„A Pannon-tenger kincsei”
Műemlékvédelmi konferencia
Biatorbágy

MEGHÍVÓ

Biatorbágy délkeleti peremét a Tétény–Sóskúti fennsík nyugati széle szegélyezi. Ez a terület

egyrészt tájesztétikai szempontból, másrészt várostörténeti szempontból igen értékes, hiszen ezek
a természeti adottságok a kezdetektől meghatározták Biatorbágy arculatát és gazdaságát. A 18–19.
században kezdődött meg a területen a kőbányászat, melynek izgalmas nyomai, a függőleges, szinte
sík sziklafalak ma is meghatározó részletei ennek a tájszerkezeti egységnek, melynek kiemelkedő
tájképi és természeti értéke a Nyakaskő és az Öreg-hegyet végigkísérő sziklaperem, a Madárszirt,
amelyek lenyűgöző látványukon túl turisztikai célpontként is jelentősek, s egyben földtani értéket is
képviselnek. A kőbányászat 19. század végén, 20. század elején virágzott. Érd–Sóskút–Biatorbágy
között húzódik az a puha mészkő réteg, melyből a helyi pincék, biai és torbágyi lakóházak, templomaink és kastélyaink, az országos hírű viaduktok falazott szerkezetei mellett az Országház is épült.
Biatorbágy épített környezetét napjainkban is meghatározó országos jelentőségű műemlékek, valamint helyi védettségű értékeink és a település táji karakterének legmeghatározóbb eleme,
a Nyakaskő–Madárszirt sziklaperem anyaga, azaz üledékes mészkő, melynek kora középső-miocén,
azaz körülbelül 12–15 millió évre tehető. Ennek az összefüggésnek a felmutatása, és ennek a fantasztikus időívnek a bemutatása a célja a „Pannon-tenger kincsei” műemlékvédelmi konferenciának,
az ezzel egy időben megnyíló kiállításnak. A rendezvény anyagából később egy tanulmánykötet
jelenik meg.

„PANNON-TENGER KINCSEI” KONFERENCIA
1.: Az üledékes mészkő, a helyi építőanyag

„PANNON-TENGER KINCSEI” KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Helyszín: Juhász Ferenc Művelődési Központ (helyi védettségű, egykori állomásépület) kiállító terme
Időpont: 2017. november 24. 17 óra
Köszöntő:
Varga László alpolgármester
Előadások:
Polonkai Bálint paleontológus:
		
Az üledékes mészkő Biatorbágyon – Biai fosszíliák
		Tüske Emil tájvédő: A biatorbágyi kőbányák

„PANNON-TENGER KINCSEI” KONFERENCIA
2.: Helyi értékeink védelme
Helyszín:
Időpont:

A műemlék Sándor–Metternich-kastély (Biatorbágyi Általános Iskola)
2017. november 25. 10–13 óráig

Köszöntő:
Előadások:
10.00–10.30
10.30–10.40
10.40–10.50
10.50–11.00

Varga László, alpolgármester
Koszorú Lajos építész: Védett értékek Biatorbágyon, a helyi értékkataszter szerepe
Balassa János építész: Ürge-hegyi pincék
Lelkes Péter DLA habil. formatervező művész, az MMA tagja: Érték-e még a biai malom?
Tótpál Judit DLA építész: Egy biai lakóház története

3.: Műemlékeink egykor és ma
11.15–11.45 Dr. Palovics Lajos történész: A biai Szent Anna-templom építéstörténete
11.45–12.15 Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes építész – Dr. Fekete J. Csaba építész:
		A biatorbágyi volt Sándor–Metternich kastélyegyüttes építéstörténete és műemléki kutatása
12.15–12.45 Huszárik Krisztián építész: A Sándor–Metternich-kastély, mint iskola
12.45–13.00 Rumi Imre városi főépítész: Spirituális tér Biatorbágyon
Zárszó:

Tarjáni István polgármester

