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A telepen elhelyezett lakossági 
szemét elvileg nem tartalmazhat 
veszélyes anyagot – írtuk hetek-
kel ezelõtt. Cikkünk megjelenése 
után egy olvasónk kereste meg 
lapunkat azt állítva, dokumentu-
mokkal tudja bizonyítani, hogy a 
telepen a nem megfelelõen elhe-
lyezett hulladék tömege akár a két 
és fél millió tonnát is elérheti, és 
ennek egy része veszélyes.

– Úgy tudom, elõször csak 
Csepelrõl hordták ide a fekáliát, de 
aztán sok egyéb anyag is kikötött 
a telepen – mondja Csapláros Béla, 
miközben elénk teszi az említett 
iratokat: egy 2003-ban és egy 
2004-ben kelt határozatot, vala-
mint egy 2008-ban kelt elõzetes 
szakértõi véleményt a telep kör-
nyezeti helyzetérõl. Az elsõ hatá-
rozatban az akkori elsõ fokú kör-
nyezetvédelmi hatóság több mint 
65 ezer tonna veszélyes hulladék 
átvételét és kezelését engedélyezi 
a telepet üzemeltetõ cégnek, a 
másodikban pedig további évi 20-
30 ezer tonna veszélyes és nem 
veszélyes hulladék átvételére ad 
engedélyt.

A szakértõi vélemény szerint 
a lerakó nincs megfelelõen kiala-
kítva, és ott becslések szerint 1,5-
2,5 millió tonna nem megfelelõen 
elhelyezett hulladék van, többek 
közt ólom, réz és higany, amit – ha 
valóban nem megfelelõen tárol-
ják a hulladékot – a csapadékvíz 

kioldhat, a talajvíz felé szállíthat, 
ez pedig a felszín alatt déli irány-
ba, a lakott terület felé áramlik.

– Azt is tervezték, hogy össze-
keverik az itt található hulladé-
kot a kommunális szeméttel 
komposztnak – folytatja a XVIII. 
kerületi lakos. – Ha ez megtörtént 
volna, akkor ma már talicskázhat-
nák a jövõ évi paradicsomhoz a 
higannyal teli szemetet.

– Évekkel ezelõtt valóban terv-
ben volt a komposztálás, de az 
elmúlt években kezdeményez-
tük a megállapodás felmondá-
sát – tudtuk meg Lévai István 
Zoltán kerületi alpolgármestertõl. 
– A területre már engedélyezte 
a rekultivációs tervet a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelõség (KTVF), aminek a 
határideje 2015. szeptember 30. 
Az üzemeltetõ cég már évek óta 
nem kezelhet veszélyes hulladé-
kot a telepen, és a KTVF környe-
zetvédelmi felülvizsgálat elvégzé-
sére is kötelezte õket. A határozat 
ellen a cég ugyanakkor fellebbe-
zést nyújtott be, ami az ügyinté-
zés határidejét kitolta – részletezte 
az alpolgármester, majd hozzátet-
te: – Tisztában vagyunk a helyzet-
tel, fontosnak tartjuk a probléma 
megoldását, hiszen a telep közel 
van a Gloriett lakótelephez és 
Pestszentimréhez. A rekultiváció 
utáni hasznosításra is felmerült 
már több javaslat: például állat- és 
növénykert, vidámpark épülhetne 
a több mint 54 hektáros területen.
� D.�P.

Nem csak háztartási szemetet tárolnak itt

Több ezer tonna veszélyes
hulladék lehet a felszín alatt
Néhány héttel ezelõtt, az ajkai vörösiszap-katasztrófa kapcsán lapunk több kerület-
ben is feltérképezte a veszélyes anyagokkal dolgozó üzemeket. A fõváros egykori 
szemétlerakója, a XVIII. kerületi Cséry-telep akkor nem szerepelt a leltárban, pedig 
– mint kiderült – akár listavezetõ is lehetne. Az új kerületi önkormányzat megvá-
lasztása után rögtön megtette a szükséges lépéseket.

A dokumentumok szerint veszélyes hulladékot is kezelnek a telepen
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Elment a nagy bajnok

A háromszoros világbajnok és 
háromszoros olimpiai ezüstér-
mes sportoló az 1964-es tokiói 
olimpián ért fel a csúcsra, ami-
kor 32 évesen megnyerte végre 
a 62 kg-os súlycsoport olim-
piai aranyát. Ennek állítólag a 
szovjet birkózók örültek a leg-
jobban – még akkor is, ha a 
tokiói döntõben éppen a szovjet 
Ruruával meccselt az aranyért 
–, mert tudták, ha a magyar 
fiú olimpiai aranyérmet nyer, 
akkor abbahagyja a birkózást, 
így a 62 kg-os súlycsoport is az 

övék lehet. Igazuk is lett, hisz 
az Újpesti Dózsa kitûnõsége az 
1964-es olimpia után 1968-ban, 
Mexikóvárosban már nem vál-
lalta a szereplést, így a szovjet 
Rurua ellenfél nélkül nyerhe-
tett aranyérmet.

Polyák Imre egyike volt a 
legendás magyar „P” betûs spor-
tolóknak. Papp László, Puskás 
Öcsi, Polyák Imre. Szinte min-
dig együtt emlegették a három 
nevet. Õk voltak azok a sporto-
lók, akikrõl a világ legtávolabbi 
pontján is hallottak.

Polyák Imre imádta a gye-
rekeket, élete végéig aktív 
szereplõje volt a közéletnek. 
Folyamatosan járta az isko-
lákat, és mindenhol büszkén 
képviselte az olimpia szellemi-
ségét. Imádott egyenruhában 

– az Újpesti Dózsa sportolója-
ként rendõrtiszt volt – a gyere-
kek közé menni, és büszkén 
mesélt nekik az olimpiai és 
világbajnoki sikereirõl. T.�R.

Az olimpiai aranyéremmel

Hosszan tartó, súlyos be-
tegségben november 15-
én elhunyt Polyák Imre 
olimpiai bajnok birkózó, a 
Nemzet Sportolója.
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Magánszemély indított népszavazást a település szétválásáról

Különválik Bia és Torbágy?
BIATORBÁGY – Meglepõ ügyben nyújtottak be kérelmet a biatorbágyi jegyzõhöz: 
a település kettéválásáról akar népszavazást kezdeményezni egy helyi lakos. 
„Egyetért Ön azzal, hogy Torbágy újra önálló település legyen?” – ezt a kérdést sze-
rezné szavazás útján eldönteni a voksolást kezdeményezõ magánszemély. Miután 
lezárult a népszavazási kérelemmel kapcsolatos 15 napos jogorvoslati határidõ, a 
helyi választási iroda vezetõje hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. 
Lapunk megkereste a népszava-
zás kezdeményezõjét, aki nem 
kívánt nyilatkozni, annyit azon-
ban megtudtunk, hogy nem 
valamely politikai párt, vagy 
civil szervezet nevében, hanem 
magánszemélyként szeretne 
népszavazást.

Tarjáni István polgármester-
nek nem tetszik a különálló Bia 
és Torbágy ötlete.  

– Bia és Torbágy egyesülésére 
és szétválására történetük során 
többször sor került. Az 1931-es 
vasúti robbantáskor a telepü-
lést Biatorbágyként említette a 
sajtó. Az utolsó szétválasztás 
1958. január 4-én történt egy 
elnöki tanácsi rendelettel, az 
ismételt egyesítés pedig 1966-
ban. A két település ekkor már 
oly mértékben összenõtt, össze-
épült, hogy a közigazgatási 
különállás csak formai jellegû 
volt. Az egyesülés elsõsorban 
gazdasági, pénzügyi racionalitá-
son alapult, de nem feledhetjük 
azt a fontos szempontot sem, 
hogy a két településrész lakos-
ságának eredendõen nemzeti-
ségi és vallási alapon meglévõ 
ellentétét is sikerült oldani az 
egyesítéssel. Torbágyon többsé-
gükben katolikus német, Bián 
református magyar gyökerû 
családok éltek, Mindkét tele-
pülésrész nyert az egyesítéssel, 
hiszen ez volt a továbbfejlõdés 
kulcsa. A robbanásszerû 
fejlõdés lehetõségét azonban 
a rendszerváltás nyitotta meg. 

Fõúti és autópálya csomópon-
tok kapcsolták a települést az 
országos és nemzetközi keres-
kedelem vérkeringésébe, ekkor 
épültek a közmûvek, ekkortól 
vált Biatorbágy a fõváros nyu-
gati kapujaként tõkeerõs, gaz-
dag községgé, 2007-tõl pedig 
várossá. Ez tehát az egységes 
Biatorbágy eredménye, és nem 
egyik, vagy másik településrész 
érdeme – fejtette ki véleményét 
a polgármester.

Tarjáni István szerint a nép-
szavazás-kezdeményezés nem 
csak kudarcra van ítélve, de kife-
jezetten káros is az ottélõknek..

– Meggyõzõdésem, hogy 
Biatorbágy egységét ez a kez-
deményezés nem fogja meg-
bontani. A helyi választási iroda 

vezetõje ugyan könnyen meg-
húzta a vonalat a térképen Bia és 
Torbágy között az egykori ’66-
os határ alapján, és könnyedén 
szétosztotta a jelenlegi lakossá-
got is 60-40 százalékos arány-
ban, de ez a vonal, és ez a lakos-
ságszám-megállapítás sem jogi, 
sem gazdasági értelemben nem 
lehet irányadó. Ez a felelõtlen 
népszavazási kezdeményezés 
minden itt élõnek káros. Az 
összefogás helyett az irigységre, 
a nemzetiségi és vallási különb-
ségekre építve kiélezõdhetnek a 
személyes ellentétek, akár még 
családokon belül is. A népszava-
zás lebonyolítása közel 10 mil-
liós költséggel járna. Az összes 
személyes és céges okmányt ki 
kellene cserélni. Nagy kérdés az, 
hogy mi lenne a Biatorbágy által 
már elnyert pályázati források-
kal. Vajon megépülhet-e például 
a bölcsõde, vagy a viadukt alá 
tervezett körforgalom? Mi lesz az 
útfejlesztésekkel, a csapadékvíz- 
elvezetéssel, a saját, jelenleg 51 
százalékos biatorbágyi többségi 
tulajdonú vízmûvekkel, a városi 
ranggal? A szétválás Torbágynak 
és Biának egyaránt hátrányos 
lenne.

Ahhoz, hogy valóban voksol-
ni tudjanak a település ketté-
szakadása mellett vagy ellen, a 
jogszabályok szerint december 
11-én éjfélig legalább 849 olyan 
helyi lakos aláírására van szük-
ség, akik támogatják a népsza-
vazást.� gb

Tarjáni István a település egysé-
gét szorgalmazza


