A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány jó kiránduló idõ esetén október 24-én, szombaton rendezi meg hagyományos õszi természetjáró, helytörténeti kirándulását. Túránkat
ajánljunk minden érdeklõdõnek, aki kíváncsi városunk természeti
és épített értékeire és szeretné a helyszínen megismerni településünk múltját. Túránk során több olyan mûemléket, mûemlék jellegû építészeti alkotást érintünk, mely a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány munkája által maradt fenn, menekült meg az enyészettõl,
hogy azt unokáink is láthassák.
Gyülekezõ 9 órakor, indulás negyed 10-kor a torbágyi óvoda (Fõ
u. 61.) elõtt álló Szent Vendel-szobortól. Útvonal közkívánatra a hagyományos: Viadukt, Iharos, Keserû-kút, Szent Vendel-(Szily-) kápolna. Rövid pihenõ után a Szarvas-hegy felé vesszük az útirányt.
Öreg-hegyen át a Madárszirten keresztül jutunk el a Nyakaskõhöz,
melyre felmászva elénk tárul Biatorbágy teljes panorámája. Dél körül rövid pihenõt tartunk Puskásék pincéjénél. A Hámory-villa,
Czöndör-kút, érintésével érkezünk a kutya-hegyi Orbán-kereszthez.
A biai református temetõben megnézzük a Szent Kereszt-templom
romjait, Karikó János népköltõ sírját. Szily–Fáy-kastély megtekintése után a Szentháromság tér következik, majd az I. világháborús
emlékmûnél a délutáni órákban ér véget a kirándulás.
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1% városunk mûemlékére
A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról alapítványunk javára rendelkeztek. A felajánlott
213 730 forintot a Szent Vendel- (Szily-) kápolna tetõjavítási munka számlájának 2008. október 28-ai 1 200 000 forintos kifizetésénél
használtunk fel.
Az APEH értesítése szerint a 2008. évi személyi jövedelemadó
várható 1%-ka 177 164 forint lesz. Köszönjük támogatásukat,
mellyel megmenthettük, az utókornak megõrizhettük városunk
egyik jelentõs mûemlékét a pusztulástól.
Hodosi Erika
Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány elnöke

Unokáink is láthatják?
1988-ban készítettem romos felvételeket Biatorbágyon, a Szilykápolnánál (lásd a 49. adást!). Kilenc év telt el. Aztán a mûemlékesek egy csapata kitalálta a „balsorsú mûemlékek” megsegítésére
tartandó bálok ötletét. Az elsõ jótékonysági bált a Szily-kápolna
megmentése érdekében szervezték.
Errõl is beszámoltam annakidején
(lásd a 100. adást!).
Újabb 12 év telt el, és most meg tudom önöknek mutatni: az erdõ övezte
dombon álló házikó felújítása befejezõdött. A Szily-kápolna mai állapota
legnagyobb részben a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány tagjainak köszönhetõ. (...)
A kápolna nyitott, de így legalább
nem betörés tárgya többé. Remélhetõleg nem pusztítja a továbbiakban senki, hanem az, aki erre kirándul, élvezi a szép hely csendjét, és elolvassa a feliratokat, amelyek ismertetik a kápolna történetét, és leülve a fából készült padra a faasztalhoz, elfogyasztja a magával hozott uzsonnát, és nem hagyja itt maga után a palackokat, a szemetet. Gratulálunk a felújításhoz a biatorbágyiaknak.
Részlet Ráday Mihály: Unokáink sem fogják látni... címû,
2009. szeptember 27-ei adásából (http://premier.mtv.hu)
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1% zenére
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BIATORBÁGYI KRÓNIKA

A Pászti Miklós Alapítvány kuratóriumának nevében köszönöm mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával az elmúlt évben is támogatták alapítványunkat! Az APEH jelzése szerint
2008. évre az 1% várható összege 483 745 Ft.
A 2007. évi adó 1% 445 544 Ft volt. Ezt az összeget, az alapító
okiratban foglaltak szerint Biatorbágy zenei rendezvényeinek támogatására, az arra való felkészülésekre fordítottuk:
– a reneszánsz koncert fellépõinek tiszteletdíjára,
– a mûvészeti iskola növendékeinek Budapestre, a Zeneakadémiára fizettük 2 koncertre a szállításukat busszal,
– év végén a zenei tanulmányaikat befejezõ növendékeinket jutalmaztuk
– támogattuk a vegyes kórus felkészítõ táborát a karácsonyi
koncertek elõtt,
– kottákat, könyveket vásároltunk,
– végül a könyvelési díj egy részének kifizetésére került sor a
fenti összegbõl.
Remélem, továbbiakban is sok szép koncerttel, rendezvénnyel
tudjuk megörvendeztetni Biatorbágy lakosságát, tanulókat, felnõtteket egyaránt.
A kuratórium nevében:
Bolyki Eszter elnök

Köszönet az 1%-ért
Ezúton mondunk köszönetet azoknak,
akik az elmúlt évben a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének ajánlották adójuk
1%-át. A befolyt 118 710 Ft-ból 26 064 Ft-ot
babaszületési csomagra, 62 640 Ft-ot az õszi
kirándulásunk buszköltségére, 30 006 Ft-ot pedig színházjegyek támogatására fordítottunk. Köszönjük azoknak is, akik munkájukkal
járultak hozzá a rendezvényeink színvonalasabbá tételéhez.
Kérjük, hogy amennyiben egyetért céljainkkal és tevékenységünkkel, továbbra is támogasson bennünket.
Adószámunk: 18671276-1-13
Bankszámlaszámunk: 64500058-12554513 (Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet)
Köszönjük!

Felhívás õszi munkákra
Tisztelt Biatorbágyi Lakosok!
Az õsz beköszöntével elérkezett a faápolási, gallyazási
munkálatok ideje. Kérem Önöket, hogy az ingatlanuk elõtti, illetve ingatlanukról a közterületre kihajló fák gallyazási munkálatait mihamarabb végezzék el, különös tekintettel a gyalogjárda ûrszelvényébe behajló, a gyalogos közlekedést akadályozó fák esetében. A behajló ágakat a járdaszint felett
2,5 m magasságig, valamint a járda oldalhatárától számított
0,5–0,5 m távolságig kell visszametszeni, legallyazni.
Felhívom figyelmüket, hogy Biatorbágy Képviselõ-testülete 9/2007. (05.31.) Ör. sz. a közterületek használatáról szóló
rendelete szerint az ingatlan tulajdonosa, használója (bérlõ),
kezelõje, illetve haszonélvezõje kötelessége az ingatlanok
melletti közterületen telepített növényzet (fa, élõsövény, virág
stb.) gondozása, az ingatlan elõtti járdaszakasz és csapadékvíz-elvezetõ árok, áteresz karbantartása.
Köszönettel:
Dr. Palovics Lajos polgármester

