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HÍD
Az ünnep  
áldozata
Március 14-én a különlegesen zord téli idő-
járás az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc emléknapjának előestéjére tervezett idei 
ünnepség szervezőit és résztvevőit is meglepte. 
Elmaradtak a szabadtéri programok, így a biai 
országzászló újraavatása és az esti fáklyás fel-
vonulás is. A Bartha Ákos által konferált meg-
emlékezés a Faluházban a Népi Ének Szak-
kör és a Czuczor Gergely-iskola tanulóinak, 
valamint a Biatorbágyi Népdalkör tagjainak 
fellépésével kezdődött. Dr. Hermann Róbert 
történész, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora ünnepi beszédében az 1848-as eseményeknél csak 
egy pillanatra „időzött”, utalva az akkori hideg zivatarra. 
A történész ugyanakkor részletesen és élményszerűen szá-
molt be az 1949-es első évfordulós március 15-i ünnepségek-
ről, illetve eseményekről. Ezúttal is Willinger Ágnes tanárnő 
állította össze az általános iskolások zenés, irodalmi műso-
rát, amelyben Kálló Eszter működött közre. Az ünnepi mű-
sor díszleteként az Országos Széchényi Könyvtár anyagából 

válogatott, Az 1848–49-es szabadságharc plakátokon című 
kiállítás szolgált a nagyterem előterében. Koleszár Kázmér 
képviselő március 14-én a hófúvásban rekedt, így az ünnep-
ségen nem mondhatta el megnyitóbeszédét, amelyben Ham-
vas Béla gondolataira építve (Az ünnep az áldozat napja. A kö-
zösség kezdete, amikor az emberben felébred a tudat: nem vagyok 
egyedül, és minden ember sorsával elszámolni tartozom…) a meg-

szokottnál kissé mélyebben vizsgálta, vajon mitől ünnep az 
ünnep:

„Áldozat és közösség. A közösséget talán értjük, érezzük. 
A zászlók, a kokárdák a magyar nemzet összetartozását hir-
detik. Azt, hogy együtt erősek vagyunk, hogy együtt minden 
sikerülhet. Azt, hogy nem vagyunk egyedül, velünk vannak 
nemcsak a most élők, de az előttünk élt magyarok is. Ugyan-
így az utánunk jövőkért is felelősek vagyunk.

De hogy jön ide az áldozat? Elsőre eléggé ijesztően hang-
zik, hogy áldozatot kell hozni. Pedig nincs igazi közösség ál-
dozat, pontosabban önfeláldozás nélkül. Ha ragaszkodunk 
önös érdekeinkhez, menthetetlenül egyedül maradunk. Ön-
feláldozás nélkül nincs közösség a másik emberrel, nincs 
szerelem, nincs házasság, nincs család, de nincs nemzet sem.

Ezt érezték meg a márciusi ifjak, ezt a reformkor neme-
sei. És saját érdekeiket alárendelték a magyarság, a nemzet 
közös ügyének. Ez az áldozatuk olyan közösséget kovácsolt 
a nemzetből, amely máig ható erővel tölt el minden magyart.

Mert lám, érdemes volt és érdemes ma is áldozatot hoz-
ni. Mert az önzetlen áldozat mindig meghozza gyümölcsét. 
Ahogy a magyar népmesékben mondják: jótett helyébe jót 
várj! Az áldozat lélekkel telített, erős közösséget hoz létre, 
amely ellen tud állni minden viharnak.

Vihar pedig akad bőven. Magyarországon és Biatorbá-
gyon is. Biatorbágynak sem könnyű a helyzete. Sokszínű 
település vagyunk, annak minden előnyével és hátrányával. 

Egy „kék cédula” utóhangja
Sok választópolgár felháborodá-
sát váltotta ki egy a 2010. októ-
beri önkormányzati választások 
előtt pár nappal megjelenő, kék 
alapszínű kampányzáró kiadvány. 
A szórólap a 2010 októbere előt-
ti városvezetés jelöltjeit tömörítő 
Szövetség Biatorbágyért Egyesület 
kiadásában került terítésre a vá-
rosban. (Az egykori városvezetés 
által kezelt hivatali informatikai 
anyagokból előkerült a szórólap 
nyomdai sokszorosításra előkészí-
tett, számítógépes grafikai terve.)

A „kék cédula” valótlan állítá-
sai miatt benyújtott panaszokat az 
illetékes helyi választási bizottság 
elutasította. (Mint ismeretes, a he-
lyi választási iroda vezetője az egy-
kori jegyző volt.) A helyi elutasí-
tást követően a panaszosok a Pest 
Megyei Bíróságnál éltek a fellebbe-
zési jogukkal. A bíróság – immár 
a választásokat követően – meg-
állapította, hogy a kiadványt elő-
állító jelölőszervezet a választási 

eljárásról szóló törvény több alap-
elvét is megsértette: tartalma, stí-
lusa választási kampányban nem 
megengedhető, sérti a választások 
tisztaságát, valamint a jóhiszemű 
és rendeltetésszerű joggyakorlás 
elvét. A Pest Megyei Bíróság ezért a 
Szövetség Biatorbágyért Egyesüle-
tet a jövőre vonatkozóan eltiltotta 
a további jogsértéstől.

A „kék cédula” valótlan állítá-
sai miatt 2010 októberében hamis 
vádon alapuló rágalmazásért egy 
magánvádas indítványt is benyúj-
tottak az illetékes hatóságokhoz. 
Miután a rendőrségi nyomozás 
fényt derített a kiadvány tartal-
máért felelős személyek kilétére, 
a Budaörsi Járásbírósághoz került 
az ügy. A nemrég lezajlott tárgyalá-
son bírói kezdeményezésre az eljá-
rás alá vont személyek bocsánatot 
kértek. A sértett a bocsánatkérést 
elfogadta, így a bíróság is pontot 
tett a kék cédulás ügy végére.

BTK

Székelyek és németek, reformátusok és katolikusok, őshonosak és betelepültek. Ez 
a sokféleség bénító lehet, ha mindenki csak a saját egyéni érdekeit hangsúlyozza. 
A város előtt álló nagy feladatokat csak akkor tudjuk előbbre vinni, ha a reform-
kori nemzedékhez hasonlóan először mindig a közös ügyet nézzük. Ha nem a kü-
lönbséget keressük, hanem azt, ami összeköt. Mert csak az áldozat teremt igazi, 
élő közösséget.”

Biatorbágy közössége március 15-én vizsgázott áldozatkészségből. A Faluház ezút-
tal a rendkívüli segítségnyújtás helyszíneként szolgált: melegedőül a hófúvásban 
rekedt „idegen” átutazóknak. A művelődési ház alkalmazottai, a rendőrség körzeti 
megbízotti szolgálata, a helyi polgárőrség, a vöröskereszt, az önkormányzat kép-
viselői és nem utolsósorban a helyi lakosság önzetlen szolgálatának köszönhetően 
az ideiglenesen ellátottak csak jó hírét vihették a nálunk tapasztalt összefogásnak, 
a biatorbágyiak közösségének, amely hétköznapi tetteivel bizonyította, hogy érti 
és éli az ünnep üzenetét.

eMeL

Dr. Hermann Róbert
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HÍD

Adóügyek, telekadó

Biatorbágy gazdasági helyzetének 2011-es teljes átvilágítá-
sakor nyilvánvalóvá vált, hogy felülvizsgálatra szorulnak a 
város helyi adókról szóló rendelkezései. Az önkormányzat 
ennek részeként 2012-ben átalakította az 1992 óta létező 
építményadó-rendeletét. Az új szabályozás a valós élethely-
zetekhez igazítva, a lakossági kedvezmények körének kiszé-
lesítésével nagymértékben csökkentette a magánszemélyek 
adóterheit. A mérsékléssel egy időben került előtérbe a te-
lekadó, amelyről kiderült, hogy a városunk környezetében 
fekvő települések (Budaörs, Budakeszi, Törökbálint, Páty, 
Sóskút, Zsámbék, Herceghalom) mindegyikében létező be-
vételi forrás. A telekadó bevezetésének előkészítési szaka-
szában az önkormányzat elsősorban a nem mezőgazdasági, 
illetve a nem lakócélokat szolgáló, azaz a befektetési, ingat-
lanfejlesztési területek adóztatási lehetőségeit vizsgálta. Az 
előkészítés során alapvető szempont volt, hogy a lakosság 
mentesülhessen a telekadó megfizetésének terhei alól.

Biatorbágy város képviselő-testülete a hosszas dön-
tés-előkészítési, egyeztetési folyamat végeredményeként 
2013. március 27-i ülésén fogadta el a telekadóról szóló ren-
deletét, amely a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ke-
reteinek megfelelően szabályozza az adó mértékét, illetve a 
bevallási és befizetési kedvezmények, mentességek körét. 

A telekadó mértéke
A bevezetendő telekadót Biatorbágy 100 Ft/m2/év mérték-
ben határozta meg. (2013. január 1-jétől a telekadó mérté-
kének törvény által megszabott felső határa 313,2 Ft/m2. 
A környező települések közül Budaörsön 170 Ft/m2, Buda-
keszin 250 Ft/m2, Törökbálinton 287 Ft/m2 a vállalkozási, 
illetve gazdasági célú területek adómértéke.)

A 1990. évi C. törvényben meghatározottakon túl váro-
sunkban adómentességet élvez:
a) a magánszemély adóalany lakóépülettel beépített belte-

rületi telke 4000 m2-ig;
b)  a magánszemély adóalany egy darab belterületi beépítet-

len telke 2000 m2-ig;
c)  a magánszemély adóalany beépítetlen belterületi telke a 

jogerős építési engedély kiadását követő év első napjától, 
amennyiben azt az építési engedélyben foglalt határidőig 
lakóépülettel beépíti; 

d) a magánszemély adóalany külterületi telke (ideértve a 
zártkertet is).

Az a), b), c) pontok szerinti adómentesség nem terjed ki a 
GKSZ-övezeti besorolású telekre.

Azok a magánszemély adóalanyok, akiket nem terhel az 
adófizetési kötelezettség, mentesülnek a bevallás benyújtá-
sának kötelezettsége alól is. 

A rendelet hatálybalépésének időpontja 2013. május 1. 
(A rendelet teljes egészében olvasható, valamint a bevallás-
hoz szükséges nyomtatványok letölthetőek a www.biator-
bagy.hu oldalról.)

Mester László

Veszélyeshulladék-gyűjtés
A háztartásokban felhalmozódott la-
kossági veszélyes hulladékok begyűj-
tésére 2013. április 20-án, szombaton 
reggel 8.00–12.00 óra között kerül sor a 
település két pontján: Torbágyon a vas-
útállomás parkolójában, Bián pedig a 
Sándor–Metternich-kastély TSZ-szár-
nyának belső udvarán.

A szolgáltatás a lakosság részére 
térítésmentes. Az önkormányzat által 
megbízott szerződő partnerek ártal-
matlanítási, hasznosítási céllal az aláb-
biakban megnevezett veszélyes hulla-
dékokat veszik át.

Elektronikai hulladék: elektromos és 
elektronikai berendezések, fénycsö-
vek, izzók, elemek, akkumulátorok.

Egyéb veszélyes hulladék: iroda-
technikai hulladékok (toner, nyom-
tatópatron), fáradt olaj, étolaj, ol-
dószerek, hígítók, festékmaradék, 
veszélyes anyaggal szennyezett gön-
gyölegek (olajosflakon, festékes-
doboz), hajtógázas sprayflakonok, 
gumiabroncsok, növényvédő szerek, 
gyógyszerhulladék. 

Az önkormányzat kéri a lakosságot, 
hogy a begyűjtőhelyre ne vigyenek épí-

tésből, bontásból származó törmeléket 
(például téglát, síküveget) vagy egyéb 
háztartási hulladékot, mert ezeket a 
szerződött partnerek nem veszik át.

BTK

Óvodai beiratkozás
Április 16-án és 17-én 8.00–16.00 óra között van beiratkozási lehetőség a Biator-
bágyi Benedek Elek Óvodába. Az öt tagóvoda mindegyike várja a jelentkezőket. 
Ezeken a napokon a szülőknek lehetőségük nyílik egy kicsit betekinteni az óvoda 
mindennapi életébe is.

Néhány fontos tudnivaló 
a jelentkezéssel és a felvétellel 
kapcsolatban: az óvodába szep-
tembertől azok a gyermekek ve-
hetőek fel, akik augusztus 31-éig 
betöltik a 3. életévüket, szoba-
tiszták és érthető a beszédük; 
ugyanakkor a férőhelyek opti-
mális kihasználása érdekében az 
óvoda vezetői kérik, hogy azok is 

nyújtsák be most a jelentkezésüket, akiknek szeptember 1. és december 31. között 
lesz hároméves a gyermekük, és óvodai ellátásra igényt tartanának.

A gyermek abban az évben, amelyikben betölti az ötödik életévét – a nevelési év 
kezdőnapjától –, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jelentke-
zéshez szükséges személyi okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
oltási lapja és lakcímigazolása. A beiratkozásról és az óvodai felvétel törvényi sza-
bályozásáról az óvoda honlapján, illetve a tagóvodák vezetőinél személyesen lehet 
bővebben tájékozódni (http://ovoda.biatorbagy.hu). 

A központi óvoda elérhetőségei: Fő utca 61.; telefon: 23/310-301; e-mail: óvo-
da@biatorbagy.hu. Vél

Örökbe fogadható  
emlékbetűk
Testvérvárosunknak, Gyergyóreme-
tének a szomszédos települése Gyer-
gyószárhegy, ahol az I. világháború 
során a településre betörő román kato-
nai egység parancsnoka koholt vádak 
alapján nyolcvan embert halálra ítélt, 
majd a község bíróján, jegyzőjén és to-
vábbi hat elöljáróján az ítéletet végre 
is hajtották. A kegyelemben részesül-
teket fogságba hurcolták, ahol sokan 
közülük szintén életüket vesztették.

A szárhegyi alapítású Székely Ka-
tasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem 
Egyesület 2016 szeptemberében, a tra-
gikus esemény századik évfordulóján 
emlékművatatásra készül. A felállítan-
dó emlékmű – egy három méter ma-
gas, fehér márványtömb, amelybe az 
áldozatok neveit vésetik – költségeit 
közadakozásból szeretnék előteremte-
ni. A támogatók neveit az alapkő leté-
telekor egy fémtégelybe helyezve hálás 

szívvel örök időkre a székelyek földjébe 
zárják. 

Városunk vezetői úgy határoztak, 
hogy az önkormányzat a biatorbágyi 
Faluház és a Biatorbágyi Székely Kul-
turális Egyesület együttműködésével 
szervezendő jótékonysági rendezvény 
bevételét ajánlja majd fel segítségül. 
A kezdeményezéshez egyéni adomá-
nyával bárki csatlakozhat. Az áldo-
zatok emlékműre vésendő neveinek 
egy-egy aranyozott betűjét 4900 forint 
befizetésével lehet „örökbe fogadni”. 
A számla tulajdonosa: Székely Ka-
tasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem 
Egyesület. Számlaszám: 11705008–
29915477.

Bővebb felvilágosításért a +36-
94/953-084-es magyarországi vagy a 
00-40/266-352-947-es székelyföldi te-
lefonszámokon lehet az egyesülethez 
fordulni. BTK

Ön kit  
tüntetne ki?
2010 óta a város által alapított helyi 
szakmai kitüntetésekkel és elismerő 
díjakkal jutalmazandó személyekre 
vagy közösségekre bárki – így akár 
magánszemély, magánszemélyek cso-
portja, intézményi munkaközösség 
vagy civilszervezet is – javaslatot te-
het. A következő hetekben két kitün-
tetés javaslattételi határideje is köze-
leg.

A legbecsesebb ajándék  
pedagógusnapra
Május 10-éig lehet felterjesztéssel 
élni a Török Henrik-pedagógusdíjra, 
amely odaítélhető „azoknak az aktív, 
illetve nyugállományú óvodai, álta-
lános iskolai, középiskolai, művé-
szeti iskolai pedagógusoknak, akik 
tevékenységük, életútjuk és cseleke-
deteik értékelése alapján példaként 
állíthatóak a jelen- és az utókor elé”.

Versenyben a takaros házak, kertek
Május 15-éig lehet javaslatot tenni 
a Szép Porta Biatorbágyért elisme-
rő cím kitüntetettjeire, amelyet az a 
biatorbágyi polgár kaphat, „akinek 
lakóházát, valamint a hozzá tarto-
zó kertjét, udvarát, utcafrontját az 
adott városrész jellegéhez is illesz-
kedően harmonikus és kulturált 
megjelenés jellemzi egész évben, ki-
alakítása és ápolása a település kis-
városi, kertvárosi környezetében 
példaértékkel szolgál, és mindezt 
az állampolgár saját erejéből, saját 
munkálkodásával, tevékenységével 
éri el, illetve tartja fenn”.

Az írásos indoklással ellátott fel-
terjesztések e-mailben, postai úton, 
illetve személyesen a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatára leadva 
juttathatóak el Tarjáni István pol-
gármester részére (2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a vagy hivatal@
biatorbagy.hu).

A helyi kitüntetésekről szóló sza-
bályozás egésze a városi honlap ren-
delettárában olvasható: http://biator-
bagy.hu/varoshaza/rendelettar.

Varga László
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Megemlékezés Rózsika néniről
2013. március 26. napján, életének 89. évében 
elhunyt Kiss Dánielné védőnő. Rózsika néni a vé-
dőnői munka háború utáni „hőskorától” aktí-
van segítette a kisgyermekes családokat. 1951. 
október 1-jétől 1981. augusztus 31-i nyugdíjba 
vonulásáig Biatorbágyon, a torbágyi védőnői 
körzetben dolgozott. Munkáját hihetetlen lelke-
sedéssel, töretlen munkakedvvel, aktivitással és 
odaadással végezte. Azon túlmenően, hogy védő-
nőként szolgált, a helyi egészségügyi ellátás fel-
tételeinek a javításában is nagy szerepet játszott. 
Munkájának kezdetén korszerűtlen és méltatlan körülmé-
nyek között kellett a szakmai feladatait végezni. Nem volt 
például mosdóhelyiség, a gondozottaknak az utcán kellett 
várakozniuk. Rózsika rengeteget házalt, kilincselt, újságíró-
hoz fordult, elment a miniszterig is, a vöröskereszt szerveze-
tének a segítségével pénzt gyűjtött, és társadalmi munkára 
lelkesítette a lakosságot egy új, korszerű egészségház meg-

építéséhez. Az új csecsemő-tanácsadót és az ezzel 
egy épületben levő háziorvosi rendelőt 1962-ben 
adták át a Táncsics Mihály utca 1.-ben, egy csalá-
di házból átalakított épületben.

A munkatársak, akikkel együtt dolgozott, a 
nagymamák, akik unokáikat hozzák a gyermek-
orvosi rendelőbe, hálás elismeréssel emlékeznek 
arra, ahogy ez a lelkes, törékeny asszony a maga 
munkájával hozzájárult Biatorbágy lakosságá-
nak egészségvédelméhez. Bár az utóbbi években 
koránál fogva már maga is segítségre szorult, de 

még utolsó napjaiban is aktív részese volt a család életének. 
Ezért ért váratlanul mindannyiunkat a halála, amellyel nagy 
űrt hagyott maga után. Dr. Juhász Zsuzsa

Kiss Dánielnét Biatorbágy Város Önkormányzata saját halottjának 
tekinti. Végső búcsúztatására 2013. április 5-én a torbágyi temető-
ben került sor.

Lelki egyensúlyunk – lelki egészségünk
Egészséges Biatorbágyért-közönségklub a Faluházban
Folytatva az egyesület elmúlt évben 
megkezdett közönségklubprogramját, 
március 26-án került sor az Egészséges 
Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 
idei első közönségtalálkozójára. A táp-
lálkozás egészségügyi vonatkozásai 
után ez alkalommal a mentális ténye-
zők egészségre gyakorolt hatásairól 
volt szó. Dr. Konta Ildikó Mária klini-
kai szakpszichológus, zeneterapeuta 
előadásában rámutatott az emberi 
lelki folyamatok meghatározó jelen-
tőségére, az életminőségre, a megbe-
tegedésekre. Az elhangzottakat felkért 
hozzászólók egészítették ki saját ta-

pasztalataikkal. Szikra Ágnes mentálhi-
giénikus a gyermekkor, az emberi kap-
csolatok kialakulásának sajátságait 
ismertette, Almási Judit, a Boldog Gizel-
la-otthon mentálhigiénés szakembere, 
pszichodráma-asszisztens a kiegyen-
súlyozott időskorhoz szükséges egész-
séges táplálkozás, a mindhalálig aktív 
élet jelentőségét hangsúlyozta. Ujvári 
Gabriella pedagógus, kertésztechnikus, 
okleveles svédmasszőr a lelki harmóni-
át támogató gyógynövényeket ismer-
tette a hallgatósággal. Az előadásokat 
közös éneklés, ismerkedés a különbö-
ző gyógyteákkal, majd kötetlen beszél-

getés követte. Az érdeklődő szülőket 
elkísérő gyermekek számára Dancsa 
Anna szakfordító tartott élménydús 
foglalkozást. A lelki egészség szakmai 
részleteiről Biatorbágy önkormány-
zatának honlapján dr. Konta Ildikó 
cikkéből tájékozódhat bővebben az ér-
deklődő. Az egyesület következő össze-
jövetelére 2013. április 23-án 18 órakor 
kerül sor a Faluházban. Az érdeklődők 
dr. Vájer Péter háziorvosnak, a Semmel-
weis Egyetem Családorvosi Tanszék 
munkatársának az előadását hallhat-
ják a dohányzásról való leszokásról.

Tálas-Tamássy Tamás

A pályaválasztás titkai
A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében indult Szülővé válás című prog-
ramsorozat legutóbbi összejövetelén Vörös Anita pszicho-
lógus, pályaválasztási tanácsadó (Ygen Humánerőforrás 
Központ) előadását hallgathatták meg a pályaválasztás-
ban érintett fiatalok és a szüleik. 

A gyermek fejlődése során a családnak, a szociális kör-
nyezetnek meghatározó szerepe van abban, hogy pályavá-
lasztáskor milyen lesz a fiatal problémamegoldási és konf-
liktuskezelési képessége, a tanuláshoz, a munkához való 
viszonya. A sikeres pályaválasztás titka a pontos önisme-
ret, a fiatalnak tisztában kell lennie a képességeivel, tudnia 
kell, hogy miben jó, és mivel foglalkozik szívesen, hiszen a 
döntést mindig a pályaválasztónak kell meghoznia. A szü-
lő csak elősegítheti a helyes döntés meghozatalát. Ameny-
nyiben a fiatal bizonytalan, akkor érdemes pályaválasztási 
tanácsadóhoz fordulni (helyben a nevelési tanácsadóhoz, 
Szabadság u. 8.). A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél a budapesti oktatási 
intézményekben tanuló diákok jelentkezhetnek pályavá-
lasztási tanácsadásra. A 18–35 év közötti fiatalok pedig az 
Ygen Humánerőforrás Központhoz fordulhatnak pálya-
választási és álláskeresési tanácsadás céljából.

Simon Zsuzsanna, Horváth Dimény Katalin családgondozók

Ér(d)emeső az iskolában
Az elmúlt hetekben sok szép sikert 
arattak különféle tanulmányi verse-
nyeken a Biatorbágyi Általános Iskola 
diákjai. Az elért győzelem, a kivívott jó 
helyezés érthetően nagy öröm a nebu-
lónak. Azonban legalább ugyanekkora 
öröm a szüleiknek, a tanáraiknak is, és 
nem utolsósorban igen nagy büszke-
ség az iskolájuknak.

Az általános iskolánk népes csa-
pattal vett részt a Zrínyi Ilona Mate-
matikaversenyen. Az évfolyamonként 
400-500 versenyzőből álló mezőny-
ben 14 biatorbágyi végzett az első száz 
között. Az iskolák rangsorában, ahol 
évfolyamonként a legjobb három ver-
senyző eredményét vették figyelembe, 
Pest megye ötödik legeredményesebb 
iskolájának bizonyultunk. A kimagas-
ló teljesítményt nyújtó kis „matekzse-
nik” felkészítő tanárai: Kantár Emese, 
Bunth Erzsébet, Szijj Mónika, Tarlukácsné 
Nagy Gizella, Handlné Pető Ágnes, Radnai 
Katalin és Veress Noémi. A sok szép tel-
jesítmény közül kiemelkedik a hato-
dikosok ötödik és a nyolcadikosaink 
hatodik helyezése. Legeredményesebb 
egyéni versenyzőnk, a 6. c osztályos 

Szabó Kristóf a korosztályában elért 
megyei első helyezésével részt vehet a 
veszprémi országos döntőben.

Immár hagyományosnak tekint-
hetjük iskolánk kiemelkedően jó sze-
replését az idén már tizenkilencedik 
alkalommal rendezett Dunakanyar 
Népművészeti Versenyen. Iskolánk 
tanulói négy korcsoport többféle elő-
adói kategóriájában adtak számot 
tudásukról, és a hat harmadik és há-
rom második helyezés mellett két győ-
zelmet is megszereztek. Albert Emília 
(1. h) szólóének kategóriában, Joó Eni-
kő (6. c) pedig a népmesemondók kö-
zött végzett a dobogó legfelső fokán. 
A sikeresen szereplő csapat felkészítő 
tanárai: Magdó Ildikó, Meggyesné Ihász 
Katalin, Szabó Ágnes, Tintér Gabriella és 
Willinger Ágnes.

Iskolánk évről évre megrendezi a né-
met nyelvi tanulmányi versenyt. A házi 
forduló győztese, Bősze Paulina (8. d) a 
Pest megyei döntő írásbeli és szóbeli 
feladatból álló, kétfordulós versenyén 
harmadik helyezett lett. A siker érté-
két emeli, hogy Lőrincz Mária tanárnő 
tanítványa több két tannyelvű nemze-

tiségi iskola diákjait is megelőzve sze-
rezte meg az előkelő helyezést.

A Kazinczy – Szép Magyar Beszéd 
Versenyen az idén Jablonkai Péter és 
Willinger Ágnes tanárok felkészítésével 
Koleszár Boróka (7. c) indulhatott a me-
gyei megmérettetésen, ahol kiemelke-
dő eredményt, második helyezést ért el.

Varga László
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Kiadó gólyalakok
Igencsak meglepődhetnek a Biatorbágyra 
hazatérő gólyamadarak, mert a Tájvédő Kör 
Egyesület hathatós közbenjárásával és aktív 
részvételével az eddigi egy – eléggé lelakott és 
omladozó – gólyafészek helyett immár három 
„kiadó” gólyalak közül választhatnak váro-
sunkban. A tájvédők és Emil, a vezetőjük sze-
mében már régóta tüske volt a Szentháromság 
téri fészek, amelynek a kijavítását a madarak 
már nem tudták önerőből elvégezni, ezért idén 
március elején ennek a felújításával kezdő-
dött meg a gólyák lakhatási támogatását célzó 
program. A közel nyolc méter magas betonosz-
lop tetején a rothadó faágak és a komposztha-
lom alól néhány – valószínűsíthetően az isko-

laudvarról felcsippentett – gyereksál, -sapka és 
tejeszacskó is előkerült. Az építőcsapat ezeket 
friss fűz- és gyümölcsfaágak fonatára cserélte. 
A felújításhoz a Bautrans Kft. emelőszerkezete 
nyújtott segítséget. A Kölcsey utca sarkán felál-
lított új építésű gólyalak kihelyezésében a tájvé-
dők mellett részt vállalt a Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság és az Elmű is. A fészektartót a 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület által kiírt 
BE-Natur pályázat keretein belül a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
adta. A Sándor–Metternich-kastély hátsó ud-
varán létesített fészekhez a Magyar Telekom 
nyújtott „oszlopos” segítséget.

Forrás: http://www.biatorbagy.org/

Jóban, rosszban, tisztességben
A Torbágyon élő Szabó Istvánné Hegedűs Erzsébet március 10-én töltötte be a kilencvenedik életévét. Tarjáni István polgármester 
a szépkorúaknak kijáró állami oklevéllel és önkormányzati ajándékkosárral köszöntötte őt.

Erzsike néni ma már humorosan fogja fel, hogy egykor 
az édesanyja nem Szabó Istvánt, hanem egy módos szabad-
szállási dinnyés embert szánt a férjének, ezért meg kellett 
szöknie, és az esküvőt István bácsi szüleinél tartották. A sze-
relemből arany-, majd gyémántlakodalom lett, és talán még 
ma is tart, habár István bácsi már nem lehetett a születés-
napi ünneplők között. Erzsike néni arra a hatvanhat évre 
emlékszik a legszívesebben, amelyet együtt éltek jóban, 
rosszban, tisztességben kitartva egymás mellett. Négy gyer-
mekük született. A mostani születésnapon harmincegyen 
ülték körbe a családi asztalt, köztük nyolc unoka és tizen-
három dédunoka. Még sok ilyen boldog születésnapot!

eMeL

Doubravszky György: vállalkozó, banki 
adós. A Hiteltársulás elnevezésű civil 
kezdeményezés alapítója. Bármelyi-
künk lehetne, akár itt, Biatorbágyon. 
Tavaly december óta ő a pénzügyi biz-
tosunk. Ezúttal a havi rendszeresség-
gel megrendezett vállalkozói fórum 
előadójaként találkozhattunk vele. 
A bankcsapdából keresi a kiutat azok 
számára, akiknek a léte már csak a ka-
matokról és a törlesztőrészletekről szól. 
Akik átverve érzik magukat, és akik el-
adva, eladósodva próbálják az igazukat 
bizonyítani, eddig nem sok sikerrel. Na-
gyon-nagyon egyszerűnek hangzott az, 
amit biztosunk lendületes előadásában 
lehetséges megoldásként, a bankokon 
való fogásként átadott a jelenlévőknek. 
A kulcsszó a szavatosság. A banki hitel 
egy termék, amelyet annak hibás volta 
esetén visszaviszünk, mint egy rossz, 
használhatatlan, termékhibás vasalót. 
A hibás termékre szavatosság vonat-

kozik, amit (mint minden megvásárolt 
áru esetén) a vásárló joggal elvárhat. 
Szerinte – Róna Péter gondolatait osztva 
– a devizahitel is egy ilyen termék. A vá-
sárló, esetünkben a devizahiteles a jo-
gait a fogyasztóvédelemhez intézett, a 
tömegeket képviselő közérdekű kerese-
tek benyújtásával tudná érvényesíteni. 
Fogyasztóvédelem 2010-ig Magyaror-
szágon nem lévén, gyakorlatilag semmi 
nem tartotta vissza a bankokat a saját 
maguk diktálta feltételek kikénysze-
rítésében. Tömegre van szükség, hogy 
a kalapács ütni tudjon, ezért a banki 
adósok tömörülése, összefogása elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a kalapácsnak 
súlya legyen. Az egyszerű dolgok attól 
olyan nagyszerűek, hogy azokat bárki 
kigondolhatta volna. Bármelyikünk, 
akár itt, Biatorbágyon. Hogy ennyire 
egyszerű lenne? Majd meglátjuk. Egy 
biztos: Doubravszky ütni akar.

Miklós Krisztina

Tavaszi Alapozás
Amint erről lapunk előző számában részletesen beszámol-
tunk, 2011-ben megszülethetett a rendelet az Összefogás 
Építési Alapról, amely a helyi kisközösségek önkéntes 
alapon vállalt építési munkáit pályázati úton hivatott tá-
mogatni. Az önkormányzat – sikeres pályázat esetén – az 
anyag és az anyag szállításának költségeit állja, ezenfelül 
műszaki tanácsadással segít. Idén kétmillió forint került 
az alapba. A pályázatot Biatorbágy város képviselő-testü-
letének címezve, a polgármesteri hivatal (2051 Biatorbágy, 

Baross Gábor utca 2/a) ügyféltájékoztatóján 2013. május 
7-én 16.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2013. 
május 7-én éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: Összefogás Építési Alapból igényel-
hető támogatás, 2013. A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. május 14. A pályázat részletes feltételei, valamint a 
pályázati űrlapok letölthetőek a város honlapjáról, illetve 
személyesen kérhetőek a polgármesteri hivatal ügyfél-tájé-
koztatóján. BTK

Tarolt a harmadik á
A Biatorbágyi Vízművek idén is meg-
hirdette a víz világnapi gyermekrajz-pá-
lyázatát. Baracza Szabolcs faszobrász 
és restaurátorművész, Chemez István 
nyugdíjas rajztanár és Lelkes Márk szob-
rászművész közel százötven beérkezett 
pályaművet bírált el. Kilenc alkotást dí-
jaztak az óvodások és az alsó tagozatos 
diákok által beküldött rajzok közül. 

Idén óvodás kategóriában harmadik 
lett a Csicsergő Óvoda Csibe csoport-
jából Nánási Gergő és Tóth Lili, második 
helyen végzett a Pitypang Óvoda Mó-
kus csoportjából Pusztaszeri Emma, és 
első díjat kapott a Csicsergő Óvoda 
Méhecske csoportjából Tagscherer Ni-
kolett (címlapunkon), valamint a Dévai 
Óvoda Margaréta csoportjából Motika 

Lilla. Az alsó tagozatos díjakat a Biator-
bágyi Általános Iskola 3. a osztályának 
sikerült begyűjtenie. Bronzajándékot 
kapott Miticzky Vivien Boglárka, ezüstöt 
Gubicza Marcell, és a zsűri szerint ara-
nyat ért Nagy Karola és Kiss Sára Panna 
alkotása. Az eseményen a vízművek 
különdíját Kutnyánszky Lili, az önkor-
mányzatét Miklós Nóra vehette át. A dí-
jazott pályaműveket ezúttal is Baracza 
Szabolcs elemezte az alkotókkal közö-
sen, mindenki megelégedésére és oku-
lására. Mester László

Öregrekord a focipályán
Ismét a Keverton csapata nyerte a Che-
mez István által szervezett „százötve-
nesek focija” teremlabdarúgó-tornát. 
Ezt a csapatot 2008 óta csak a Tar-
jáni István polgármestert is soraiban 
tudható Campobasso együttesnek 
sikerült legyőznie 2011-ben. Bár a já-
tékosok felállásában a kezdetek óta 
volt némi személyi változás, a lényeg 
ugyanaz maradt: az egy csapatban fo-

cizók összéletkora nem lehet kevesebb 
150 évnél. A Keverton életévekben is 
magasan verte a mezőnyt tagjainak – 
Chemez István (67), Gaál István (54), 
Bejczi Attila (49) – százhetven évével. 
Tőlük került ki a gólkirály is, a torna 
történetének legtöbb góljával. Gaál 
István tizenegyszer talált a hálóba. 
Egyedül a korelnöki cím nem került 
hozzájuk, amit dr. Kelemen Gáspár ér-
demelt ki, aki a 73 évét meghazudtoló 
energiával, csere nélkül játszotta végig 
a bajnokságot.  Mester

Miklós Nóra rajza Motika Lilla rajza

Biztos,  
aki biztos
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Kísérletező zenetanárok Nyuszi, tojás minden mennyiségben
Valóságos tojásfestő műhellyé alakult 
át nagyszombaton a Faluház kiállító-
terme az Aranyalma Magyar Művelt-
ség Egyesület jóvoltából. Anyukák, 
leánykák, nagyik, sőt még néhány 
apuka is lelkesen figyelte és próbálta 
elsajátítani Tankó Anna gyimesi csán-
gó népművész viasszal írókázott tojás-
díszítési fortélyait és Kovács Pali Ferenc 
kalotaszegi népművész tojáspingáló 
tudományát. A számtalan, szebbnél 
szebb motívummal megírt piros to-
jás láttán úgy tűnik, reneszánszát éli 
kisvárosunkban a húsvéti locsolkodás 
szokása.

A tojásfestéssel párhuzamosan tar-
totta hagyományos húsvéti kézmű-
vesdélelőttjét a Biatorbágyi Nagycsa-
ládosok Egyesülete a nagyteremben. 
A szorgos kezek nyomán itt festéssel, 
vágással, nyiszatolással, hajtogatással, 
ragasztással és ki tudja még, hányféle 
technikával  tojásnyuszik, papírvirá-
gok és egyéb apró húsvéti ajándékok 
készültek. 

Nagy sikert aratott a kisgyermekek 
körében a Székely Kulturális Egye-
sület nyuszisimogatója is, mégpedig 
olyannyira, hogy a cirókálni való tap-
sifülesek délutánra mind egy szálig új 
gazdára találtak. Aki pedig már kel-
lően kinyulazta magát, az ötletes népi 
játékokon tehette próbára ügyességét. 
A tojásgurítás, célba dobás, tojásfadí-
szítés, pirostojás-egyensúlyozás, vala-
mint a locsolóversmondó versenyfel-
adatok sikeres teljesítéséért csokitojás, 
papírnyuszi vagy húsvéti kifestő volt a 
jutalom.

Húsvéthétfő délutánján az Arany-
alma Egyesület invitálta batyus locso-

lóbálba a biatorbágyiakat. Jöttek biz 
szép számmal a vegyes kölniillatba 
burkolózott lányok és asszonyok, hí-
mes tojással szépen kistafírungozott 
legények és férfiak. A Faluház nagy-
termében hamar megteltek a terített 
asztalok finomságokkal, házi süte-
ményekkel, sonkás-tojásos tálakkal. 
Az estébe nyúló mulatság alatt Mester 
László prímás és zenész barátai húzták 
a talpalávalót, hogy Strack Orsolya és 
Gémesi Zoltán alaposan megtáncoltat-
hassa a bálozók apraját s nagyját. 

VéL

Ritka alkalom, amikor egy kiállításon a művész alkotásai mellett szinte 
az egész műterme beköltözik a kiállítóhelyre. A városunkban élő és alko-
tó Baracza Szabolcs szobrász- és restaurátorművész fából faragott Szent Jó-
zsef-szoborcsoportja esetében azonban – ha nem is egészen konkrét való-
ságában, de – majdnem ez a rendkívüli helyzet történt meg a Faluházban.

A húsvét után néhány nappal megnyílt kiállításon ugyanis egy egyházi 
megrendelésre készülő szoborcsoport életnagyságú József a kis Jézussal da-
rabjának bemutatása mellett a kifüggesztett fotótablókon az alkotómun-
ka majd minden egyes munkafázisával megismerkedhettek a látogatók. 
A Gerecsében, Pusztamarót határában három esztendővel ezelőtt történt 
alapanyag-választástól kezdve a rajzvázlatok elkészültén és az aprólékos 
műtermi kidolgozáson át egészen a kivágott fa helyére családi körben el-
ültetett facsemetepótlásig. A tárlat látogatójának az így kialakult összetett 
látványélmény hatására nem véletlenül támadhatott az az érzése, hogy még 
a máskor megszokottnál is bensőségesebb viszonyt sikerült kialakítania a 
nemrég még élő anyagként lélegző cseresznyefából faragott szakrális szo-
boralakokkal.

A különleges kiállítás darabjai Biatorbágyon csupán hat napig voltak 
láthatóak, mielőtt útra keltek volna végső helyükre, az Oroszlányi Munkás 
Szent József-templomba, a szintén Baracza Szabolcs által faragott oltár fe-
letti feszület és a feltámadt Krisztust ábrázoló keresztelőkút mellé.

Varga László

Stációk, avagy egy szoborcsoport születésének állomásai

A művészeti iskola oktatói a hagyományos zenepeda-
gógiai eljárások mellett az utóbbi időben egyre inkább 
keresik a mai gyerekekhez közelebb vivő ösvényeket. Az 
egyik ilyen kísérleti út, hogy nemcsak „komoly” szerzők 
műveinek tanításán át ismertetik meg a zenében való ki-

fejezés és önkifejezés lehetőségeit tanítványaikkal. Hiszen a 
könnyű, könnyebb műfaj darabjai is bőven tartogatnak ér-
tékes zenei gondolatokat, és azoknak az eljátszásán keresz-
tül is számos technikai feladatmegoldásra sort lehet kerí-
teni. Például ritmika és dallamvilág tekintetében jó néhány 
gyerekhez közelebb áll a boogie-woogie vagy a ragtime, ezért 
szívesen gyakorolják azokon a hangszeres játékot. Az így 
megszerzett tudással pedig otthonosabban mozognak az ál-
talánosságban izgalmasabbnak, mélyebb tartalmakat hordo-
zónak tartott klasszikusok között is.

Az új módszer alkalmazása természetesen nem jelent pro-
filváltást az iskola életében, csupán az eszköztár bővítését, a 
módszertan színesítését. A napokban megrendezett KKK (azaz 
Könnyűzenei Koncert Komolyan) hangverseny ebből az újfajta 
próbálkozásból adott egy kis ízelítőt az érdeklődőknek. A má-
sik újszerű próbálkozás a legkisebbek, pontosabban az óvodás 
korosztály „megfertőzése” idejekorán a klasszikus zene szerete-
tével. A Muzsikáló történetek című koncertsorozat legutóbbi 
előadásának is éppen ez volt az egyik nem titkolt célja. A zene-
iskola tanárai és legügyesebb növendékei közül egy kis csapat 
– stílusosan éppen Papp Lajos Aranykulcs című mesezeneművén 
keresztül – próbálta megnyitni a 4–6 évesek lelkében a kiska-
put, felkelteni bennük a kíváncsiságot a klasszikus muzsika és a 
hangszerek varázslatos világa iránt. (K. K.–V. L.)

Fotó: Vígh Ferenc

Fotó: Vígh Ferenc
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Tovább tart nyitva a posta
Tarjáni István polgármester kérésére, a la-
kossági igényekre figyelemmel 2013. április 
1-jétől a biatorbágyi posta változtatott 
ügyfélkapcsolati munkarendjén. Keddtől 
csütörtökig egy órával meghosszabbította 
az ügyfélfogadást. Az új nyitva tartás: hétfőn 
8.00–18.00, keddtől csütörtökig 8.00–17.00, 
pénteken 8.00–16.00 óra között.

Méhnyakrák elleni program
Biatorbágy Város Képviselő-testülete eb-
ben az évben is megvizsgálta egészségügyi 
koncepcióját, és úgy döntött, hogy idén 
is folytatja a méhnyakrák-megelőző prog-
ramját. Ennek keretében Biatorbágy Város 
Önkormányzata az önként jelentkező, 14 
éves korú (1999. január 1. és 1999. decem-
ber 31. között született), állandó biatorbá-
gyi lakóhellyel rendelkező leánygyermekek 
háromadagos, méhnyakrák elleni védőoltá-
sát teljes mértékben finanszírozza. A védő-
oltással kapcsolatos szülői tájékoztató fórum 
április 18-án 17 órakor lesz a Faluházban, 
ahol egy rövid ismertető után szakemberek 
válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A prog-
ramban való részvételhez regisztrációs lap 
és szándéknyilatkozat kitöltése szükséges, 
amelyek letölthetőek a város honlapjáról, 
illetve beszerezhetőek a polgármesteri hivatal 
ügyfél-tájékoztatóján. A jelentkezési lapokat 

„Méhnyakrák elleni program” megjelöléssel, 
zárt borítékban kell leadni vagy eljuttatni 
Biatorbágy Város Önkormányzatához (2051 
Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a), 2013. áp-
rilis 22-éig. Az első oltás beadási időpontja 
2013. május 2.

Hadnagy a KIS-bizottságban
Bodnár Lajos Tibor, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom biatorbágyi csoportjának tagja 
2013. február 28-i dátummal magánéleti 
okokra hivatkozva lemondott a közművelő-
dési, ifjúsági és sportbizottságban betöltött 
tagságáról. A képviselő-testület döntésének 

értelmében helyét Had-
nagy-Breier Ágnes, a fent  
említett politikai szervezet 
elnöke vette át, aki a már-
cius 27-i képviselő-testületi 
ülésen letette esküjét.

A város által támogatott üdülési 
lehetőségekről
Továbbra is nyitott kapukkal várja az ön-
kormányzat balatoni üdülője és iharosi 
vendégháza a pihenni, kirándulni vágyókat. 
A puritán alapszolgáltatásokkal és felszerelt-
séggel rendelkező létesítmények térítési díjai 
az idén növekedtek ugyan, de a biatorbágyi 
lakosok ezentúl is önkormányzati támoga-
tással kiegészítve vehetik igénybe a szálláshe-
lyeket. Újdonság, hogy a kedvezményes árak 
mostantól – függetlenül az állandó lakóhely-
től – a városi intézményekben dolgozó köz-
alkalmazottakra és köztisztviselőkre, illetve 
azok családtagjaira is kiterjednek. A másik 
nóvum, hogy a térítésmentes kategóriába 
számítanak idéntől a testvérvárosokból ér-
kező gyermekcsoportok is. Az önkormányzat 
gyermekintézményeinek szervezett kirándu-
lásai, táborozásai alkalmával – bizonyos 
időkorlátok betartása mellett – a gyerekek 
ingyenesen vehetik igénybe a vendégszobá-
kat. A 2013-as térítési díjak a fonyódligeti 
üdülőben: biatorbágyi lakosok és a városi 
intézmények dolgozói részére 2300 Ft/fő/
éjszaka, biatorbágyi lakos 14 éven aluliak és 
nyugdíjasok részére 1200 Ft/fő/éjszaka, nem 
biatorbágyi lakosoknak 3700 Ft/fő/éjszaka.

Az iharosi vendégház foglalási napidíja a 
vendégek számától függetlenül: hétfőtől csü-
törtökig 12 000 Ft/nap, péntektől vasárnapig 
18 000 Ft/nap. Ott alvás esetén a napidíjon 
felül a szállásdíj egységesen 900 Ft/fő/éj. 
A szálláshelyekről bővebb információ a város 
honlapján olvasható: http://biatorbagy.hu/

varosi-udulo, vagy a 310-174/114-es melléken 
Murányi Enikőtől kapható.

Közzétehetőek az adótartozások
Az adózás rendjéről szóló törvény közzé-
tehető adótartozás fogalmát tartalmazó 
rendelkezései 2013. január 1. napjától az 
alábbiak szerint módosultak: az önkormány-
zati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában a százezer – magánszemé-
lyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 
90 napon keresztül folyamatosan fennálló 
adótartozással rendelkező adózó nevét (elne-
vezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás ösz-
szegét a helyben szokásos módon közzétehe-
ti. A közzététel törvényi lehetőség, nem kö-
telezettség. A törvény nem tiltja a honlapon 
való közzétételt, ha a helyben szokásos mód 
arra is kiterjed.

Hommage à Pászti Miklós
Hamarosan Pászti Miklós-emléknapoknak 
ad otthont a biatorbágyi Faluház, a neves 
zeneszerző, karnagy, zenepedagógus születé-
sének 85. évfordulójára emlékezve.

Április 19-én, az első napon a Pászti Mik-
lós nevét viselő városi művészeti iskolánk 
tanárainak és legtehetségesebb zenész- és 
néptáncosnövendékeinek előadása vezeti fel 
az ünnepi programot. Április 20-án pedig egy 
nem mindennapi énekes gála vendéglátója 
lehet Biatorbágy. Az est házigazdájához, a 
Pászti Miklós Vegyes Kórushoz olyan előkelő 
vendégek érkeznek, mint a Pászti által alapí-
tott és haláláig irányított Nemzeti Énekkar, 
valamint a számtalan hazai és nemzetközi 
sikert maga mögött tudó, Magyar Örökség 
díjas Pécsi Kamarakórus. Az est karnagyai  
Bolyki Eszter, Antal Mátyás és Tillai Aurél lesz-
nek. Az ünnepi koncerten egy jókora cso-
korra való hangzik el Pászti Miklós egyházi 
kórusműveiből és népdalfeldolgozásaiból. 
A koncertek mindkét napon este 6 órakor 
kezdődnek, és ingyenesen hallgathatóak meg.

Április 20. – szemétszüret a Föld 
napján
Biatorbágy Város Önkormányzata és a Bia-
torbágyi Tájvédő Kör a Föld napja nemzet-
közi mozgalom helyi eseményeként földnapi 
szemétszüretre várja mindazokat, akik nem 
sajnálnak e szombat délelőttön egy kis időt 
szánni környezetük – azaz közös környeze-
tünk – szebbé tételére. Gyűjtőzsákokat és 
védőkesztyűt a szervezők biztosítanak az 
önkéntes „szüretelők” számára. 

A gyűjtőhelyekről és a találkozási pontokról 
a www.biatorbagy.hu vagy a www.biatorbagy.org 
honlapokon olvashatóak közelebbi részletek.

Szivárványos színjátszók
Április 27-én immáron ötödik alkalom-
mal adnak egymásnak randevút térségünk 
gyermekszínjátszó-csoportjai Biatorbágyon. 
Az esemény szervezője és házigazdája ezúttal 
is a Faluház Szivárvány Színjátszó Szakköre és 
vezetőjük, Szakadátiné Gueth Zsuzsa. A vendég 
művészpalánták pedig Budapestről, Pátyról, 
Diósdról, Herceghalomról és Solymárról 
érkeznek, hogy bemutassák tehetségüket, 
színpadi darabjaikat egymásnak és a nagyér-
deműnek egyaránt.

A délután 3 órakor kezdődő rendezvényre 
az érdeklődő közönségnek is ingyenes a be-
lépés.

Lakásépítési és -vásárlási  
helyi támogatás
Biatorbágy Város Önkormányzatának lakás-
célú helyi támogatásokról szóló rendelete 
alapján a Biatorbágyon állandó lakcímmel 
rendelkező vagy lakásépítéssel, -vásárlással 
biatorbágyi lakossá váló személyek, családok 
számára kamatmentes kölcsön vagy vissza 
nem térítendő támogatás igényelhető. A tá-
mogatási kérelmek az elbíráláshoz szükséges 
dokumentumokkal együtt minden év április 
30-áig nyújthatóak be Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Osztá-
lyához. Bővebb felvilágosítás személyesen az 
igazgatási osztályon László Bélánétól (telefon: 
06-23/310-174/128; e-mail: laszlozsu@pmh.
biatorbagy.hu) kérhető. További részletes 
információ: http://www.biatorbagy.hu/lakasepi-
tes-es-vasarlas-helyi-tamogatasa.

Kezemben a kobakom  
– gyermekbábos randevú
Május 11-én gyermekbábos társulatok lakják 
be a Faluházat. A másfél évtizedes múltra 
visszatekintő tavaszi gyermekbábos-találko-

zót az idén új elnevezéssel, de változatlanul 
értékes tartalommal rendezi meg Biatorbágy. 
Napközben a versenyprogramban Pest me-
gyei és budapesti bábegyüttesek egymás után 
mutatják be tudásuk színe-javát. A délutáni 
eredményhirdetést követően pedig Sarkadi 
Bence bábművész ajándék előadását tekinthe-
tik meg a nézők, a szurkolók és a versenyzők. 
Az egész napos esemény a bábszínház szerel-
mesei számára kihagyhatatlan alkalomnak 
ígérkezik. A belépés gyereknek, felnőttnek 
reggeltől estig egyaránt ingyenes.

Pályázat a Városünnepre
Az idén június 21–22–23-án sorra kerülő 
Városünnep sok eleme az egy család, egy 
nemzet vezérgondolat köré épül fel. E mot-
tóhoz kapcsolódóan Biatorbágy Város Ön-
kormányzata és a biatorbágyi Faluház csa-
ládfapályázatot hirdet biatorbágyi gyerekek, 
felnőttek, családok részére. A família múltját, 
a felkutatott felmenőségi rokonságot egyedi 
megjelenésű, saját készítésű családfa segít-
ségével kell bemutatni, amelyen feltüntetik a 
születési helyeket is. A családfa-ábrázolások 
mellé rövid, a család életéről szóló érdekes 
történeteket is várnak a szervezők. A beér-
kezett alkotások és történetek a Faluházban 
lesznek kiállítva a Városünnepen, továbbá a 
szakértő zsűri a legszínvonalasabb munkákat 
különjutalomban is részesíti. A pályaművek 
beérkezésének határideje: 2013. június 7-én 
20 óra. A pályázati feltételekről bővebben a 
Faluház honlapján (http://faluhaz.biatorbagy.
hu), illetve a Faluház recepcióján lehet érdek-
lődni.

Majális az Iharos-völgyben
Sport, hagyomány, kikapcsolódás mottóval 
május elsején egész nap változatos látniva-
lókkal, szórakoztató programokkal, helyben 
készült bográcsos és grillezett ételek ínycsik-
landó választékával, frissítő italokkal várja 
a város lakóit az iharos-völgyi majális az 
önkormányzat, a Faluház és a Viadukt Sport 
Egyesület közös szervezésében.

sPort A focipályán az évről évre hagyo-
mányosan megrendezett utánpótlás-foci-
tornán szurkolhatunk. Ezúttal a Viadukt SE 
7 és 9 éves korosztályos gyerekcsapatai mérik 
össze tudásukat az ideérkező vendégcsapa-
tokkal. A 13 órakor – kinek-kinek ebéd előtt, 
alatt vagy helyett – kezdődő tizenegyes- és 
hétméteresrúgó versenyen értékes nyeremé-
nyekért mérhetik össze ügyességüket a vállal-
kozó kedvűek. A délutáni körmérkőzéseken a 
13 éves utánpótláscsapatunk várja a minden-
re elszánt drukkerek biztatását, győzelemhez 
segítő „hajrá, Vidok!” hangorkánját. Napköz-
ben szkanderbemutató és -verseny, valamint 
óriássakk színesíti a sportprogramot. 

HagyoMány A völgy hátsó torkolatánál 
az események 9 órakor jurtaállítással kezdőd-
nek. 11 és 16 órakor lovas-, íjász- és hagyo-
mányőrző harci bemutatók lesznek. 15 óra-
kor a kisszínpadon Tolcsvay Béla előadása lesz 
látható-hallható. A gyerekeket Néder Norbi fa 
körhintája, a felnőtteket kézműves vásározók 
és portékáik várják reggeltől estig.

kikaPcsolóDás Délután 5 és 7 között 
szabadtéri Dumaszínház lesz a nagyszín-
padon, ahol Badár Sándor teszi próbára a 
közönség rekeszizmait, a tőle megszokott 
poénáradattal. Kellemes zenei csemegének 
ígérkezik Vörös István (ex-Prognózis) fellépé-
se, mint ahogyan a Blue Barrel Company 
bluesfeldolgozásokat felvonultató koncertje 
is. Este 8-tól a Viking együttes várja örökzöld 
slágerekkel utcabálba a táncos lábúakat a 
klubház előtti „táncparketten”.

A majális részletes programja a plakátokon 
és a www.biatorbagy.hu városi honlapon olvas-
ható. Eső esetén a délutáni kulturális progra-
mok a Faluházban kapnak majd helyet.
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SPoRTPERCEK
Sportmelléklet

Tavasz
Amikor ezeket a sorokat írom, kint 
alig plusz a hőfok, a sínadrágom itt 
pihen mellettem, amit most vettem 
le, miután megérkeztem labdarúgó-
csapatunk meccséről. Bármennyire hi-
hetetlen, higgyék el: itt a tavasz. Igaz, 
kétszer tettem már a lomtárba, majd 
vettem elő a hólapátot, kétszer talics-
káztam el az udvarról, majd vissza 

az udvarra az EU-szabványban előírt 
síkosságmentesítővel töltött zsákot 
(magyarul útszóró sót). Akkor hogy 
is van ez, mi a biztos jele az egyik leg-
szebb évszakunk megérkezésének? 
Egyszerű: elindultak a tavaszi fordu-
lók a különböző sportágakban. Csa-
pataink minden korosztályt érintően 
heti rendszerességgel játszanak a pá-
lyákon, termekben, csarnokokban, 
képviselik városunkat. Az NB III.-ban 
szereplő felnőtt-labdarúgócsapatunk 

is túl van négy mérkőzésen. Az eddigi 
meccsekről, tapasztalatokról olvashat-
nak rövid elemzést Vincze Gáborral, a 
vezetőedzővel. Orvosi tanácsadásra is 
betérhetünk dr. Kerkovits Gáborhoz, vir-
tuális rendelőjébe. Remélem, amikor e 
sorokat olvassák, már kellemes tavaszi 
melegben végezhetik kinti elfoglalt-
sá gaikat, ki-ki saját habitusának meg-
felelően labdát kerget, tollasozik, fut 
az erdőben, ás vagy metszi a fáját. Szép 
áprilist mindenkinek! ToP

Veszélyes?
A rendszeres mozgás, testedzés elengedhetetlen eszköze 
egészségünk megóvásának. Növeli az állóképességünket, 
fiatalon tart, hat a mentális állapotunkra, megelőzi az 
egészségügyi problémákat. A Viadukt SE is több csator-
nán keresztül toborozza a sportolni vágyó fiatalokat, 
várja kortól és nemtől függetlenül különböző szakosztá-
lyaiba az érdeklődőket. A várva várt jó idő megérkezé-
sével tömegesen kezdenek kirajzani a pályákra, futnak 
az erdőben, leporolják a bringákat, kicsomagolják a 
kitaposott edzőcipőket. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e 
mindenféle kontroll nélkül nekivágni a kihívásoknak az 
egészségünk veszélyeztetése nélkül. Láthatjuk, hogy a profi sportolók is folyamatos orvosi felügyelet mellett végzik komoly fizikai 
munkájukat, mégis nap mint nap sokkolnak a híradások a pályákon, küzdőtereken bekövetkezett halálesetekkel. Természetesen 
nem az elriasztás vezetett interjúnk közlésével, de azért nem árt az óvatosság! Talán nem kell sok embernek bemutatni mai ven-
dégünket, akit rendszeresen látunk elengedhetetlen kellékeivel (pipa és fényképezőgép) a Viadukt SE mérkőzésein, találkozha-
tunk vele az orvosi rendelőben: dr. Kerkovits Gábor klinikai főorvos, intervenciós kardiológus. Megkérdeztük, hogy ténylegesen 
milyen veszélyek leselkednek ránk, amatőr és műkedvelő sportolókra, hogy ő vajon milyen sportokkal acélozta, acélozza izmait, 
és még néhány érdekességre is jutott idő.

– Köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk. Elég telítettek le-
hetnek naptárának a lapjai. Mennyire elfoglalt egy kardiológus 
szakember? Hol végzi a gyógyító tevékenységét?

– Fő munkahelyem a Semmelweis Egyetem Szív- és Ér-
gyógyászati Klinikája. Itt szívkatéterezést, koszorúér-tá-
gítást, szívultrahang-vizsgálatokat végzek. A hét szinte 
minden napjára jut egy-két délutáni másodállás. Hétfőn a 
Medicover Alkotás utcai rendelőjében vagyok, kedden dél-
után itt, Biatorbágyon dolgozom az Egészségházban. Szer-
dán a Városmajor utcai magánrendelésemen vagyok. A csü-
törtök délután eddig a budaörsi szakrendelésé volt, most 
ehelyett a Fehérvári úton vállaltam el egy kardiológiai ma-
gánrendelést. Korábban pénteken is volt egy magánrendelé-
sem, de mivel már sok volt a jóból, ezt abbahagytam.

– A bevezetésben kitértem az amatőr sportolókra leselkedő 
veszélyekre. Valósak ezek az észrevételek? Vagy nincs egyáltalán 
gond, bárki foghatja magát, és uccu, gyerünk futni, úszni, hegyet 
mászni, focizni? Egyáltalán, hol kezdődik a felelősségteljes hozzá-
állás, milyen életkortól érdemes ezen elgondolkodni? Van valami-
lyen szabály? 

– Érdemes a régi görögök bölcsességére odafigyel-
ni! A delphoi jósda falán ez a felirat volt olvasható: 
Χωρίςυπερβολή (horíszipérvolé). Mindent csak mértékkel. 
A sport hozzátartozik az egészséges szellemi és testi fej-
lődéshez. Sajnos napjainkra a versenysport olyan extrém 
megterhelést jelent a szervezet számára, ami sokszor már 
átlépi az egészséges határt. A versenysportot az üzleti ér-
dekek is károsan befolyásolják, és ezért gyakran meg nem 

engedett, az egészséget károsító módszerekhez nyúlnak a 
versenyzők. Az amatőr sportban a fokozatosság elvét kell 
követni. A mozgást már igen korán el lehet kezdeni, ez nö-
veli a gyermek ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. 
A terhelést fokozatosan kell növelni, a gyermek izomzatá-
nak és ízületének megfelelően. Legjobban maga a gyermek 
tudja, mikor elég a terhelésből, a fáradtság érzése a szerve-
zet jelzése, hogy ennyi elég volt. Egy egyszerű képlettel köny-
nyen meghatározható az egészségileg megfelelő terhelési 
szint. Kétszázhúszból kivonva az életkort megkapjuk azt a 
pulzusszámot, amelyet maximális erőkifejtés esetén valaki 
az egészségének károsodása nélkül elérhet. Természetesen 
sokáig ezt a pulzusszámot nem tudjuk fenntartani, ilyen 
például a százméteres síkfutás. Tréningpulzusnak e maxi-
mális pulzusszám 75–85 százalékát nevezzük. Akkor ered-
ményes egy edzés, ha hetente legalább háromszor húsz per-
cig olyan sportot űzünk, hogy pulzusunk a sportolás során 
tartósan e tréningpulzuson legyen. Terheléses vizsgálatok 
során meg szoktuk határozni az egyének terhelhetőségét. 
Akkor megfelelő valakinek az edzettségi állapota, ha test-
súlykilogrammonként legalább 2 Watt teljesítményt ér el. 
A terhelés során azt is meghatározhatjuk, hogy ki milyen 
otthoni tevékenységet vagy sportot űzhet, olyan részletes-
séggel is, hogy szingliteniszt játszhat-e, vagy csak párosat.

– Az étkezésünkre mennyire figyeljünk oda? Gondolom, nem 
szükséges minden sportolni vágyó család mellé egy dietetikus. 

– Az évszakoknak megfelelő rostdús táplálkozást és az 
úgynevezett mediterrán étrendet ajánlom. Ez utóbbi tartal-
maz napi két deci jó minőségű vörösbort is. A mennyiség is 
fontos, ma már minden ételnél fel kell tüntetni a kalória-
tartalmat, más néven az energiatartalmat is. Mivel minden 
egyes tevékenység energiaszükséglete ismert, ezért ponto-
san meghatározható, hogy az aznapi ebédünket mennyi 
mozgással tudhatjuk le. Egy kedves példa: ha az Andrész 
cukrászdában a finom fagylalt mellé adott tölcsért is meg-
esszük, a tölcsér fölösleges energiatartalma plusz tíz perc 
gyors sétával dolgozható le.

– Ön milyen sportokat próbált ki régebben, melyik volt a 
nagy Ő? Milyen eredményeire büszke?

– Természetesen, mint sok fiúgyermek, a focival kezd-
tem, de versenyszerűen a vízilabdát űztem. Akkor voltam 
az OSC ifjúsági játékosa, amikor a felnőttcsapat sorozatban 
nyerte a bajnokságokat és a BEK-et is. Úgynevezett állóbek-
ket játszottam, akinek az ellenfél centerének kikapcsolása 
volt a feladata. Hihetetlen állóképességet adott a rendszeres 
edzés. Később a felnőttmásodosztályban folytattam, olyan 
híres olimpiai bajnok edzőim voltak, mint Fábián Dezső 
vagy Brandy Jenő.

– Nem gondolkodott profi karrierben? 
– A sportot életformának tekintettem, amelyet a civil fog-

lalkozás mellett űztem.

– Munkája folyamán találkozott több hírességgel, neves spor-
tolóval. Van valamilyen anekdotája, amelyet megoszthat velünk?

– Mivel jó barátságban vagyok a Fradi egykori legendás 
sportorvosával, dr. Gyarmathy Jenővel, így rengeteg sportoló 
került hozzám. Öregfiúk, korábbi Fradi-legendák és -ikonok 
jártak nálam, de a mostani csapatból is sokaknak a vizsgá-
latát kérték, ha szíveredetű probléma gyanúja vetődött föl. 
Nem egy focista nekem köszönheti, hogy kisebb szívbetegsé-
ge ellenére focizhatott az első csapatban. A gyógyító munka 
során sok kedves, mosolyogtató vagy könnyes-bús esemény 
történt. Ezeket egy sorozat keretében, Derű a gyógyításban 
címmel egy azóta már megszűnt helyi újságban is leközöl-
tem. Eddig huszonhat részt írtam, a betegek sajnálják is, 
hogy újság híján megszűnt a folytatás. Egy kedves biatorbá-
gyi történetet idéznék, amely már nem jelenhetett meg. Ked-
ves villamosmérnök barátom keresett fel az egészségházban, 
vérnyomásproblémák miatt. Amikor már túl voltam a rész-
letes kikérdezésen, vizsgálat közben érdeklődve megkérdez-
tem: „Hát a szebbik feled hogy van?” Mire ő naiv ártatlanság-
gal elmesélte emésztési problémáit, valamint egy kellemetlen 
végbéltükrözés emlékét. Erre én egy percnyi döbbenet után 
harsány nevetés közben mondtam neki: „Már én a szebbik 
feled említése során a feleségedre gondoltam!”

– Már több fórumon elhangzott, sajnos nagy problémája tele-
pülésünk sportéletének, hogy nem megtartó jellegű. Az itt sportolni 
kezdők nem visznek végig egy pályafutást a Viadukt SE színeiben, 
ami érthető is lehetne: iskola, munkahely más városokban, infra-
strukturális háttér (kevés pálya, öltözők, kiszolgálólétesítmények) 
hiánya. Erről mi a véleménye, tudva azt, hogy nagyobbik fiúgyer-
meke a Viadukt SE felnőtt-labdarúgócsapatának tagja?

– A sportnak nemcsak egészségmegőrző, de közösség-
formáló ereje is van. Sajnos nehéz időben összeegyeztetni az 
iskolai kötelezettségeket és a rendszeres sportolást. Ágoston 
is most az egyetemről futva érkezik az esti edzésekre, és tíz 
óra tájban esik haza. Még tanulnia is kell. A többi gyere-
kem is sportol, meg vagyok győződve arról, hogy rendszeres 
sportolással válnak testben, lélekben erős emberré, így tud-
nak majd ellenállni a kísértéseknek, és megfelelni a kihívá-
soknak. Kinga az iskolájában kézilabdázik, Gyula a KSI-ben, 
most válogatják be korosztályos válogatottnak. Gergely és 
Rita is az iskolai csapatokat erősíti. Visszatérve a kérdéséhez, 
Ágoston a fejlődése érdekében az edzők javaslatára ifista 
korban Budaörsre került, ahol állandó kezdő volt, és meg-
nyerték a másodosztályú bajnokságot. Kiöregedve visszajött 
a biatorbágyi felnőttcsapathoz, ahol még meg kell küzdenie 
a csapatba kerüléshez. Volt már egy-két jó meccse, amelyet 
hibátlanul lehozott, de övé a jövő.

– Doktor úr, köszönöm a beszélgetést. Reméljük, sikerült né-
hány hasznos információval segítenünk a kedves olvasót, és biztat-
ni a szülőket, bátran vigyék a csemetéket sportolni! Jó egészséget 
mindenkinek! Tóháti István
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Utánpótlásfoci
U7 műfüves teremtorna, Székesfehérvár, 2013. március 24.

Színvonalas U7-es tornán vettünk 
részt Székesfehérváron Abroncsos Gá-
bor és Császár Zoltán edzők vezetésé-
vel. A rendkívül erős mezőnyben sike-
rült megnyerni a tornát, gratulálunk a 
résztvevőknek.

Részt vevő csapatok: Főnix Gold 
Székesfehérvár, Kaposvár, Kecskemét 
Hírös, Videoton, Vác, Mészöly Focisu-
li, Kecskemét, Viadukt SE. 
Csoportmeccsek
Viadukt SE–Kecskemét Hírös: 3-4;
Viadukt SE–Főnix Gold: 4-1;
Viadukt SE–Kaposvár: 11-1.

Elődöntő
Viadukt SE–Kecskemét: 4-3.
Döntő
Viadukt SE–Mészöly Focisuli: 5-0.

A csapat tagjai és gólszerzői: Mérey Mi-
lán (1), Cserei Hunor (12), Kis Csanád (5), 
Kócsi Szabolcs (7), Molnár Ádám (1), Mol-
nár Máté (1), Tóth Kristóf.

A torna válogatottjába került Mérey 
Milán és Cserei Hunor, és a torna gól-
királya Cserei Hunor lett 12 góllal.

www.viaduktse.hu

Shotokan karatésaink remek szereplése 
a XII. Sárvár Kupán
A hagyományoknak megfelelően március 8-án idén is meg-
rendezésre került Sárváron a XII. Sárvár Kupa IpponShobu 
Karate Országos Bajnokság, ahol a Bushido–Viadukt SE-t 
kilenc versenyző képviselte.

A versenyt a szokottnál némileg keményebb felkészülés 
előzte meg, hiszen kilenc versenyzőnk közül heten a tíz év 
alatti korosztályhoz tartoznak, és hárman most debütáltak 
a karateversenyek világában. Az elsősorban gyerekekből álló 
csapatunk tagjai: Péter Zsombor, Szebelédi Márton Ferenc, Gróf 
Máté, Klachmányi Inez, Szitt Zsófia Borbála, Korda Bonifác, Rimó-
czi Gergő, Marton Bálint, Vágvölgyi Balázs.

A kemény és kitartó munka meghozta a gyümölcsét: csa-
patunk remek szerepléssel öt aranyérmet, két bronzérmet 
és egy negyedik helyezést szerzett, s ezzel a klubok közötti 
éremtáblázaton az előkelő negyedik helyen végzett.

Eredmények
Szitt Zsófia Borbála (10–11 éves korosztály): formagyakorlat 

1. hely, küzdelem 1. hely.
Péter Zsombor (6–7 éves korosztály): formagyakorlat 1. hely, 

küzdelem 3. hely.
Klachmányi Inez (8–9 éves korosztály): formagyakorlat 

4. hely, küzdelem 1. hely.
Rimóczi Gergő (10–11 éves korosztály): formagyakorlat 

1. hely.
Vágvölgyi Balázs (felnőtt korosztály): formagyakorlat 3. hely.
Marton Bálint (junior korosztály): formagyakorlat 5. hely, 

küzdelem 5–8. hely.

Szebelédi Márton Ferenc 
(8–9 éves korosz-
tály): küzdelem 5–8. 
hely.

Gróf Máté (8–9 éves 
korosztály): forma-
gyakorlat 5–8. hely, 
küzdelem 5–8. hely.

Korda Bonifác (10–11 
éves korosztály): 
küzdelem 5–8. hely.

Szeretném kiemelni Marton Bálint teljesítményét, aki ugyan 
érmet nem szerzett, azonban küzdelemben nyújtott teljesít-
ményével kivívta, hogy az áprilisi németországi Európa-baj-
nokságon a válogatott színeiben indulhat mind egyéni, 
mind csapatküzdelem versenyszámban. Első mérkőzését 
mindössze harminc másodperc alatt nyerte meg, míg a leg-
jobb négy közé jutásért a régóta válogatott és többszörös 
Eb-érmes Kiszli Viktor is csak kétszeres hosszabbítás után 
tudta legyőzni.

Versenyzőink közül Marton Bálint és Vágvölgyi Balázs 
gőzerővel készül az április 20-i Európa-bajnokságra, de gye-
rekeink sem unatkoznak, hiszen április 6-án Törökbálinton 
rendezik meg az egyik legrangosabb hazai verseny, a JKA Or-
szágos Bajnokság, amely stílusszövetségünk hivatalos orszá-
gos bajnoksága.

Eredményeinkről a jövőben is beszámolunk.
Ruip Zsófia

Felnőttlabdarúgás
Rajt utáni rövid értékelés

– Gondolom, már unalmas téma, de 
elég fagyosak a tavasz első mérkőzései. 
Mennyire befolyásolja a felkészülést a fo-
lyamatos hideg idő? – kérdezem Vincze 
Gábort, felnőttcsapatunk edzőjét.

– Valóban, nem az ilyenkor meg-
szokott időjárási viszonyok között zaj-
lanak az edzések és a meccsek, de ez 
nem lehet akadály. A klub minden se-
gítséget megad, hogy zavartalan legyen 
a felkészülésünk. A budafoki műfüves 
pályán készülünk heti négy edzéssel, 
és a hazai meccseink is itt zajlanak, 
ameddig nem tudunk az iharosi füves 
pályán dolgozni. Ez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy versenyben legyünk cé-
lunk eléréséhez, a bennmaradáshoz. 
Érdekességként megemlítem, hogy a 
szakmai felkészülésünket a Debrecen 
2005–2006-os bajnokságot nyert csa-
patának edzéstervei alapján végezzük.

– Négy meccs, három győzelem, egy 
döntetlen. Ez megfelel az előzetes elvárá-
soknak?

– Igazság szerint én a maximális 
pontszámot vártam, tehát négy meccs, 
tizenkét pont, de így is elégedett lehe-
tek. Remélem, a végén nem ez fog hiá-
nyozni.

– Volt szerencsém végigfagyoskodni 
néhány elszánt szurkolóval együtt a mecs-
cseket. Úgy tűnt nekem, hogy még nem 
elég éles a csapat, nincs meg az az átütő 
erő, amely majd a nagyobb játékerőt kép-
viselő együttesek ellen szükséges lehet, tud-
va azt, hogy eddig leginkább a tabella alsó 
részéből jutottak ellenfelek.

– Minden meccset más és más meg-
világításban kell vizsgálni. A bajnok-
ság első szakaszában gyengébb képes-
ségű csapatokkal játszottunk, kivéve a 
diósdi mérkőzést. Nagyon nehéz olyan 
passzív csapatok ellen játszani, ahol tíz 
emberrel folyamatosan védekeznek, 
szinte vesztes állásnál sem kezdemé-
nyeznek támadásokat. Nagyon örülök, 
hogy mostantól új fejezet kezdődik a 
bajnokságban, sorra jönnek a nehe-
zebbnek vélt mérkőzések, ahol bizo-
nyíthatjuk a kreativitásunkat és a já-
téktudásunkat.

– Beváltak az igazolások? Ezzel kap-
csolatosan lehet már következtetéseket le-
vonni, vagy ez még korai? Van-e nagyobb 
variációs lehetőséged, a keret alkalmas 
több taktikai utasítás végrehajtásához, 
vagy egy szisztéma szerint épül fel a játék?

– A felkészülés elején az elnök úr-
nak felvázoltam az elképzeléseimet. 
Ő biztosított arról, hogy minden 
posztra igazolhatok két jó képességű 
játékost. Ennek köszönhetően több 
játékos is érkezett a csapathoz. Ők 
különböző bajnokságból és csapatok-
tól érkeztek, így idő kellett és még kell 
ahhoz, hogy mindenki megfelelő szin-

ten teljesítsen. Amúgy a kétékes rend-
szerben játszunk, ehhez állítom ösz-
sze az aktuálisan legjobbnak gondolt 
kezdőcsapatot és variálom a lehetsé-
ges három cserével a meccs képe sze-
rint. Beindulnak a kupameccsek is, így 
minden játékos lehetőséghez jut majd, 
mindenki részt vesz majd élesben is a 
taktikai variációk megvalósításában. 
Végezetül szeretném megjegyezni, már 
mi is nagyon várjuk, hogy a hazai mecs-
cseinket Biatorbágyon játszhassuk a 
megszokott közegünkben, háromszáz, 
olykor négyszáz szurkolónk buzdítása 
mellett. ToP

Felnőttfutballcsapatunk eredményei
17. forduló
Diósd–Viadukt SE Biatorbágy: 0-0 
(0-0); Diósd, 150 néző. Biatorbágy: 
Bozsó–Király, Smiljanic, Bozsoki, Tar–
Kupás. (Kőbányai a 61. p), Salem, Szép 
(Tőkés a 83. p), Birinyi (Varga D. a 63. 
p)–Bukovec, Bezerédi. További cserék: 
Edelényi, Praszna, Barta, Balog.

19. forduló
Budafok–Viadukt SE Biatorbágy: 0-1 
(0-0); Budafok, 150 néző. Biatorbágy: 
Bozsó–Király, Smiljanic, Bozsoki, Tar–
Kupás, Salem, Szép (Varga D. a 60. p), 

Birinyi, Bukovec (Kőbányai a 45. p), Be-
zerédi (Tőkés a 46. p). Góllövő: Varga 
D. További cserék: Edelényi, Praszna, 
Barta, Balog.

20. forduló
RTK-Vasló–Viadukt SE Biatorbágy: 
0-2 (0-0); Budafok, 150 néző. Biator-
bágy: Bozsó–Király (Varga D. az 54. p), 
Smiljanic, Bozsoki, Tar–Kupás, Salem, 
Szép (Varga D. a 60. p), Birinyi (Kőbá-
nyai a 62. p), Bukovec, Bezerédi (Tőkés az 
58. p). Góllövők: Szép, Tőkés. További 
cserék: Edelényi, Praszna, Kántor, Balog.

Felnőtt-tabella Mér-
kőzés

Győze-
lem

Dön-
tetlen

Vere-
ség

Rúgott 
gól

Kapott 
gól Pont

1. Budaörs 17 13 2 2 35 12 41

2. Videoton II. 19 10 4 5 42 23 34

3. esmtk le kft. 17 10 3 4 41 18 33

4. Viadukt se Biatorbágy 18 10 3 5 32 17 33

5. Pénzügyőr se 17 9 5 3 28 23 32

6. Jászapáti Vse 17 9 4 4 36 23 31

7. Érdi Vse 17 8 5 4 30 22 29

8. dtC-select 17 8 4 5 25 14 28

9. Indotek Csepel FC 17 7 4 6 26 21 25

10. sárisáp-tAsk 17 6 2 9 25 35 20

11. III. kerületi tVe 17 5 4 8 28 30 19

12. százhalombatta 17 5 4 8 26 34 14

13. Budafoki lC 17 2 2 13 17 54 8

14. RAFC 18 2 2 14 19 47 8

15. RTK-Vasló 18 0 4 14 12 46 4




