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Szent István-napi program

AUGUSZTUS 19.

20:30 Experidance: Ezeregyév
Történelmi táncjáték 
a Kossuth téren

 

Beszédet mond:
Bálint Istvánné polgármester

Program: 
Isten éltessen, Magyarország!

Zenés ünnepi műsor

Márton Fruzsina és 

Szabó Gyula Győző 

előadásában

Új kenyér megszentelése 
és megáldása
Kitüntetések átadása
Koszorúzás

Közreműködik: 

Bicskei Koncertfúvós Zenekar

Rossz idő esetén az ünnepséget 

a református templomban tartjuk meg!

bicske.hu

AUGUSZTUS 20.

9:00 Szent István-napi 
városi ünnepség a
Katolikus templomkertben



Idén mindnyájan a lelkünket öltöztetjük ünneplőbe, 
Magyarország és az új kenyér napján, augusztus 20-án. 
A koronavírus-járvány újra erősödik, a szomszédos or-
szágokban napról-napra nő a megbetegedések száma, 
ezért a kormány döntése értelmében, elmaradnak az 
ilyenkor szokásos rendezvények, koncertek, és a tűzijá-
ték is. Az emberi élet védelme, a biztonságunk ugyanis 
most mindennél előbbre való. Városunkban a 19.-én, 
estére meghirdetett előadást megtartjuk, de szigorú-
an a szabályok betartása mellett.   A városi ünnepség 
20-án délelőtt természetesen a létszámkorlátot betart-
va, a hagyományoknak megfeleően zajlik majd. Szent 
István királyunk, aki a kereszténység felvételét követő-
en, Mária kegyelmébe ajánlotta az országot és nem-
zetét, egy hitében megerősödött, összetartó és szu-
verén államot épített és hagyott örökül az utódainak. 
Ebben a mindenki számára új és nehéz időszakban 
érezzük  csak igazán és a maga valóságában, ennek 
a történelmi tettnek a jelentőségét. Az alkalmazko-
dás képessége, az összefogás, az elesettek és rászoru-
lók támogatása, hogy a bajban sem engedjük el egy-
más kezét, manapság a mindennapjaink része lett. És 
hazánk jól vizsgázott, akárcsak a járvány kezelésében, 
megelőzésében is. De, még nincs vége, a láthatatlan 
ellenség újra támad és nekünk továbbra is harcolni 
kell, türelmesen, ki-ki a saját lehetőségei szerint és 
eszközeivel. Hinnünk kell abban, hogy ez a kis ország, 
itt Európa szívében, ezt is átvészeli, ahogy több, mint 
ezeréves történelme során, mindent túlélt.
A lelki útmutatásban a katolikus  közösség új plébá-
nosa, Burbela Gergely vagyis, Verbita Atya segíti a hí-
veket, akinek ünnepélyes beiktatása augusztus elején 
megtörtént. A Bicske Főplébánia és templom megnyi-
totta kapuit és újra szól a misére hívó harang.
A nyári gyerektáborok is megteltek. Zánka, az Erzsébet-
táborok, amelyeket idén az iskolák szerveztek, színes, 
változatos programokkal, a kormány támogatásával, 
több száz diáknak nyújtanak hasznos kikapcsolódást.
Álljunk most meg egy pillanatra, emeljük föl a fejünket 
és legyünk büszkék a hazánkra, nemzetünkre és alapí-
tó Szent István királyunkra!

Államalapításunk ünnepe
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

Lapzártánk után került sor Burbela Grzegorz Ludwik 
(Gergely atya) plébánosi beiktatására a Szent László 

Katolikus Általános Iskola tornatermében. Az augusz-
tus 2-ai ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök 
atya celebrálta, koncelebráltak Tete Remis, az Isteni Ige 
Társaságának tartományfőnöke, Gerendai Sándor esperes 
atya, Ugrits Tamás irodaigazgató atya, az új plébános és 
káplán atyák. Az eseményen részt vett Bicske és a környék-
beli települések polgármesterei, a térség országgyűlési 
képviselője és természetesen városunk és a környező falvak 
hívő közössége.
Burbela Gergely atya a jövőben betölti a Szent László 
Katolikus Általános Iskola püspöki biztosi tisztségét, vala-
mint káplánja, az indonéz Bonaventura Ngara Wula Laba 
atya segítségével Bicske mellett Alcsútdoboz, Felcsút, 
Csabdi, Szárliget, Óbarok, Nagyegyháza és Vasztélypuszta 
római katolikus egyházközségeit is szolgálja.

BEIKTATTÁK TISZTSÉGÉBE 
BURBELA GERGELY SVD 
PLÉBÁNOS, PÜSPÖKI BIZTOST
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EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE!

A trianoni békediktátum századik év-
fordulója kapcsán talán minden ed-

diginél fontosabbnak tűnik az a nagy-
szerű és hazafias tett, amit két magyar, 
Endresz György és Magyar Sándor vég-
hezvitt 89 évvel ezelőtt. A két hős az At-
lanti-óceán átrepülésével igyekezett fel-
hívni a világ figyelmét a trianoni döntés 
Magyarországot érintő igazságtalansá-
gára. Rájuk és a hősökre emlékeztek jú-
lius 18-án Bicske Város Önkormányzata, 
az Óceánrepülés Emlékbizottsága és a 
bicskei Magyar Sándor Repülő Egyesü-
let szervezésében.
A szépszámú érdeklődő elsőként a Ma-
gyar Himnuszt énekelte el, majd Besse-
nyei Péter műrepülő világbajnok pilóta 
látványos légi bemutatója következett, 
hogy aztán az Albatrosz Repülő Egyesü-
let ejtőernyősei érkezzenek meg a szá-
mukra kijelölt területre.
Az egybegyűlteket Jávor Géza a bicskei 

repülő egyesület elnöke köszöntötte, s 
emlékeztetett arra, hogy 1981-ben volt 
50 éves az első magyar óceánrepülés, a 
tatabányai repülőegyesület akkor készí-
tett e területen egy emlékkövet, majd 
utána minden évben megkoszorúzták 
azt. 25 év múlva készült el a főút mellet-
ti méltó emlékmű, amely hirdeti Magyar 
Sándor és Endresz György hőstettét.
Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő kiemelte: száz évvel ezelőtt a Tri-
anon-kastélyban aláírták a békedik-
tátumot, amely durván átrajzolta a 
történelmi Magyarország határait és 
soha nem gyógyuló sebet ejtett nem-
zeti identitásunkon. A békeszerződés 
után 11 évvel két elszánt magyar pilóta 
a passzív kesergés helyett a tettek me-
zejére lépett, rendkívüli sportteljesít-
ményükkel hívták fel a világ figyelmét 
Trianon égbekiáltó igazságtalanságára. 
Bejelentette, hogy idén pontosan száz 

darab fát ültetnek el a választókerület településein és azok 
határon túli magyar testvértelepülésein, ezzel is életben tart-
va a nagy magyar haza emlékét és erősítve a magyar-magyar 
kapcsolatokat.
Szabó Tünde az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért fe-
lelős államtitkára hangsúlyozta, hogy páratlanul erős nemzet 
a magyar, mert nem sok ország élte volna túl ezt a traumát. 
Fontosnak nevezte az emlékezést Trianonra és az olyan hős-
tettekre, mint az első magyar óceánrepülés, amelyek alapján 
unokáink is tudják, érzik, hogy erős, tehetséges és összetartó 
nemzetünk van, hisz képes volt felállni, megerősödni és ma 
képes folyamatosan fejlődve élni Európa közepén a számára 
meghagyott területen.
Ruszin Romulusz a Honvédelmi Minisztérium humánpolitiká-
ért felelős helyettes államtitkára a megemlékezés fontossá-
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A "Justice for Hungary", azaz az „Igazságot Magyaror-
szágnak” nevet viselő repülőgép Endresz György pilótá-
val és Magyar Sándor navigátorral 1931. július 15-én és 
16-án rekordidő alatt repülte át az Atlanti-óceánt. Re-
pülőjük, a kétüléses, egyfedelű alsószárnyas 470 lóerős 
Lockheed Sirius korának egyik legsikeresebb, hosszú 
távra is alkalmas repülőgépe volt. A "Justice for Hungary" 
1931. július 15-én startolt az új-foundlandi Harbour Grace 
repülőteréről. A gép landolását ezrek várták türelmetle-
nül másnap Mátyásföldön, ám a kényszerű manővere-
zés és a viharzónák kerülgetése miatt ez meghiúsult. Az 
óceánrepülők Győr közelében észlelték, hogy az üzem-
anyag-ellátás akadozik, és további hetven kilométer 
megtétele után benzinhiány miatt kényszerleszállást kel-
lett végrehajtaniuk. 1931. július 16-án délután Bicske és 
Felcsút határában siklórepülésben földre tették a gépet 
a kukoricásban. A rekordereket nemzeti hősként fogad-
ták 1931. július 20-án, Budapesten, a Millenniumi Emlék-
műnél, ahová százezrek ünneplése közepette érkeztek.

gát és a két pilóta nagyságát méltatta, 
akik azt akarták, hogy a világ meghallja 
az igazságtalanságot, ami az országot 
érte. Úgy vélte, tettük a bizonyíték, ha 
együtt, közösen próbálunk tenni vala-
miért, akkor lesz eredmény.
A Honvédelmi Minisztérium is igyekszik 
meghallani, ami fontos, mint a magyar 
emberek biztonsága, ezért folyik min-
den idők legnagyobb haderő-fejlesztési 
programja.
Az estébe nyúló ünnepség résztvevői 
a beszédek elhangzását követően vé-
gigjártak közel tízhektárnyi területet, 
ahová előtte a Trianon előtti Nagy-Ma-

gyarország határvonalát kaszálták le, 
körbeállva a területet fényláncot hoztak 
létre és úgy sétáltak át az anyaország 
határain belülre, miközben megemel-
ték jelképes kalapjukat az elszakított 
országrészeken élő magyarok előtt. A 
megemlékezés végén megkoszorúzta 
az emlékművet Bicske nevében Bálint 
Istvánné polgármester és Csörgöl Ákos 
alpolgármester, s így tettek a környező 
települések vezetői is, valamint Petrin 
László a Fejér Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója és Szabó Gábor a Bicskei 
Járási Hivatal vezetője.
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A képviselő-testület korábbi dön-
tése értelmében elkészült Bicske 

város integrált településfejlesztési 
stratégiájának módosítása, amelynek 
lakossággal történő megismertetése 
napjainkban zajlik. Ennek kapcsán 
július 29-én a városházán tartottak la-
kossági fórumot a képviselő-testület 
tagjai és a lakosság részvétele mellett.
Bálint Istvánné polgármester beveze-
tőjében elmondta, hogy négyévente 
az önkormányzatnak át kell gondol-
nia, milyen fejlesztéseket tervezett 
korábban, azok közül melyek valósul-
tak meg és az elkövetkezendő négy 
évre melyek azok, amelyeket meg 
kíván valósítani. Jelezte, hogy akár 
teljes újratervezést is kérhettek volna, 
de inkább a módosítás mellett döntöttek.
- Egy korábban elnyert TOP-pályázatban volt forrás az ITS át-
tervezésére, amely elindult, véglegesíteni azonban csak a kü-
lönböző szakmai és lakossági fórumon történő megvitatása 
és javítása után, vagy a bicskeiek más formában hozzánk érke-
ző észrevételei alapján lehetséges. A végső formája később a 
képviselők elé kerül, így döntünk majd a módosított stratégiá-
ról – számolt be a folyamat állomásairól a városvezető.
Hornyák Szabolcs tervező emlékeztetett arra, hogy 2015-ben 
készült el a korábbi stratégia, amely azért nagyon fontos egy 
város életében, mert e dokumentum nélkül hazai és uniós 
forrásokhoz hozzáférni nem lehetséges. A módosítás során 
azokat az országos projekteket is figyelembe veszik, mint a 
leendő M100-as gyorsforgalmi út, amely érinti Bicskét.
Székely Nóra projektmenedzser közölte, hogy az ITS hatá-

rozza meg a jövőképet és projektekre lebontva megmutatja 
a közeljövő fejlesztéseit. Az M100-as gyorsforgalmi útról el-
mondta, hogy az eddig nem szerepelt Bicske stratégiájában, 
de most már az országos tervekben benne van, így az új terve-
zetbe bele kellett kerülnie. Megemlítette a csillagvizsgáló és 
mauzóleum környékét, amelyre a korábbi stratégiában nem 
volt tervezett fejlesztési forrás, de meg szeretné valóstani a 
város, ezért most aktualizálják a lehetséges forrásokat. Emel-
lett pontosították a leendő fejlesztések tartalmát a nagyál-
lomás, az Egészségügyi Központ és a Kossuth tér esetében, 
új projektként bekerült a szegregált lakóterületek rehabilitá-
ciója, különböző gyalogutak, kerékpárutak és csomópontok 
nevesítése, zöldfelületi rendszer fejlesztése, valamint a helyi 
identitás növelése Bicskén projekt.
A lakosság részéről egyetlen felszólaló volt, Kovács Erika. Az 

ITS lakossági fórumának szigorú jogszabá-
lyi követelményei vannak, csak a stratégia 
elemeit lehet véleményezni, azokhoz ja-
vaslatokat megfogalmazni. Mivel a felszó-
laló mondandója és észrevételei nem ilyen 
jellegűek voltak, Bálint Istvánné személyes 
beszélgetésre invitálta a hölgyet, amire a 
közeljövőben sort is kerítenek. Mondandója 
és észrevételei nem kapcsolódtak szorosan 
a témához, ezért Bálint Istvánné személyes 
beszélgetésre invitálta, amire a közeljövő-
ben sort is kerítenek.
A stratégia új tervezett szövege a város hon-
lapjáról letölthető (www.bicske.hu), olvasha-
tó, átnézhető, így minden érdeklődő számá-
ra elérhető. 

MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A VÁROS INTEGRÁLT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
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délelőttöket kínált „Minden napra egy mese” címmel, míg a 
második etapban, a „Kezes-lábas hét” keretében kreativitás-
sal és mozgással küzdöttünk az unalom ellen. A két hétben 
mindössze annyi volt a közös, hogy egy-egy délelőttöt a bics-
kei lovardában tölthettek a gyerekek, ahol a különféle állatok 
megtekintése mellett piknikezésre is mód nyílt – árult el rész-
leteket a táborokról Nagyné Szita Erzsébet igazgató.
Folyamatosan zajlanak a táborok Zánkán, amely június köze-
pén nyitotta meg kapuit és azóta is várja a bicskei gyereke-
ket, családokat. Július közepéig több mint százan pihentek 
a Balaton partján, természetesen az óvintézkedések szigorú 
betartása mellett.

A Nagy Károly Városi Könyvtár, ahogy 1986 óta mindig, most 
is Cimbora táborokba várta a gyerkőcöket. Ők is két turnus-
ban, csökkentett létszámmal 40-40 főt fogadtak a 6-10 éves 
korosztályból.
- Első héten, július 6-10. között a tábor tematikáját Berg Ju-
dit gyerekregény sorozata adta, így lett a címe Kalandozások 
Ruminivel, míg a második héten, július 13-17. között Molnár 
Krisztina Rita Mákszem és Gubó eltűnődik című regénye nyo-
mán Illatos időutazásban volt része a gyerekeknek. Reggel 
fél nyolctól 13 óráig voltak a foglalkozások, csütörtökönként 
kiránduláson vettünk részt. Mindkét héten olvastunk fel rész-
leteket a mesékből, azokhoz játékokat találtunk ki, mert a fő 
lényeg, hogy a gyerekek idővel olvasóink legyenek. Szeren-
csére sokan már nem először voltak könyvtárban – összegzett 
Endrédiné Szabó Erika.
A könyvtárvezető elmondta még, hogy a táborok idején új-

Nem is volt oly rég, amikor úgy tűnt, 
hogy nem csak a tanítási év ér véget 

furcsa körülmények között, digitálisan, 
de még a nyári szünet sem lesz hasonló 
a korábbi években megszokotthoz. Úgy 
látszott, hogy nem lesznek nyári táborok 
sem, aztán a járvány visszaszorulásának 
köszönhetően jöttek a lazítások és 
felcsillant a remény. A táborszervezők 
pedig nem voltak restek és azonnal 
lázas szervezésbe kezdtek, így most 

mégiscsak nyári táborozásokról 
tudunk lapunk hasábjain beszámolni. 
Csakazértis.
A Petőfi Művelődési Központ két turnus-
ban kínált szünidei programokat. Július 
20-24. és július 27-31. között egyfajta 
szünidei matinéra várták a 6 és 10 év kö-
zötti, bicskei iskolásokat. Akik mentek is 
szép számmal.
- A félnapos foglalkozások reggel nyolc-
tól délig tartottak. Az első turnus mesés 

fent teraszkölcsönzés formájában fogadták a felnőtteket, ma 
már azonban egész nap várják őket. S mivel nyári szünet nem 
lesz, minden hétköznap várják az olvasás szerelmeseit, szep-
tembertől pedig már szombaton is.
Június utolsó és július első hetében tartották meg a Bicskei 
Torna Club nyári focitáborát. A járványhelyzetet követően 
az egyesület nem titkolt célja volt - a gyermekek foglalkoz-
tatásán túl - a szülők pár napra szóló tehermentesítése a 
hosszú otthoni tanulási időszakot követően. Komjáthy Péter                
klubigazgató beszámolója szerint az első héten negyven, 9-15 
év közötti fiatal táborozott náluk, míg a második héten har-
minc 5-8 év közötti lurkó vett részt a foglalkozásokon. A hétfő 
és a szerda a futball jegyében telt el, keddenként a Vál-völgyi 
Kisvasúttal az Alcsútdobozi Kalandparkba utaztak a gyerekek 
az akadálypályák meghódítására. Szerdánként jutott idő egy 

CSAKAZÉRTIS TÁBOROZÁS
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kis pancsolásra a Városi Tanuszodában, csütörtökönként pe-
dig Pásztor József utánpótlás edző pátkai lovardájában lova-
goltak és sétakocsikáztak a gyerekek. Péntek délelőttönként 
ellátogattak a székesfehérvári Sóstói Stadionba, majd megle-
petésprogram előzte meg a táborzárást. A nagyok habpartit 
kaptak a helyi tűzoltóságnak és 35 liter WU2 samponnak kö-
szönhetően, a kicsik pedig zenés bohócműsorral szórakoztak 
péntek délután. A táborzáró fagyizás közben mindenki okle-
velet kapott (a három legszorgalmasabb és legjobb magavi-
seletű résztvevő serleget is) és a folyamatosan rendelkezésre 
álló ping-pong, illetve csocsóasztal mellett vezette le meg-
maradt, felesleges energiáit.
A Bicskei Tanuszodában egész július a vizes táborokról szólt. 
Vízilabda és úszótábor is jól megfért egymás mellett a me-
dencékben.
Vakán Gyula úszóoktató lapunknak elmondta, hogy a vízi-
labdásoknál nyilvánvalóan a labdás foglalkozások voltak elő-
térben, míg az úszópalánták leginkább a technikai tudásuk 
csiszolására koncentráltak az edzők segítségével. Megemlí-

tette, hogy a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőség 
időben elkezdeni a szervezést, ennek ellenére igen szép szá-
mú ifjonc ugrott vízbe mindegyik héten.
- Az az igazság, hogy júliusban letudtuk az összes vizes tábo-
runkat, de augusztusban nem lesz egyetlen úszótábor sem, s 
mivel a szülőknek vélhetően nem sok szabadsága maradt a 
nyár végére, ezért kézenfekvő lenne egy egyhetes együttlét 
víz közelben. Éppen ezért tervezem, hogy augusztus végére 
szervezek egy egyhetes úszótábort – mondta el Vakán Gyula.

- Egész nyáron fogadjuk a gyerekeket, mindössze 2-2 hétre zá-
runk be épületenként. Abban az időszakban a másik kettő in-
tézmény tart ügyeletet. A Kakas Tagóvoda július 6-17. között, 
a József Attila utcai Tagintézmény július 20-31. között tartott 
zárva, az Árpád utca óvoda augusztus 3-14. között nem fogad 
gyerekeket. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szü-
lőknek, akik továbbra is rendkívül együttműködőek, támoga-
tóan állnak hozzánk az ügyelet szervezésével kapcsolatban 
– hangsúlyozta az óvodavezető.
Patkóné Bátori Erzsébet közölte, hogy július elején 15-20 szá-
zalékos volt az ügyeletet igénylők száma, ami a nyár előreha-
ladtával várhatóan nőni fog. Megjegyezte, sokan éltek azzal 
a lehetőséggel, hogy szeptemberig családban maradnak a 
gyermekükkel, melyről előre írásban nyilatkoztak, illetve ké-
relmezték azt.
- A „nyári” nagytakarítás a kényszerű zárás alatt megtörtént, 
a kéthetes leálláskor ismét fokozott fertőtlenítést végzünk. A 
prevenció a mindennapok része az óvodákban, hiszen a gye-
rekek átvétele továbbra is a kapuban történik, szülők nem 
jöhetnek be az épületekbe, továbbá az óvodások már érke-

EGÉSZ NYÁRON NYITVA!

Idén nincs nyári szünet , a bicskei óvodák és  bölcsődék folyamatosan működnek,    
a tavaszi „vírusszünet” után, mindössze a törvényileg engedélyezett két-két hetet 

lesznek  zárva, de nem  egyszerre. 
A Bicske Városi Óvodában a „kényszerszünetet” követően lassanként visszatért az 
élet. Most már mindhárom tagintézmény fogad gyermekeket. Patkóné Bátori  
Erzsébet óvodavezető kérdésünkre elmondta, május 25-én nyitották meg újra 
kapuikat a tagóvodák is, akkor 11 csoportban a gyerekek 30-40 százaléka érkezett 
meg. Mindez júniusban végig így volt, majd július 6-tól a nyári ügyeleti rend lépett 
életbe.
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zéskor kézfertőtlenítést végeznek, amit aztán a nap folyamán 
szükség szerint ismételnek. Az épület fertőtlenítése a min-
dennapokban is folyamatosan történik. Külső helyszínekre 
nem szervezünk programokat, az óvodapedagógus kollégák 
az óvodák kapuin belül különféle, változatos tevékenységek 
tervezésével színesítik a nyári életet – mesélte az intézmény-
vezető, aki szót ejtett a beiratkozásról is: a felvett gyermekek 
szüleinek kiértesítése megtörtént, augusztus második felé-
ben tájékoztató szülői értekezletre várják az érintett anyuká-
kat és apukákat, melynek pontos időpontját az óvoda honlap-
ján közzé teszik.
A Kapcsolat Központ - Bölcsődei Szakmai Egységében is nagy 
a nyüzsgés május eleje óta. Tálasné Sikó Melinda bölcső-
devezető a Bicskei Újság érdeklődésére elmondta, hogy a 
kormányrendelet szerint május 4-én nyitottak újra, előírás 
szerint a három csoportban 5-5 kisgyermekkel. A lazítások és 

az újabb kormányrendelet értelmében május 25-től már kor-
látozások nélkül, teljes gőzzel folytatták a munkát.
- Azóta majdnem teljes létszámmal működtünk egészen a jú-
lius eleji kéthetes leállásig. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy 
az apróságok mennyire várták, hogy ismét találkozhassanak 
kortársaikkal és a bölcsődei dolgozókkal. A nyári zárás előtti 
napon is a harminc gyerekből huszonkilencen itt voltak. Ek-
kor tartottunk egy kis ünnepséget, az óvodába távozóktól kö-
szöntünk el. A nyári szünet után is sokan voltunk, ezt jól bizo-
nyítja, hogy nyitáskor rögtön huszonhét gyermek volt velünk. 
Egyébként július 20-tól újra folyamatosan nyitva vagyunk. 
Összesen huszonheten mennek el óvodába, de az utolsó na-
pig jönni fognak ők is – mondta el az intézményvezető, aki 
jelezte, hogy szeptember elsejétől fokozatosan az engedélye-
zett 34 fős létszámot betöltik, beszoktatásnál elsődlegesen 
azokat a gyerkőcöket veszik előre, ahol a szülők pedagógu-
sok vagy már dolgoznak. A beszoktatás már augusztus végén 
elkezdődik, de az "újoncok" nem egyszerre kezdenek, ezért 
szeptemberben az átlagosnál kissé hangosabb lesz az intéz-
mény.
Tálasné Sikó Melinda megjegyezte, hogy napirendjük kicsit 
kötetlenebb a nyári időszakban, mint szokott, a reggeli, tízó-
rai, ebéd, alvás, uzsonna napirendbe sok udvaron töltött idő 
kerül be, pancsolással, homokozással és motorozással. Mivel 
a gyerekekért van az intézmény és a bölcsődében minden ér-
tük és velük történik, a dolgozók minden tőlük telhetőt meg-
tesznek, hogy a csöppségek jól érezzék magukat.

BENNÜNKET KÉPVISELNEK

Török Miklóst bízzák meg a villámárvizek megelőzé-
sét szolgáló, az egész város átfogó csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó tanulmányterv elkészítésével.
-Több mint 50 százalékkal csökken a bölcsődei gon-
dozási díj.
-Elfogadták az önkormányzat 2020-2025 közötti idő-
szakra vonatkozó Gazdasági Programját.
-Jóváhagyták a tavalyi zárszámadást 6.329.627.000 
forint teljesített bevételi főösszeggel, illetve 
2.690.550.000 forint teljesített kiadási főösszeggel.
-Módosításra került az önkormányzat költségvetési 
előirányzatának mind a kiadási, mind a bevételi olda-
la, melyet 438.223.850 forinttal növeltek, így az ön-
kormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költség-
vetésének kiadási főösszegét és bevételi főösszegét 
egyaránt 6.336.218.423 forintban állapították meg.
-Szeptembertől változnak a Kapcsolat Központ, Gon-
dozási Központ Szakmai egységeinek, valamint az ne-
velési- és oktatási intézmények étkezési díjai. 

A veszélyhelyzet megszüntetése utáni első, rendkí-
vüli képviselő-testületi ülést július 16-án tartották 

a Városházán, ahol Bálint Istvánné polgármester be-
számolt arról, hogy a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban 64 
határozatot hozott és egy rendelet tekintetében ke-
rült sor módosításra. A felhatalmazás ellenére a kar-
dinális döntések meghozatala előtt kikérte a képvise-
lő-testület tagjainak véleményét.

A mostani alkalommal többek között az alábbi dönté-
sek születtek:
-Eredményt hirdettek a Nagy Károly utca út- és csator-
naépítési munkáinak kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás esetében, így a székesfehérvári Orinoco 2002 
Kft-vel köt vállalkozási szerződést az önkormányzat.
-Az M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tervezőjét, 
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ELISMERÉSEK A SEMMELWEIS-NAPON

Az Egyesített Családsegítő Központ – Kapcsolat Központban 
a gondozási központ szakmai egységnél dolgozó Czekmaisz-
ter István gépkocsivezető kapta az elismerést. Ahogy a mél-
tatásban is hangsúlyozták, ő az a kolléga, aki a nem szót - bár 
nyilvánvalóan ismeri - a munkahelyén mégis nagyon keveset 
használja, mert, amikor akad egy új feladat, minden esetben 
annak elvégzésére koncentrál a legnagyobb körültekintéssel.
Czekmaiszter István meghatódva vette át a díjat és az oklevél 
átvételekor szerényen mindössze annyit mondott: erre más is 
rászolgált volna.
Bálint Istvánné egész Bicske nevében megköszönte az eddig 
végzett munkáját. Úgy vélte, nem volt kérdés, hogy jó hely-
re kerül idén az elismerés. Azt kívánta, hogy a díjazott sokáig 
erősítse az intézmény csapatát, mert az jó a városban élőknek 
és a központnak is.
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-nél 
Nacsáné Tankó Irén szemészeti szakasszisztens kapta a díjat, 
aki lelkiismeretes, segítőkész munkájával szolgálja a betegek 
gyógyulását hosszú ideje. Mindennapi tevékenységével hoz-
zájárul az Egészségügyi Központ kedvező megítéléséhez, kol-
légái és a betegek körében köztiszteletnek örvend.
A szűk körű átadóünnepségen Nacsáné Tankó Irén meglepőd-
ve vette tudomásul, hogy idén őt javasolta az intézményveze-
tés a díjra. Majdnem rosszul lettem – jegyezte meg, miután 
tudatosult benne, hogy aznap nem munka miatt szervezték 
át a beosztását, hanem a Semmelweis-nap okán.
Bálint Istvánné elmondta: maximálisan egyetértett a szakmai 
vezetés döntésével és sok jó élményt kívánt az asszisztensnek 
az elkövetkező időszakra. Rámutatott, olyan szakmát űz a dí-
jazott, amit csak úgy lehet csinálni, ha belülről jön.

Semmelweis-napon, a magyar egészségügy ünnepe alkalmából, június 25-én adták át Bicske Város Önkormányzat „Egész-
ségügyi és Szociális Díját”. A kitüntetést ketten vehették át Bálint Istvánné polgármestertől. Ezúttal azonban a díjazottak 

nem kollégáikkal közös vacsora keretében, hanem a járványhelyzetre való tekintettel, szűk körben kapták meg az oklevelet. A 
többi érintett dolgozó pedig üdvözlőlapot kapott a polgármestertől.

Bicske Város Önkormányzatának „Egészségügyi és Szoci-
ális Díját” vehette át június 25-én Czekmaiszter István, 

vagy ahogy mindenki ismeri, Czeki. Az Egyesített Családsegí-
tő Központ – Kapcsolat Központ gondozási központ szakmai 
egységénél gépkocsivezetőként dolgozó kitüntetett mindig, 
minden helyzetben segíteni akar a rászorulóknak.
- Megmondom őszintén, nekem ez belülről jön. Huszonhá-
rom és fél évet szolgáltam hivatásos tűzoltóként Budapesten, 
ebből adódóan van erre késztetésem. Akin tudok, segítek. 
Számomra ez alap, bennem van. Szeretem csinálni – mondta 
a díj átvételét követően Czekmaiszter István.
Pályafutását azonban nem gépkocsivezetőként és még csak 
nem is tűzoltóként kezdte. Budapesten a 14. kerületi alumí-
niumgyárban dolgozott, majd a sorkatonai szolgálatból le-
szerelve visszatért a gyárba. Volt azonban egy szintén felcsúti 
születésű kollégája, akivel jó barátok voltak, s együtt elhatá-
rozták, hogy a katonaság után keresnek egy jobb munkahe-
lyet. Így jött a gondolat, hogy tűzoltónak állnak. Mindez az 
1970-es évek végén történt.
- Elismerem, nagy váltás volt hivatásos tűzoltónak állni. Egye-
dül mentem felvételizni, a barátom csak két nap múlva ment, 
de mindkettőnket felvették. Felcsúton gyerekként tagja vol-
tam az önkéntes tűzoltócsapatnak, ez jó alap volt. Annyira 

BICSKE ÖNKÉNTES SEGÍTŐJE!



Bicske Város Önkormányzat „Egészségügyi és Szociális Dí-
ját” vehette át június 25-én Nacsáné Tankó Irén szakasz-

szisztens, aki harminchat éve dolgozik a Bicskei Egészségügyi 
Központban és annak elődjében. A díjazott munkáját lelkiis-
meretesen és odaadóan végzi évtizedek óta, kollégái és a be-
tegek körében köztiszteletnek örvend.
- Őszintén mondom, nem számítottam rá. A kollégák nagyon 
titokzatosak voltak, sikerült is meglepniük. A díj átvételét kö-
vetően számolgattam, hogy már 36 éve dolgozom itt és egy-
általán nem bántam meg. Nekem az egészségügyi vonal be-
jött. Már gyerekként is egészségügyi iskolába szerettem volna 
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megszerettem ezt a hivatást, hogy nyugdíjba is onnan vonul-
tam. Pár hónapra rá keresett meg a bicskei egyesített családse-
gítő intézmény akkori vezetője, hogy támogató szolgálat indul 
és kellene nekik egy megbízható sofőr, aki sokat látott már és 
talpraesett. Így kerültem a Kapcsolat Központhoz több mint 
tizenöt éve – mesélte Czekmaiszter István, akit legtöbben on-
nan ismerhetnek, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál 
ő fuvarozza házhoz a nővéreket azokhoz az idős emberekhez, 
akik a kézi segélyhívó készülékükön jelzést adnak le, például 
rosszullét esetén.
Mint mondta, sokrétű a munka, sohasem unatkozik. Amikor a 
helyszínre érkeznek a nővérrel, egymást segítik, ez így volt a 
tűzoltóságnál is, ez a páros munkavégzés alapja. Megjegyezte, 
kell hozzá lélekjelenlét, amikor a lakásba belépve vérző embert 
vagy combnyak törött időst találnak. Ráadásul, azt is rögtön fel 
kell ismerni, mi a legfontosabb teendő, mert egy combnyaktö-
réses embert nem szabad mozgatni.

- Nem tudom, meddig csinálom még. Majd alakul, de az biztos, hogy amíg erővel bírom, itt leszek. Jók a kollégák, a vezetők, jó 
a hangulat a szervezetnél, kiváló a kapcsolatom mindenkivel. Szeretek itt dolgozni – emelte ki Czekmaiszter István.

NACSÁNÉ TANKÓ IRÉN JELENTI AZ ÁLLANDÓSÁGOT

menni, szerencsére sikerült bekerül-
nöm Budapesten a Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskolába, 
ahol általános ápolónő és általános 
asszisztensi képesítést szereztem. 
Kiváló helyeken voltam szakmai 
gyakorlatokon, ami megerősített 
döntésem helyességében. Eleinte a 
fogászaton éreztem magamat a leg-
jobban, így ott is kezdtem el szakmai 
pályafutásomat – idézte fel a kezde-
teket Nacsáné Tankó Irén.
A díjazott, amint üresedés volt je-
lentkezett a Bicskei Rendelőintézet 
fogászati szakrendelőjébe, s mint 
fogászati asszisztens elhelyezkedett. 
1986-ban fogászati asszisztensi ké-
pesítéssel bővítette ismereteit, majd 
a családalapítást követően 1999-től 
általános asszisztensként dolgozott

- A gyermekeim születése után sem szerettem volna megválni 
a rendelőtől, így aztán általános asszisztensként megfordul-
tam többek között a laborban, a gégészeten, a bőrgyógyásza-
ton. 1999-től indult újra a szemészet, idekerültem és azóta is 
itt vagyok. Orvosok jöttek-mentek, én vagyok az állandóság. 
2014-ben szemészeti szakasszisztensi képesítést szereztem, 
majd elvállaltam a nőgyógyászatot, ott heti egy napot töltök, 
az is nagyon érdekes – mondta Nacsáné Tankó Irén, aki egye-
lőre nem gondol a nyugdíjra, jól érzi magát az orvosok mellett 
és a betegek között.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!

Mohl Brigitta 2016-től a Bicskei Polgármesteri Hi-
vatal dolgozója, előtte Vértesboglár Község Ön-
kormányzatánál volt adóügyi ügyintéző, majd egy 
rövid kitérő után újra a közigazgatásban találta ma-
gát. Mint elmondta, a hatalmas meglepetés mellett 
örömet és büszkeséget érzett, amikor átvette a dí-
jat. Köszönetét fejezte ki a vezetőségnek, közvetlen 
kollégáinak és a hivatal minden dolgozójának az 
elismerésért és a segítségért, amit a munkája során 
kap tőlük.
- Szerintem a Polgármesteri Hivatal minden dolgo-
zójának munkája fontos. Munkaköröm – úgy, mint 
a pénzügyön dolgozó összes kollégáé - nagy oda-
figyelést és koncentrációt igényel, hiszen pénzzel 
dolgozunk. Szeretem a munkámat, mert érdekes és 
változatos. Jól érzem magam a pénzügyi irodán, jó 
közösséget alkotunk, segítjük egymás munkáját – 
összegzett a kitüntetett.
Benedek Eszter 2013 májusa óta dolgozik a Bics-
kei Polgármesteri Hivatalban, jegyzői asszisztens-
ként kezdte, majd az évek során egyre komplexebb 
feladatokkal bízták meg. Ma már összefogja és ko-

ordinálja a különböző területeket és segíti a polgár-
mester asszony napi munkáját. Elmondása szerint, 
valószínűleg tudatosan készült erre a hivatásra, hi-
szen a felsőoktatási tanulmányai során a nemzetközi 
igazgatás szakot választotta. Végül itthon maradt és 
a közigazgatás, azon belül is a bicskei önkormányzat 
egyik „motorja” lett.
Az Év Köztisztviselője díj megtisztelő számára, hiszen 
a saját kollégái tartották érdemesnek az elismerésre 
és az ő javaslatuk alapján választották ki. Szerinte jó-
néhányan megkaphatták volna az elismerést, hozzá 
hasonlóan, mert kiváló kollégák dolgoznak a hivatal-
ban. Azt is hozzátette, hogy a saját munkáját nem len-
ne képes ilyen precizitással elvégezni, ha nem állna 
mögötte a szervezési iroda valamennyi munkatársa.
- Persze, a szervezési iroda mellett minden szakiro-
dával zökkenőmentes az együttműködésem, hiszen 
csak így tudom a polgármester munkáját segíteni. 
Egyfajta összekötő szerep ez, amiben az is sokat segít, 
hogy bicskei vagyok, így ismerem a helyi viszonyokat 
– mutatott rá a díjazott.

A Köztisztviselők Napja alkalmából Bicske Város Önkormányzat minden évben átadja az „Év Köztisztviselő-
je” kitüntetést. Ahogy eddig, ezúttal is ketten érdemelték ki az elismerést, az egyiket Fritz Gábor jegyző 

döntése alapján Mohl Brigitta, a pénzügyi és költségvetési iroda munkatársa kapta, a másik kitüntetettet a 
hivatali dolgozók saját maguk közül választották ki, mégpedig Benedek Eszter személyében, aki a polgár-
mester kabinetét vezeti.
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Elkészült a piac épületének falazása és már tető is került az 
új létesítményre, miközben ütemterv szerint haladnak a 

munkálatok a Bicske Szíve Parkban is.
Amint arról Székely Nóra projektmenedzser beszámolt, váro-
sunk piacának építési projektje elérte az ötvenszázalékos ké-
szültséget. A látványos munkák véget értek egy időre, most 
a szakemberek az épület belsejében folytatják a munkát. 
Időközben kiválasztották a színeket és a burkolatokat, a meg-
rendelések megtörténtek, viszont azokkal csak a gépészeti és 
villanyszerelési munkálatok végeztével lesz dolga a szakem-

LÁTVÁNYOS FEJLESZTÉSEK 
VÁROSUNKBAN

bereknek.
A Bicske Szíve Park esetében összeért a futókör rekortánja és 
majdnem teljesen kész a Kisfaludy utcai járda. Az E.on dolgo-
zói szerelik a leendő gyalogátkelőhelynél a világítótesteket, 
az útburkolati jelek felfestése azonban csak a forgalomba 
helyezés előtt 1-2 héttel várható. A Batthyány utcai parkolók 
elkészültek, a Nagy Károly utcában pedig elkezdődött a par-
kolók építése, míg az uszoda melletti külső büfé térkövezé-
se hamarosan kezdődik. A köztéri WC-épület tetőszerkezete 
kész, belső szerelvényezés zajlik, miután a szennyvíz és ivóvíz 
rákötés megtörtént. A területen a napelemes közterületi kan-
deláberek kiépítése is elkezdődött.

Megújult az 1-es főúton, a város határában található 
körforgalom. A körforgalom a Magyar Közút fenntar-

tásában van, s bár a városvezetés felújítási tervét támogat-
ták, anyagilag nem tudtak hozzájárulni a beruházáshoz. Bá-
lint Istvánné polgármester azonban nem adta fel, tárgyalt, 
egyeztetett és sikerült is támogatókat találnia a fejlesztés 
megvalósításához.
- A Viavan Hungary Kft. és a Plant-Orient 2002 Kft. volt az a 
két cég, amely mellénk állt ebben az ügyben. Ők vállalták, 
hogy a saját költségükre elvégzik a körforgalom felújításával 
kapcsolatos munkákat – számolt be a részletekről Bálint Ist-

vánné, akinek régi vágya volt, hogy a bicskeieket és a Bicské-
re érkezőket a kor követelményeinek maximálisan megfelelő 
körforgalom fogadja.
A munkálatok július 22-én fejeződtek be, a végeredmény 
impozáns. A két cég munkatársai geotextília, szegélykő és 
kavics felhasználásával hat egyenlő részre osztották a kört, 
ebből háromba, valamint a terület közepére kerültek virá-
gok, méghozzá 306 tő hamvas cipruska, 334 tő levendula és 
20 tő írisz.

MEGSZÉPÜLT A KÖRFORGALOM 
A VÁROS HATÁRÁBAN



2020. augusztus

14 Bicskei Újság

FOLYAMATOS ÚTJAVÍTÁS 
VÁROSUNKBAN
 
Bicske tizenhét utcájában 
tűntek el a kátyúk az elmúlt 
hetekben. Amint arról Nagy 
Attila a Bicskei Gazdasági 
Szervezet vezetője beszámolt, 
összesen 221 négyzetméteren 
javították a burkolatot a tár-
saság megrendelésére, egy 
külsős vállalkozó segítségével.  
Az igazgató jelezte, ősszel újra 
folytatják a munkát, amenny-
iben szükséges lesz rá.

Nem csőtörés, hanem előre tervezett ivóvíz vezeték csere történt július 16-17-én, 
a Rózsa utca - Batthyányi utca kereszteződésében.

Druzsin László, a Bicskei Polgármesteri Hivatal műszaki irodájának vezetője el-
mondta, hogy a víziközművek Gördülő Fejlesztési Terve alapján a Fejérvíz Zrt. 
végzett rekonstrukciós munkákat az ivóvíz vezetéken. Tulajdonképpen 50-60 éves 

csöveket cseréltek ki, ez-
zel növelve a víziközmű 
üzembiztonságát. Az 
útfelbontással és forga-
lomkorlátozással járó 
munkálatok két napig 
tartottak, az út he-
lyreállítása a közeljövő-
ben megtörténik.

TERVEZETT VEZETÉK CSERE TÖRTÉNT

A koronavírus- járvány által legveszé-
lyeztetettebb korosztályt, vagyis 

a 65 év felettieket tömörítő Barátság 
Nyugdíjas Klub is újrakezdte működé-
sét, a hosszú szünet után az őszre terve-
zett programjaik nagy részét szeretnék 
megvalósítani.

Medvei Ida a klub vezetője felidézte 
az év elejét, amikor tervezgették éves 
programjaikat és nagy reményekkel 
indultak az esztendőnek. Aztán jött a 
vírus, majd a veszélyhelyzeti időszak és 
a terveket felülírta az óvatosság és a tü-
relmes várakozás.
- Utolsó összejövetelünk a nőnapi ün-
nepség volt, akkor még nem gondol-
tuk, hogy ennyire súlyos lesz a helyzet. 
Mikor értesültünk arról, hogy kijárási 
korlátozások és egyéb szigorú előírások 
lesznek, kicsit megrémültünk, hiszen 
néhány pártoló tagunkat leszámítva 
mindenki 65 év feletti. Többen nyugdíj 
mellett dolgoznak, ők is elbizonytala-
nodtak. A járványveszély alatt nem igen 
mozdultunk ki otthonról, telefonon 
hívtuk egymást, napi szinten kapcsolat-
ban álltunk, hiszen idegileg megterhelő 
időszak volt. Voltak, akik nehezen élték 
meg ezeket a heteket, mert egyedül 
voltak, de szerencsére a gyerekeik gon-
doskodtak róluk, illetve 1-2 idős tagunk 
volt teljesen egyedül, segítség nélkül, 
nekik az önkormányzat biztosított ellá-
tást – mesélte Medvei Ida.
A nyugdíjasklub vezetője a bolti vásárlá-
soknál nyomatékosan kérte a 9-12 órás 
idősáv betartását a tagoktól, hiszen ez 
volt az érdekük. Mint elmondta, a tagok 

közül senki sem volt bajban, senki nem 
betegedett meg. Egy társuk volt akko-
riban beteg, szerencsére más okozta a 
problémáit, amit a szűrés is bizonyított.
- Néhány társunk tartott már családi 
összejövetelt, de vonatra sem merünk 
maszk nélkül felszállni, a fürdőket pe-
dig messzire elkerüljük. A félelem erős 
bennünk, reménykedünk, hogy a má-
sodik hullám nem lesz annyira kemény. 
A nyári szünetünkön már túl vagyunk, 
ilyenkor az unokák az elsők, velük kel-
lett együtt lenni, vigyázni rájuk. Közben 
megemlékeztünk Trianonról, a városi 
megemlékezésre mentünk el néhá-
nyan, továbbá a Pannoniada kórust 
kísértük el Tihanyba. Az első összejö-
vetel is megvolt a Petőfi Művelődési 
Központban, pontosabban annak belső 
udvarán, ahol egy kis pikniket tartot-
tunk a viszontlátás örömére. Másnap a 
Lakitelki Főiskolára utaztunk néhányan, 
ahol egy színházi előadást tekintettünk 
meg – közölte Medvei Ida.
Az élet tehát újraindult a Barátság 
Nyugdíjas Klub életében  is. És ha már 
újraindult, akkor megpróbálják az éves 
terv hátralévő részét megvalósítani.

A VISZONTLÁTÁS 
ÖRÖME
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„NYOMORÚSÁGOMBAN AZ URAT  HÍVTAM SEGÍTSÉGÜL. AZ ÚR 
MEGHALLGATOTT, TÁGAS TÉRRE VITT ENGEM.”

ZSOLTÁROK KÖNYVE 118, 5

LEHETŐSÉGET, IDŐT ÉS TERET KAPTUNK 
A MENNYEI ATYÁTÓL!

Különleges időszakot élhettünk meg az elmúlt hó-
napokban. Sokunk számára egyik napról a másik-

ra mintha megállt volna az idő. Igyekeztünk otthon 
maradni, hogy semmiképpen ne adjunk lehetőséget 
egymás megfertőzésére. Csend volt, békesség, nyu-
galom. Egyik napról a másikra véget ért a rohanás, 
a kapkodás, a feszültség, az időpontok és határidők 
utáni szaladgálás.
Lehet, hogy voltak olyanok, akik ezt az időszakot be-
zártságként élték meg. Egyházi-liturgikus szemszög-
ből éppen a böjti időszakban jártunk, amikor bezár-
ták az iskolákat, óvodákat. A böjt az önmagunkba 
nézésnek, az önvizsgálatnak és az elcsendesedésnek 
az időszaka. Sokan nehezen tudják a pörgős élet-
módjuk miatt ezt megvalósítani. Erre az időszakra – 
annak minden hátrányával együtt – mégis ajándék-
ként tekintek és gondolok vissza. Kaptunk a mennyei 
Atyától időt, teret és lehetőséget arra, amire mindig 
is vágytunk: hogy együtt lehessünk a családunkkal, 
akiket a legjobban szeretünk. Lehetőséget kaptunk 
arra is, hogy gondoskodjunk idős szeretteinkről, akik 
a legveszélyeztetettebb korosztály a vírusfertőzés 
tekintetében. Továbbá lehetőséget kaptunk arra, 
hogy elcsendesedjünk, hogy Isten Igéjével foglal-
kozzunk, és többet imádkozzunk.
Kérdés, hogy felismertük-e ezt a lehetőséget, és él-
tünk-e vele?
Istentiszteleteinket vasárnapról vasárnapra a csák-
vári templomunkból közvetítettük élőben, amelyet 
a Facebook-on vissza lehet nézni. Egyrészről ör-
vendetes tapasztalat volt, hogy az országból is, és 
a gyülekezet területéről is többen váltak rendszeres 
„istentisztelet-hallgatókká”. Másrészről épp ahhoz 
a réteghez, akikkel azelőtt a templomban rendsze-
resen találkoztunk, az online istentiszteleteink nem 
értek el. Látogatásaim során kiderült, hogy a TV-s 
egyházi műsorok váltak lelki táplálékukká, valamint 
egyházunk kiadványait és igehirdetéseket sikerült 
eljuttatnom hozzájuk.

Pünkösd előtt örömmel és várakozással gyűltünk ösz-
sze, hogy kitakarítsuk és feldíszítsük az ünnepi isten-
tiszteletre templomunkat. Visszatértek a rendszeres 
templomlátogató testvérek, de a csákvári közvetítés 
lehetőségét megtartottuk.
Ez az időszak megerősített mindnyájunkat abban, 
hogy mit jelent számunkra az istentisztelet, a temp-
lomunk, és mit jelent számunkra a gyülekezeti közös-
ség. Értékeket és lehetőségeket, amelyeken keresztül 
Istenünk akar megajándékozni minket.
Egy időre a templomunkat be kellett zárni. De Is-
ten Igéje elől nem voltunk elzárva. E sorok írásakor 
a környező országokban növekszik a fertőzöttek 
száma. Nem tudjuk, hogyan indulhatunk majd az új 
tanévnek, és hogy lesz-e szükség újabb karanténra. 
De most már sokkal bölcsebben, tapasztaltabban és 
tudatosabban figyelhetünk a saját életünkre, a saját 
lelki életünkre éppúgy, mint családtagjainkéra, a ránk 
bízottakra, és a gyülekezeti közösségünkre.
Dávid élete nem volt könnyű. Sokat kellett harcolnia, 
hogy megvédje népét, vagy éppen a szeretteit. De 
sohasem csak a maga erejére támaszkodott: mindig 
Istenhez fordult, mindig Tőle várt útmutatást. Bármi-
lyen szorult helyzetbe került, bármennyire tűnt lehe-
tetlennek és kilátástalannak a helyzete emberileg, Is-
ten mégis cselekedett, és „tágas térre vitt engem.” Ez 
az Istenben bízó, Istenre hagyatkozó hit segít nekünk 
is átlendülnünk a bezártságunk vagy a kiszolgálta-
tottságunk nehézségein, és megtapasztalhatjuk, mi-
lyen csodás, amikor az Úr tágas térre visz minket.

Szebik Károly
evangélikus lelkész

www.bicske.hu



2020. augusztus

16 Bicskei Újság

- A névváltozás is jelzi, hogy megújultak a képzési formáink, 
ezáltal új lehetőségek nyíltak a bicskei és környékbeli diákok 
számára. A járvány miatti digitális tanrend eredményes műkö-
désének köszönhetően sikeresen zártuk a 2019-2020-as tan-
évet, és most már mindenki bizakodóan tekint a következő 
évre. Két képzéstípus határozza meg mostantól az iskola arcu-
latát: a technikumi és a szakképző iskolai képzés – mondta el 
lapunknak Bottlik Zoltán igazgató.
A Vajdában, technikumi formában – öt év alatt, érettségivel – 
három különböző területen képeznek fiatalokat. A rendészeti 
ágazatban közszolgálati technikusokat, akik végzettségükkel 
vagyonőr, testőr, közterület-felügyelő, illetve iratkezelő, irat-
táros, ügyintéző szakmákban helyezkedhetnek el. A kereske-
dő és webáruházi technikusok lényegében középvezetői szin-
ten alkalmazható tudással rendelkeznek majd a kereskedelem 
területén. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
technikusok rendszergazdaként, informatikusként kereshe-
tik a kenyerüket. Fontos tudni, hogy a technikusi végzettség 
birtokában a diákok pluszpontokra jogosultak, ha főiskolára 
vagy egyetemre jelentkeznek.
A szakképző iskolában hároméves a képzés, ami szakmai vizs-
gákkal zárul. Itt kereskedelmi értékesítőket képeznek, azaz 
bolti eladókat, pénztárosokat, jegypénztárosokat, a kereske-

delem számos területére alkalmas szakembereket.
- Az új tanév más újdonságot is hoz a 9. évfolyamos tanulók 
életében, hiszen a tanulók már ősztől ösztöndíjat kapnak, füg-
getlenül a tanulmányi eredményüktől. A szakképző iskolások 
szeptembertől havonta 14 ezer forintot, míg a leendő techni-
kusok 7 ezer forintot vihetnek haza. A szakképzősökkel a 9. év 
végén, a sikeres szakmai ágazati alapvizsgát követően mun-
kaszerződést kötnek és a tanulmányi eredménytől függően 
munkabért kapnak. Ez a minimálbér 10-50 százaléka közötti 
összeget jelent. Ugyanez érvényes a technikusokra is a 10. év 
végétől – ismertette az igazgató.
A Vajda János Technikum elkötelezetten vállal szerepet a 
felnőttoktatásban is, hiszen óriási kereslet van olyan szak-
emberekre, akik a változó piaci igényekhez igazodó, hasznos 
tudással rendelkeznek. A Vajda képzései 2-2 éves időtartam-
ban mind technikumi, mind pedig szakképző iskolai szinten 
elérhetők, azonban van lehetőség a képzési idő lerövidítésé-
re egyéni tanrend szerint. A technikumban, érettségi után: 
rendész, kereskedő és logisztikus, a szakképző iskolában: ke-
reskedelmi értékesítő (eladó) képzések indulnak a felnőttek 
számára. Szakmai bizonyítvánnyal pedig a 2 éves esti gimná-
ziumba lehet beiratkozni.

ÚJ TANÉV, ÚJ NÉV, ÚJ KÉPZÉSEK

Szeptembertől új fejezet kezdődik az 1952-ben alapított, 1957 óta Vajda János 
nevét viselő bicskei középiskola életében. A szakképzés változásával Székesfe-

hérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum néven folytatja munkáját az 
intézmény, a régió továbbtanulási és munkaerő-piaci igényeihez igazodva.
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A Pannoniada Gyermekkórus ugyan 2017-ben alakult, ám 
e rövid idő alatt is sok élménnyel gazdagodhattak a kó-

rustagok, hiszen olyan híres templomokban adtak koncertet, 
mint a debreceni Nagytemplom, a budapesti Szent István 
Bazilika vagy a Pannonhalmi Szent Márton Bazilika. Nemrégi-
ben, június utolsó napjaiban pedig a Tihanyi Bencés Apátság 
plébániatemplomában énekeltek.
A több mint ötven főt számláló Fejér megyei kórus, amely 
csokonais, gyermekotthonos, alcsútdobozi, mányi és vértes-
boglári általános és középiskolás diákokból állt, kísérőikkel 
együtt útközben megtekintette Öskü Árpád-kori kerektemp-
lomát (rotunda). Tihanyban a templom ódon falai között Bá-
lint Istvánné polgármester köszöntötte őket. Mint mondta, 
nagy megtiszteltetés a kórusnak, hogy a magyarság fontos 
történelmi és kulturális emlékhelyén, a tihanyi bencés apát-
ságban léphet fel.
- A Pannoniada Gyermekkórus számára fontos, hogy Isten 
házában tanúbizonyságot tehetnek a zene és a hit formáló, 
összetartó erejéről. Luther Márton szerint a gyerek és a zene 
Isten ajándéka, és ha e kettő egymásra talál, csakis csoda szü-
lethet. Ennek mi is tanúi lehetünk minden alkalommal, hiszen 
ezek a gyerekek koncertről koncertre elkápráztatják a közön-
séget tiszta szívű énekükkel – fogalmazott Bálint Istvánné, 
akinek jóvoltából újabb fellépő pólókkal gazdagodott a for-
máció.

GYERMEKDALTÓL VOLT 
VISSZHANGOS TIHANY

A kórus karnagya, megálmodója és vezetője, Illés Richárd el-
mondta, hogy eredetileg május 11-ére volt tervezve a koncert, 
de a vírushelyzet miatt tolódott, majd úgy volt, hogy elmarad 
a fellépés. Mivel az apátsági templom összes szabad hétvé-
géje két évre előre betelt, kevés remény volt a fellépésre, ám 
a vírus miatt visszamondott esküvő segített a megvalósulás-
ban. Mint ahogy a dalokat betanító és a koncertet szervező 
Bereczné Schléger Szilvia, Czirkelbach Erzsébet, Fazekas Or-
solya, Popovics Adrienn, Varga-Németh Márta és Baksay Ildi-
kó, valamint a saját gyertyáival az előadások hangulatát meg-
határozó Vincze Zita gyertyadíszítő művész.
- Szerencsénk volt, nem kétséges. Három héttel a fellépésünk 
előtt tudtuk meg, hogy vár bennünket Tihany. Az előtte lévő 
időszakban az ismert helyzet miatt keveset tudtunk együtt 
gyakorolni, csak a gyermekotthonban élő, a szólista gárdát 
alkotó gyerekekkel voltak rendszeres gyakorlások. Ennek el-
lenére kiválóan sikerült a koncert, amit a jelenlévő mintegy 
háromszáz fős közönség nagy tapssal jutalmazott. – számolt 
be a koncertről a karnagy, aki megemlítette, hogy időközben 
infrastruktúrában is előreléptek, s ma már saját hangfaluk, 
erősítőjük, keverőjük és mikrofonjaik vannak.
Illés Richárd jelezte, hogy tovább folytatják kulturális or-
szágjárásukat, szeptemberben például drónos felvételeket 
készítenek a kórusról Bicske környékén: Csabdi, Zsámbék és 
Tök három romtemplománál forgatnak, a hangot előtte stú-
dióban felveszik és így fogja a Fejér megyei gyermekkórus 
megmutatni ország-világnak a környék szépségeit. Koncer-
teket is terveznek, az idei évre a fővárosi Mátyás templom a 
„vágyálmok netovábbja”, jövő tavasszal pedig a pécsi Szent 
Péter és Szent Pál Székesegyház a cél. Ha ennél is távolabbra 
tekintünk, akkor jövő szeptemberre már van egy meghívása 
a kórusnak, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
invitálták meg őket a szervezők.

PÁLYÁZAT BICSKEI TEHETSÉGEKNEK

Ismét lehet pályázatot benyújtani tehetséggondozási támogatásra, a jelentkezési határidő szeptember 15.!
Bicske Város Önkormányzata 2019. január 1-jével hozta létre tehetséggondozási alapját, hogy a tudomány, a művé-

szet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik területén komoly teljesítményt elérő, illetve tehetségük további kibonta-
kozásához, képességeik bizonyításához támogatásra érdemes fiatalokat segítsen. Pályázni Bicske város közigazgatási 
területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyek tudnak, a vissza nem 
térítendő támogatás maximális mértéke 50 ezer forint, amire egy évben, egy pályázó csak egy alkalommal jogosult. 
A támogatás iránti kérelmet a Bicskei Polgármesteri Hivatalba (Hősök tere 4.) kell benyújtani az erre rendszeresített 
formanyomtatványon szeptember 15-éig. A kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a törvényes képviselő nyújt-
hatja be. A nyomtatvány elérhető a bicske.hu weboldalon.
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Három hónap szünet után ismét 
megnyitotta kapuit a Bicskei Egy-

séges Művelődési Központ és Könyvtár 
valamennyi tagintézménye. Az embe-
rek alig várták a kapunyitást, amit jól 
jelez, hogy nagy az érdeklődés a foko-
zatosan bővülő programok iránt. A dol-
gozók szeretnék meghálálni a bicskeiek 
lelkesedését, ezért a Fiatalok Háza ud-
varán Bicske patinás régi épületeinek 
égetett kerámiából készült kicsinyített 
másait állították ki.
Nagyné Szita Erzsébet igazgató arról 
számolt be, hogy a Nagy Károly Városi 
Könyvtár a teraszkölcsönzés sikere után 
most már az épületen belül fogadja az 
olvasókat, akik magas látogatottságot 

produkálnak, „szépen beindult az élet a 
könyvespolcok között”.
- Elégedettek vagyunk a könyvtári láto-
gatottsággal, az olvasók nagyon várták 
már, hogy végre személyesen találkoz-
hassanak a könyvtárosokkal és maguk 
válogathassanak a polcokon lévő kö-
tetek közül. A biztonsági szabályokat, 
mint a szájmaszk viselése és a távolság-
tartás azonban itt is be kell tartani – kö-
zölte az igazgató.
Jelezte, hogy újraindult a Helytörté-
neti Klub július végén, a Bocskai-féle 
felkelésről Zászkaliczky Márton tartott 
nagysikerű előadást. Augusztusban is 
lesz összejövetele a klubnak, emellett 
papírszínház, diafilmvetítés, és könyv-

tári foglalkozások várják az érdeklődőket, valamint az Erzsé-
bet-táborban lévő gyerekek is ellátogatnak az intézménybe.
- A művelődési központ egységeiben is megindult az élet, 
hasonló szabályokkal, mint a könyvtárban. A higiéniai szabá-
lyok szigorú betartása mellett is a kiscsoportos foglalkozások 
egy része szünetel a nyár folyamán. A klubok, körök, szakkö-
rök fokozatosan indulnak újra, de akadtak olyanok, amelyek 
azonnal elindultak, amint lehetőség volt rá, ilyen a Senior 
Örömtánc és a Borsóka Baba-mama Klub. Ami biztos, hogy a 
gyermekeknek szóló állandó programok csak ősztől lesznek 
elérhetők, a nyugdíjasklubok, a Kertbarát Kör azonban már 
augusztustól és szeptembertől jönni fog. A nyitva tartásunk 
is a rendszeres foglalkozásokhoz igazodik, a rendezvények 
számának emelkedésével fokozatáson nő a nyitvatartási idő 
– fogalmazott Nagyné Szita Erzsébet.
Megemlítette, hogy a Bicskei Kultúrkúria Ferenczi Zsuzsanna 

MINIATŰR BICSKE AZ ÚJRANYÍLT 
FIATALOK HÁZÁBAN
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A művelődési ház szervezésében augusztus 6-án Bicskére 
érkezett a Digitális élménybusz a Digitális Jólét Program ke-
retében. Az érdeklődőket robotok, drónok és sok izgalmas 
tudományos program várta.
A Petőfi Művelődési Központ az újranyitás óta két kiállítást is 
szervezett. Előbb Szinyei Merse Pál születésének 175. évfordu-
lója alkalmából repro kiállítás nyílt, ahol festménymásolatok 
voltak láthatók, augusztusban Ludas Matyi karikatúra kiállítás 
lesz Bártfai Csaba bicskei magángyűjtő jóvoltából, aki egy 
komplett Schwott Lajos karikatúra gyűjteménnyel rendelke-
zik.

festő félbeszakadt kiállításával indult újra, majd visszakerül-
tek a falakra Jakab István László képei, a helytörténeti gyűj-
temény és a régészeti leletek is láthatóvá váltak. Újdonság, 
hogy a gyűjtemény bővült, az új elemek az udvaron tekint-
hetők meg, ahol Farkas Bernadett tart tárlatvezetéseket az 
Erzsébet-táboros gyerekeknek.
A Fiatalok Háza nyitás után másnap szinte teljes gőzzel el-
indult, minden nap délutánonként zenés-táncos és sportos 
programokkal: jóga, pilates, Gigi torna várta a mozogni vá-
gyókat. A kultúra iránt érdeklődőket pedig a Kapu Art az épü-
let beállójában, ahol előbb diák képzőművészeti munkákat 
helyeztek ki, augusztusban magyar 
királyok sorozata lesz látható állama-
lapításunk tiszteletére.
Július elején, az udvaron felépült az 
agyagváros, ahol fazekas szakkörös 
gyerekek alkotásai láthatók, s Bicske 
patinás régi épületei égetett kerámia 
formájában és miniatűr méretben 
elevenednek meg.
A Petőfi Művelődési Központban el-
indult már a Jogpont nevű ingyenes 
jogsegély szolgálat, Osztrovszky Zol-
tán ad tanácsokat a hozzá fordulók-
nak. Szervezésükben elindult az in-
gyenes szabadtéri filmvetítések sora: 
júliusban a Kossuth téren volt látható 
a Yesterday zenés, romantikus vígjá-
ték és az Úriemberek krimi-akciófilm, 
augusztus 28-án pedig a Mamma 
Mia! Sose hagyjuk abba – zenés víg-
játék tekinthető meg.
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- Hogyan indult a pályafutása?
Már egészen pici gyermekkorom óta nagy álmom volt, hogy 
műkorcsolyázzak. Tíz éves koromtól szinkronkorcsolyáztam 
Székesfehérváron, azonban szüleim válása után abba kellett 
hagynom. Édesanyám mindent megtett annak érdekében, 
hogy folytatni tudjam a korcsolyázást, én is elszánt voltam, 
tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Aztán újra korcso-
lyába bújhattam 2013-ban egy kis egyesület színeiben: mint 
műkorcsolyázó képviseltem őket, kiváló eredményekkel. Ro-
hamosan fejlődtem, két év alatt annyi tudást szereztem, mint 
azok a versenyzők, akik már tíz éve műkorcsolyáznak. Leiga-
zolt az Újpest már élsportolóként, az idei versenyszezont már 
a Vasas SC színeiben kezdtem el. Iskolaidőben, hajnalban 
másfél órát edzem, délután újabb másfél órás jeges edzés, vé-
gül szárazedzés és balett óra zárja a napot.

- Azért az iskolára is jut ideje?
Persze. Idén májusban érettségiztem, majd júniusban felvéte-
liztem a budapesti Testnevelési Egyetemre. Jelenleg az ered-
ményt várom, reményeim szerint a visszajelzésben már csak 
az fog eldőlni, hogy államilag finanszírozott vagy önköltséges 
képzésre járhatok-e ősztől.

- Milyen versenyre készül jelenleg?
A következő verseny augusztusban lesz, ez a 2020-as tesztver-
seny, ahol a junior és a szenior kategóriának kötelező a részvé-
tel. Egyébként minden versenyre ugyanolyan intenzíven ké-
szülök. Magamnak akarom bizonyítani, hogy mindig lehetek 
jobb, tudok több pontot is kapni a teljesítményemre.

- Mik a legjobb eredményei?
Idén az érdi Jégördög kupán első lettem. Elég csonka volt a 
szezon, hiszen márciustól elmaradtak a versenyek, de azt hi-
szem jó szezont zártam. Országos bajnokságon még nem si-
került dobogóra állnom, ez is célként lebeg előttem.

- Az önkormányzati támogatást mire kívánja felhasznál-
ni?
Az edzések és versenyek sok költséggel járnak, ami megha-
ladja édesanyám anyagi ehetőségeit. Az önkormányzati tá-
mogatást a következő korcsolya vásárlásomnál szeretném 
felhasználni. Egyébként most nyáron lesz esedékes, úgyhogy 
nagyon jól jött a támogatás.

- Milyen tervei vannak a jövőben?
Először szeretnék bekerülni az egyetemre és azt elvégezni. 
Amúgy pár éve foglalkozom gyerekek, illetve kezdő felnőt-
tek korcsolya oktatásával. Ezt is szeretném folytatni, izgalmas 
lesz kicsi gyerekeket felkészíteni a versenyekre, nagyon várom 
már.

EGY NAGY ÁLOM VÁLT VALÓRA!

A Bicskei Önkormányzat vissza nem térítendő, maximum 50 ezer forintos, évente 
egyszer elnyerhető tehetséggondozási támogatását idén első körben kilencen 

kapták meg. Sorozatunkban őket mutatjuk be.

Elek Amandának már egészen pici gyermekkora óta nagy álma volt, hogy műkor-
csolyázzon. Székesfehérváron szinkronkorcsolyával kezdte, majd egy kényszerű 
szünetet követően a fővárosban húzott újra korcsolyát, de akkor már, mint műkor-
csolyázó. Edzőtáborban értük utol, készül az új szezon versenyeire, közben várja, 
hogy kiderüljön, felvették-e a Testnevelési Egyetemre.
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- Hol kezdte sportolói karrierjét?
2011-ben kezdtem Bicskén, a Mad Max Dojoban Tóth Károly-
nál. 2014-ben a Felcsúti Fehér Tigrisekhez kerültem, itt Kor-
nély György edzett, majd 2017-ben átkerültem Lacza Ádám 
Illéshez a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémiába.

- Miért pont a kempo?
Kilencévesen apukám javaslatára kezdtem el edzésekre járni, 
mert szükségesnek látta, hogy meg tudjam magam védeni. 
Kipróbáltam, ám eleinte nem is gondoltam arra, hogy ver-
senyezzek. Viszont ahogy megízleltem, nem tudtam leállni, 
mondhatjuk, hogy a megszállottja lettem a sportágnak és a 
versenyzésnek. A kempo teljesen az életem részévé vált, ma 
már nem tudnám elképzelni nélküle az életem.
Az iskola alatt hetente öt edzésem volt erősítéssel, állóké-
pesség növeléssel, technikázással és sparingokkal. Általában 
fiúkkal edzek, akik nálam na-
gyobb súlyúak, de próbálom 
ezt a javamra fordítani. A kö-
vetkező évben megpróbáljuk 
iskola mellett is a napi lega-
lább két edzést. Kiváló a kap-
csolatom az edzőmmel, na-
gyon sok mindenről tudunk 
őszintén és nyíltan beszélni, 
ami segít a mentális és fizikai 
fejlődésemben is.

- Mik a legjobb eredmé-
nyei?
Eddigi pályafutásom alatt 
147 arany-, 52 ezüst- és 7 bronzérmet nyertem a különböző 
viadalokon. Legnagyobb eredményeim: IKF Kempo világ- és 
Európa-bajnok, magyar bajnok; Amerikai kempo világbajnok; 
AGML amatőr MMA és grappling világbajnok; WSJO Sport jiu 
jitsu világbajnok; junior ökölvívó országos bajnoki ezüstér-
mes; WFC K-1 junior magyar bajnok.

- Az imponáló sporteredmények mellett az élet más te-
rületein is eredményes?
Az általános iskolámat a bicskei Szent László Katolikus Álta-
lános Iskolában végeztem el, most a budapesti II. Rákóczi Fe-
renc Gimnázium tanulója vagyok, jövőre érettségizem. Emelt 
óraszámban rajzot tanulok. Rajzaimmal több elismerésben 
részesültem, például az egyházmegyei rajzversenyeken, regi-
onális rajzversenyen, Szent István és Weöres Sándor rajzpá-
lyázatokon.

- Milyen tervei vannak a jövőben?
Épp övvizsgára készülök, ami az edzőtáborunkban lesz. Je-
lenleg háromszor edzek a hét hat napján, csak vasárnap van 
pihenőm.
Amúgy, az életemben a sport játssza a főszerepet, de amikor 
csak az időm engedi, rajzolok és tetoválok, ugyanis ezek a 

hobbijaim. Sportban célom, 
hogy a UFC-hez vagy a Bel-
latorhoz leszerződve világ-
bajnoki címet nyerjek, illetve 
kempoban fekete övet sze-
rezzek. Emellett a rajzzal és 
a tetoválással is vannak célja-
im. Mégpedig az, hogy profi 
tetováló művész legyek és 
Magyarország egyik legelis-
mertebb női tetováló művé-
sze szeretnék lenni egy nap.

- Az önkormányzati támo-
gatást mire kívánja fel-

használni?
Védőfelszerelésekre, valamint váltóruhára szeretném fordíta-
ni a támogatást.

EGY TUDATOSAN ÉPÍTKEZŐ 
BICSKEI FIATAL!

Ódor Lili ugyan hivatalosan még nem érte el a felnőtt kort, 
de már most pontosan tudja, mivel szeretne foglalkozni fel-
nőttként, legyen szó sportolói karrierjéről vagy civil foglal-
kozásáról. A jövőre érettségiző, tehetséges kempos szeretne 
ketrecharcosként is világbajnoki címet szerezni, valamint elis-
mert tetováló művésszé válni.
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ISMÉT PEZSEG A VÍZ AZ 
USZODÁBAN

Hosszú-hosszú hónapok után újra van víz a Bicskei Ta-
nuszoda medencéiben! Persze nem technikai problémák miatt kellett leereszteni a vizet, hanem a vírushelyzet miatti 

kényszerű szünet okán, ami szerencsére mostanra feloldásra került. Olyannyira, hogy az intézményben ismét forr a víz a 
két medencében, pezseg a jakuzziban és forró, párás a levegő a szaunában.
- Június 22-én nyithattunk ki újra, természetesen csak a szigorú rendszabályok betartása mellett. A medencékben meg 
kell tartani a másfél méteres távolságot, minimum négy négyzetméternyi vízfelületet kell biztosítani egy embernek, tehát 
a befogadható létszám korlátozott. Az ÁNTSZ kérésének megfelelően folyamatos a takarítás, fertőtlenítés, illetve tájékoz-
tató táblák vannak kifüggesztve – mondta el érdeklődésünkre Szabó Attila intézményvezető.
Megemlítette, hogy az újrakezdés óta nem tapasztalnak tumultust, szerencsére a látogatók óvatosabbak, elfogadták, tisz-
teletben tartják a szigorú előírásokat. A nyári táborok zajlanak, a medencék kihasználtsága magas, a teljesen megújult sza-
una is nagy örömet okoz az uszodába érkezőknek, csak a létszámkorlát miatt egyszerre sokan nem tudják igénybe venni.

A Bicskei TV „Köztünk élő hősök” című műsorának huszonhetedik vendége Nagy Mihály volt. Szabó 
Ágnes sorozatában a legtöbbek által földmérőként ismert szakember arról is beszélt, hogy 

szabadidejében kevésbé földhöz ragadt témák érdeklik, mint az ember és a létezés misztikuma.

- Ritka foglalkozása van, honnan jött a gondolat, hogy 
földmérő legyen?
Eredetileg szakmunkásképzőbe jártam és esztergályos 
szakmát szereztem. Viszont az autózás és a gépészet 
érdekelt, ezért szerettem volna a főiskolán autógépészet 
szakra bekerülni. Ez sajnos nem sikerült. Mivel akkoriban a 
munkám a bányaméréshez kötött, ebbe az irányba mentem. 
A szakmunkások egyetemi előkészítőjét végeztem el, majd 
földmérő lettem. Tetszett a szakma romantikája, illetve Karl 
May indiánregényeinek főhőse, Old Shatterhand is így kezdte, 
ez is vonzott.
- Mit csinál egy földmérő?
Nagyon szerteágazó szakma. Ahol építenek valamit, 
már a kezdés előtt térképre van szükség, ekkor jövünk 
mi. Az alaptérkép után terveznek, a megvalósítás előtti 
épületkitűzésnél megint szükség van ránk, majd amikor vége 
van, akkor készítjük a megvalósulási rajzot, ami dokumentálja 
a földhivatal felé az épület helyét a telken. Ingatlanok 
határvonalainak kijelölésekor vagy telkek megosztásakor is 
földmérők szükségeltetnek. Manapság rendkívül keresettek a 
földmérők, én azonban ma már megválogatom, mit vállalok 
el, hogy legyen elegendő szabadidőm is.
- Mivel foglalkozik, amikor nem földmérő?
Érdekel az ember, a társadalom. Különböző rendezvényekre 

járok, ahol előadásokat hallgatok, illetve ahová néha a saját 
gondolataimat is elviszem. Munkám reál beállítottságot 
mutat, de az érdeklődésem inkább humán. A 30-as éveimben 
kezdett a művészet, az irodalom, a társadalompolitika és 
a filozófia érdekelni. Elvégeztem egy természetgyógyász 
tanfolyamot és egy coaching képzőt is, hogy segíteni tudjak 
másoknak. Nagyon érdekel az ember, az egyéni sorsok. Saját 
magamat is fürkészem, a létezés egy misztikum, egy csoda, 
ezért minden szemszögből vizsgálom. Az ember soha sincs 
készen, mindig úton van, ezért ismerkedem magammal és 
másokkal.
- Családfakutatást is végzett önmaga megismeréséhez?
Nem mentem utána, korábban szülőket, nagyszülőket 
faggattam ilyen kérdésekkel, de nem érzem a szükségességét. 
Sokkal jobban érdekel, én magam hová tudok eljutni, az 
foglalkoztat, ezért inkább előretekintek.
- Öt év múlva mit fog csinálni?
Még kevesebbet dolgozom földmérőként. Remélhetőleg sok 
időt töltök fiatalokkal, felnőtt gyermekemmel és családjával. 
Meg aztán vannak még kérdések, amiknek még nem men-
tem utána, azokra fogok fókuszálni a jövőben. Igyekszem a 
jelenben lenni, nem tervezek előre, a jelen úgyis megmutatja, 
mivel kell foglalkoznom a jövőben, és ha ez így alakul, akkor 
jól érzem magamat.

NAGY MIHÁLYT AZ EMBER ÉS A LÉTEZÉS MISZTIKUMA 
ÉRDEKLI



Hozzávalók 4 személyre:
• két szűzérme
• 4 ek. olívaolaj
• vékony sonkaszeletek
• friss rozmaring
• két gerezd fokhagyma
• só, bors

A sült zöldségekhez:
• két db. cékla
• édesburgonya
• két fej fokhagyma
• két fej hagyma 
• 3 db sárgarépa
• só, bors, olívaolaj, vörös balzsamecet

Elkészítés: 
A sütőt előmelegítjük 200 fokosra. A rozma-
ringot nagyon apróra vágjuk, és elkeverjük 
a reszelt fokhagymával és az olajjal. Ezzel az 
egyveleggel kenjük be a húst, majd becso-
magoljuk a sonka szeletekkel. Tűzálló edény-
be fektetjük és betoljuk a forró sütőbe. Fél 
óra múlva kivesszük, becsomagoljuk alufóli-
ába és hagyjuk pihenni.
Míg a hús sül, előkészítjük a köretet. A céklát, 
a meghámozott édesburgonyát, a megtisz-
tított hagymát közepes hasábokra vágjuk. A 
sárgarépát megmossuk, ha szükséges, hosz-
szában felezzük. A fokhagyma fejeket a ge-
rezdekre merőlegesen kettévágjuk, nem kell 
leszedni a héját.
Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, olívaola-
jat öntünk bele, és a zöldségeket ráhelyez-
zük. Sózzuk, borsozzuk, és kézzel összefor-
gatjuk. A hús kivétele után betesszük a forró 
sütőbe, míg a hús pihen, nagyon gyorsan 
megpuhulnak a zöldségek is. Ha kivettük a 
sütőből, kevés vörös balzsamecettel perme-
tezzük vagy locsoljuk meg.

SONKÁBAN SÜLT SERTÉS 
SZŰZÉRME,  SÜLT 
ZÖLDSÉGEKKEL

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 2020. 
július hónapban megkötött házasságukról: Baranyai Bálint és Balázs Adrienn (07.02.), Suha Attila és 
Ráti Dóra (07.02.), Horváth Gergely és Dobróczky Hajnalka (07.04.), Kovács Zoltán és Oláh Adri-
enn (07.11.), Boross Miklós és Buzár Bettina Julianna (07.11.), Radics Dániel és Flier Renáta (07.11.), 
Láposi Viktor és Hetényi Zsanett (07.11.), Bédeg Lajos László és Varga Zita (07.11.), Lugasi István 
és Danyi Veronika (07.16.), Radics Richárd és Sallai Eszter (07.25.), Kondor Attila és Takács Barba-
ra (07.27.), Hantos Balázs és Virág (07.30.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2020.június és július hónapban született gyermekek: Fogarasi Kamilla 
(06.08.), Mogyorósi Vince (06.28.), Mohácsi Milán Eliot (07. 03.), Mohácsi Krisztián József 
07.03.), Németh Zsombor (07. 13.), Földesi Fanni (07.23).

Jó egészséget kívánunk! Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com

Hivatalok

Országgyűlési képviselő
Tessely Zoltán országgyűlési  
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés 
alapján. 
T.:  06-20/499-9623

Bicskei Egységes Művelő-
dési  
Központ és Könyvtár 
Petőfi Sándor Művelődési 
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/430-
7770

Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115

Gazdasági és szociális  
intézmények

Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kap-
csolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
T.: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@
gmail.com

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

T.: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Bicskei Gazdasági Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
T.: 22/565-285

Egészségügy

Bicskei Egészségügyi 
Központ
Bicske, Kossuth tér 17.
T.: 22/567-520
Hétfőtől péntekig: 7 órától 
rendelési időtől függően

Egészségfejlesztési Iroda
Bicske, Kossuth utca 15.  
T.:  22-419-666
H-P:  8:00-16:00

Orvosi ügyelet 
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától 
másnap reggel 8 óráig. 
Szombat-vasárnap 
és ünnep napokon: 24 órás 
szolgálat, azaz reggel 8-tól 
másnap reggel 8 óráig.  

A lakáson történő ellátási 
igényt a 104-es segélyhívón 
lehet bejelenteni.

Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15.  
T.: 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig:  8–18  
Pénteken:  8–16.30 
Szombaton: 8–12

Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4.  
T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig:  9–20
Vasárnap: 9–19

Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10.  
T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig:  8–18
Szombaton: 8–12

Posta
Bicske, Kossuth tér 4.  
T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, pén-
tek: 8–17
Szerda:  8–18, Szombat:  8–11

Gyepmesteri feladatok  
Tuncsik József: 20/972-8231  
Kincses Imre: 70/626-7378

www.bicske.hu
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