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I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: 

Tótpál Judit DLA 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Tótpál Judit DLA 

Levelezési cím: Rákóczi u. 14. 

Telefonszám: +96 2 0 299 0763 

E-mail cím: tpjudit@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

BIAI RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ KÁPOLNÁJA 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

Épített környezet 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

2051torbágy, Bajcsy Zsilinszky u. hrsz.: 923 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

Biatorbágyi Értéktár 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 

A róm.kat.temetőben álló temetőkápolnát 1915-ben építtetteSörös Mária, aki maga is itt 
nyugszik. A kápolna padlójában márványtábla látható: „Itt nyugszik Sörös Borbála. Élt 83 
évet. Meghalt 1922. augusztus 30.” 

Az épület egyhajós, egyenes szentélyzáródású, kontyolt nyeregtetős épület, a faragottkő-
keretezésű bejárat fölött kicsiny harangtoronnyal. A II. világháborúban komolyan megsérült, 
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berendezése tönkrement. 1946-ban felújították, Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök 
benedikálta. A kápolna védőszentje nem ismeretes.  

A legutóbbi felújítás 2000-ben volt, ennek során a kápolna külső-belső vakolata újult meg, 
a falszerkezet utólagos vízszigetelése készült el valamint tetőhéjalás javítása és a kétszárnyú 
bejárati ajtó felújítása. 

Ma az egyházközség plébániatemplomának korábbi oltára és stációképei adják a kápolna 
berendezését. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A kápolna egyszerű tömegével, elcsendesedésre hívó belső terével méltán áll a temető 
közepén. A kápolna kőpadlójában található márványlap az egykori alapító személyén 
keresztül egy nagymúltú, biai nemesi családnak állít emléket. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

Horváth Imre: Ki volt Sörös Borbála? Családfakutatás egy kápolna ürügyén c. in: 
Biatorbágyi Krónika 2000/12, 34-35. o. 

Horváth Imre: A biai keresztelőkút története,in: Biatorbágyi Krónika 2005/12, 21. o. 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
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III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 


