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Bár lapzártánk után zárult le 
az aláírásgyűjtõ ívek leadási 
határideje, Topa Lajos, a vokso-
lás kezdeményezõje elmondta, 
körülbelül 600 ember állt a kez-
deményezése mellé.

– Nem kampányoltam az 
interneten, nem használtam szó-
rólapokat, szemben az önkor-
mányzattal. Többnyire magam 
kerestem fel az embereket, 
és beszélgettem el velük, két-
három önkéntes segítõm volt 
– mondja Topa Lajos. – Részben 
a képviselõ-testület kampányá-
nak köszönhetõen hiúsult meg 
a népszavazás.

Lapunk korábban már beszá-
molt róla, hogy az önkormány-
zat képviselõ-testülete közös 
nyilatkozatban Biatorbágy egy-
ben maradása mellett foglalt 
állást. Topa Lajos úgy véli, a 
fõ érv, miszerint sok pénzébe 

kerülne a különválás a lakosok-
nak, nem állja meg a helyét. 
Elmondása szerint azért döntött 
a népszavazás-kezdeményezés 
mellett, mert szerinte rossz 
irányba haladnak a dolgok a 
településen.

– A biai részrõl kétszer annyi 
képviselõ került be az önkor-
mányzathoz, mint Torbágyról, 
ezért is gondolom azt, hogy nem 
tudjuk kellõen érvényesíteni a 
településrész érdekeit, annak 
ellenére, hogy tudomásom sze-
rint az önkormányzat bevétele 
nagyobbrészt a torbágyi részen 
mûködõ vállalkozásokból, beru-
házásokból keletkezik.

Topa Lajos szerint több fej-
lesztésre volna szükség a tele-
pülésrész érdekében.

– Már régóta megoldást kel-
lene találni az iskolakérdésre a 
településen, mert nem megol-

dás, hogy konténerekben tanul-
nak a gyerekek.

Nem ért egyet a közúthálózat 
fejlesztésének tervével sem.

– A viadukt alá tervezett 
körforgalom nem eredményez 
forgalomcsökkenést a települé-
sen. Meg lehetne oldani, hogy 
a várost elkerülõ utakra tereljék 
ki a forgalmat, és így tehermen-
tesítsék a településrészt.

Topa Lajos a Helyi Témának 
elmondta, reméli, hogy jövõre 
egy egyesületet is létre tudnak 
hozni, amellyel a torbágyi rész 
érdekeit is jobban képviselhetik. 
Topa Lajos bízik abban, hogy 
egyre többen látják be: Torbágy 
jobban fejlõdhetne különálló 
településként.

– A törvény szerint egy évnek 
kell eltelnie, azt követõen újra 
be lehet adni a népszavazási 
kérelmet.� Gombás

– Hogyan ismerkedett meg a nép
mûvészettel?

– Az iskolámban tanított 
Szigetvári József, aki gyereke-
kett is toborzott az akkor alakuló 
Forrás Néptáncegyüttesbe, hogy 
rögtön legyen utánpótlás is. Én 17 
éven át táncoltam. Bevallom, az 
egyik ok, amiért szívesen jártam 
a próbákra, hogy szerettem nézni 
azokat a szép ruhákat is, amikben 
a nagyobbak táncoltak, és bíz-
tam benne, hogy egyszer rajtam 
is ilyen lesz majd.

– Ma már az Ön által készített 
ruhákban táncolnak több együt
tesben is.

– A Kincsõ táncegyüttes, a szé-
kesfehérvári Alba Regia, a határon-
túlról a Nagyvárad Táncegyüttes is 
felkért viseletek készítésére, sok 
helyre dolgoztam már.

– Mennyire engedheti szabad
jára a fantáziáját népviseletek 
készítésekor?

– Erre szükség is van. Nagyon 
nagy munka volna újra elké-
szíteni a régi népviseleteket. 
Persze meg lehetne csinálni, 
de a szép hímzett motívumok 
elkészítéséhez akár egy hónapra 
is szükség volna. Fõ feladata, 
hogy tükrözze az adott tájegy-
ség motívumkincsét, színvilágát. 
Ezt úgy lehet kitalálni, hogy az 
ember utánakutat, mi az, amit 
hétköznapon, bálokon, ünnep-
napokon, templomban viseltek 
az emberek. Ezt követõen eldön-
töm, hogy mi az a motívum, 
amit elhagyhatunk, és mi az, 
amit feltétlenül meg kell hagyni, 
mert annyira jellemzõ az adott 
tájegységre. Körültekintõen kell 

tervezni, mert az együttesek jár-
nak minõsítõ versenyekre, és 
ott a táncok, énekek, hangsze-
relés mellett a ruhákat is pon-
tozni szokták.

– Gyerekekkel is foglalkozik?
– Most indult a Boróka-Maróka 

nevû szakkör a táncházban. Az 
elsõ sikerünk, hogy a Vajdahunyad 
várában rendezett Betlehemi 
jászol kiállításra bejutott az elsõ 
pályamûvünk.

– Tervezi, hogy saját tárlatot ren
dez a népviseletekbõl is?

– Mindig vannak minikiállítá-
sok, ahol az én munkáim is lát-
hatók. A Mûvészetek Palotájában 
a közeljövõben lesz egy rendez-
vény, ahol a Mezõföld mutatko-
zik be. Az együttessel és több 
kézmûvessel együtt én is meghí-
vást kaptam, és ott lesznek lát-
hatók a munkáim. Nemrégiben 
azt találtam ki, hogy kisebb babá-
kat készítettem népviseletben. 
A mezõföldi viseletet szeretném 
ezeken a babákon bemutatni egy 
kiállítás keretében.� GB�

Mezõföldi viseletekbe öltözteti babáit

Népviseletekért díjazták
SZÁZHALOMBATTA – Pest Megye Népmûvészetéért Díjat 
kapott a napokban Winklerné Petri Kiss Borbála. Neki is 
köszönhetõ, hogy a különbözõ néptáncegyüttesek hiteles 
népviseletben léphetnek színpadra.

A népszavazás kezdeményezõje Torbágy érdekeit nézi

Egyben marad Biatorbágy
BIATORBÁGY – Nem sikerült összegyûjteni a népszavazás kezdeményezéséhez szük
séges 849 aláírást. A Helyi Téma korábban már beszámolt arról, hogy egy magán
személy népszavazást akart kezdeményezni a két településrész különválásáért. 

Topa Lajos szerint a viadukt alá tervezett körforgalom nem eredményezne forgalomcsökkenést a településen 

Winklerné Petri Kiss Borbála
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TÖRÖKBÁLINT – Faültetéssel 
igyekeznek zöldebbé varázsol-
ni Törökbálintot a Kerekdomb 
Környezetvédelmi Egyesület 
tagjai. A napokban több tucat 
facsemetét ültettek el a tele-
pülés különbözõ részein. 
Összesen harmincnyolc hárs, 
kõris és gyertyán talált új ott-
honra Törökbálinton az egye-
sületnek köszönhetõen. A 
fákat a Géza fejedelem útján, 
a Jókai utcában és a Diósdi 
úton ültette el a maroknyi csa-
pat annak ellenére, hogy hó is 
nehezítette a munkát. A hétvé-
gére tervezik, hogy a Hegyalja 
úti járda melletti hársfasorhoz 
telepítenek új facsemetéket.  g

Zöldebb lesz
a település
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*Az akcióban résztvevô készülékeinkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön 
üzleteinkben. Akciónk 2010. dec. 1-tôl 2011. febr. 15-ig érvényes.
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