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Biatorbágyi Értéktár Bizottság

2020. év 1. féléves BESZÁMOLÓ
és

2020. év MUNKATERV

Különleges helyzet ez, hiszen, június van, a f éléves beszámoló ideje,
amely most eg y jóváhagyott munkater v és költségvetés nélküli f élévről szól.
Ugyanakkor további munkánkhoz szükséges, a munkatervünk,
költségvetésünk támogatása, melyet most újragondolva, a második f élévre
szabva terjeszt ünk a testület elé.
A világjár vány f elülír ta az elképzeléseinket.
A Biatorbág yi Értéktár Bizottság munkaterv szerinti ülései csütörtökönként
8.30 órai kezdettel a Polgármester i Hivat alban kistárgyalójában, a Kar ikó
János könyvtár ban, a pandémia idején online, később egy kerthelyiségben
voltak. Az első f élévben tartott ülések időpontjai, illet ve a második f élévre
tervezett ülések dátumai a következők:
január 9.
február 13.
március 12. / Karikó János könyvtár
április 28. / online
május 28. / kerthelyiség
június 18.
szeptember 10.
október 8.
november 5.
december 3.
Az Értéktár Bizottság 2020-ban is f ő f eladatként kezeli a helyi értékek
gondozását. A beérkezett javaslatok alapján dönt a helyi értéktárba való
f elvételről, illet ve javaslatokat tesz a megyei és a Mag yar Értéktárba való
f elvételről.
BESZ ÁMOLÓ - 1. FÉLÉV
- a JFMK közművelődési intézmény fel vét elt nyert a helyi értéktárba
- elkészült a „VÁROSUNK ÉS VIZEI NK” konferenciakötet
- előadással, kiadványaink bemutatásával r észt vettünk a Dunaharaszt i
Értéktár alakuló rendezvényén
- áttekintettük a Karikó János könyvtár helytörténeti témájú g yűjteményét
- egyeztettünk a Pannon-tenger kincsei tanösvényről a terület képviselőjével
(Szanyi József )
- egyeztettünk Polgár mester úrral az ÉTB SZMSZ módosításár ól
- Főépítész úr kérésére a Pannon-tenger kincsei tanösvény anyagait (ÉTB
tervezéselőkészítés, Bolf ort-Kis-tanulmány, összef oglaló)
adatszolgált atásként átadtuk, várjuk a további együttműködés lehetőségét
a Pannon-tenger ki ncsei geopark létrehozásával kapcsolat ban.
- a Meg yei Értéktár ref ensét f olyamatosan tájékoztatjuk a munkánkról
- 3 pál yázati anyagot állít ottunk össze, és adtunk be Fülöp Melinda JFMK
igazgatóhelyettessel közösen, a BIKA és a JFMK együttműködésével:
MMA - leporelló sorozat f olytatása / nem kapott támogatást
HUNG2020 - leporelló sorozat és utazó kiállít ás (stander) / f olyam atban

MUNK ATERV
A korábbi évek gyakorlata alapján állít ottuk össze az ÉTB 2020. évi
munkatervét.
A világjárvány felülír ta az eredet i elkép ze léseket, alább a módosított tervezett
munkaterv olvasható.
1. értéktár gondozása / bővítése
honlap karbantartása / f ejlesztése
helyi vonatkozású dokumentumok vásárlása
2. „TALÁLKOZÁSOK” t ematikus év
találkozás eg ymással, találkozás a helyi értékekkel, értékőrzésselértékteremtéssel összef üggő elképzelések találkozása.
Amikor 2019 október -november ében elhatározt uk, hogy 2020. tematikus
évben a TALÁLKOZÁSOKra koncentrálunk, még nem sejtettük, hogy a
világjárvány révén hamarosan m ilyen kiemelt figyelmet kap ez a téma a
mindennapokban…
2.1.

A köztér, az utca különböző találkozások helyszíne. A régóta
tervezett „plein air” kiállítótér az utca maga, ahol eg ymással és a
régmúlt emlékeivel t alálkozhatunk. A helytörténet, a hely tört énete,
körül vesz bennünket, ha nem vesszük észr e, akkor is. A vár os
történetének megismertetését, a vele való találkozások tudat osítá sát
seg íthet ik a köztéren található f eliratok, táblák.
Ennek részeként az ÉTB Karikó Jánosnak a biai házakat m egéneklő
költeményének megjelenítését tűzte ki célul: történet i és mai térképek
összevetésével készülő kutatás alapján közt erületen, a gyalogjárda
f elületén f elf estéssel jelenítjük meg a költőnek az adott helyr e vonatkozó
sorait. A f lashmob-szer ű, csapatépítő vállalkozás eredm ényeként, Karikó
János neve, régi családnevek kerülhet nek be jobban a köztudatba,
tekintve, hogy a régi biai f ő utca, ma is nagy gyalogos f orgalmat bonyolít,
olyan hely, ahol nem csak a közelben lakók, de az iskolák és a templomok
miatt, más vár osrészben lakó biat orbág yiak is sűrűn járnak erre
gyalogszerrel.

2.2.

A „Mesélő táblák” elhelyezése összecseng a város vállalásával,
miszer int a helyi ért ékeket táblával jelöli meg. Az ÉTB olyan grafikai
pál yázat kiírást ter vezi / javasolja, melynek előkészít ését és
lebonyolítását a hivatal illetékeseivel eg yezt et ve és velük
együttműködve vállalja.

2.3.

Tematikus sétáinkat „Hegyt örténeti sétával” f olytatjuk. Terveink
szerint a séta végállomása a Pátria pince lenne, ahol az kör nyék
történetéről rövid vet ítettképes előadást t artanánk, régi f ényképeket
vet ítenénk. A rendezvény kapcsolódik a hagyományos Pünkösdi
Nyit ott Pincék rendezvényhez.

2.4.

A Nyakaskő alatt elhelyezett, nagy sikernek örvendő tájékoztató
tábla példája alapján a Szent Kereszt-templom romjához
tájékoztató táblát tervezünk, f őépítésszel eg yeztet ve.

2.5.

Hagyományos, a tematikus évhez kötődő konf erencia sorozat
f olytatása. A „Találkozások ” munkacímű konferencia Biatorbágyhoz
kötődő művészek bemutatását vállalja f el, elsősorban Hant ai Simont
helyezve a középpontba, akinek 2022-ben esedékes
centenáriumának előkészít ését is jól szolgálja az idei konf erencia.

Konf erencia időpontj a a művész születésnapjához közel, november
végére ter vezett.
2.6.

– 2.8. A hag yományoknak megf elelően kiállítás és konfer enciakiadvány is készül.

3. Fedezzük f el Biatorbágyot!-program f olyt atása
3.1. projektnapok a 4. osztályosoknak
helyt örténet i séta/beszélgetés és a városháza f elf edezése
(hagyományosan a Hivatal szer vezésében)
helyismer eti kirándulás és térbeli tanulás, térlátásf ejlesztő, csapatépítő
játék
A járványügyi hely zet miatt az idei 4. os ztályos gyerekek nem tudtak rés zt
venni a programban. Erre, az iskolákkal egye ztetve, őss zel kerülhet sor.
3.2.

Biat orbág y gyerekeknek könyv 2. javít ott kiadás
bef ejezése+nyomtat ása
Ez a f eladat szerepelt a tavalyi munkatervben / költség vetésben is,
ám a szer ződéskötés továbbra sem történt meg.
A második, javít ott kiadás anyaga nyomdakész állapotban van.

4. helyi értékeket népszer űsít ése
4.1. leporelló-sorozat f olytatása
a korábbi részek újranyomása, 4 előkészített rész bef ejezése, 2 új elem
elkészít ése – a beadott pályázatoktól f üggően pályázat i támogatással
4.2.

Pályázat i támogatás esetén „UTAZÓ KIÁLLÍTÁS” készül a helyi
értéktár népszerűsít ésére 30 helyi érték bemutatásával

5. Kapcsolatépítés a környékbeli értéktárakkal
részvétel a márciusi budajenői megyei ért éktári konf erencián
kapcsolatf elvétel, táj ékozódás, tapa sztalatcsere
Biat orbág y, 2020. f ebruár 15. június 11.
összeállít otta az ÉT B nevében:
Tótpál Judit DLA
elnök

2019. január 16.

Értéktár Bizottság 2019. évi költségvetés tervezete
Egységár
1. ETB működése jogszabály,önkormányzati döntés alapján
1.1. ETB tagok tiszteletdíja
elnök
tagok
Összesen
Személyi juttatások járuléka
1.2. Működési feltételek
honlap domain és webtárhely szolgáltatás éves díja
honlap karbantarás
Összesen
1.3. Dokumentumvásárlás, dologi kiadások
Biatorbágyi vonatkozású dokumentumok vásárlása
Dologi kiadások
Összesen
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MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:

2. TALÁLKOZÁSOK tematikus év
2.1. Karikó János verse a Nagy utcában
2.2. "Mesélő táblák" grafikai pályázat
2.3. Tematikus séták - "Hegytörténeti séta" és vetítettképes előadás a Pátriában
2.4. Szent Kereszt-kápolna építési periódusai (ismeretterjesztő tábla)
2.5. "Találkozások" (munkacím) konferencia Hantai Simon 98. születésnapján
2.6. Vendéglátás
2.7. konferencia kiállítása (esetleg szponzorok)
2.8. konferenciakötet (esetleg pályázat)
Tematikus év összesen:
3. Fedezzük fel Biatorbágyot! program
Új feladatok
3.1. Fedezzük fel Biatorbágyot! Program folytatása a negyedik évfolyamosoknak
3.1.1. kézműves anyagköltség
3.1.2. expedíciós füzet tanulóknak

3.1.3. előadások / foglalkozások
Összesen
Áthúzódó
3.2. "Tied a város - Biatorbágy gyerekeknek" c. könyv - második, javított kiadás
3.2.1. Nyomdaköltség (db)
3.2.2. Jogdíjak, javítási költségek,
Összesen:
FfB! ÖSSZESEN:
4. Helyi értékek népszerűsítése - 2019-ben megkezdett munka folytatása)
Új feladatok
4.2. előkészített leporellók befejezése (esetleg HUNG2020)
4.3. Új tematikus leporellók összeállítása (esetleg HUNG2020)
4.4. Nyomdai költségek leporellók nyomtatása (6+6) (esetleg HUNG2020)
Összesen
5. Tartalék
Előre nem látható szakértői kiadások
Mindösszesen:
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