Zsuzsa kapott kiváló elismerést.

A félévi értékelések, a tudásszintfelmérések is igen jó 
eredményt mutattak. Tanítóink következetes szeretettel, de 
igényesen foglalkoznak a kisdiákokkal, igazgatják őket.

A tudásuk, ismereteik fejlesztése mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk a nevelésükre, a keresztyén értékek átadására és 
kis közösségük formálására. Egymás terhét hordozzátok – 
írja a Szentírás, s mi igyekszünk, hogy egymásra odafigyelő, 
egymás örömével együtt örülő, egymás bánatát elviselni se-

gítő gyermekeket, majd felnőtteket neveljünk. Nagy szerepe 
van nevelési elveinkben a közösségformálásnak, a sikernek 
örülő, a nehézségeket elviselni tudó egyén alakításának. Igé-
nyesen, minden területen fejlesztjük a képességeiket. A játé-
kos tanulás mellett a fegyelem és a pontosság is fontos he-
lyet kap értékrendünkben. 

A következő tanévben másodikosaink már az informati-
ka birodalmában is a legkorszerűbb módon mélyedhetnek 
el. Egyéni táblagépeinken minden, a jövőben nélkülözhe-
tetlen ismeretet elsajátíttatunk velük. Miután felnövő rend-
szerben építjük ki iskolánkat, a jövő évi második osztály 
mellé új elsősöket várunk.

Mindennapi életünk megismerésére hívjuk az érdeklődő 
kedves szülőket és gyermekeket. Várjuk nyílt napokra, isko-
lahívogató foglalkozásokra, esetleges egyéni kérdések felté-
telére. A pontos időpontokat induló honlapunkon (www.
biairefi.hu), plakátokon, az óvodákban, a templomban és is-
kolánk faliújságján (Szentháromság tér 6., a volt állatorvosi 
lakás területén) is meghirdetjük. Szívesen válaszolunk kér-
déseikre, illetve egyeztetünk egyéni, személyes találkozási 
időpontot a 20/361-0620-as telefonszámon vagy az igazga-
to@biairefi.hu címen.

Várjuk az értékeink iránt érdeklődő, elveinket igenlő, egy 
szeretetteljes, jó légkörben formálódó, igényes munkát vég-
ző közösség leendő tagjait. Várjuk kedves érdeklődésüket és 
gyermekeiket.

Ábrahám Ferencné igazgató

A Czuczor-iskola felhívása
A Czuczor Gergely-iskola szeretettel várja a jövő tanév el-
sőseit. Iskolánk a Magyar Műhely Általános Művelődési 
Központ tagiskolájaként működik Biatorbágyon. Lehe-
tőséget kínálunk azoknak a biatorbágyi szülőknek, akik 
gyermekeiket keresztény, magyar szellemű nevelésben sze-
retnék részesíteni.

Névadónk, Czuczor Gergely bencés szerzetes szemé-
lyén keresztül összefonódik a kereszténység, a hazaszerető 
magyarság, a népi műveltség és a magyar nyelv tanítása.

Intézményünkben az oktatás a legújabb ismerettudo-
mányi eredmények szerint folyik, biztosítva a tapasztalás, 
a gondolkodás, a cselekvés teljeskörűségét. Így élménnyé 
válik a tanulás. Ésszerű, önálló gondolkodásra neveljük a 
gyermekeket, képességeiket a legnagyobb mértékben ki-
bontakoztathatják.

A magyar tanulása a fentieknek megfelelően, jelentés-
alapon történik. A matematika az alkotó gondolkodásra 
való nevelés sarokköve. A főtantárgyak mellett hittanok-
tatással, furulyázással, gerinctornával, magyar néptánccal, 

külön fiú- és lánytornával, a magyar műveltségen alapuló 
kézműves-foglalkozásokkal biztosítjuk a gyerekek megfe-
lelő testi-lelki fejlődését.

Bemutatkozó előadásainkról, nyílt napjainkról honla-
punkon tájékozódhatnak: www.czuczoriskola.hu

Molnárné Czeglédi Cecília igazgató

Iskolakóstolgató
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Biatorbágyi Általá-
nos Iskola március 23-án, szombaton délelőtt tartja Is-
kolakóstolgató rendezvényét a leendő első osztályosok és 
szüleik számára. Ezen a napon a tanköteles korú biator-
bágyi gyermekek és szüleik a beíratást megelőzően szemé-
lyesen ismerkedhetnek meg az intézménnyel, a választha-
tó oktatási irányultságokkal és a leendő tanítókkal.

Marx Árpád igazgató
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Ne hagyjuk parlagon!
Idén tavasszal megkezdi működését az Első Biatorbágyi Városi Kert. Ötletét 
a 24. óra előadás-sorozat adta: a budapesti agglomerációban élő családok éle-
tébe is vissza lehet hozni a kertművelést, az egészséges házi terményeket egy 
élhető, rohanó világunkba illeszkedő formában. Városi kerteket a világ 

számos pontján találunk, általában közte-
reken hozzák létre őket 10-20 család szá-

mára, munka mellett megművelhető, 
kisebb parcellákból. A kertek a 

városok színfoltjai, közösség- és 
kultúrateremtő erejük jelentős. Több-
féle módon próbálták átültetni ezt az 
ötletet magyar viszonyokra, s az idők 

során kialakult néhány működő szisz-
téma, amely friss és egészséges termé-

nyekkel látja el a városiakat, több-kevesebb 
munka árán. Ilyenek például a gombaként 

szaporodó, úgynevezett szatyorközösségek 
(már Biatorbágyon is!) vagy a várostól távolabb 

termelő közösségi gazdálkodások, mint például 
a herencsényi Magyar Ökotársulás Közösség. 

A biatorbágyi csoport hamarosan bátor vállalkozásba 
kezd, amelyre alig találunk példát az országban. Ren-

geteg a parlagon heverő, elvadult kert a városban, 
amelyet idősödő vagy elköltözött gazdája már 

nem tud gondozni. Emellett sok az olyan, többnyi-
re kisgyermekes család, akiknek nagy szükségük 
van egészséges zöldségre, gyümölcsre, viszont sa-
ját terület híján nem tudják azt megtermelni. Kö-

zös továbbá mindkét oldalon a szorosabb emberi 
kapcsolatok iránti igény: hiányzik egy pótnagymami 

a családból – hiányzik a gyerekzsivaj, a jó szó. Az Első 
Biatorbágyi Városi Kert Csoport arra vállalkozik, hogy 

megművelje ezeket a parlagon heverő magánkerteket. 
Az önkormányzat és a családsegítő központ segítségé-

vel és közreműködésével megkeressük a felajánlókat, és 
összehozzuk őket az igénylő családokkal, végigkísérve 

a folyamatot a megismerkedéstől a szerződéses 
megállapodásig és tovább. Az igénylők első 

csoportja már összeállt, és a na-
pokban választja ki jövendőbeli 

kertjét. A csoport nemcsak kis-
mamákból áll, férfiemberek és 

érett korú, hozzáértő kertészek is akadnak 
köztük, és alig várják, hogy termőre fordít-

sák a parlagokat.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik
– felajánlanák kertjüket művelésre a városi kertészek számára;
– kertészkednének egy vidám társaság részeként, emberléptékű terü-

leten, a városon belül.
Info: biavarosikert@gmail.com; 23/534590, 70/4595530, 30/3374779; 
Facebook: 24. óra Biatorbágy.

Szolnoki Brigitta

Versenyben a 
konyhakertek

Kovács Szilvia, Karcag város alpol-
gármestere A legszebb konyha-
kertek című programban való 

részvételre, a karcagi mintaprog-
ramhoz való csatlakozásra hív-

ja fel Magyarország minden 
településének önkormány-
zatát. Hazánkban még 

sokan emlékeznek nagy-
szüleink konyhakertjére, ami-

kor még szinte bármilyen zöldség meg-
termett a ház körül. A kertes házakban 
elöl virágoskert, hátul pedig úgynevezett 
konyhakert kapott helyett. A vidék ezen 

arculata azonban az évek során 
megváltozott. Az elmúlt év-

tizedekben azt sugallták a 
különféle médiumok a la-
kosság felé, hogy nem éri 

meg a konyhakerttel fog-
lalkozni, mert drága a vetőmag, a 

vegyszer, a műtrágya, sokkal olcsóbban 
meg lehet ezeket kapni a nagy üzletek-
ben, bajlódni sem kell vele. Sajnos ennek 
a médiapropagandának köszönhetően 
már a falusi, kisvárosi lakosság jelentős 
része is üzletekből, hiper-, szupermarke-
tekből szerzi be a zöldségeket, amelyek 
tetszetősek és olcsóak ugyan, de erede-

tük bizonytalan, az egész-
séges élelmiszertől sokszor 
messze állnak. A Magyaror-
szág legszebb konyhakert-
je versenyben való egyéni 

részvétel az önkormányzat 
előzetes regisztrációja után le-

hetséges. Jelentkezhet balkon, kert, 
udvar, telek, földterület tulajdonosa 
vagy megművelője. Jelentkezési határidő: 
2013. április 15. A kertek megtekintése 
két alkalommal (május 1-jétől augusztus 
31-ig) történik, előzetes időpont-egyez-

tetés alapján. Eredményhirde-
tés szeptember utolsó vagy 

október első hetében lesz. 
Részletes információ 
a http://www.karcag.hu 
oldalon olvasható.

BTK

A jó boltnak nem kell cégér

December 4-én a Biatorbágy a vállal-
kozókért, a vállalkozók Biatorbágyért 
című rendezvénysorozat meghívott 
előadója a Czimer-húsüzem vezetője, 
ifj. Czimer Gyula volt. Az érdeklődők 
arra vártak választ, hogy mitől lesz egy 

vállalkozás sikeres, mitől állja ki az 
idő próbáját, mi az a tudás, amelytől 
a siker garantált. A húsüzem vezetője 
mesélt az indulásról, a nehézségekről, 
a családjáról, amelyben nemzedékről 
nemzedékre száll a szakma szeretete.

siKer A siker záloga a nélkülöz-
hetetlen szakmai tudás mellett a fe-
gyelmezettség. A vállalkozásvezető 
mértéktartása és józan, szimpatikus 
életszemlélete tagadhatatlanul hozzá-
járult a sikerhez.

szerencse A szerencsét nem le-
het elvitatni, de tudjuk, hogy ez önma-
gában kevés.

színVonAl Ez az, amiből nem 
lehet engedni. 

A Czimer-recept arról szól, hogy 
hosszú éveken keresztül megmaradt 
annak, aminek indult: kisvállalkozás-
nak. A jelenlévőkben akaratlanul is 
felvetődött a kérdés, hogy a sikerek 

láttán miért nem terjeszkedik a cég, a 
multikhoz hasonlóan miért nem nö-
vekszik, bővül és bővíti termékeinek 
sorát is? Azért nem – tudtuk meg az 
előadásból –, mert ez az a méret, ez az 
az arány, amelyet egy család még ösz-
sze tud fogni. És ami kimondatott: 
meg kell őrizni a munka örömét, azt 
az állapotot, amikor a munka még 
nem kényszer, nem elrabol, hanem ad. 
Talán éppen ez az a titok, amiért a cég 
alig költ reklámra. Élőszóban terjed a 
hír, hogy hol érdemes Biatorbágyon 
húst vásárolni. Nemzedékről nemze-
dékre, szomszédról szomszédra és át 
a környező településekre. Aki egyszer 
bement, az odaszokik. Aki nem jön 
vissza, az vagy elköltözött, vagy ve-
getáriánus lett. Veszélyes, ha bemész, 
mert rászoksz. Leszokni nehéz. De 
miért is kellene?

Miklós Krisztina

Biogazda Bián
A Biatorbágy a 
vállalkozókért, a 
vállalkozók Biatorbágyért 
rendezvénysorozat 
következő alkalma 
február 21-én este 
6 órakor kezdődik a 
Faluházban. 
Az est vendége a 
Karcagról érkező 
Hubai Imre őstermelő 
biogazda (növényvédő 
mérnök, általános 
agrármérnök, 
agrárközgazdász), 
az Üllőparti 
Gazdaszövetkezet 
elnöke lesz, aki 
Mezőgazdaságunk 
helyzete gazdaszemmel és 
a biogazdálkodás esélyei 
nagyban és a ház körül 
címmel tart előadást.

BTK
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Gyümölcsmúzeum
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2011 tavaszán a Budakeszi Erdészet területén egy régi, hagyomá-
nyos gyümölcsfajtákból álló, közel háromhektáros fajtagyűjteményt létesített. A gyűjte-
ményben egyelőre négy faj – alma, körte, szilva és cseresznye – fajtái szerepelnek az ország 
különböző tájairól és a határainkon túlról. A kezdeményezés célja a fajták fenntartása, 
bemutatása, leírása. 2013-tól a gyűjtemény bővítését tervezik a helyi, elsősorban a Zsám-
béki-medencére jellemző fajtákkal. Ehhez kérik a helyi lakosság szíves segítségét. Első-
sorban alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi fajta gyümölcsvesszőket keresnek. 
Kapcsolattartó: Sunyálné Cs. Andrea parkkezelési előadó, Pilisi Parkerdő Zrt., 20/984-6038, 
informacio@pprt.hu.

www.biatorbagy.hu

Vicc vagy bűncselekmény?
Az elkövetővé válás rizikói gyermek- és kamaszkorban

Az utóbbi időben sajnos gyakorta 
borzolják a kedélyeket gyermek- vagy 
ifjúkorú bűnelkövetők sokszor meg-
döbbentő cselekedeteiről szóló tévés, 
rádiós és sajtóhíradások. Ugyancsak 
egyre gyakoribbak a viták, eszmecse-
rék a legkülönbözőbb szakmai, politi-
kai és szakértői körökben e korosztály 

kriminalizálódásának okairól, a bün-
tethetőség korhatárainak megváltoz-
tatásáról, a megelőzés lehetőségeiről 
s nem utolsósorban a felnőtt-társada-
lom felelősségéről.

Általános tapasztalat, hogy a té-
máról sokaknak sokféle benyomása és 
azokra alapuló véleménye van. 

De hogyan látja e meglehetősen 
összetett problémakört a hivatásos 
szakember?

A Biatorbágyi Családsegítő Köz-
pont és Gyermekjóléti Szolgálat szer-
vezésében zajló Szülővé válás című elő-
adás-sorozat következő programján 
Sződényi Zita, a Budaörsi Rendőrkapi-
tányság bűnmegelőzési előadója oszt-
ja meg tapasztalatait és gondolatait a 
téma iránt érdeklődőkkel a Faluház-
ban február 19-én, kedden, 17.30 órai 
kezdettel. A belépés ingyenes. Vél

Jöttem taligán
A Dévay utcai óvodások 100×Szép csoportja Juhász Adrienn 
és Lehoczkyné Tóth Orsolya óvó nénik segítségével a felnőttek 
munkájával, foglalkozásaival ismerkedett. Egyik délelőt-
ti sétájuk során, éppen elhaladva a városháza épülete előtt, 
kíváncsivá vált a kis csapat. Vajon mivel foglalkozhatnak a 
felnőttek ebben a nagy épületben? Kérésükre a polgármes-

ter fogadta őket. Egy lelkes kisfiú nagyon 
lényegretörően osztotta meg elképzelését a 
polgármesterségről. A polgármester irányít-
ja a várost – mondta bölcsességének teljes 
tudatában. Tarjáni István ezután mesélt ne-
kik a hivatal és az önkormányzat munkájá-
ról, megmutatva a tanácstermet, amelyben a 
legfontosabb döntések születnek. A gyerekek 
dallal köszönték meg a fogadtatást, és egy 
általuk készített rajzokat tartalmazó album-
mal kívántak jó munkát a város első emberé-
nek. Búcsúzóul mindenki belebeszélhetett a 
nagytermi mikrofonba, ezzel a jövő képvise-
lői, képviselő asszonyai megtették az első lé-
pést a közéleti szereplés felé.

Miklós Krisztina

MozAIK

A pincében van, de 
nem ettől „cool”
Január elejétől új színfolttal gyarapo-
dott a Faluház programkínálata. Az 
egykori vasútállomás pincéjeként szol-
gáló, majd konditeremként üzemelő 
alagsori klubterem fiatalos frissesség-
gel telt meg. Péntekenként délután egy 
órától késő estig folyamatosan talál-
kozási, beszélgetési és játéklehetőséget 
kínál a tinédzser korosztály számára az 

ifiklub. Fodor Balázs, a Faluház 
művelődésszervezője a klub 
vezetője és házigazdája. Segí-
tőtársával, Kisfaludi Zoltánnal 
hívnak, várnak minden fiatalt, 
akik szívesen bekapcsolódná-
nak a klub máris pezsgő életébe, vagy 
akár saját ötleteikkel szívesen színesí-
tenék annak működését, programkí-
nálatát.

A Szabadság úti orvosi rendelő 
szomszédságában évek óta működő – 
főként az ifjúságsegítésre szakosodott 
– Ifjúsági Pont tevékenységét a most 
megnyílt faluházi ifiklub jól kiegészíti 
majd a kifejezetten a kamasz-tinédzser 

korosztálynak szóló, igényes szabad-
idős programok, szórakozási lehetősé-
gek kínálatával. Legközelebb, február 
15-én jelmezes farsangi összejövetel, 
zene és tánc, süti és üdítő várja a klub-
ba betérő tiniket. Remélhetőleg hama-
rosan joggal terjed el a hír a városban, 
hogy érdemes ide járni, mert ez egy 
nagyon kúl vagy király, netán tök zsír 
hely.  Varga László

Nem mindegy, mit eszünk
Az Egészséges Biatorbágyért Köszhasznú Egyesület ünne-
pek előtt megrendezett összejövetelén Boross Andrea die-
tetikus, a Gólyafészek Bölcsőde élelmezésvezetője tartott 
előadást az egészséges táplálkozás alapelveiről. A diavetí-
téssel színesített előadásból sok mindent megtudhattunk 
arról, hogyan is függ össze a mindennapi étrendünk és 
a távolabbi egészségünk. Boross Andrea elmondta, hogy 
a tartós egészséghez elengedhetetlen a megfelelő táplál-
kozás és az elegendő testmozgás egyensúlya. Így tudjuk 
megőrizni az optimális testsúlyt, ami hosszú távon csök-
kenti az anyagcsere-betegségek kialakulásának az esélyét. 
Hangsúlyozta, hogy a helyes táplálkozási szokások lehető-
leg már gyermekkorban rögzüljenek, mert felnőttkorban 
sokkal nehezebb változtatni ezeken. Az életkor előreha-
ladtával a teljesítőképesség csökken, az 
alapanyagcsere lelassul, ha nem vigyá-
zunk, beindul a súlynövekedés, és évek 
alatt betegségek alakulhatnak ki.

Az előadás megismertette az úgy-
nevezett táplálkozási piramist, amely 
szemléletesen ábrázolja a szükséges 
táplálékfélék arányait. Az alsó, legszé-
lesebb sáv a folyadékoké, amiből a leg-
több kell, üdítők helyett inkább ivóvíz. 

A következő lépcső a kenyér- és gabonaféléké. Ezek bizto-
sítják a szervezet számára szükséges energiát. A vitaminok, 
ásványi sók jó részét és az emésztéshez elengedhetetlen 
rostokat a zöldség, gyümölcs lépcső képviseli. E fölött a fe-
hérjék, a szervezet építőanyagai következnek. A tejtermé-
kek kalcium- és vitamintartalma is fontos. Amiből a legki-
sebb a szükségletünk, azok a zsírok és inkább az olajfélék. 

Látható, hogy sokféle a tápanyagszükségletünk, ezt 
változatos alapanyagokból biztosíthatjuk a szervezet szá-
mára. Napi ötszöri, kis mennyiségű étkezés ajánlott, ve-
gyes étrenddel. Nagyon fontos, hogy az ételreceptjeink 
zsírszegények legyenek. Az ételek sótartalma elegendő, a 
sós étkezés csak rossz szokás. A gyerekeket ne szoktassuk 
rá a sóra és a nassolásra sem, az édesség inkább az étrend 

kiegészítője legyen!
A helytelen táplálkozás az úgy-

nevezett metabolikus X-szindró-
mát eredményezheti, ami beteg-
ségek együttese: elhízás, magas 
vérnyomás, cukorbetegség, magas 
koleszterinszint érbetegségekkel. 
Egy kis odafigyeléssel, szűrővizsgá-
latokkal próbáljuk meg megelőzni!

Tálas-Tamássy Tamás
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Háború a nemzet ellen
Egy év után ismét ellátogatott városunkba Bogár László 
tanár úr a 24. óra című előadás-sorozat vendégeként, ja-
nuár 18-án. Mondandóját a nemrég megjelent Háború a 
nemzet ellen című könyvének ismertetésével kezdte. Mint 
megjegyezte, a látszólagosan pozitív jelek ellenére a hábo-
rú folytatódik a „birodalom” és a magyar nemzet között. 
A háttérben zajló hadműveletekben, sajnos, mi állunk 
vesztésre.

Három és fél évvel ezelőtt az volt a kérdés, hogy a két-
harmados többséget szerző nemzeti kormány vajon az 
1989-től fennálló rendszer utolsó vagy a változás első kor-
mánya lesz-e. A válasz ma már egyértelmű: a rendszer ma is 
fennáll. A „birodalmat” ugyanis nem érdekli, mi történik a 
lokális politikai homokozóban, a lényeg, hogy a kormány 
hagyja működni a nemzetet kifosztó pénzszivattyúkat, va-
lamint tartsa fenn a rendet, ha a bennszülöttek esetleg lá-
zadozni merészelnének.

Bogár László úgy látja, Orbán Viktor valószínűleg olyan 
ésszerű ajánlatot tett, hogy a „birodalom” legalább annyi 
erőforrást hagyjon meg nekünk, amennyi hosszú távon 
is biztosítja kifoszthatóságunkat, ám ez a kérés brutális 
visszautasításra talált. Ezt jelzi, hogy míg eddig a mintegy 
100 milliárd eurós magyar GDP 25 százalékát vonta el a 

háttérhatalom, 2012-ben ez 
az arány tovább növekedett.

Az előadó szerint fontos, 
ám ma még eldönthetetlen 
kérdés, hogy a „birodalom” 
– amely önmaga létét ter-
mészetesen tagadja, nehogy 
ellenőrizhetővé és számon 
kérhetővé váljon – képes-e be-
látni, hogy a „gazdaszervezet” 
elpusztításával az „élősködő” 
is elpusztul. Amennyiben nem képes erre, akkor rövidesen 
a semmibe hajszolja a világot.

Mit tehetünk mi a láthatatlan „birodalommal” szem-
ben? Igyekeznünk kell apró dolgokban leválni a globali-
tásról. Ennek egyik útja a helyi pénz bevezetése, helyi bol-
tok létrehozása, valamint az, hogy egyre kevésbé vesszük 
igénybe a globalitás által nyújtott szolgáltatásokat, nem 
nézzük a televíziójukat, nem vesszük az újságjaikat, a ter-
mékeiket. Amíg nem találjuk meg az igazi kiutat, vissza 
kell vonulnunk a megtartó közösségekbe, és erőt gyűjte-
nünk a jövőhöz.

Szebeni Antal

Két kupát egy csapásra
Ezüstvasárnap rendezték meg a hagyo-
mányos rapid (2 × 10 perc) karácsonyi 
sakkversenyt húsz résztvevővel, svájci 
rendszerű lebonyolításban, kilenc for-
dulóval a Közösségi Házban. Az ese-
ményt Szádváriné Kiss Mária (a Faluház 
igazgatónője) nyitotta meg Heltai Jenő 
December című versének elmondá-
sával, mindenkinek jó versenyzést és 
kellemes ünnepeket kívánva. A verseny 
1892 Élő-átlaggal rendelkező – nyol-
can voltak 2000 Élő-pontszám feletti-
ek –, rendkívül erős mezőnyében óriási 

csaták zajlottak, de különösen az ab-
szolút első helyért, amelyet Csőke Krisz-
tián, a Viadukt SE élversenyzője nyert 
meg a tavalyi győztes Mincsovics Miklós 
előtt. Mindketten 8 pontot értek el, de 
a Buchholz-számítás az előbbi játékos-
nak kedvezett. A harmadik helyet Pá-
pista Ákos szerezte meg, aki a versenyzés 
mellett Madár Zsuzsával a bírói teendő-
ket is ellátta. Az eddigi karácsonyi ku-
pák történetében példátlan, hogy egy 
versenyző vigye el a felnőtt és az ifjúsá-
gi biatorbágyi bajnoknak járó Vándor-
kupát is. Ez a 15 éves Felméry Máténak, 
a Vasas SC versenyzőjének most sike-
rült. Begyűjtötte mindkettőt, mindkét 
kategóriában a legtöbb pontot meg-
szerezve. Zsinórban hatodszor nyerte 
meg az abszolút ifjúsági címet, és ezzel 
a második kupáját vihette haza vég-
leg, mivel a háromszori elhódítás erre 
jogosította fel. Jutalmul kapott egy 
tortát is, amelyet az Andrész cukrász-
dában készítettek. A legjobb biatorbá-
gyi felnőtt címet Fekete András érte el. 
A legfiatalabb játékos a 12 éves, pátyi 

Szakály Botond volt, aki időnként már 
megvillantotta oroszlánkörmeit. Vége-
zetül városunk polgármestere, Tarjáni 
István gratulált a helyezetteknek, átad-
ta a díjakat, majd Ruip János főszerve-
ző, a Viadukt SE csapatvezetője mon-
dott pezsgős zárszót, megköszönve 
mindenkinek a részvételt.

(A Viadukt sakkcsapatának szár-
nyalásáról a sportmellékletben olvas-
hatnak – a szerk.)

Felméry Tamás

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy városunk legszívmelengetőbb ünnepségei 
közé sorolhatóak az évente két alkalommal megtartott, hagyományos Örülünk, 
hogy megszülettél ceremóniák. A május végi gyermeknapon, valamint az adventi 
Agyalfia vásár napján a város vezetői személyesen köszöntik ilyenkor a megelő-
ző fél esztendőben Biatorbágyra született csöppségeket és szüleiket. A legutóbbi, 
decemberi ünnepségre ezúttal félszáz család kapott meghívást. Ennyi újszülöttel 
gyarapodott városunk az elmúlt hónapokban, ennyi levéllel lombosodott a Falu-
ház előcsarnokában a város életfája, mindegyik levélkén egy-egy ünnepelt nevével 
és születési dátumával.

Vél

Cipősdoboznyi 
ajándék
A Fidelitas és a Vöröskereszt ifjúsági 
tagozatának biatorbágyi szervezete 
karácsony előtt Cipősdoboznyi aján-
dék nevű adománygyűjtést hirdetett 
a Közösségi Házba. A fiatalok első-
sorban a biatorbágyi lakosok segít-
ségét kérték ahhoz, hogy minél több 
gyermek részesülhessen a megaján-
dékozottság örömében. A program 
során a jótékony adományozóknak 
köszönhetően több mint száz do-
bozt sikerült megtölteniük külön-
féle játékokkal, könyvekkel, ruhane-
művel és édességgel, s ezeket ünnepi 
díszbe csomagolva juttatták el a rá-
szoruló családokhoz. T-T R

Minimum 300 év a focipályán
Idén lesz ötéves az Ötvenesek focija 
teremlabdarúgó-torna. A Chemez Ist-
ván biatorbágyi nyugdíjas tanár által 
megálmodott és szervezett egynapos 
bajnokság lényege, hogy az egy csapat-
ban pályára lépő három játékos össz-
életkora nem lehet kevesebb 150 év-
nél. Mérkőzésenként tehát minimum 
300 év a pályán küzdő futballisták 
életévei nek összege. A cserejátékosok 
száma és kora egyebekben nem kor-
látozott. Az „ötvenesek” idén március 
23-án, szombaton reggel 9 órai kez-
déssel új helyszínen, a Szily-kastély 
tornatermében mérhetik össze a tu-
dásukat. A győztes jutalma egy értékes 
vándorkupa, amelynek diófa talapza-
tába bevésik a bajnokcsapat nevét. Je-
lentkezni Chemez István szervezőnél a 
20/398-0778-as telefonszámon, illetve 
a helyszínen lehet. A részvételi díj sze-
mélyenként 500 Ft.

Biatorbágyi Körkép

Lombosodó életfa 
télvíz idején
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Dr. Tóth Péter László
ügyvéd

Permegelőző konzultációk, per előtti 
egyezségek, jogi tanácsadás, okiratkészítés 

(szerződések, végrendeletek).

PoLgári jog, csaLáDjog, bünTeTőjog, 
kárTéríTési és közLekeDési ügyek.

Félfogadás bejelentkezéssel: 30/369-6361
e-mail: ugyved.toth@gmail.com

cím: biatorbágy, szabadság út 81.
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Ki ne ismerné a karácsonyi ünnep-

hez kapcsolódó legismertebb és 

talán legkedveltebb mesét, a Diótö-

rőt? Karácsony éjjelén megelevened-

nek a játékok, s harcba indulnak az 

őket megtámadó gonosz egérkirály 

és a hatalmukat féltő denevérek ellen. 

Ám Diótörő, az elvarázsolt herceg hő-

siessége megnyeri Marika kezét. Ma-

rika szeretete, kitartása pedig ismét 

emberré változtatja a fabábut. Mert a 

szeretet a legfontosabb dolog a világon 

– üzeni a mese, és ennél szebb üzene-

tet nem is adhatott volna a Szivárvány 

Színjátszókör. Bár nagy fába vágták a 

fejszéjüket, de a gyerekcsapat hősiesen 

megküzdött vele, tanulás közben pe-

dig megismerték Csajkovszkij csodá-

latos zenéjét.
A mesejátékot, amelyet átdolgoz-

tam és betanítottam, három alkalom-

mal mutattuk be: december 8-án az 

Angyalfia vásáron, 11-én az óvodások 

és az iskolások örömére, 12-én pedig az 

Őszidő Nyugdíjasklub karácsonyi ren-

dezvényén. Mindháromszor vastapssal 

köszönte meg a közönség a színjátéko-

sok (Szűcs Panna Villő, Zentai Patrik, Zen-

tai Gábor, Jegyinák Emese, Lukácsi Ágos-

ton, Scheffer Emília, Szarka Vica, Schilling 

Rebeka, Schanermann Boróka, Nagy Dóra, 

Szűcs Luca, Lukács Emma, Osgyányi Flóra, 

Zsótér Levente, Tábori Dániel, Hudák Zsó-

fi, Horváth Boglárka, Csáky Liza, Kővári 

Zsófia, Maros Laura, Donkó Katica, Balas-

sa Antónia, Csáky Dorka, Kocsenda Lili, Já-

nossa Dorina, Kántor Hanna, Szabó Maja, 

Szabó Flóra) szorgalmát és játékát.

Szakadátiné Gueth Zsuzsanna

Felelősséggel nemzeti kultúránk iránt
Mese, zene, versek és népi remek-

művek adtak egész napos kere-
tet január 22-én nemzeti imádságunk, 
a Himnusz megszületésének 1989 óta 
megtartott ünnepén, a magyar kultú-
ra napján. A jeles nap programsoro-
zata délelőtt a Magyar Népmese Szín-
ház előadásával kezdődött. Délután a 
X. Országos Népi Mesterségek Művé-
szete pályázat díjnyertes alkotásaiból 
összeválogatott kiállítást nyitotta meg 
a Zsámbékon élő és alkotó Zombori 
László fazekas-keramikus művész.

Az esti ünnepség hivatalos részé-
ben Bolyki György előadóművész, a 

képviselő-testület civil tanácsadó tes-
tületének tagja osztotta meg az ün-
nepnaphoz kapcsolódó gondolatait 
az egybegyűltekkel. A szónok egy ta-
láló szójátékkérdéssel indította beszé-
dét: valójában mit is ünneplünk ezen 
a napon, a MAGYAR kultúrát, vagy 

a magyar KULTÚRÁT? Innen kiin-
dulva arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a mai világban annyi minden vonja 
el érdeklődésünket az igényes, valódi 
művészi, kulturális értékekről, annyi-
féle módon próbálják kicsalni az em-
berek zsebéből a sajnos egyre jobban 
beosztandó pénzt, amely művelődés-
re, kulturálódásra marad a napi meg-
élhetés mellett. A televíziós műsorok 
sokasága, a filmipar jelentős része, a 
show -biznisz mind-mind csupán szó-
rakoztatni akar, könnyed pihe-puha 
kikapcsolódást, előre programozott 
„műsort” kínál a kor emberének. S a 

valódi, klasszikus és nemes értelem-
ben vett kultúra pedig egyre inkább 
háttérbe szorul mindennapjainkban, 
ha szántszándékkal nem teszünk el-
lene. Éppen ezért terhel mindenkit 
egyenként és közösségeiben egyaránt 
személyes felelősség a MAGYAR KUL-

TÚRA tovább éltetésében, megtartá-
sában, ezért nem mindegy, ki mit vá-
laszt, mire költi a pénzét, mire fordítja 
véges szabadidejét – tért vissza a szó-
nok a bevezetőben feltett kérdés meg-
válaszolásához.

Ezt követően a városi könyvtár két 
dolgozója, Hodosi Erika és Uzonyi Edit 
Az Év Leghűségesebb Olvasója 2012 el-
ismerést nyújtotta át Sarlay Katalinnak 
és családjának. A könyvtári díjat min-
den évben egy olyan olvasó érdemli ki, 
aki régóta könyvtári tag, és az esztendő 
folyamán minden hónapban rendsze-
resen felkereste a városi bibliotékát.

Az est hátralévő részében a Misztrál 
együttes Gyöngyöt az embernek című, 
megzenésített versekből összeállított 
koncertje adott maradandó élményt 
magyar kultúrából a magyar kultúra 
napján.

Varga László

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület már 
tíz éve vesz részt a helyi közösség egészségéért foly-

tatott kezdeményezésekben. 2003-ban az egyesület ösz-
szefogásra hívott fel az ingyenes nőgyógyászati rendelés 
megszervezéséhez szükséges műszer beszerzésére. Az alap-
szabályban megfogalmazott céloknak megfelelően az el-
következő években is sok közös megmozdulást szervezett 
az egészség érdekében. Volt közös parlagfűirtás, egymást 

követték szűrővizsgálatok, egészségügyi felvilágosító elő-
adások. 

Az elmúlt évek tevékenységének áttekintése során ve-
tődött fel, hogy az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú 
Egyesület már a névazonosság miatt is nagyobb, szervezet-
tebb részt vállalhatna fel az Egészséges Biatorbágyért Nép-
egészségügyi Program célkitűzéseinek a végrehajtásából. 
Ez a gondolat vezetett egy az önkormányzattal folytatandó 
együttműködés elindításához, amelynek első rendezvényé-
re 2012. december 19-én a Faluházban került sor, amikor 
a civilszervezetek bevonásával az egyesület közönségklubot 
szervezett. Az előkészítés és lebonyolítás feladatait dr. Juhász 

Zsuzsanna, az egyesület elnöke és dr. Csizmadia Gabriella vál-
lalta magára. Az esemény témája az ünnepek és az egészsé-
ges táplálkozás volt.

Elsőként Köllő Attila zenepedagógus a karácsonyi népi 
ételekről beszélt, majd az előadást követően vidám, közös 
éneklésbe, zenélésbe vonta be a közönséget. A közös pro-
dukciót a program szakmai része követte: Boross Andrea 
dietetikus a táplálkozás és az ételkészítés tudományos 
szempontjairól tartott előadást. Ezután Markos Zoltán szín-
művész a saját könyvéből olvasott fel vidám részletet az 
evés körüli „defektekről”. A programot Benedek Tibor mákos 
bejgliről elregélt klasszikusa zárta. 

A műsor ideje alatt ingyenes vércukor-, koleszterin- és 
vérnyomásmérésre nyílt lehetőség. Nagy volt az érdeklődés, 
minden előkészített mérőcsík elfogyott.

A rendezvény félszáz résztvevője láthatóan jól érezte ma-
gát. A programról a BiaTV felvételt 
készített, amely majd látható lesz az 
egyesület honlapján.

A rendezvény célja az volt, hogy 
felhívja a résztvevők figyelmét egy-
részt a helyes táplálkozásra, másrészt 
a szűrővizsgálatok fontosságára, 
amelyeket mindenki kérhet a házi-
orvosától is. A rendezvény a többi ci-
vilegyesülettel való kapcsolatfelvétel 
első állomása is volt.

Tálas-Tamássy Tamás

Karácsonyi Diótörő

Egész-ségre
Egymásra talált az egyesület

lelt a két fél
és a népegészségügyi program
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Nemcsak kapni,  
adni is nagy öröm
Három évvel ezelőtt Tarjáni István polgármester honosította meg azt a hagyományt, 
hogy a városi nagyrendezvényeken a képviselő-testület tagjai és feleségeik az úgyneve-
zett képviselői sátorban és az asszonysátorban jótékonysági céllal ételt, italt árusítanak.

A karácsonyi Angyalfia vásárban a jótékonysági konyhán bőségesen fogyott a kí-
nált gulyásból, meleg teából és forralt borból. 172 ezer forint gyűlt az adomány-
perselybe a rendezvényre kilátogatók jóvoltából. A pénzt tartalmazó borítékot 
a december 19-i képviselő-testületi ülésen adta át a polgármester Nánási Tamás-
nak, a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete képviselőjének, 
aki nemcsak az adománygyűjtők önkéntes munkáját köszönte meg hálás szív-
vel, hanem az adakozó biatorbágyiak segítő figyelmét is a nehezebb életkörül-
mények között élő embertársaik iránt.

Néhány héttel ezelőtt, a Falu disznótorán az asszonysátor – elsősorban Nagy-
né Gyöngyi és Szakadátiné Zsuzsa áldozatos serénységének köszönhetően – újfent 
ínycsiklandó illatokkal csalogatta az éhes, szomjas vásárlókat. A képviselő-fele-
ségek immár hagyományosan a maguk készítette orjalevessel, a képviselő urak 
pedig teával és forralt borral kínálták a januári hidegben a közös disznóvágásra 
ellátogató vendégeket. A jótékonysági bevétel ezúttal az Ohmüllner Márton Ala-
pítvány által megnyitott adományszámlát gyarapította, amely a karácsony előtt 
tűzkárt szenvedett Székely utcai Lukács család otthonának a helyreállítását segíti.

Vél

Alsós farsang a Faluházban
Február elsejének délutánján zajlott a Biatorbágyi Általános Iskola alsó tagozatos farsangjá-
nak első felvonása. Az iskolások egyre nagyobb létszámára való tekintettel ugyanis most csak 
az első és a második osztályok mutatták be produkcióikat, a nagyobbacskák a következő hé-
ten buliztak. Az osztályok fellépéséhez ezúttal a 2. d osztály Varázspadlás című műsora adta a 
keretjátékot, igen ötletes koreográfiával és jól megírt összekötő szövegekkel. Az 1. h (humán 
tagozat) furulyazenéhez kötött 
táncjátéka méltán nyerte el a 
közönség tetszését, majd az 1. a 
(angol tagozat) Kinderálom 
című produkciója következett. 
Mesehősöket varázsolt a szín-
padra az 1. r (reál tagozat), utá-
nuk a macskák és egerek har-

cának adott békés végkicsengést az 1. t (testnevelés tagozat). 
Vad tatár harcosok táncoltak a Dzsingisz kán zenéjére a 2. a 
osztály megjelenítésében, majd csúf, de kedves hernyó válto-
zott pillangóvá Szolnoki Péter zenéjére a 2. c előadásában. A 2. e 
Hofi és Koós János dalára koreografált tánckompozícióval lep-
te meg a nézőket. A fináléban, immár hagyományos módon, 
az alsós tanító nénik tánckara és egy jampiruhába öltözött 
énekes lepte meg az ifjú és felnőtt közönséget, komoly sikert 
aratva. A színpadi produkciók után természetesen a tánc és a 
tombolahúzás sem maradhatott el.

Sz. A.

Január 26-án, szombaton nem esett, így a tor megesett. Öt 
disznónak teste vált köddé az estre. Nem volt olyan rém 
eset, hogy tovább írjak rímeset. Nézegesd a képeket, ha 
nem toltad ki arcodat.

Idén Földházi Zoltán volt a főböllér, neki jutott a „lát-
ványkoca” perzselése, forrázása, bontása, de Mézes Pali, Bo-
kor Péter, Zentai Balázs és Rácz Tibor is ezerrel serénykedett, 
hogy a tíz civilszervezetnek kiporciózzák a disznóságokat. 
Készült friss tepertő, pecsenye, flekken, orjaleves, hurka, 

kolbász, sváb- és székelykáposzta, körmös csülökpörkölt, 
savanyú vetrece, hájas tészta, tea, forralt bor. Néder Norbi 
mindent kikiáltott, így „a kisurak és kishölgyek, a még na-
gyobb urak és még nagyobb hölgyek” percre tudhatták, 
mikor, hol, mi, kivel és miért történik. A bankot ezúttal 
is a Faluház adta, nemcsak Böllérfillért, de Böllér Bandet, 
népdalt, gyermekőrzést és fotószínházat is kínálva.

Aki ott volt, jól tette, a disznót mind megette.
 eMeL

Felfalták a disznót
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HÍR EK
Helyben a járás
Magyarországon harminc év után újraalakult 
a járási rendszer. A járási hivatal feladata a 
megyeinél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása lesz, ame-
lyeknek nagy részét eddig a jegyzők látták 
el. Városunk a Budakeszi Járási Hivatalhoz 
tartozik. 2013. január 1-jétől Biatorbágy 
Város Polgármesteri Hivatalának épületében 
járási hivatali kirendeltség működik, amely 
ügyintézési lehetőséget biztosít a biatorbá-
gyi állampolgároknak. A budaörsi okmány-
iroda, valamint a gyámhivatal a Budakeszi 
Járási Hivatal kirendeltségeként továbbra is 
Budaörsön működik. A járásban intézhető 
ügyekről bővebben olvashatnak a  
www.biatorbagy.hu elérési című városi honlap 
főoldali hírei között.

Bábos játékok,  
bábjátékosok a könyvtárban
A biatorbágyi Faluház január közepén báb-
szakkört indított neves bábművész tanárok, 
Tóth Krisztina és Néder Norbert vezetésével a 
bábjáték, a bábkészítés, a megelevenített 
mesék iránt fogékony iskolás korosztály szá-
mára. Az életre keltett anyag színházának 
– ahogyan magukat jellemzik – barátságos, 
varázslatos légkörére jellemző, hogy gyakran 
a gyermekeiket elkísérő szülőket is rabul ejti 

egy-egy foglalkozás, s együtt töltik a várako-
zás idejét a gyermekekkel. A gyermekbábos 
csoporthoz való csatlakozás lehetősége a ké-
sőn ébredők részére folyamatosan nyitva áll 
minden csütörtökön délután fél 5-től,  
a Szabadság úti Karikó János Könyvtárban.

Legoadomány
Karácsony előtt az Ökumenikus Segélyszerve-
zet elnökének, Lehel Lászlónak a közbenjárásá-
val a dán DanChurchAid és a Lego Alapít-
vány jóvoltából Lego és Duplo játékokat 
kaptak bölcsiseink, óvodásaink, de még a 
családi napközik manói és manócskái is ré-
szesültek belőle. Az ajándék nemcsak szép és 

értékes, de óriási mennyiségű is volt. A nemes 
adományt nagy örömmel vették birtokba a 
csemeték, azonnal belefeledkezve a közös 
játékba. Reméljük, sok egymást követő cso-
port tudja majd használni ezeket az építő-
elemeket, és legózik magas várakat, hidakat, 
repülőtereket építve, mert legózni jó!

Milliós „zsebpénz”
Biatorbágy Város Önkormányzata évek óta 
tartja azt a jó szokását, hogy néhány nappal 
karácsony előtt némi készpénzmeglepe-
tést küld a 85 év feletti, biatorbágyon élő 
időseknek. Az egy főre jutó összeg nem túl 
nagy, mindössze 5000 forint, de mivel az 
érintettek száma kétszáz feletti, a summa 
meghaladja az egymillió forintot. 2010 óta 
a készpénz egy ünnepi jókívánságot tartal-
mazó polgármesteri levéllel együtt jut el a 
címzettekhez. Karácsonykor 182-en postai 
küldeményként, 28-an a Gizella Otthonban 
rendezett kis ünnepségen vehették át a város 
ajándékát. A személyes hálaszavak mellett 
akadt olyan megajándékozott is, aki tollat 
ragadott, és válaszlevélben köszönte meg a 
szerény, inkább zsebpénznek, mint támo-
gatásnak nevezhető adományt Tarjáni István 
polgármesternek.

Ajándékfa a városnak
Biatorbágy Város Önkormányzata ezúton 
mond köszönetet Kontz László vállalkozónak, 
aki térítésmentesen ajánlott fel két termetes 
ezüstfenyőt karácsonykor a városháza részé-
re. A feldíszített fákat a polgármesteri hivatal 
épületének főbejáratánál és a házasságkötő 
teremben állították fel. 

Kegyeletsértés a temetőben
Sajnos az ünnepek alkalmával városunk 
nyughelyeit sem kerülik el a tolvajok és a ron-
gálók, akik az őrök éberségét kijátszva garáz-
dálkodnak a köztemetőkben. Nem tisztelik 
az emlékezést, a gyászt. A sírokra helyezett 
virágokat, koszorúkat, gyertyákat, mécsese-
ket gyakran még frissen összeszedik és…? Va-
jon miért teszik? Ésszel talán fel sem fogják, 
milyen borzalmas fájdalmat okoznak ezzel 
az elhunytak hozzátartozóinak, milyen mély 
sebeket ejtenek a szívekben. Alig pár napja 
kereste fel a szerkesztőségünket egy asszony, 
aki könnyek között mesélte el, hogy kará-
csonykor megrongálták hozzátartozóinak a 
sírját a biai református temetődombon. Pa-
naszkodott a nyughelyek közt szánkózókra és 
kutyát sétáltatókra is, teljes joggal. Mit tehet 
egy újság? Azontúl, hogy megírja a történte-
ket, kérheti, hogy jobban figyeljünk egymás-
ra. Tiszteljük egymás kegyeleti jogait!

Vigyázat, vadászveszély!
Biatorbágyi kirándulók, kerékpározók, lo-
vaglók, kutyasétáltatók, futók, gyaloglók, 
figyelem! Városunk külterületén nagyrészt 
gazdasági rendeltetésű erdők, mezők, 
szántóföldek vannak, amelyeknek elsődleges 
célja a megtévesztő látszat ellenére nem a re-
kreáció és a kirándulás. Ezeken a területeken 
csak saját felelősségére tartózkodhat bárki 
sportolás és kirándulás céljából, de kizárólag 
gyalogosan. A „civileket” a gazdálkodó tűrni 
köteles. Az erdő látogatását az erdőgazdál-
kodó vagy a vadászatra jogosult a vadászat 
időtartamára időlegesen korlátozhatja, 
feltételekhez kötheti. Erről helyben szoká-
sos módon tájékoztatni kell a lakosságot, 
illetve figyelmeztető táblákat kell kihelyezni. 
Az erdőben lovagolni, járművel közlekedni – 
beleértve a kerékpárt is – csak az arra kijelölt 
útvonalakon szabad. Törvény szabályozza a 
kutyasétáltatást is. Szabálysértést követ el az, 
aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti 
és védett természeti területen vagy vadászte-
rületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni 
hagyja. Mivel Biatorbágy külterületeinek 

nagy része vadászterü-
let, így elmondható, 
hogy külterületen kutyát 
sétáltatni csak pórá-
zon szabad. Az Iharos 
vadásztársaság tájékoz-
tatása alapján értesítjük 
a lakosságot, hogy 2013. 

február 16-án és 23-án fácánvadászat lesz. 
A vadászok reggel nyolc órakor a viaduktnál 
gyülekeznek. A vadászatvezető ekkor dönt 
a vadászat konkrét helyszínéről. Egyébként 
bármikor előfordulhat, hogy a gyanútlan 
erdőlátogatók egyéni engedéllyel rendelkező 
vadászokkal futnak össze, ugyanis a vaddisz-
nó és a róka egész éven át lőhető.

Világvége karácsonykor
2012. december 21-én éjfél után egy bia-
torbágyi család átélte a „világvégét”. 22-én 
hajnali 1 óra 13 perckor robbanásra riadtak. 
Amikorra értesítették a tűzoltókat, a családi 
házhoz épített műhelyek, tárolók már lángra 
lobbantak. A hármas fokozatú tűzriasztás, 
a helyi, a megyei és a fővárosi tűzoltók gyors 
beavatkozása ellenére a család szinte minden 
vagyonát elvesztette. Kérjük, aki tud, segít-
sen. Számlaszám: Buda Takarék, 58300196-
12900024.

Elhunyt ifj. Ébner Tibor
Sajnálattal tudatjuk, hogy ifj. Ébner Tibor 
biatorbágyi lakos 2013. január 25-én egy 
tragikus autóbalesetben elhunyt. Ifj. Ébner 
Tibor a település értékeit növelő, maradan-
dó és kiemelkedően eredményes munkájáért 
az 1990-es évek elején az elsők között kapta 
meg a Biatorbágyért kitüntetést. Többek kö-
zött alapító tagja volt a Biatorbágy Kultúrá-
jáért Alapítványnak, valamint alapító munka-
társa a Biatorbágyi Krónika című újságnak. 
Biatorbágy önkormányzata ifj. Ébner Tibort 
saját halottjának tekinti.

Bolondul a gombáért?
Március 2-án, szombaton 
délután 14.00 órától gom-
baismereti szakkör indul a 
Faluházban.

Szereti a gombát? Szeret-
ne többet tudni a gombák-
ról, a gombák világáról és a 
gombagyűjtés szabályairól? Részt venne egy 
térítésmentes ismeretterjesztő tanfolyamon, 
amely nemcsak elméleti, de használható 
gyakorlati képzést is nyújt? Amennyiben igen, 

jelentkezzen a Faluházban vagy Chemez István 
szakkörvezető okleveles gombaszakértőnél a  
20/398-0778-as telefonszámon. A gombák 
azonosításához, a gombaspórák vizsgála-
tához hasznos segítség a mikroszkóp. Ha 
valakinek akad ilyen – otthon már felesleges 
– szerkezet a birtokában, az ne habozzon a 
szakkörnek felajánlani! Köszönet, és talán 
még egy jó kis gombapörkölt is dukálhat 
érte.

Március idusára készülve
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
165. évfordulóján tartandó városi megemlé-
kezés előkészületei javában folynak már, így 
fontosnak tartjuk, hogy időben felhívjuk a 
közös ünneplésre készülő polgárok figyelmét, 
hogy a háromnapos hosszú hétvégére való te-
kintettel a helyi hivatalos rendezvények ezút-
tal nemzeti ünnepünk előestéjén, március 
14-én, csütörtökön lesznek Biatorbágyon.

A megemlékezés a város több pontjáról 
este 6 órakor induló fáklyás felvonulással 
kezdődik, majd a Fő téri közös Kossuth-nó-
tázást követően a Faluházban folytatódik 7 
órától. A műsort az általános iskola diákjai 
adják, ünnepi szónoknak ezúttal dr. Hermann 
Róbert történészt, a Hadtörténeti Múzeum 
tudományos parancsnokhelyettesét kérték fel 
a szervezők.

Az ünnepi eseményeket megelőzően 
17.30-ra a Szentháromság térre várja az 
érdeklődőket Tarjáni István polgármester a 
képviselő-testület tagjaival, a tavaly október 
23-án felavatott, majd három nappal később 
meggyalázott, ellopott országzászló újra-
avatására.

Az ünnepi rendezvényekről bővebben 
tájékozódni a http://faluhaz.biatorbagy.hu/ 
honlapon és a Biatorbágyi Rendezvények 
című műsorújság márciusi számában lehet 
hamarosan.

Pályázat helyi  
civilszervezetek részére
Biatorbágy képviselő-testülete 2013-ban  
is támogatni kívánja a városban bejegyzett  
és helyben működő civilszervezeteket közér-
dekű, közösségi céljaik megvalósításában.  
Ezért a testület március 1-jei beadási határ-
idővel pályázatot hirdetett az önkormányzati  
támogatás elnyerésére. A pályázat benyúj-
tásának részletes feltételei a város hivatalos 
honlapján (www.biatorbagy.hu) február eleje 
óta olvashatók.

Az idei támogatási rendszer új eleme, 
hogy öt – évtizedek óta kiemelkedő eredmé-
nyeket felmutató – művészeti csoportot, a 
Pászti Miklós Vegyes Kórust, a Biatorbágyi 
Népdalkört, a Szakály Mátyás Férfikórust, 
valamint a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekart 
és a Füzes Néptáncegyüttest további sikeres 
működése érdekében a pályázati lehetőségen 
túlmenően külön szerződésben, állandó tá-
mogatásban is részesíti az önkormányzat.

A támogatási pályázaton való indulástól, 
valamint annak eredményétől függetlenül 
bármely helyi civilszervezetnek módja van 
a város honlapján való regisztrációra és 
állandó jelenlétre is. Az ingyenes szolgálta-
tás igénybevételéről a http://biatorbagy.hu/
civil-szervezetek menüpont alatt lehet tájéko-
zódni.

Új helyszínen a földhivatal
A Budakörnyéki Járási Földhivatal szíves 
megértésüket kérve tájékoztatja tisztelt 
ügyfeleit, hogy a Budakörnyéki Járási Föld-
hivatal ügyfélszolgálata a 1036 Budapest, 
Lajos utca 160–162. szám alatti irodaházból 
átmenetileg új helyre költözött. Személyes 
ügyfélfogadásra februártól a 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán körút 12–14. szám alatt 
található Lurdy Házban kialakított kirendelt-
ségen van lehetőség.

Húsvét öröme
Molnár V. József néplélektan-kutató tart 
előadást Húsvét öröme címmel a Faluház 
kiállítótermében 2013. február 28-án 19 
órától.

Mindenkit szeretett vár az Aranyalma Ma-
gyar Műveltség Egyesület.
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Viadukt SE Biatorbágy Labdarúgó-szakosztály
Felnőttcsapat
A 2012–13-as idény félidejénél labdarúgócsapatunk a 8. he-
lyen áll az NB III. Duna csoportjában. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség határozata alapján a két NB II-es csoportból egyet 
alakítanak ki, azaz a felére csökkentik a létszámot, ugyan-
így a hat NB III-as csoportból hármat alakítanak ki, itt is a 
felére csökkentve a létszámot. Ez azt jelenti, hogy a 128 csa-
patból 16 NB II-es és 48 NB III-as csapat marad, nehezítve 
azzal, hogy a 48 NB III-asból 16 az NB I-es csapatok 2. csa-
pata lesz. Végeredményben az eddigi 96 csapatból csak 32 
maradhat NB III-as. Ez a rendkívül bonyolult és drasztikus 
átszervezés azt jelenti, hogy ebben az évben a Duna-csoport 
első két helyezettje marad bent egyenes ágon az NB III-ban, 
a 3–5. helyezetteknek osztályozót kell játszaniuk a megyei 
bajnokokkal a bennmaradásért. Tehát minimálisan az első 

ötbe kell kerülni, hogy esély maradjon az NB III-as tagság 
meghosszabbítására.

Jelenleg ugyan a nyolcadik helyen vagyunk, de az ötödik 
helytől mindösszesen két pont, a dobogót jelentő harmadik 
helyezéstől pedig csak négy pont választ el minket. Látható, 
hogy az első nyolc ádáz csatát vív a bennmaradásért, és csak 
nüánszok döntenek majd a végső helyezésekről.

Csapatunk Vincze Gábor vezetőedző irányításával meg-
kezdte a felkészülést a bajnokságra, amely 2013. március 
2-án folytatódik. Több változás lesz a keretünkben, ezért 
számos edzőmérkőzést játszunk addig. Az edzőmérkőzések 
időpontjai és helyszínei több más érdekességgel együtt meg-
találhatóak az egyesület honlapján: www.viaduktse.hu.

Sakkszakosztály
Szárnyal a Viadukt Biatorbágy sakkcsapata
Továbbra is veretlenül őrzi az előke-
lő második helyét a biatorbágyi sakk-
csapat az NB II. Breyer-csoportjában, 
mivel az utolsó két fordulóban két 
nagy arányú győzelmet aratott az Esz-
tergom SC (11,5-0,5) és a Törökbálinti 
TC (10,5-1,5) csapatai ellen. Az Esz-
tergom elleni rekordarányú győzel-
münkhöz aligha szükséges kommen-
tár, fennállásunk óta még soha nem 
szereztünk ennyi pontot egy meccsen 
sem. Még a megyei első osztályban volt 
ugyan egy 10-0-s győzelmünk – ráadá-
sul a sorsdöntő utolsó fordulóban –, 
de 11,5 pont az több, mint 10 pont.

Sajnos szépséghibája ennek a re-
mek eredménynek, hogy nem sokkal 
a mérkőzés után az esztergomiak be-
jelentették: megoldhatatlan anyagi 
problémák miatt visszalépnek a baj-
nokságtól, emiatt törölték az összes 
eredményüket, így a tényleges végered-
ménybe nem fog beleszámítani a 11,5 
pontos győzelmünk.

A Törökbálint gárdája évek óta sta-
bilan a csoport élmezőnyében végzett, 
és eddig mindig megvert bennünket. 
Ellenfelünk kissé tartalékosan állt 
fel, papírforma szerint valamivel erő-
sebb volt a mi csapatunk. Az első két 

táblán nem jártunk nagy sikerrel: én 
(Pálkövi József) hiába próbálkoztam 
rutinos, szintén nemzetközi mester 
ellenfelemmel szemben, aki pontos 
játékkal hárította az előnybe kerülési 
kísérleteimet, végül döntetlennel kel-
lett beérnem. A második táblán pe-
dig az eddig remekül szereplő Csőke 
Krisztián alulmaradt a jó napot kifogó 
ellenfelével szemben. Ám valamennyi-
ünk óriási meglepetésére a törökbá-
lintiaknak végül be kellett érniük eny-
nyivel, az összes többi táblán a mieink 
diadalmaskodtak. Egy ilyen kivételes 
eredményhez természetesen szeren-
csére is szükség van, több táblán for-
dultak a játszmák, és ezen a napon 
valamennyi a mi javunkra. Hogy a 
sakkban kevésbé járatosak is képet al-
kothassanak: ez a váratlan eredmény 

Jégkorongszakosztály
Történetünk 2008 decemberében indult, amikor városunk 
tavainak felszíne ismét sportolásra alkalmas jéggé kemé-
nyedett, sok örömet szerezve ezzel a téli sportokat kedve-
lő helyi lakosságnak, köztük későbbi klubunk tagjainak is. 
Azon a télen kegyeibe fogadott bennünket az időjárás, és 
hetekig élvezhettük a korcsolyázás örömeit. Ekkor merült 
fel a kérdés néhányunkban, hogy hogyan lehetne folyama-
tosan jégen lenni, függetlenül az időjárási körülményektől. 
A válasz szerencsére hamar jött: létezik egy fedett pálya egy 
törökbálinti parkolóban, ahol egészen tavaszig lehet kor-
csolyázni, jégkorongozni. Ezután kialakult egy állandó tár-
saság, amely immáron fedett jégpályán üthette a pakkot 
minden vasárnap este, és ezek után már nem volt megállás, 
hamar a BHG-pályán találtuk magunkat, amely fővárosunk 
XI. kerületében található, és egész évben üzemel. Itt jutott 
a tudomásunkra, hogy lehetőség van felnőttképzésen részt 
venni, amelyen elsajátíthatjuk a jégkorongozás alapjait, 
és fejleszthetjük tudásunkat, amelyet azóta is finomítunk 
Tarnai Gergő és Gömöri Csaba edző segítségével, aki jelenleg 
is az U18-as női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya. 
Évente többször indulunk kispályás jégkorongtornákon. 
2010-ben megkezdtük nagypályás szereplésünket is az első 
teljesen amatőr bajnokságban. A 2012–2013-as szezonban 
lettünk a Viadukt SE Biatorbágyi Sport Egyesület szakosz-
tálya, a MAJB II.-ben indultunk egy megújult csapatként, 
de a régi alapokkal.

Chemez Bálint

2012-ben alakult a Biai Jegespengékből 22 igazolt verseny-
zővel a legfiatalabb szakosztályunk, amely jelenleg a III. osz-
tályban, a MAJB II.-ben indul, és több szép eredményével 
már most kivívta a szakma érdeklődését.

Az idei közgyűlésen tervezzük a hivatalos felvételüket 
is az egyesületbe, de a 2012-es évben is megkapták az azóta 
megszűnt görkorcsolya-szakosztály támogatását, amelyet 
jégpályabérlésre fordítottak. Az edzések helyszíne és egyben 
a csapat hazai pályája a Budapesten, a Lágymányosi híd lá-
bánál található Tüskecsarnok.

A szakosztályvezető Chemez Bálint (telefon: 20/238-6590). 
Várják szeretettel a jégkorongozni vágyókat.

Női (lány-) csapat
2012 szeptemberében hat-nyolc lel-
kes 12–16 éves lány kezdeményezésé-
re megalakult a női csapatunk, amely 
pillanatok alatt húszfősre duzzadt. 
A korosztály széles: 10–35 év közöt-
tiek látogatják az edzéseket. Vincze 
Gábor UEFA B licences edzőnk veze-
tésével, aki egyébként a felnőttcsapat 
edzője is, rohamléptekben fejlődnek a 
lányok. Elindultunk a Budapest–Pest 
megyei női bajnokságban, ahol bizony 
az ellenfelek jó néhány évvel előttünk 

jártak, és bizony az ele-
jén csak a kapott gólokat 
számoltuk. Azonban a 
sok edzés és a hozzáér-
tő munka meghozta az 
eredményét, mert meg-
szereztük az első döntet-
lenünket és győzelmün-
ket is, illetve az edzőnk szerint szép 
jövő előtt állnak a lányok. Játékosain-
kat megkörnyékezték már más csa-
patok, így a Fradi női csapata és más 

egyesületek is szerették volna leigazol-
ni több játékosunkat. Ide is szeretettel 
várjuk a jelentkezőket (Vincze Gábor: 
70/606-7162).

2012–2013 NB III. Duna csoport őszi végeredmény, TABELLA – DUNA-csoport 
Csapat Meccs db Győzelem Döntetlen Vereség Gólok Pont

1. Budaörs 14 11 1 2 29-12 34
2. Videoton II 14 9 2 3 31-14 29
3. Jászapáti 14 8 3 3 33-20 27
4. ESMTK 14 8 2 4 36-16 26
5. Érd 14 7 4 3 27-20 25
6. Pénzügyőr 14 7 4 3 24-21 25
7. Diósd 14 7 3 4 23-12 24
8. Viadukt SE–Biatorbágy 14 7 2 5 26-16 23
9. Csepel 14 5 4 5 19-19 19

10. Sárisáp 14 5 2 7 21-27 17
11. III. kerületi TUE UPE 14 4 3 7 22-26 15
12. Százhalombatta 14 4 3 7 24-32 15
13. Rákosszentmihály 14 2 2 10 15-39 8
14. Budafok 14 1 2 11 15-46 5
15. XVII. ker., Rákosmente 14 0 3 11 8-33 3

Álló sor, balról jobbra: Csibi Zsolt, Horváth György, Chemez Bálint,  
Lakatos Boglárka, Bakó Csaba, Dr. Lachmann Norbert, Molnár Péter,  
Kubanek Ottó, Budai József, (edző) Tarnai Gergely.
Térdelő sor: Zima Miklós, Halász Ákos, Böjte Attila, Völcsei Krisztián,  
Nagy Attila, Gömöri Csaba.
Fekvő: (kapus) Varga Péter
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körülbelül annyira meglepő, mint ha 
fociban egy Real–Barca-összecsapás 
mondjuk 10-1 arányban dőlne el, bár-
melyik irányban.

Ebben a szezonban az eddigi öt 
győzelmünk mellett egy döntetlent ér-
tünk el, s ez messze várakozáson felüli 
eredmény. 

Csapatunk évről évre fejlődik, ezt 
jól mutatják az alábbiak.
– 2009/2010-es bajnokság: 55,5 pont, 

7. hely;
– 2010/2011: 65,5 pont, 6. hely;
– 2011/2012: 70,5 pont, 4. hely;
– 2013/2014: 6 forduló után 53,5 (hi-

vatalosan 42) pont, 2. hely.
Az egyéni eredmények közül a legjob-
ban Ruip János, a szakosztályvezetőnk 
áll 5,5 ponttal, de kiemelkedően jó Su-
gár Gábor 5 partiból 5 pontja is. Utá-
nuk a 4,5 pontosok: Pálkövi József, 
Csőke Krisztián, Fekete József és Müllner 
János következnek.

Százszázalékosok: Mincsovics Mik-
lós, Pápista Ákos, dr. Légmán Miklós 3-ból 
3, Fekete András 2-ből 2, és Varga Péter 
1-ből 1 ponttal.

A tabella áttekintésében némi zavart 
okoz, hogy az esztergomiak visszalépése 
és az eredményeik törlése miatt a csapa-
tok egy részének egy mérkőzéssel több 
meccset számoltak el a hivatalos rang-
sorban. Az élmezőny messze elhúzott a 
többiektől: az előzetes várakozásoknak 
megfelelően toronymagasan vezet a 
HÜSI SC gárdája 64,5 ponttal 6 mérkő-
zésből, mi a második helyen állunk 42 
ponttal 5 meccsből, és a nyakunkban 
liheg 1 pont hátránnyal a Kisbér–Ászár 
csapata, szintén 5 értékelt mérkőzéssel. 
Nagyarányú vereségük ellenére a negye-
dik helyen a törökbálintiak állnak 32,5 
ponttal, 6 mérkőzés alapján.

A HÜSI megszorítására nincs reá-
lis esélyünk. Kissé pechesek vagyunk, 
mert ha a HÜSI máshol játszana, reális 

eséllyel küzdhetnénk a feljutásért – az 
összes többi (szám szerint nyolc) cso-
portban az élen állnánk jelenleg.

A második hely megtartásáért vár-
hatóan nagy csatát kell vívnunk a kis-
bériekkel, jelenleg hozzájuk képest 
kedvezőbb pozícióban várhatjuk a 
folytatást.

Jó hír viszont, hogy a többiek any-
nyira le vannak maradva, hogy nagy va-
lószínűséggel a legrosszabb esetben is 
bronzéremmel zárhatjuk ezt a szezont.
1. HÜSI SC 64,5 pont (6 mérkőzés)
2. Viadukt Biatorbágy 42 (5)
3. SE Kisbér–Ászár 41 (5)
4. Törökbálint TC Sakk 32,5 (6)
5. SZTC 31,5 (5)
6. Győri Komszol SE 29,5 (5)
7. MÁV Előre SC 27,5 (6)
8. Zoltek SE 26,5 (6)
9. Turul SE 24,5 (6)
10. Zsámbéki SBE 23,5 (5)
11. Széchenyi SE 17 (5)

Hátralévő fordulók
7. forduló  
2013. február 17.
Viadukt Biatorbágy  
– TURUL SE
Közösségi Ház,  
2051 Biatorbágy,  
Fő utca 94.

8. forduló  
2013. március 3.
MÁV Előre SC  
– Viadukt Biatorbágy
I. István Kereskedelmi 
és Közgazdasági SZKI, 
8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 31.

9. forduló  
2013. március 24.
Viadukt Biatorbágy  
– HÜSI SC
Közösségi Ház,  
2051 Biatorbágy,  
Fő utca 94.

10. forduló  
2013. április 7.
Zoltek SE – Viadukt 
Biatorbágy
Térségi Közösségi 
Ház, 2536 Nyerges-
újfalu, Kossuth Lajos 
utca 26.

11. forduló  
2013. április 21.
Viadukt Biatorbágy  
– SZTC
Közösségi Ház,  
2051 Biatorbágy,  
Fő utca 94.

NB II. Breyer csoport (2012/2013)

Csapat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz

1 HÜSI SC • 11 9,5 11 11,5 10,5 11 64,5

2 Viadukt Biatorbágy • 6 10,5 9,5 7,5 8,5 11,5 42

3 SE Kisbér–Ászár 6 • 8 5,5 11 10,5 10 41

4 TTC Sakk 1,5 4 • 7,5 5,5 6 8 32,5

5 SZTC 1 4,5 • 9 8 9 7 31,5

6 Győri KOMSZOL SE 2,5 6,5 6,5 • 6,5 7,5 8,5 29,5

7 MÁV Előre SC 2,5 3 5,5 • 6,5 3 7 27,5

8 Zoltek SE 1 6 4 5,5 • 4 6 26,5

9 TURUL SE 0,5 1 3 4,5 8 • 7,5 24,5

10 Zsámbéki SBE 1,5 4,5 4 9 4,5 • 8,5 23,5

11 Széchenyi SE 1 3,5 1,5 5 6 • 17

12 Esztergomi SC 0,5 2 5 3,5 3,5 • 0

Az Esztergomi SC visszalépett, eredményei nem befolyásolják az összpontszámokat.

Judoszakosztály Szakmai beszámoló a 2012-es évről
2001 óta működünk, azóta az éves programjainkat mindig 
meg tudtuk valósítani, minden évben változtatunk, fejlesz-
tünk valamit a terveinken. Állandó programjaink az aláb-
biak. 

edzéseink Heti kettőt tartunk biatorbágyi helyszínen, és 
további három-négy Törökbálinton, Diósdon és a KSI-ben.

nyári táboraink Júniusban sporttábort szerveztünk Tö-
rökbálinton, ahol a judón túl sok más programmal (kaland-
park, strandolás, a Közlekedési Múzeum látogatása stb.) 
töltöttük az időt. Edzőtáborba augusztusban mentünk, Sal-
gótarjánba. Ez a versenyzőknek kötelező, de táborozott ve-
lünk amatőr tanítványunk is. Ott több külföldi és a legjobb 
magyarországi csapatokkal készültünk az őszi versenyekre.

Versenyrendezés 2012-ben is sikeresen szerveztük meg és 
bonyolítottuk le versenyünket a torbágyi iskolában. A meg-
hívott csapatok folyamatosan érdeklődnek a versenyeink 
iránt. Nem fordult elő sem bírói, sem más adminisztratív 
hiba, szívesen jönnek hozzánk diák judoversenyzők az egész 
országból.

Versenyeztetés A judóban már a diák-, serdülőkorúaknál 
is nagyon nagy a profizmus, ami a komoly edzettséget, fel-
készülést jelenti. Egy 10–13 éves gyereknek mindennap kell 
edzeni, nem véletlen, hogy a legtöbben ezt nem tudják vál-
lalni. A 35–40 fős létszámunkból három leigazolt gyerekünk 
van. Az ellenfélcsapatoknak (UTE, Bp. Honvéd, TF, KSI stb.) 
alapból öt edzésük van hetente, és nem kell a szomszéd te-
lepülésre utazniuk a küzdelmi edzésekért. A mi gyerekeink 

vállalják ezt a pluszáldozatot, így lehetnek az ország élvona-
lában, így tudnak a legerősebb – budapesti – régióban ver-
senyezni. (Egy diák korosztályú versenyző és a nem judózó 
társai közötti erőnléti különbség fényévekben mérhető.)

Nekünk az a célunk, hogy a fizikai képzésen túl neveljük is 
a tanítványainkat. Ehhez a judo hagyományos értékei kiváló 
segítséget adnak. Továbbá arra is nagy hangsúlyt fektetünk, 
hogy a többségben lévő nem profi versenyző gyerekek is mo-
tiváltak legyenek, legyen lehetőségük fejlődni, megmutatni 
tudásukat. A klubélet szellemében különprogramokat szer-
veztünk az edzéseken kívül is (övvizsgák, amatőr versenyek, 
találkozás olimpikonokkal, uszodalátogatás stb.).

Grunda Zoltán szakosztályvezető, edző

Shotokan  
karateszakosztály
A Viadukt SE Shotokan Karateszakosztálya egy éve működik 15 fel-
nőtt és 30 gyerek létszámmal. Ebből Biatorbágyon tíz gyereknek tar-
tunk edzést. Jelenleg ez a legsikeresebb szakosztálya Biatorbágynak. 
Négy magyar válogatott került ki egyesületünkből. 2012-ben az Euró-
pa-bajnokságon két ezüstérmet (Marton Bálint és Vágvölgyi Balázs) sze-
reztek versenyzőink, míg az országos bajnokságon három arany-, két 
ezüst- és három bronzérem volt a termés.

Szeretettel várjuk a karatézni vágyó gyerekeket és felnőtteket szak-
osztályunkba. Az edzések helyszíne: Biatorbágy, Iharosi Sportpálya, 
I. emeleti terem. Időpont: hétfő és szerda, 17.00–18.00 óra között. 
Edzők: Ruip Zsófia 4 danos Európa-bajnok, Marton Bálint 1 danos Eb 
2. helyezett.

Jelentkezni lehet Ruip Zsófiánál, a 20/344-6953-as telefonszámon.




