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ÉVINDÍTÓ 2021 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Biatorbágyiak!  

  

Pár napja intettünk búcsút egy mindenki számára nehéz és teljesen 

kiszámíthatatlan évnek. 

Ha keressük a jelzőket, egészen más emlékek villannak be, mint amelyekre 

számítottunk: március 15-e, biatorbágyi Majális, városünnepünk, augusztus 

20-a, közös családi ünnepek, osztálykirándulások, érettségi, ballagás, 

lakodalmak helyett, egészen másra fogunk emlékezni. A szívünknek nehéz, 

a mindennapi életünktől szokatlan pillanatokra, körülményekre: 

veszélyhelyzet, kijárási korlátozás és tilalom, maszkviselés, rendezvény és 

gyülekezési tilalom, védelmi intézkedések és korlátozások.  

A kézfogásból és ölelésből biccentés vagy ökölpacsi lett, az Operatív Törzs 

intézményét pedig mindenki megismerte az országban. 

2020-ban veszélybe kerültek azok a dolgok, amelyek a legfontosabbak az 

életünkben: a családunk egészsége, a munkahelyeink biztonsága, a 

szabadság érzése. Ebben az évben olyan nehézségekkel kellett 

szembenéznie az országnak, amelyre legrosszabb álmainkban sem 

gondoltunk. 

A háztartások mellett az önkormányzatoknak is ehhez a gyorsan változó és 

feszült helyzethez kellett minden téren alkalmazkodniuk: gondoskodni a 

biztonsági előírások betartásáról, óvni és vigyázni a helyi lakosságot, 

felügyelni az elrendelt szabályok betartását, miközben a helyi bevételeink 

csökkentek, a járvány kezelésével kapcsolatos intézkedések miatt 

kiadásaink pedig növekedtek, de költségvetésünk így is stabil maradt. 
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Mindezek nem kis feladatot róttak Biatorbágy város önkormányzatára, 

intézményeire és mindazokra, akik akár munkájukból adódódóan, akár 

önként részt vettek és vesznek ennek a különleges és emberpróbáló 

helyzetnek a kezelésében. Hálásan köszönöm nekik eddigi áldozatos 

munkájukat és kitartásukat! 

 

A város vezetése sem állt le 2020-ban. Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy 

a járvány előtti terveink megvalósuljanak, ennek eredményeképpen a 16 

tantermes iskola építése folytatódott és az eredeti ütemterv szerint, 2022. 

első negyedévében átadásra fog kerülni. Az új négycsoportos óvodát, bár 

nem az eredeti ütemterv szerint, de februárban birtokba vehetik a 

gyermekek. A jelenleg hat csoportos bölcsődénk bővítése is megkezdődött 

újabb két csoporttal és szintén ütemterv szerint augusztusban átadásra kerül. 

Az Egészségházban már tavasz óta működik az a röntgen berendezés, 

melyre a megnyitása óta nagy volt az igény. A fiatal tehetségek felkarolása 

és támogatása sem maradt abba, melyet a Tehetségbarát Önkormányzati cím 

elnyerése is bizonyít. A helyi klímavédelmi stratégia kidolgozása és 

elfogadása is megtörtént, melynek többek között része a Biatorbágy 

komposztál és a faültetési programok támogatása. A korábbi lakóterület 

fejlesztés idején elmaradt csapadékvíz elvezetését is kiépítettük az Ybl 

Miklós sétány környezetében, így ma már nem a környéken élők garázsaiba, 

hanem a Disznólápa-patakba érkezik az égi áldás  

A közlekedés korszerűsítésének egyik lehetséges és a környezetet is kímélő 

módja a helyi kerékpározási infrastruktúra kialakítása (pályáztunk 

belterületi kerékpárutak építésére, valamint elindult a Budapest-Balaton 

kerékpárút városunkba bevezető és kivezető szakaszának kivitelezése), 

remélem a veszélyhelyzet elmúltával sem marad torzón ez a beruházás. 
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Sportlétesítményeink is bővültek és bővülnek, a Sándor-Metternich-kastély 

iskolaudvarán már használatba vették a tanulók a szabadtéri sportpályát. A 

Forrás Sportközpont építése pedig megkezdődött egy műfüves labdarúgó 

edzőpálya kialakításával.  

A vírushelyzet megmutatta milyen nagy szükség van sportolásra alkalmas 

helyszínekre. A Kolozsvári utcai és az Iharosi-sportközpontot az amatőr 

sportolók, legnagyobb részt az ifjúsági korosztály, folyamatosan használja, 

az egyéni szabadidős sportok közül, aki a futást választja, annak két 400 

méteres, műanyag borítású futópálya is a rendelkezésére áll a Kolozsvári 

utcai sportközpontban és az Ohmüllner Márton sétány melletti sportparkban. 

A sportolás az egészségmegőrzés záloga, és annak biztosítéka. Most 

értékelhetjük és élvezhetjük igazán azokat a meglévő vagy éppen épülő 

városi sportlétesítményeket, amelyeket a megfelelő szabályok betartásával 

igénybe tudunk venni a veszélyhelyzet idején is.  

Idén is törekszünk arra és önkormányzatunk kiemelten támogatja, hogy a 

legkülönfélébb sportolási tevékenységekhez helyszínt és eszközt 

biztosítsunk a biatorbágyiak számára. 

A 2020-as év a „változásokhoz való kényszerű alkalmazkodás éve” volt, a 

2021-es év pedig a „kitartás éve” lesz.  

Az emberi élet, az egészség és a munkahelyek védelme elsődlegesek, 

azonban ezek áldozatokkal is járnak mind a családok, mind a helyi 

intézmények részéről. Az önkormányzatoknak meg kell birkózniuk a 

bevételkieséssel, amely a vállalkozóknak nyújtott iparűzési adókedvezmény 

kapcsán érinti legnagyobb mértékben városunk költségvetését. Habár a 

pénzügyi tervezhetőséget nagymértékben befolyásolja ez a pénzügyi 

bizonytalanság, minden kitartásunkkal és erőnkkel azon vagyunk, hogy a 

város működése, polgáraink kiszolgálása zökkenőmentes lehessen. 
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2021-et a „kitartás éve”-ként aposztrofálni nem kis túlzás Biatorbágyon sem, 

hiszen az imént említett bevételkiesések mellett még egy helyi 

népszavazásra is fel kell készülnünk. Ez nemcsak a költségvetésünket 

terheli, hanem társadalmi megosztottságot is jelent Biatorbágy életében.  

Én azonban hiszek benne, hogy a többségi érdek mindig azt a célt hivatott 

képviselni, amely az emberek javát, életminőségét (jelen esetben a 

közlekedés korszerűsítését és a sportolási lehetőségek bővítését) szolgálja és 

távol áll minden más csoport vagy egyéni érdektől. 

A nem várt nehézségek ellenére idén is folytatjuk a 2020-ban megkezdett 

munkánkat. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a bölcsőde bővítését 

befejezzük, a modern és igényesen kialakított négy csoportos óvodánkat 

átadjuk, a tizenhat tantermes iskola átadásáig, az oda irányuló és 

megnövekedő forgalom kezelésére a Kálvin tér átépítése is megtörténjen. 

Az új, tizennyolc tantermes technikum, (korábbi nevén szakgimnázium) 

építéséhez a területet és a feltételeket biztosítsuk. A Sándor–Metternich-

kastélyban az iskolai tornaterem és kosárlabdacsarnok építése 

megkezdődjön. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola bővítésének 

önkormányzati támogatással elkészült tervei alapján, annak építése is 

elinduljon. A biai református gyülekezet által tervezett óvoda építése mellett 

az új tizenhat tantermes iskolájuk tervezése, majd annak építése is valósággá 

váljon. 

 

A járványhelyzet ellenére közös örömteli pillanatokban is lehetett részünk. 

A téli bezártság érzet leküzdésére és az elmaradt rendezvényeink miatt 

kollégáinkkal azon dolgoztunk, hogy lehetőségeinkhez mérten a családi 

programok számát bővítsük, színesítsük (sok esetben online módon), ezért 
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hívtunk életre hagyományteremtő eseményeinket, így az első Biatorbágyi 

Tökfaragó Versenyt, a városlátogató Mikulás eseményt, a Karácsonyi 

Mézeskalácssütő Megmérettetést. Hasonló módon, csökkentett tartalommal 

vagy az online térben rendeztük meg éves eseményeinket: nemzeti 

ünnepeinket, a 10 éves Fotóklub Egyesület kiállítását, az Angyalfia vásárt. 

 

Fontosnak tartom, hogy ebben a mindannyiunkat próbára tevő, különleges 

helyzetben is hiteles tájékoztatást adjak. Számomra továbbra is első az 

emberek egészsége és biztonsága. 

Bízom abban, hogy idén már lesz lehetőségünk személyes találkozásokra, 

családi kirándulásokra és arra, hogy magunk mögött hagyjuk ennek az 

időszaknak minden terhét. 

 

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy még egy rövid ideig legyünk türelemmel, 

mert az előttünk álló nehézségeket csak a szükséges lépések megtételével, 

együtt, a jövőbe vetett hittel, tudjuk leküzdeni, hogy Biatorbágy ne csak 

közös ügyünk, közös felelősségünk, de közös örömeink forrása is lehessen. 

Ezért köszönet illeti Biatorbágy minden egyes polgárát, akik bizonyították, 

hogy képesek összefogni a bajban, mindent szabályt betartottak és a nehéz 

időben is jogkövető, összefogó magatartást tanúsítottak. 

 

Indítsuk a 2021-es esztendőt szívünkben hittel és szeretettel! 

Boldog új esztendőt, Biatorbágy! 

 

Tarjáni István 


