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ELŐTERJESZTÉS 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2022. évi tevékenységéről 

 
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) c) 
pontjában foglaltaknak megfelelően a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke elkészítette a 
Bizottság 2022. évére vonatkozó beszámolóját, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Értéktár Bizottság 2022. évi működéséről 
szóló részletes beszámolót elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Biatorbágy, 2023. január 11. 
      
 

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (I. 26.) határozata 
 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2022. évi tevékenységéről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
jelen határozat mellékletét képező 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A beszámoló a határozat melléklete. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Értéktár Bizottság titkára 
 



BESZÁMOLÓ 

a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

2022. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Bizottságok! 

 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022-ben 8 ülést tartott, amelyeken összesen 47 határozatot 
hozott. Az elvégzett feladatokról, valamint a folyamatban lévő programjainkról az alábbiakban 
adok tájékoztatást, egyúttal tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. A Bizottság 
munkájának segítésében ezúton is köszönöm a Polgármesteri Hivatal támogatását, különösen 
pedig Mező Judit, valamint Varga Boglárka, a Bizottság titkárainak munkáját. 

 

Rendezvények 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság tavaly – Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 
– rendezvényt is szervezett. 2022. április 6-án láttuk vendégül a Városháza dísztermében 
Wiesner Sándort, városunk szülöttét, Karád község volt polgármesterét, aki „Hogyan sikerült 
a Viadukt völgyhidakat a második robbantástól megmenteni?” címmel tartott előadást. 
Ebben bizonyítékok bemutatásával tisztázta édesapja, Wiesner Lajos karpaszományos 
hadapród őrmester szerepét, aki 1944 végén személyesen akadályozta meg a völgyhídpár 
németek által elrendelt felrobbantását. 

Wiesner Lajos bátor tettének megörökítésére javaslatot is tettünk, aminek nyomán Tarjáni 
István polgármester úr emléktábla elhelyezéséről döntött, amit 2022. augusztus 20-án, a 
Hídőrzők ünnepén avathattunk fel a Viadukt középső hídpillérének oldalán. A művelődési 
központ által szervezett Hídőrzők ünnepén Wiesner Sándorral színpadi beszélgetést is 
szerveztünk, illetve bemutattuk a Viadukt völgyhídpárról készülő tanulmánykötetünket. A 
Városünnepen és a Hídőrzők ünnepén működő helytörténeti értékeket bemutató 
kisvonatokon is az Értéktár Bizottság biztosította az idegenvezetést. 

 

Értéktár bővítése 

Az Értéktár Bizottság 2022. december 14-i ülésén döntött a város értéktárának bővítéséről. 
Szádváriné Kiss Mária és Hadnagy-Breier Ágnes javaslataira öt új érték felvételéről 
döntöttünk. Bekerült az Értéktárba a Ládafia Bábszínház, Hantai Simon, valamint Lelkes Péter 
és Lelkes Márk munkássága, az Erkel Ferenc Kamarazenekar (Biatorbágy Hangja), illetve a 
Pászti Miklós Művészeti Iskola. Az előbbi négy értéket a megyei értéktárba is javasoljuk, ezzel 
kapcsolatban előterjesztést készítünk a Képviselő-testület számára. 



Hungarikum2022 pályázat 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság megbízásából Szucsik Noémi által összeállított, ugyanakkor a 
városunk önkormányzata által benyújtott pályázattal 2.695.776 forintot nyertünk az 
Agrárminisztérium által kiírt Hungarikum pályázaton. Az összeg felhasználásával kapcsolatos 
projekt végrehajtása még nem fejeződött be. A pályázaton elnyert forrásból tartottuk fent 
2022-ben az Értéktár Bizottság honlapját, illetve hajtottuk végre a régóta esedékes technikai 
modulcserét. A pályázat fedezi a Viaduktról szóló tanulmánykötetünk, illetve a Szakály 
Mátyás karnagy német nemzetiségi dal és kottagyűjteménye előkészítésének és kiadásának 
költségeit, amelyek megjelenése ebben az évben mindenképpen kötelezettség. 

 

Mesélő táblák program, leporellók 

A 2021-ben egy sikeres tervpályázat eredményhirdetésével útjára indult és a helyi védett vagy 
védendő értékek megjelölését szolgáló Mesélő táblák program bonyolításának egyes 
munkálataira megbízási szerződést kötöttünk Kissné Szucsik Noémivel. A Bizottság – a 
tervpályázaton győztes tervező párossal egyeztetve – véglegesítette a táblák 
gyártmányterveivel kapcsolatos szempontjait és szerződést kötöttünk azok leszállítására is, 
amely ez év első negyedévében várható. A biatorbágyi értékeket érintő túraútvonalakat ajánló 
és bemutató leporelló-sorozat első hat részének újranyomott példányai is elfogytak, ezért a 
Bizottság megrendelte a következő újranyomást is, amely szintén folyamatban van. 

 

Biatorbágyi Értékek Háza 

Az Értéktár Bizottság költségvetésében – a Hungarikum2022 pályázaton elnyert támogatásnak 
köszönhetően – felszabadult 2.700.000 forintos összeg átcsoportosításával a Képviselő-
testület – a Bizottság javaslatára – megteremtette a Biatorbágyi Értékek Háza idei 
előkészítésének, valamint egyes tevékenységei elindításának lehetőségét. A Bizottság kilenc 
pontban tett javaslatot erre a programra, amit a Képviselő-testület 2022. december 14-i 
ülésén elfogadott. 

 

Javaslattétel önkormányzati beruházásoknál és civil kezdeményezéseknél 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság a következő ügyekben tett javaslatot, foglalt állást 2022-ben. 
Foglalkoztunk a Kálvin téren meglévő, valamint a Szily-Kastélyban feltárt kutak kérdéseivel, 
javaslatot tettünk a Csokonai utca útfelújításával, a Szily-kastély magtárépületével, valamint 
a Czöndör-kút és környezetének felújítási terveivel kapcsolatban. Sabján Csilla 
kezdeményezésére foglalkoztunk a városnév felirat elhelyezésének lehetőségével a Viadukt 
környezetében, amire egyetemi szemeszteri munkák megrendelése és ezzel kapcsolatos 
pályázat kiírása mellett döntöttünk. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére 
tárgyaltuk a két kereszt felújításának kérdéseit és támogattuk a Biatorbágyi Tájvédő Kör 
átdolgozott Meseösvény programját is. Mindemellett 2022. június 22-i ülésünkön 
véleményeztük az idei értékvédelmi támogatásra benyújtott pályázatokat is. 



Viadukt állapotfelmérésének szükségessége 

A város legfontosabb szimbólumának számító völgyhídpárost és környezetét – régi adósságot 
pótolva – 2022. május 7-én országosan is védetté nyilvánította egy miniszteri rendelet. A 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság – amint ezt, más, civil jelzésekre is reagálva 15/2002-es 
határozatában is megállapította – szükségesnek látja a Viadukt fémszerkezetének és kő tartó 
elemeinek mielőbbi teljeskörű állapotfelmérését. Mindebben már ezen előterjesztésünk 
keretében is kérjük a Polgármesteri Hivatal segítségét és közreműködését, ugyanakkor az 
ügyben rövidesen további önálló kezdeményezéssel is élünk. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását. 

 

 

Biatorbágy, 2023. január 14-én. 

 

Tisztelettel: 

 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke 
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