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Bár korábban többször szó 
esett a meglévõ intézmény 
bõvítésérõl is, õsztõl a diákok 
továbbra is méltatlan körülmé-
nyek között koptatják az iskola-
padot. A Szövetség Biatorbágyért 
Egyesület keretében a helyiek 
ezért aláírásgyûjtést kezdemé-
nyeznek az iskola érdekében. – A 
jövõ útja nem a bõvítés, hanem 
az önkormányzat által már több 
éve tervezett és jól elõkészített 
új oktatási- és sportkomplexum 
megvalósítása, mely minden 
szempontból kielégíti a közel 
13 ezres város megnövekedett 
igényeit – mondta lapunknak 
Vendégh Zsolt, a Szövetség 
Biatorbágyért Egyesület egyik 
tagja. – A helyieknek, így a 
Meggyfa és Karinthy utcában 
élõknek is, elege van a reggeli 
és délutáni közlekedési káosz-
ból, az elképesztõ mennyiségû 
autóból, a megnövekedett 
légszennyezésbõl és zajból. A 
település keskeny utcái nem 
erre lettek tervezve. Elegendõ 
lakossági aláírás birtokában 
Vendégh Zsolt azt szeretné 

elérni, hogy az önkormányzat 
komolyabban foglalkozzon az 
iskolakérdés ügyével. 

– Az új iskola építését a Fidesz- 
frakció is támogatta – mondta a 
Helyi Témának Tarjáni István, 
a Fidesz polgármesterjelöltje. 
– A város jelenlegi vezetése 
által a terület megszerzésre irá-
nyuló törvénytelen megoldást 
viszont határozottan elutasít-
juk. A törvénysértést a Fõvárosi 
Bíróság és a Közbeszerzési 
Döntõbizottság is megállapí-
totta, melynek következtében 
eddig több mint kétmillió forint-
nyi büntetést fizetett városunk 

anélkül, hogy felelõse lenne 
az ügynek. Az erõltetett hibás 
döntéseket befolyásolni nem 
tudtuk, hiszen a Fidesz-frakció 
kisebbségben volt. Az országos 
változáshoz hasonlóan ezért itt 
Biatorbágyon is szükség van a 
megújulásra. Elsõ dolgunk lesz 
a lakossággal összefogva meg-
oldani az iskolaügyet és felszá-
molni a konténereket.

Abban mindkét fél egyetért, 
hogy a lakosságnak kellene 
döntenie arról, hogy hol legyen 
az új iskolaépület. – Azt a hely-
színt támogatja a Fidesz is, 
amelyik a biatorbágyiak szerint 

erre a legalkalmasabb – mond-
ta Tarjáni István. – Meg fogjuk 
kérdezni a helyieket és nem 
hagyjuk, hogy érdekcsoportok 
irányítsák a várost. Addig is 
támogatjuk azt a javaslatot, 
hogy a biatorbágyi iskola épü-
letét bõvítsük olyan mértékben, 
hogy a jelenleg konténerekben 
tanulók ismét megfelelõ körül-
mények közé kerüljenek. Igaz, 
ez valójában nem is bõvítés, 
hiszen a gyermeklétszám attól 
nem fog nõni, hogy konténerek 
helyett, kulturált körülmények 
között folyik majd a tanítás. 
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Tovább csúszik az Oktatási és Sportcentrum kivitelezésének kezdete

Aláírásgyûjtés iskolaügyben
BIATORBÁGY – Annak elle-
nére, hogy egyre nagyobb 
szükség lenne a megol-
dásra már évek óta húzó-
dik az iskolaépítés ügye 
a településen. Legutóbb 
pár hete történt nem várt 
megtorpanás, amikor az 
Oktatási és Sportcentrum 
tervezett helye kapcsán 
készített elõszerzõdést az 
illetékes Közbeszerzési 
Döntõbizottság megvétózta. 

A Szövetség Biatorbágyért Egyesület azt szeretné, hogy az önkormányzat foglalkozzon az iskolakérdéssel
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A százéves templom
újjászületés-napja

Az esemény tényleg igazi 
jubileum lesz, hiszen az 
építményt az ünnepség nap-
jához képest pontosan egy 
évszázaddal ezelõtt, 1910. 
augusztus 28-án szentelték 
fel. Akkoriban a helyi görög-
keleti vallású szerbeknek 
már volt saját templomuk a 
településen, a nagyobb lét-
számú, ugyanakkor kisebb 
vagyonnal rendelkezõ magyar 
katolikusoknak viszont nem 
volt ilyen helyük. Végül a 
Holeksy Ágoston érdi plébá-
nos által kezdeményezett 
gyûjtés járt sikerrel, melyhez 
nagyban hozzájárult Matta 
Árpád földbirtokos, és Kováts 
Lajos fõjegyzõ segítsége is. A 
templom elsõ felszentelését 
Prohászka Ottokár megyés-
püspök végezte el. 
– Önkormányzati támogatás-
sal és a hívek adományaiból 
újítottuk fel a templomot 
– mondta lapunknak Illéssy 
Mátyás plébános. – Ennek 
keretében a freskókat kellett 
felújítani, amelyekrõl leper-
gett már a festék, de megújult 
a templom szentélye is, és 
korábban a hangosító beren-
dezést, és a világítótesteket 
is kicseréltük. Az õsszel még 
további átalakítások is lesz-
nek, de úgy gondoltuk, hogy 
jelen állapotában meg kell 
emlékeznünk a száz évvel 

ezelõtti templomszentelésrõl. 
A plébánia melletti régi egy-
házi iskola helyén pedig a 
Szent László park létesülhet 
majd, amelyre tudomásom 
szerint az önkormányzat több 
tízmillió forintot áldoz. 
Szombaton 9 óra 30 perckor 
veszi kezdetét az ünnep-
ség, amikor felavatják, 
majd késõbb püspöki mise 
keretében felszentelik az 
újjáépített templomot. A 
résztvevõk számára a misét 
követõen szeretetvendégséget 
tartanak. A napi program bor-
bemutatóval, majd gulyáspar-
tival fejezõdik be. � ht

SZÁZHALOMBATTA – Igazi katolikus ünnepet tartanak 
szombaton – augusztus 28-án – a településen: egész 
napos programsorozat keretében átadják a felújított, idén 
százesztendõs Szent László plébániatemplomot. Egyebek 
mellett tartalmas kiállítást láthatnak az érdeklõdõk a 
templom és az egyházközség évszázados történetébõl. 


