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TABLÓKBA ZÁRT FŐNEMESI SORSOK

I

stenszéke, Bolondvár, Mentsvár, Szellemvár, a Béke Háza, Egy hold erdő, A nép nevében, Fosztogatók, Viszszatérés. Csak néhány azok közül a címek közül, amelyek láthatók a Tiltott magyar kastélyok - Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében című multimédiás vándorkiállításon. A tárlatot a Bicskei Kultúrkúriában szeptember 17-én nyitotta meg Bálint Istvánné polgármester.

- A határon túli magyarság, különösen erdélyi testvéreink
mindig különleges helyet foglaltak el a szívemben. Hiszem,
hogy nem vagyok ezzel egyedül itthon, Magyarországon. Elképesztő erő és kitartás kellett és kell ma is ahhoz, hogy szülőföldjükön megmaradjanak magyarnak. Különösen, ha nemesi,
főnemesi, történelmi családok sorsát, életútját nézzük, hiszen
tőlük elvették az örökségüket, gyakorlatilag az életüket. Az
utódok, a leszármazottak, fiatal, tetterős emberek, akik nem
adták föl, most jóvátételért küzdenek, perelnek, és a szülőföldjükre visszatérve próbálnak boldogulni – hangsúlyozta a
városvezető.
A kiállítást Major Anita és Margittai Gábor, a Külső Magyarok Kisebbségkutató és Médiaszolgáltató Kft. tulajdonosai
szervezték és építették. A megnyitón elhangzott, hogy a tárlat nem egy múltba révedés, hiszen most zajló perekről, folyamatos harcról is szól.
- Azt akarjuk megmutatni, hogy az elcsatolt területeken élő
magyarokat, velük együtt a társadalmi elitet is elcsatolták.
Kettős kisebbségbe szorultak, magyarként és főnemesként
is tönkretették őket, földjeiket, kastélyukat elvették. Romániában van lehetőség arra, hogy az államosított ingatlanokat,
ingóságokat visszapereljék az államtól, s ezt sok család leszármazottai meg is teszik.

A tablók erdélyi történelmi családok (például Bánff y, Bethlen,
Mikes, Kemény, Apor) kálváriáját mutatja be, de nem csak a
kastélyokra, kúriákra fókuszál, hanem az azok mögötti sorsokat, szenvedő embereket is bemutatja – mondta el Margittai
Gábor.
De, arról is beszélt, hogy a magyar állam sok esetben támogatja az erdélyi kastélyok visszaszerzéséért indított pereket,
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mert ha sikerül birtokon belülre kerülni, ezek a történelmi
épületek szellemi és gazdasági centrumként működhetnek
az ottani magyarság számára. Megjegyezte: Magyarországon
nincs erre lehetősége az arisztokráciának, mert itthon nem
született jóvátételi törvény.
A rendezvényen jelen volt egy híres erdélyi arisztokrata család
leszármazottja, Ugron Zoltán is, akit leginkább Mány polgármestereként ismernek az emberek. A falakon elhelyezett tablókat nézegetve mindössze annyit mondott: nem az a kérdés,
hogy a fotókon látható kastélyok közül melyikhez van köze
felmenőimnek, hanem az, hogy melyikhez nincs. Megjegyezte, hogy a képeken Ugron-kastélyok nem láthatók, pedig azok
is hasonló sorsra jutottak. Elmesélte, hogy nagyapja a három
kastélyuk közül egyet azelőtt eladott, hogy a román állam elvette volna. Azok közül, amelyiket elvették, az egyiket a családi alapítványuk már visszavásárolta, a másikért perelnek, s
az ügy már Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bírósága
előtt van. Mint ahogy a tablókon látható kastélyok közül jónéhány.

www.bicske.hu

BÁLINT ISTVÁNNÉ
polgármester

Megújult a Bicskei Televízió

ELŐZZÜK MEG A VÍRUST!

A

z új típusú koronavírus-járvány második hulláma
visszavonhatatlanul ideért. A tavaszihoz képest
most elsősorban a fiatalok fertőződnek meg, magas
a napi esetszám és a vírus ezúttal is jelentősen átalakítja, megváltoztatja a mindennapjainkat, de öszszefogással, fegyelmezettséggel, sok-sok odafigyeléssel megelőzhető, hogy ne kelljen az oktatási- és
köznevelési intézményeket, a gyárakat, üzemeket,
boltokat bezárni. Bicske sem kivétel, a vírus itt is támad.
Szeptember 5: Bálint Istvánné polgármester arról tájékoztatott, hogy a városban két regisztrált fertőzött volt, velük
együtt tizenkét bicskei volt házi karanténban. Bár országosan
csak október elsejétől kötelező, Bicskén már szeptember elejétől homlokhőmérőzés után léphetnek be a gyerekek az óvodákba, iskolákba.
Szeptember 9: Pozitív lett a koronavírus tesztje a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola egyik 5. osztályos tanulójának. Az
érintett diák szeptember 3-án volt utoljára iskolában. Az iskola
vezetése azonnal értesítette a szülőket, a teljes osztályt elkülönítették, majd hazaküldték.
Szeptember 13: Bicskén négy igazolt koronavírus fertőzött
volt, egy személyt kórházban ápoltak, tizenhárman pedig házi
karanténban voltak. A város intézményei a tavasszal bevált
struktúra szerint látják el feladataikat, így biztosítható Bicske
működése.
Szeptember 22: A városban nyolc regisztrált fertőzött volt,
24-en hatósági házi karanténban voltak. Az önkormányzat
még alaposabban tisztítja a közterületeket, fertőtleníti a buszmegállókat, míg az Egészségügyi Központban továbbra is zsiliprendszerű beléptetés van.
Szeptember 23: Elhunyt egy bicskei lakos, akinek a koronavírus tesztje pozitív lett. Az önkormányzat minden intézményében kézfertőtlenítőket helyezett ki. Az Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ munkatársai ismét
várják azok jelentkezését, akiknek segítségre van szükségük.
Telefonon a +36-22/412-367-es telefonszámon, e-mailben a
kapcsolatkozpont@bicske.hu címen érhetők el.

Régóta esedékes adósságot sikerült most törleszteni. Egy
modern, a XXI. század kihívásainak, elvárásainak is megfelelő új televízió született, amely rólunk és nekünk szól.
Arculat, tematika, a történetek feldolgozásának és közvetítésének módja is emberközeli, színes és érdekes. Hosszú
évek óta vártunk már erre, hiszen mindenkit érdekelnek a
helyi hírek, a helyi történetek. Kedden és csütörtökön híradóval, tematikus és közéleti magazinokkal várnak minket, nézőket. Minden, ami városunkban történik, megjelenik a képernyőn és követhető. A szokásos beszélgetős
portré- és sport műsor is maradt, ahogy eddig is. Azt gondolom, Bicske lakosai végre büszkék lehetnek a saját televíziójukra és egy újabb információ forrás áll a rendelkezésükre, hogy tájékozódhassanak. Hosszas tárgyalások és
megbeszélések után sikerült elérni, hogy a UPC mellett a
Telekom kínálatában is megtalálható a Bicske TV, ami azt
jelenti, hogy gyakorlatilag minden háztartásban fogható,
csak meg kell keresni.
Most, amikor a koronavírus-járvány második hullámával
küzd az ország, és mi is, itt Bicskén, még inkább felértékelődik a televízió, mint közösség összetartó-és formáló
eszköz jelentősége. Bár a gazdaság működik, az iskolák,
óvodák elindultak, az életünk továbbra sem a régi. Egyre
szigorúbb szabályok lépnek életbe, ismét határzár van,
hőmérőzünk az intézményekben és egyre több helyen
kötelező a maszk viselése. A vendéglátó egységek este
23 órakor be kell, hogy zárjanak és javasolt a nagyobb
rendezvények, összejövetelek elhalasztása. Mindez a mi
érdekünkben történik, hiszen az emberek egészségének
védelme most a legfontosabb. A legtöbb fertőzött a tavaszitól eltérően most a fiatalok közül kerül ki, de, ha ők nem
vigyáznak, könnyen átadhatják a fertőzést az idősebbeknek, a szülőknek, nagyszülőknek. Éppen ezért azt kérem,
hogy a megelőzés érdekében mindenki fokozottan figyeljen másokra, felelősek vagyunk egymásért.
A helyzetre való tekintettel a Szent Mihály-napi rendezvény is elmaradt, sajnos, idén. Szomorú ez, minden bicskei számára. De, reménykedjünk abban, hogy jövőre már
minden visszatér a normál kerékvágásba és a közösség
ereje, az együttlét öröme is felértékelődik.
Erről és sok más érdekességről olvashatnak a mostani
lapszámban, amely közérdekű információkkal, érdekes
beszélgetésekkel, történetekkel várja Önöket.
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EGY IGAZ EMBERRE EMLÉKEZTÜNK

A

járványügyi előírások betartásával telt ház
előtt zajlott a Petőfi Művelődési Központ
dísztermében Tabódy István atya halálának 20.
évfordulójára szervezett emléknap.

Ludovikán végzett, huszárkapitányként harcolt a doni csatában,
majd a JóIsten szolgálatra hívta és a teológia
elvégzése után pappá
szentelték. Bicskén is
szolgált, egészen a haláláig.
Burbela Gergely plébános hangsúlyozta,
hogy Tabódy István
atya szerepe, szeretete
a város és a közösség
iránt nem volt kétséges. Életében megmutatta a hit és remény erejét, tanulni lehetett tőle.
Bálint Istvánné polgármester azt mondta: furcsa érzés, hiszen olyan, mintha Tabódy István mindig köztünk lenne,
mintha most is mosolyogna ránk, onnan föntről. Ahogy
egész életében tette, még a legnehezebb helyzetekben is,
hiszen megjárta az internáló táborokat és koholt politikai vádak miatt a legtöbb magyarországi börtönt.
- Soha nem tört meg, nem kötött alkut, egykori huszárkapitányként egyenes gerinccel, bátran állt ki a hite mellett. Sokan ma is
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csak tanulhatnának tőle – emelte ki a városvezető, aki felidézte, hogy Tabódy 1987-ben lett Bicske plébánosa.
Kiváló külföldi kapcsolatainak köszönhetően sikerült felújítania Bicske templomát, fontos volt neki
a város gyarapodása,
ő az újraalapítója a
Szent László Általános Iskolának. És
mindezek
mellett
neki és Pallavicini
Frigyes őrgrófnak köszönhetően jött létre,
a máig is élő és működő testvérvárosi kapcsolat Altshausennel.
- Ma is hiányzik az a derű, optimizmus és életöröm, ami a sajátja volt, amit nem sajnált egyikünktől sem. Ingyen osztogatta,
az Úr kegyelméből. Hálásak lehetünk a Mindenhatónak, hogy

www.bicske.hu

személyesen ismerhettük
és részesülhettünk az áldásból, amit az élete, személyisége, példája jelentett – mutatott rá Bálint
Istvánné.
Tessely Zoltán országygyűlési képviselő úgy vélte, a kommunista diktatúra és a szélsőbal bukását nem mások okozták, mint a Wittner Máriák, Rácz Sándorok és Tabódy
Istvánok. Hitvallásuk, kiállásuk, határozottságuk morzsolta fel
a kommunista elnyomás erejét – tette hozzá.
Éhmann Gábor történész, Tabódy életének kutatója az egykori plébános életét nagy részletességgel bemutató előadásában kiemelte: Tabódy István katona és pap volt, ezek
annyira összekeveredtek életében, hogy nem is lehet szétválasztani. Jól jellemzi életútját, hogy összesen 6896 napot töltött börtönben és internálótáborban, ami a második legtöbb
a magyar katolikus papok között.
A rendezvény a Szent László Általános Iskola tanulói és a
szintén Tabódy közreműködésével alakult 188. Shvoy Lajos
cserkészcsapat műsora után az iskola falán elhelyezett em-

léktábla és a katolikus templomkertben álló szobor megkoszorúzásával zárult. Az emléknap azonban ezzel nem ért
véget, hiszen egy busznyi bicskei utazott el Révfülöpre, ahol
az ottani templomban szentmise következett Tabódy lelki
üdvéért, majd a helyi temetőben található sírjánál rövid emlékezés zárta a szombati napot. Hétfőn a Fiatalok Házában
mozgóképen is megidézték Tabódy István életét, ahol levetítették a Sarokba szorított az Isten című filmet.

BÚCSÚZUNK FENYVESI ENDRÉNÉTŐL
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Fenyvesi
Endréné, Éva néni, Bicske tiszteletben álló pedagógusa
77 éves korában 2020. szeptember
1-jén elhunyt. Fenyvesi Endréné,
született Beksi Éva általános iskolai
tanulmányait Szomolyán, középiskolai éveit pedig Mezőkövesden,
a Szent László Gimnáziumban végezte. Éva néni az Egri Ho Si Minh
Tanárképző Főiskolán (mai Eszterházy Károly Egyetem) diplomázott
1965-ben biológia, földrajz és rajz
szakon, 2001-ben pedig másoddiplomát is szerzett az Iparművészeti
Főiskolán .Első munkahelye az Encsi
Zrínyi Ilona Általános iskola volt. Itt
ismerkedett meg férjével, Fenyvesi
Endrével, akivel 1966-ban házasságot kötöttek. Gyermeke, Tamás
megszületése után, a GYES mellett,
1970-ig még tanított a Borsod megyei városban. A pedagógus házaspár 1970-ben Vértesacsára költözött, ahol Éva néni férjével együtt a helyi általános iskolában kezdett el dolgozni.

1973-tól rövid ideig a Verebi Általános Iskolában is tanított délutánonként. Bicskére 1973 nyarán költöztek. Fenyvesi Endréné 35 évig tanított a 2. sz.
Általános Iskolában, innen is vonult
nyugdíjba 2008-ban. Általános iskolai munkája mellett 1975-től óraadó
tanárként heti egy alkalommal rajzot
és művészettörténetet is tanított a
Vajda János Gimnáziumban. Fenyvesi
Endréné nyugdíjba vonulásakor „Kiemelkedő Munkáért” kitüntetést kapott Bicske Város Önkormányzatától
az oktatás területén huzamos időn át
végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. Családján kívül (férje, fia és két
unokája, Barnabás és Tamás Balázs)
gyászolják barátai, volt munkatársai,
tanítványai és ismerősei. Fenyvesi
Endrénét Bicske Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Temetése
2020. szeptember 11-én, 14 órakor
volt a bicskei katolikus temetőben.
Nyugodjék békében!
Bicskei Újság
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BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Nyilvános képviselő-testületi ülést tartottak
szeptember 30-án, a Városházán.
A polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a képviselők, a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére az addig társadalmi megbízatású
Csörgöl Ákost főállású alpolgármesterré választották.
Módosították Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését, az előirányzatok főösszegét 126,1 millió forinttal növelték mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.
Megszüntették a képviselők az Ónodi Szabó Lajossal kötött
állandó főépítészi szerződést és a jövőben főépítészi véleményezéssel ellátandó feladatokhoz eseti jelleggel, költséghatékonyabb módon, szintén megbízási szerződés keretében
foglalkoztat majd az önkormányzat egy főépítészi feladatok
ellátásához előírt képesítéssel rendelkező személyt.

Eredményt hirdettek a Galagonyás-dűlőben kerékpárút építé
sére kiírt közbeszerzési eljárásban, a kivitelezési munkákat az
Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. nyerte el nettó 87,2 és 53,1
millió forint értékben.
Ahogy minden évben, így az idén is döntött a képviselő-testület a rászorulók megsegítésére tűzifa beszerzésről.
Döntöttek az intézményi földgáz- és az árambeszerzés eredményéről is, így földgáz tekintetében közel 10 millió forintot,
a villamos-energia tekintetében több mint 16 millió forintot
takarít meg az önkormányzat.
Támogatják 2021-ben is a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását, ezzel Bicske idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A testület határozott arról is, hogy a Táncsics utca végén található út a Határ utca elnevezést kapja.

TERÉZ ANYA NEVÉT VISELI A JÖVŐBEN A BICSKEI KARITÁSZ

T

izenötödik születésnapját ünnepelte szeptember 13-án a bicskei önkéntesekből álló katolikus karitász a
Fiatalok Házában. Az ünnepségen bejelentették, hogy mostantól Szent Kalkuttai Teréz anya nevét viseli
a csoport.
A hálaadó szentmisén jelen volt az egykori alapító, Tóth Tamás atya is. Az imát követően Burbela Gergely SVD plébános bejelentette a név felvételét, majd Bálint Istvánné polgármester köszöntötte a csoportot, méltatta munkásságukat,
önzetlenségüket és minden körülmények között tetten érhető tenni akarásukat, végül köszönetet mondott mindenért,
amit az elmúlt években Bicskén a nehéz sorsú családokért
tettek. Az ünnepség zárásaként Sági Ferencné karitászvezető és Burbela Gergely adott át okleveleket a karitászban
dolgozó önkénteseknek, majd Tóth Tamás megnyitotta a tizenöt évet felölelő fotókiállítást, amely a „Cselekvő szeretet”
címet kapta. A két hétig a templom oratóriumában, két hétig
a városháza aulájában megtekinthető tárlat négy témakört
dolgoz fel: Karitász munka, Karitászosok lelki élete, Őrangyal
Klub, Zarándoklatok.
Az ünnepség után Sági Ferencné karitászvezető, vagy ahogy
mindenki ismeri Bicskén, Babi néni idézte fel a megalakulásuk
körülményeit. Mint mondta, az akkori plébános, Tóth Tamás
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atya kérte meg arra, vállalja el a csoport vezetését. Fogalma
sem volt, miért rá esett a választás, de az atya csak annyit
mondott, tudni fogja. Úgy emlékezett, hogy előtte egyszer a
templomban egy hajléktalannak adott ruhát, ennyi előzménye volt a felkérésnek.

www.bicske.hu

- Ezek után három hónapom volt
felépíteni a csapatot, szeptember
12-én megalakultunk. Segítőket
kerestem először, mindenkitől
azt kérdeztem, akarnak-e velem
dolgozni. Végül tizenegyen csatlakoztak. Eleinte uniós élelmiszert
osztottunk, ehhez nehéz sorsú,
rászoruló családokat kerestünk,
ebben sokat segített nekünk a
városban működő családsegítő
szolgálat. Máig is létezünk, csak a
működési helyünk változott, a feladat nem: nehéz sorsú, önhibájukon kívül bajba került embereket
és családokat segítünk. Mindenkinek segítünk. Ha éhes valaki enni
adunk, ha ruhátlan ruhát adunk,
ha fázik, takarót adunk – foglalta
össze a tizenöt évet Sági Ferencné.
A karitászvezető a fotókiállítással
kapcsolatban elmondta, szerette volna emlékbe adni azoknak, akik a kezdetek óta vele dolgoznak. Amikor megalakultak, ötven-hatvan évesek voltak, ma már a legidősebbek

nyolcvan felett vannak, s rengeteget dolgoztak az évek során.
A tárlaton helyet kapott az Őrangyal Klub is, amely éppen
most hét éves, tehát azt is megünnepelték.

TÓTH TAMÁS ATYA:
- Nem az én ötletem volt, 15 évvel ezelőtt Spányi Antal püspök atya adta ki a rendelkezést,
hogy minden egyházközségben meg kell alakítani a karitász csoportot. Őszintén mondom,
először azt sem tudtam, hogy ez micsoda. Babi nénit hívtam, hogy ötöljünk ki valamit, mert
muszáj. Érdekes, hogy nem egy belső indíttatás volt, hanem egy hivatalos felkérés és ebből
született a csoda. Parancsot teljesítettünk és kegyelmek születtek belőle. Amióta elmentem
Bicskéről és egyáltalán a 15 év alatt, micsoda dolgok váltak valóra! Most is csak csodálkozom
folyamatosan.
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HURRÁ, ISKOLA!

R

itkán hallani ilyen mondatot a gyerekek szájából. Azonban most, hogy hathónapnyi szünet után, szeptemberben végre ismét beülhettek az iskolapadba, ezt is megéltük. Legalábbis az általunk megkérdezett
tanulók örültek a viszontlátásnak, a normális keretek között zajló oktatásnak.

Éhmann Anna, a Szent László Általános Iskola hetedikes diákja is így nyilatkozott.

Vártad-e az iskolakezdést, a személyes találkozást
az osztálytársakkal,
tanárokkal, az iskolával a "hosszú nyári
szünet" után?
- Természetesen. Nyár
vége felé már nagyon
örültem volna, ha hat
hosszú hónap után újra
iskolába járhatok. Hiányzott a diákélet, a suli
és bár néhány osztálytársammal találkoztam
a nyár folyamán, jó volt
megint velük lenni. Szerettem volna újra a barátaimmal játszani, új ismeretekkel gyarapítani a tudásomat
és versenyekre járni.

Mennyire volt nehéz hozzászokni az új rendhez
(maszk, távolságtartás, korlátozások) az iskolában?
- Nem volt olyan nehéz, mint vártam, mostanra már szinte
megszoktam. Nálunk nagyon komolyan veszik a járványügyi
előírásokat. Az iskolában igyekszem minél jobban betartani
az intézkedéseket, bár előfordult már, hogy kis híján maszk
nélkül mentem iskolába, vagy elfelejtettem, hogy nem veregethetem vállon, ölelhetem meg a barátaimat.

Mi a legnagyobb változás az előző tanévhez képest?
- A korlátozások. Néha egészen úgy tűnik, mintha minden a
normális kerékvágásban menne, aztán eszembe jut, hogy
fertőtlenítenem kell a kezemet és az ügyeletes tanár mindig
megméri a lázamat, amikor bejövök a suliba, hogy a folyosón
maszkot kell viselnem, nem mehetek át a többi osztályba és
tilos megkínálnom a barátaimat a müzlimmel.

Melyik változata tetszett jobban az oktatásnak, az
online vagy a személyes?
- A személyes. Könnyebben megértem a tananyagot, ha élőben hallom a tanáraim magyarázatát. Nagyobb a motiváció,
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szívesebben tanulok, ha látom, hogy nem csak nekem kell
megmérkőznöm a feladatokkal. Az online oktatás alatt valahogy kiszaladt a kezeim közül az idő és nem egyszer megtörtént, hogy a Microsoft Teams értekezlet hívására keltem.
Lehangoló volt egész nap a gép előtt ülni úgy, hogy nem találkozhattam személyesen a barátaimmal.
Tolnai Zsófia a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 4.c osztályába jár. Ő is kifejezetten várta, hogy újra átléphesse az iskola kapuját.
- Igen, már nagyon
hiányzott az iskola! Azt is vártam,
hogy végre ne csak
telefonon tudjunk
beszélgetni a többiekkel, hanem élőben, személyesen
is együtt tudjunk
nevetni.

Mennyire zavaró
például a maszkviselés az iskolában?
- Őszintén szólva, kicsit fura, hogy a folyósokon, a mosdóban nem kötelező
ugyan, de ajánlott
maszkot
hordanunk.

Mi a legnagyobb változás az előző tanévhez képest?
- Kevesebbet halljuk Győrff y Pált a tévében… Illetve, azt vettem észre, hogy a legnagyobb változás a különóráknál van.
Idén nincsen annyi különóra, mint tavaly szeptemberben volt.

Online oktatás vagy személyes? Melyik változat tetszik jobban?
- Természetesen a személyes sokkal jobb. Legalább is nekem
egyszerűbb az a fajta tanulás, amikor a tanító néni leírja a táblára és szóról-szóra elmagyarázza az anyagot.

www.bicske.hu

A TANULÁSBAN ÉS A SPORTBAN IS JELESRE VIZSGÁZTAK

A

z idei évben hárman vehették át Bicske polgármesterétől, Bálint Istvánnétól a „Jó tanuló, jó sportoló"
díjat. Mindhárman kiválóan teljesítettek az iskolapadban (illetve a karantén időszak alatt online formában) és kiváló eredményt értek el saját sportágukban is, a díjat azonban rendhagyó módon, csak az új tanév
eleján vehették át. Alábbiakban őket mutatjuk be.
Nagy Natasa a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, éppen előző lapszámunkban írtunk
róla, hiszen tehetségét támogatásra érdemesnek ítélte a
bizottság, így jogosulttá vált az önkormányzat pénzügyi
támogatására. Natasa tanulmányi eredményeket tekintve mindig a 4,5-es átlag felett volt, az iskolában rendszeresen részt vesz tanulmányi versenyeken matematikából
és a magyar tantárgyakhoz kapcsolódóan, továbbá az
iskolai közösség munkájában is aktív.
Az ifjú reménység hat éve úszik Agyagási Ákos úszóoktatónál a Bicskei Tanuszodában. Több bicskei úszóversenyen első helyezést ért el és a diákolimpia megyei
döntőiben is rendre dobogós volt. Sőt, 2020-ban megnyerte a megyei döntőt, s készülhetett az országos megmérettetésre, de a koronavírus közbeszólt. Elszántságát
ismerve, ha jövőre nem jön közbe semmi, úszni fog az
országos fináléban.
Sárközi Flóra szintén a Csokonai tanulója, nyolcadikos.
Tanulmányok terén kevés kivetnivalót találni teljesítményében, hiszen a felső tagozatot eddig minden évben
kitűnő bizonyítvánnyal zárta. Ezen kívül egyéni és csapatversenyeken indul,
alsó tagozatban sorra nyerte az iskolai és
körzeti szavaló versenyeket, színjátszásban
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Flóra négy éves kora
óta sportol. Úszással
kezdte, majd iskolásként
kosárlabdázni
kezdett. Ma igazolt versenyzője a Kiss Lenke
Kosárlabda Akadémiának, de a kosárlabda
mellett, atlétikában és
úszásban is képviseli
iskoláját a diákolimpiákon. Az előző tanévben

a Pityke Nemzetközi Kosárlabda Kupán csapatával első
lett, őt pedig a torna legértékesebb játékosának választották. Emellett együttesével az országos bajnokságban
a legjobb 16 közé jutott, a B33 diákolimpián iskolai színekben országos döntőbe került.
Pénzes Hunor is a Csokonaiba jár, ötödikes. Tanulmányi
eredményei kapcsán nincs oka szégyenkezni, mivel bizonyítványában szinte minden évben csak jelesek sorakoznak.
Hunor az ICT Europe Pilots kosárlabdacsapat meghatározó játékosa, szorgalmasan jár edzésekre, amelynek
eredményeként edzői a korosztályánál eggyel idősebb
csapatban is bevetették már. Csapatával ebben az évben az országos bajnokságban igen szép eredményt
értek el. Hunor azonban nem csak a kosárpalánkok környékén teljesít nagyszerűen, hanem más sportágakban
is jeleskedik. Az előző tanévben megyei döntőbe került
mellúszásban, korábban a Kindersport váltóversenyen
országos második helyezett csapat tagja volt, a diákolimpiai váltóversenyben megyei ötödikek lettek, de győzött mellúszásban is a Bicskei Napok úszóversenyén.
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SZOLNOKI TAMÁS 41. TANÉVÉBEN
IS DERŰSEN TEKINT A JÖVŐBE

L

épten-nyomon sem találni olyan egykori vagy jelenlegi
csokonais diákot, akinek be kellene mutatni az Év pedagógusát, vagyis Szolnoki Tamást. TANÁREMBER csupa nagybetűvel, aki egyszerűen csak teszi a dolgát fáradhatatlanul, fiatalosan, mindig megújulásra készen, 1980 óta…
Miért lett egy mérnök emberből a tudását tanórákon átadó pedagógus?
- Első generációs értelmiségi vagyok, a szüleim kétkezi munkások voltak. Arra neveltek, hogy tanuljak szorgalmasan. Tanulmányaim során mindenféle tanárral találkoztam, de ők is
arra ösztönöztek, hogy tanuljak. Egyáltalán nem készültem
tanárnak, meg aztán, sokkal jobban hangzik, férfiasabb az,
hogy általános gépész, üzemmérnök, mint az, hogy tanár!
A diploma megszerzése után néhány hónapot dolgoztam Budapesten műszaki ellenőrként a Gyermekélelmezési Vállalatnál, de ennyi is
elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, nem
ez az én utam. Kapóra jött, hogy Bicskén technika szakos tanárt kerestek.
Tehát a gyermek maradt, csak nem
élelmezés, hanem tanítás. 1980-ban
kezdtem el dolgozni az akkori 1-es iskolában, és ez a 41. tanévem. Közben
természetesen elvégeztem a tanár
szakot, több számítástechnikai képzést, kosárlabda-játékvezető képesítést is szereztem, a minőségirányítási ismeretek segítségével
beledolgoztam magam a Comenius partnerközpontú működést biztosító modellbe.

Ön nem csak a tantermekben aktív, hanem azokon
kívül is sok mindent szervez. Említene néhányat,
amelyek közel állnak a szívéhez?
- Valóban sok minden érdekel, például a sport. Pályám kezdetén labdarúgó szakkört vezettem, később hosszú évekig
szerveztem a Rákóczi-kupa – foci kispályás diákolimpiai selejtező – körzeti fordulóját. A kerékpározás is fontos az életemben – a mai napig így járok dolgozni -, ezért a gyerekeket sokszor felkészítettem kerékpáros ügyességi versenyekre, ahol
a KRESZ ismeretek is fontos szerepet kaptak. Régebben még
katasztrófavédelmi versenyeken is indítottam csapatokat,
ami megfelelő erőnlétet kívánt az elméleten túl. Sakkozni is
szeretek, erre iskolanapokon vagy egy osztály klubdélutánon
van lehetőség. Kedvenc időtöltésem a horgászat, a Barátság
Horgászegyesület elnökségi tagjaként én szervezem a gyermek-horgászversenyeket. Emellett aktív szervezője voltam
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sporttáboroknak, zánkai táboroknak, erdei tábornak Altshausenben és Rétyen, legutóbb pedig az Erzsébet napközis
tábornak.
A technika tantárgy kevés lehetőséget ad a tehetséggondozásra, pedig ezt is nagyon fontosnak tartom, ezért igyekszem
kihasználni minden kínálkozó lehetőséget. Ösztönzöm a gyerekeket, hogy vegyenek részt minél több iskolai versenyen.
Egyik kedvencem a Jonatán akadályverseny, ami az olvasóvá nevelést
szolgálja, s büszke vagyok arra, hogy
az osztályomból mindig szinte minden tanuló részt vesz rajta.

Mire a legbüszkébb hosszú pályafutása során?
- Nehéz kérdés, egyet nem is tudok
mondani. Büszke vagyok arra, hogy
41 éve ugyanazon a munkahelyen
dolgozom. Nagy dolognak tartom azt is, hogy 5 évvel ezelőtt
vállaltam a minősítést a Pedagógus II. fokozat eléréséért és 100
százalékot kaptam. Büszkeséggel tölt el, ha sikerül átadnom a
gyerekeknek a „zöld szemléletemből” valamit: papírgyűjtés,
túrák, természetvédelem, madáretető készítés, PET-palack
zsugorítás, egészséges táplálkozás. Most legutóbb a Passzold
vissza tesó! akció meghirdetése az iskolában, amely során
használt mobilokat gyűjtünk azért, hogy a belőlük kinyert
anyagokat újrahasznosítsák.

Úgy tudom, hogy már nyugdíjas korú, de nem vonult még nyugdíjba. Mik a tervei a jövőben?
- Terveim?! Hosszú távra tervezek! De nagy váltásban nem
gondolkodom. Tanítani, amíg szellemi és fizikai állapotom
megengedi. Szerencsére ezt az iskolavezetés is így látja, hiszen néhány évvel ezelőtt megbíztak a fizika tanításával, így
az utóbbi években fizikavázlatokkal, kísérletekkel, digitális
tananyag gyűjtésével pallérozom az elmém. A tanítás mellett
a kapcsolatok ápolása – család, barátok, ismerősök – teszi azt
lehetővé, hogy derűsen tekintsek a jövőre.

www.bicske.hu

NÉMETHNÉ GLOSZAUER MÓNIKA:

SZÍNES, FELELŐSSÉGTELJES PÁLYA A MIÉNK

N

émethné Gloszauer Mónika „Bicske Város 2020. évi Oktatás- és Művelődésügyért" kitüntetésben részesült, a megszokottól eltérően nem a tanév végén, hanem az új tanév elején.
tanulunk, olvasunk, hogy gyermeki
kíváncsiságukat kielégítsük, ápolónővé válunk és sebet gyógyítunk,
megszereljük az elromlott játékokat,
sokszor lehetetlen dolgokra keresünk megoldásokat.

Mennyit változott a feladata az
évek alatt, amit az óvodákban
töltött?

Mit szólt a városi elismeréshez?
- Őszintén meglepődtem. Nagy elismerés egy óvodapedagógusnak, megkoronázza a közel 33 évi munkámat. Igazolja,
hogy nem csak a csillogó gyermeki szemek, a szülők hálás
mosolya, a kollégák, az óvodavezető dicsérő szavai, de a város
is elismeri munkámat. Szeretném, ha minden pedagógus társam egyszer részese lehetne ennek az elismerésnek.

Mikor döntötte el, hogy óvodapedagógus lesz és
miért döntött a szakma mellett?
- Emlékeim szerint, mindig is gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni. Végül az óvónői pálya mellett döntöttem és a mai
napig sem bántam meg. Csodálatos látni, ahogy a csöppnyi
háromévesből nagy, iskolába készülő hétéves lesz és ezt az
utat együtt bejárni, a legszebb dolog számomra. Az óvodai
búcsúztatón, az elsősök évnyitóján a szülők mellett én is mindig büszkén állok, hiszen részese lehettem ennek a csodás
fejlődési időszaknak.
Változatos, színes, felelősségteljes pálya a miénk. Nincs két
egyforma nap, erről a gyerekek gondoskodnak. Nemcsak
óvónők vagyunk, kicsit a gyerekek anyukájává is válunk. Szeretjük őket, ápoljuk, ha betegek, vigasztaljuk, ha szomorúak,
bohócok, színészek leszünk, hogy felvidítsuk kis lelküket,

- A feladat ugyanaz, mint pályám
kezdetén, az óvodáskorú gyermekek
óvása, nevelése, tanítása, az iskolára
való felkészítése. Ami változott, az
a gyermekek érdeklődési köre, motiválhatósága. Amíg régen egy felolvasott mese el tudta varázsolni a
gyerekeket, azt most a digitális világ
teszi. De nem adjuk fel, ismerjük, tudjuk az olvasott mese varázsát, eközben persze haladunk e korral is. Az óvodák ajtaján
is kopogtat a digitalizált világ, így be-be engedjük a gyerekek
nagy örömére, természetesen igényesen válogatva az anyagokban és a megfelelő egyensúlyt is megtartva.
Ez csak egy példa volt. Természetesen sok szakmai változáson is keresztülmentünk a három évtized során. Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket, megismerjük, tanuljuk,
gyakoroljuk, beépítjük napi szinten. Egy életen át tartó tanulást is választottam ezzel a pályával. Folyamatosan képezzük
magunkat, új módszereket, gyakorlati tudást szerzünk, ami
szükséges a változó világban. Sosem gondoltam volna, hogy
számítógépen keresztül tartom majd a kapcsolatot a gyerekekkel, mint tavasszal a digitális oktatás során.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
- Hogy milyen terveim vannak? Viccesen szoktam mondani:
az, hogy nyugdíjba menjek. Komolyra fordítva, terveim szerint továbbra is maradok a pályán, amit szeretek. Részt veszek
a városi rendezvényeken, felkéréseken, képzem magam tovább, segítem a pályakezdő kollégákat. Nem utolsósorban,
sok-sok időt szeretnék tölteni a családommal, gyermekeimmel, és az unokáimmal.
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ORSZÁGOS ELISMERÉS EGY BICSKEI FIATAL
GAZDÁNAK

A

bicskei Horváth János Koppány nemrégiben országos elismerésben részesült, mint
ifjú gazda és őstermelő. A Magyar Piac Szövetkezettől és az Agrárminisztériumtól átvehette az egykor Mányon tevékenykedő, néhai Bokodi Sándor tiszteletére alapított díjat. A
díjazott szerint ugyannyira megérdemelte volna az elismerést családja minden tagja, mint ő,
mert nélkülük nem tudná elvégezni azt a munkát, amit az állattartás és a gyümölcsös kíván.

- Olyan ez, mint bármely csapatsportág,
lehetek én egymagam
nagyon ügyes, de társak nélkül egyetlen
meccset sem nyernék
meg. Ugyanígy van ez
esetemben is, hiszen
a család minden tagja alaposan kiveszi a
részét a mindennapi
munkából: a két nagymama, édesanyám,
édesapám, anyósom,
öcsém és a feleségem.
Nélkülük nem tudnék
egyről a kettőre jutni –
mutatott rá Horváth
János Koppány, aki
nagyon meglepődött, amikor a szövetkezet elnöke,
az óbarki Konrád Istvánné felhívta és részletes önéletrajzot kért tőle, majd meginvitálta a budapesti
díjátadóra. Meglepődött a díjon, nagy örült neki
és megtisztelve érezte magát. Mint mondta, ugyan
idősebb Bokodi Sándort nem ismerhette, de fiával jó
kapcsolatot ápol.
- Szabad tartásban
tyúkokat és fürjeket nevelek, illetve
kis számban, inkább
hobbi szinten nyulakat tartok. Eddig főleg a tojástermelésre
koncentráltam, idén
elkezdtem
különlegesebb fajtákkal foglalkozni. Az egyik a
dél-amerikai aracuana tyúk, amely világoskék, türkizkék színű
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tojást tojik, és a tojások beltartalma a nálunk ismert
tyúktojásénál jóval szegényebb koleszterin tartalmú. A
másik a „tyúkok Lamborghinije”, az Ayam Cemani névre
hallgató tyúkfajta, amely a tollától a tarajáig koromfekete, sőt a húsa is fekete. Érdekes, hogy a tojása viszont
nem különbözik a házi tyúkétól. Ezek néhány hete keltek
ki, magam is kíváncsi vagyok, mekkora érdeklődés övezi
majd – mesélte az ifjú, kétgyermekes gazda.
Horváth János Koppány megemlítette, hogy éttermekbe még nem szállít be, egyelőre nem képes
akkora mennyiséget
előállítani és a beszállításhoz nagyon szigorú
előírásoknak kellene
megfelelni, ami jókora
befektetést igényelne.
Úgyhogy maradnak a
nívósabb fővárosi termelői piacok, delikáteszek és csomagolás
mentes boltok, ahol
hatalmas keletje van
portékáinak. Nem csak
a tojásoknak, hanem
a gyümölcsöknek és a
különböző dióból készült étkeknek, mint
a karamellizált dióbél vagy a diós pesto,
amelyet szezonálisan
bazsalikommal, paradicsommal és medvehagymával bolondít meg. Legújabb alkotása a zölddió lekvár és a zölddió befőtt,
ami hamarosan a veők elé kerül.
Amikor nincs piac, naponta 3-4 órát igényel az állatok ellátása, ezen kívül a gyümölcs- és dióültetvény is
igényli a törődést. Ettől függetlenül szeretné bővíteni
az állatállományt, de ahhoz már egy tanya kellene,
akkor egy helyen lenne minden. Ám ez egy hosszabb
folyamat, egyelőre csak terv szinten létezik.
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BICSKEIEKRŐL BICSKEIEKNEK

H

osszú-hosszú évek után egy teljesen új arculattal, színes
hír-és magazinműsorokkal, modern technikai háttérrel
folytatja a Bicskei Város Televízió. Az első adást szeptember
14-én sugározta a televízió. Nagy öröm, hogy mostantól az
egész városban látható lesz a műsor, köszönhetően annak,
hogy újabb szolgáltató programcsomagjába került be a városi
televízió csatornája.
- Régóta sok viszszajelzés érkezett
a Bicskei TV-vel
kapcsolatban a
város
lakóitól,
amiből egyértelműen kirajzolódott, hogy az embereket érdekli a
műsor, sokan nézték eddig is az adást. Ugyanakkor szinte mindenki megjegyezte,
hogy a minőségen javítani kellene. Ezt a város vezetése is meghallotta, ezért az év eleje óta megvolt a szándék a váltásra. Gyorsan
szembesültünk azonban azzal, hogy a szintugrás anyagi vonzata
meghaladja a lehetőségeinket. A város ekkora beruházást nem
bírt volna el. Gondolok itt elsősorban a stúdióra, a technikai felszereltségre, díszletekre, amelyek sokmilliós tételt jelentenek, s
emiatt nem fértek bele Bicske költségvetésébe. Közben tavasszal
megérkezett a koronavírus-járvány is, így nem volt kérdés, hogy
más megoldáshoz kell folyamodni. Azt is hozzá kell tenni, hogy
Kósa László hosszú évek óta gyakorlatilag egyedül volt a Bicskei
TV, tényleg minden fontos eseményen részt vett, nélküle nem kezdődött el egyetlen városi ünnepség, iskolai, óvodai rendezvény
vagy kiállítás megnyitó sem. Itt szeretném is megköszönni Laci
áldozatos munkáját, tettrekészségét, konstruktivitását, amivel
sok éven keresztül segítette az emberek korrekt, hiteles tájékoz-

tatását. Nem engedtük el a kezét, továbbra is számítunk szakértelmére és munkájára, de más feladatkörben – összegezte a
változás előzményeit Bálint Istvánné polgármester.
A városvezető azt is elmondta, a Döme László által vezetett
Bicskei Művelődési Közalapítvány is egyet értett felvetésével,
hogy a városi televíziónak megújulásra van szüksége. A lehetőségek figyelembe vételével, végül a közalapítvány a Turul
Média Kft.-vel kötött szerződést augusztusban a műsorok
gyártására.
- Szeptember 14-től elindult a megújult Bicskei TV. Új műsorstruktúrával, arculattal és díszletekkel, híradó és magazin műsorokkal
jelentkezik hétről hétre. Azt szeretnénk, ha a jövőben a bicskeiekről, a bicskeieknek szólna a televízió. Sok ötletünk és tervünk van,
jó lenne, ha a
városban élők
még közelebb
kerülnének
egymáshoz, s
nagyobb betekintést kapnának Bicske
életébe, működésébe,
közigazgatásának folyamataiba, intézményeinek mindennapjaiba – emelte
ki Bálint Istvánné.
Mint mondta, a két fél között egyelőre decemberig van szerződés, a közös munka sikerének függvénye a folytatás. Az indulás óta mindenesetre rengeteg pozitív visszajelzést kapott
a polgármester, ami jó jel. Szintén örömteli, hogy nem csak a
Vodafone (egykori UPC) előfizetéssel rendelkező bicskeiek láthatják a tévé megújult műsorát, hanem a Telekom hálózatába
tartozók is, mert nem kevés egyeztetés eredményeként végre
a város egészében fogható az adás.

A Bicskei TV elérhető a UPC előfizetői számára a 502-es, a Telekom IPTV előfizetői számára a
299-es csatornahelyen.
Műsorbeosztás
KEDD
Bicskei Híradó: 18.00 óra
Bicskei Galéria: 18.15 óra

CSÜTÖRTÖK
Szívügyünk Bicske: 18:00 óra
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MEGÚJUL A KISÁLLOMÁS

B

icske alsó vasúti megállóhelye, vagy, ahogy sokan hívják, a kisállomás felújítása rövidesen elkezdődik. Bálint Istvánné polgármester hosszú ideje folyamatosan egyeztet a MÁV Zrt. illetékeseivel
annak érdekében, hogy a sokak által használt peronok és kiszolgáló létesítmények végre felújításra
kerüljenek.

- Fontos hangsúlyozni és régóta hangoztatjuk is, hogy bár a
kisállomás Bicske közigazgatási területén belül helyezkedik el,
az önkormányzatnak semmilyen módon nincs ráhatása az ott
zajló folyamatokra, hiszen az objektum a MÁV tulajdonában
van. Szerencsére az utóbbi időszak megbeszélései során sikerült elérni, hogy a társaság pénzt különítsen el a régóta várt

fejlesztésekre – mondta el Bálint Istvánné.
A polgármester jelezte, hogy az utaskomfort javítás keretében mindkét oldalperon 257 méter hosszban új térkő burkolatot kap, valamint új peronbútorok, új piktogramok és új
utasbeállók kihelyezésére, továbbá fedett kerékpártároló kialakítására, vagyonvédelmi rendszer kiépítésére is sor kerül.
A peronok végén lévő korlátok helyett új kerítést építenek, a
peronok mellett található vízelvezető árkok mentén bozót- és
cserjeirtást végeznek, a vízelvezető rendszer kitisztítják, annak fedlapjait kicserélik.
- A felvételi épület sorsa egyelőre tisztázatlan, sajnos a hamarosan elkezdődő munkák részét nem képezi. Bízom benne,
hogy arra is sikerül közösen megoldást találnunk, mert úgy
lenne teljesen komfortos, 21. századi a kisállomás – hangsúlyozta Bálint Istvánné.

A VÉGÉHEZ KÖZELEDNEK A
FELÚJÍTÁSOK

E

lérte a nyolcvan százalékos készültséget a Bicske
Szíve Park, gyakorlatilag már csak a növénytelepítés és a füvesítés van hátra, amelyre októberben
sor kerül.
Székely Nóra projektmenedzser arról tájékoztatott, hogy a parkban épülő mellékhelyiség hidegburkolása elkészült, a külső nyílászárók beépítésével pedig zárttá vált az épület. Az uszoda melletti
büfénél elkészült a burkolat, a kerítés és a kapu szerelése a napokban megtörténik.
A Városi Piac fejlesztése elérte a 75 százalékos készültséget. A zárt épületegységekben a falak glettelését végzik a szakemberek, illetve a hidegburkolási munkálatok folynak. A piac körül huszonhat
darab kandelábert helyeztek ki, a zárt kukatároló felépítménye pedig készül. Az épület körüli kavics
visszatöltés és tömörítés is megtörtént, valamint kész a tetőzet és a bádogozás. Hamarosan következik a leglátványosabb munkafázis, színt kapnak
az épületek.
A Nagy Károly téri beruházás is jól halad. A piachoz kapcsolódó szakaszon
elkészültek a szegélyek, a csapadékcsatorna bekötésre került. A szegélyezés
más területeken még folyik, ha az is elkészül, már csak az aszfaltozás lesz
hátra.
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FELÚJÍTÁS KEZDŐDIK A BICSKEI
SZOCIÁLIS OTTHONBAN

J

ó hírt jelentett be szeptember 18-án Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény bicskei telephelyénél tartott sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei országosan 1,8 milliárd forintból újulnak meg, ami a bicskei szociális otthont is érinti.
A sajtóeseményen Fülöp Attila mellett Cséplőné Gönczi Veronika megyei
igazgató, Pintér Erika bicskei telephelyvezető és Bálint Istvánné polgármester vettek részt.
Az államtitkár örömmel számolt be arról, hogy a majd kétmilliárd forintból országos szinten 120 épületet tudnak modernizálni az államilag fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézményekből. Főként fűtéskorszerűsítésekre és az
elektromos hálózat felújítására kerül sor, amelyek jelentősen növelik a létesítmények biztonságos működését.
Cséplőné Gönczi Veronika közölte, hogy tíz intézményegységükből öt telephelyre jut forrás a Fejér megyének szánt bruttó 123 millió forintból. A bicskei
mellett Sárosdon, Polgárdi-Tekerespusztán, Gánt-Bányatelepen és Alapon végeznek korszerűsítéseket.
- Bicskei telephelyünk 175 férőhelyes, pszichiátriai betegeknek és fogyatékossággal élőknek nyújt otthoni ellátást. A fejlesztés keretében megújul a telephelyhez vezető aszfaltos út, az épület tűzjelző rendszere és elektromos hálózata
– tudatta az igazgató.
Bálint Istvánné a Bicskei Újság kérdésére azt emelte ki, hogy nem Bicske fenntartásában, de a városban működő intézményről van szó, ezért a múltban is
igyekeztek a vezetőség kéréseit minden esetben meghallgatni, problémáikon
segíteni, mint például fakivágás, útjavítás vagy egyéb karbantartási gondok. Rámutatott: jó a kapcsolat az önkormányzat és az otthon között, ami talán annak is
köszönhető, hogy korábban tíz évig dolgozott itt hivatásos gondnokként.
- Pontosan tudom, milyen viszonyok között kell itt élni és dolgozni. Úgy gondolom, ha még szorosabbra fűzhető a kapcsolat a város és az intézmény között,
az mindkét félnek lehetőséget biztosít a jövőben – vélekedett Bálint Istvánné.

MEGÚJULT A VÁROS
KEMENCÉJE
Működése, azaz 2012 óta sok
vidám pillanatot okozott és számos jó hangulatú rendezvényt
szolgált ki a Város Kemencéje a Bicskei Tanuszoda melletti
területen. Az idő vasfoga azonban
megrágta, ezért elkerülhetetlen
volt a teljes felújítása.
- A kemencét Felgyői Károly
építette, most a munkálatokat
fiai, Károly és Krisztián végezték.
Viszonylag ritkán tüzelnek benne,
olyankor nagy hőhatás éri, viszont
az év nagy részében fűtetlenül áll,
ami nem tesz neki jót, és még az
időjárás viszontagságainak is ki
van téve, el kellett végezni a teljes
felújítást – adott magyarázatot
Druzsin László a Polgármesteri Hivatal műszaki irodavezetője.
A szakember lebontotta a boltozatot, az üstházat és a bográcsozó részt, majd visszaépítette
azokat. A teljes építményen vakolatot javított, valamint új festést
kapott a falazat és az ajtók is. A
végeredmény impozáns, a Város
Kemencéje úgy ragyog, mint
2012-es átadásakor.
Bicskei Újság
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RAJZPÁLYÁZAT
EREDMÉNYHIRDETÉS

Ö

sszesen 91 gyermek fogott valamilyen eszközt
a kezébe, festéket, színes ceruzát, filcet, ollót
vagy ragasztót, hogy megörökítse legszebb, vagy
legérdekesebb nyári élményét és azzal nevezzen a
bicskei önkormányzat Hogy telt a nyár? címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak meghirdetett
rajzpályázatára. Az alkotókat szeptember 16-án, a
Fiatalok Házában köszöntötték, ott, ahol rajzaikból,
festményeikből kiállítás nyílt.

- Annyira tökéletesek és kifejezőek lettek az alkotások, hogyha rájuk pillantunk, képzeletben egy pillanat alatt ott érezzük
magunkat a Balatonon, a zánkai táborban, egy kalandparkban
vagy éppen egy biciklin a Galagonyás dűlőn. A zsűri tagjainak,
akik között ott voltam én is, annyira tetszett mindegyik rajz,
hogy nem tudtuk eldönteni, melyik legyen az első, a második
vagy a harmadik helyezett. Ezért azt a megoldást találtuk ki,
hogy nem hirdetünk helyezéseket, csak egy-egy, úgynevezett
különdíjat ítélünk oda. Azt gondolom, így jártunk el helyesen
és igazságosan – magyarázta döntésüket Bálint Istvánné polgármester, aki Benedek Eszterrel, Nagyné Szita Erzsébettel és
Kiss Irénnel közösen alkotta a zsűrit.
A jelen lévő alkotók közül mindenki kapott emléklapot, csokoládét és színes ceruza csomagot is.
Most pedig álljon itt minden gyerek neve, aki részt vett a pályázaton egyéni vagy csoportos alkotással:
Orsós Jázmin Hajnalka, Szabó Liliána, Földes Helga, Kihári
Hanga, Horváth Alexa, Juhász Enikő, Bodnár Emese, Zihár Alíz,
Nógrádi Emma Liza, Kispál Áron, Pálfi Nimród, Juhász Mihály,
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Klucska Péter, Dénes János Bálint, Nagy Boróka Emma, Ferenczi Szonja, Tihanyi Hanna, Szegedi Sára, Szegedi Dorottya,
Jehoda Vanda, Ábrahám Márk Martin, Gyüre Zenina, Fux Ákos,
Facsar-Veszeczky Mandula Zorka, Nagy Attila Zaránd, Lieber
Lilla Veronika, Tihanyi Levente, Samadpour-Langroodi Ramin,
Bíró Sára, Milu Csenge Eszter, Pálff y Lóránt Károly, Pálff y Lukács
Dániel, Éhmann Bernát Antal, Milu Zsombor Csanád, Herwert
Zsófia, Tolnai Zsófia, Balázs Blanka, Hornyák-Bárdos Andor, Takács Áron, Boldizsár Zénó, Szita Szonja, Balogh Orsolya, Sinógli
Ferenc, Berecz Simon Dániel, Végh-Horváth Zsombor, Benedek
Domonkos, Balla Kata, Dóczé Krisztián, Dáné Virág, Herwert
Szilvia, Nedved Fanni, Járfás Zora, Dénes Nóra, Pálff y Eszter Júlia, Igar József Péter, Takács Léna, Básty Levente András, Sipos
Lili, Tolnai Zsombor, Sinógli Gergő, Sinógli Péter, Tankó Dominik,
Cserna Zsigmond Botond, Balla Bernát, Hornyák-Bárdos Karina,
Keskeny Ádám, Keskeny Ákos, Fux Tétény, Kővágó Tímea, Paszicsnyek Zsadány Zsolt, Gombás Anna Réka, Ciróki Dorina, Kővágó
Zsolt, Sánta Vivien, Sánta György István.
A Bicskei Újság pedig megmutatja az alkotásokat, mégpedig
azokat, amelyek a szeptemberi újságban nem fértek el.
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BICSKEI KÖLTŐPALÁNTÁK SIKERE

E

lőkelő helyen végeztek a Szent László Általános Iskola diákjai a Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület természetvédelmi-irodalmi pályázatán. Barnaföldi
Rebeka Sára tanítványai taroltak a 6-9 éves korosztály vers kategóriájában.
Az ötödik éve meghirdetett vers-, próza- és meseíró pályázat idei címe
és témája „Az Erdő álma” volt. A díjátadóra szeptember 18-án került sor a
Vajdahunyad Várában, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületében. A
beérkezett 946 művet három korosztályban (6-9, 10-14 és 15-19 évesek) és
három kategóriában (vers, próza, mese) ismert szakemberekből álló zsűri
bírálta el, amelynek elnöke Halász Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő volt. Az egyesület minden kategória első
hat helyezettjét értékes jutalomban részesítette és a helyezést elért pályaműveket könyvben is megjelenteti.
A Szent László Általános Iskola kisdiákjai verseikkel nagy sikert arattak. A 6-9 éves korosztályban első helyen végzett Adravecz Katalin, második lett Kovács Benedek Krisztián, harmadik Kihári Hanga, míg a hatodik helyet Simon Dominik szerezte
meg költeményével.
Alábbiakban a győztes verset olvashatják:

Tavasz
Hűs forrásból, friss víz csobban,
tovább szalad egy patakban.
Kis pillangók szálldosnak
a virágokra sorjában.
Visszajött már a gólya.
kéményünknek újra van lakója.
Fecskék sárból építenek fészket,
kis fiókáik majd szárnyra kelnek.
Napsütésben szellő lebben,
erdő szélén szarvas szökken.
Rigófüttytől hangos a táj,
éled a természet már.
Adravecz Katalin 3. osztályos tanuló

KÖNNYED NYÁRI DALLAMOKKAL BÚCSÚZOTT A NYÁR

S

ok hónapnyi kényszerű koncertszünet után végre ismét
látható és hallható volt a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar
Bicskén. A Bicskei Fúvószenekari Egyesület koncert-fúvószenekara Nagy Nándor Gábor karnagy vezetésével ugyanis nagysikerű szabadtéri koncertet adott augusztus 30-án,
a Kossuth téren. A szép számú közönség lelkesen fogadta a
szívből jövő, könnyed dallamokat, amely méltó lezárása volt
a szokottnál ugyan csendesebb, de összességében hamisítatlan nyári szezonnak.
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GYERMEKNAP, KÁRPÓTLÁSKÉNT

M

ájusban a koronavírus-járvány és a karantén miatt esély sem volt nagyobb rendezvény megtartására, így a gyermeknap is elmaradt. A
Bicskei Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat augusztus
utolsó vasárnapján, egyfajta kárpótlásként roma gyermeknapot tartott a
Bihari utcában. Persze, a felnőttek sem maradtak szórakozás nélkül, hiszen
a férfiak kispályás futballtornán küzdhettek a helyezésekért, a hölgyek pedig bográcsban főztek.
- Úgy gondoltuk, hogy a májusban elmaradt gyermeknap helyett az iskolakezdés
előtt szervezünk egy kis öszszejövetelt, kárpótlásként. Itt
kitombolták magukat a gyerekek, aztán kezdődhetett
az iskola. Persze, a szülők is
örültek neki, a felnőtt futball
meg az ExperiDance legutóbbi előadása is azt jelzi,
hogy ebben a vírus sújtotta
időszakban nagy szükség

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
A HIVATALBAN

A

z új típusú koronavírus miatt ismételten fokozódó járványügyi helyzet okán, valamint a hivatal
biztonságos működése és a közfeladatok ellátásának hosszútávú biztosítása érdekében a Bicskei Polgármesteri Hivatalban változott az ügyfélfogadás
rendje: szeptember 14-től a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel.
Amint arról Fritz Gábor jegyző lapunkat tájékoztatta, érdemi
ügyintézésre továbbra is van lehetőség ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus úton, illetve postai úton, papír alapon. Felhívta a figyelmet arra, hogy az e-mail továbbra sem
alkalmas érdemi ügyintézésre.
Az anyakönyvi ügyintézéshez (haláleset anyakönyvezése,
házassági szándék bejelentése, stb.) előzetes időpont egyeztetés szükséges Dr. Kovács Györgyné anyakönyvvezetővel a
20/491-4401-es telefonszámon. Házasságkötés továbbra
is lehetséges, vagy hivatali munkaidőben az anyakönyv-

van a közösségi együttlétre – mondta Bálint
Istvánné polgármester.
Németh Tibor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
szervezte a kispályás futballt, amelyhez még a kezdés után
is csatlakozott egy csapat. A jó hangulatú meccsek után nem
csak a győztes csapatot díjazták, hanem a gólkirályt, a legjobb kapust és a legjobb játékost is.
Körhinta, trambulin, vattacukor, fagylalt, arcfestés, csillámtetkó várta a gyerkőcöket, akik ebédre az asszonyok által főzött
finomabbnál finomabb étkeket fogyaszthatták. A végén talán a futballozásban elfáradt férfiaknak is jutott pár falat.

vezető irodájában
vendégek részvétele nélkül, két tanú
jelenlétében, vagy
hivatali munkaidőn
túl, a polgármesteri
hivatal kijelölt helyiségében a tanúkon
kívül 20 vendég jelenlétében tartható
meg a szertartás.
Adóhatósági ügyekben a Bicskei Polgármesteri Hivatal
22/565-464-es központi számán, vagy a 20/293-7398-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást. Szociális ügyekben
közvetlen felvilágosítás a szocialis@bicske.hu e-mail címen,
illetve a 20/293-7692-es telefonon Zimmermann Borbálától,
vagy a 20/293-7619-es telefonszámon Horváthné Töli Évától
kérhető munkaidőben. Hatósági ügyek esetében munkaidőben Kompos Nóra áll az ügyfelek rendelkezésére a 20/2937619-es telefonszámon.
További szigorítás még, hogy a hivatal épületébe belépő személyeknek az orrot és szájat fedő eszköz (szájmaszk, sál, kendő), valamint kézfertőtlenítő használata kötelező, ezek nélkül
az épületbe belépni tilos!
Bicskei Újság
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BAKA TAS A KEMPÓ MELLETT
TETTE LE A VOKSÁT

B

aka Tas hét évesen kezdett el kempózni és fiatal kora ellenére világbajnokságon is képviselte már Magyarországot. Régóta rendőr szeretne lenni, bár a pályaválasztás még odébb van, hiszen most kezdte
az ötödik osztályt. Alábbiakban őt ismerhetik meg.

Hogy került a sportágba és miért kezdett el kempózni?
- Bicske testvérvárosa, Réty mellett Kézdivásárhelyen születtem, öt éves voltam, amikor Erdélyből átjöttünk az anyaországba. A Kakas óvodában ismerkedtem meg a sportág
alapjaival, Metzger Antal akkoriban ott tartott bemutató
edzéseket. Mivel nagyon mozgékony voltam, a mester felfigyelt rám és jelezte, hogy amint betöltöm a hetedik életévemet, vár az edzőterem és a tatami. Én pedig mentem. Immáron öt éve vagyok a Dinamik Harcművészeti Sportegyesület
tagja, jelenleg zöld övem van. S, hogy miért kezdtem el? Ez
a sport fegyelemre tanít, nem mellékesen pedig meg tudom
magam védeni, ha olyan szituációba kerülnék.

Amikor nem tanul és edz, mivel tölti a szabadidejét?
- Van egy ikertestvérem, vele nagyon jól kijövök, de a másik
testvéremmel is sokat játszom. Szeretek velük biciklizni, illetve igyekszünk segíteni apukánknak a ház körüli teendőkben.
Emellett szeretek úszni, jól érzem magam a medencében is.
Szeretek kirándulni, interneten videókat nézni, de a kötelező
olvasmányokat is szívesen elolvasom.

Milyen eredményei vannak eddig?

Az önkormányzati támogatást mire használták fel?

- Tavaly, tíz évesen Portugáliában versenyeztem a világbajnokságon, ahol második es harmadik helyezést értem el, de szerepeltem már Európa-bajnokságon is. Szerettem volna idén
is eljutni Portugáliába, de a koronavírus-járvány miatt nem
rendezik meg a viadalt. Úgyhogy most a hazai versenyekre
koncentrálok, azokra készülök. Eddigi versenyeimen rengeteg éremmel es tapasztalattal gazdagodtam, amiket igyekszem a jövőben hasznosítani. Persze, fontosak a tréningek is,
ott tudom a tudásomat megalapozni, a technikám csiszolni.
Heti 3-4 alkalommal edzem, de ezek nem megterhelőek, mert
nagyon szeretek edzésekre járni.

- Védőfelszerelésre költöttük: fogvédőt, kesztyűt, lábszár- és
lábujj védőt, fejvédőt és kempóruhát vásároltunk belőle.

Más sportágban nem is próbálta ki magát?
- Az iskolában sok mindent kipróbáltam, a futball tetszik is.
Egyszer volt egy pillanat, amikor elment a kedvem a kempózástól, akkor komolyan megfordult a fejemben, hogy focira
váltok. Vonzó volt, hogy az osztálytársaim közül többen is
futballoztak. Szüleim azonban nagyon nem szerették volna,
hogy évek munkáját veszni hagyjam, ezért kaptam néhány
hét gondolkodási időt. Végül a küzdősport mellett maradtam.
Még az sem szegte kedvemet, hogy akikkel korábban együtt
jártam edzésre, kikoptak mellőlem. Egyébként szeptembertől
Felcsútra járok iskolába, de az fel sem merült bennem, hogy
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a kempót abbahagyjam. Még nagyon sokáig szeretném ezt
a küzdősportot űzni. Szeretek tanulni, a matematika a kedvencem. Kiskorom óta rendőr szeretnék lenni, de ez még nem
eldöntött dolog. Szeretem az igazságot, azért minden körülmények között megpróbálok kiállni.
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EGY FIATAL BICSKEI MŰVÉSZ

S

zűk Tímea gyerekkora óta a divattervezés és a ruhakészítés világában érzi otthon magát, így nem csoda, hogy ebben szeretne kiteljesedni felnőttként. Ebben van segítségére az a támogatás, amit az önkormányzat tehetségalapjának pályázatán nyert.

Nem kétséges, hogy művészi vénája van. Akad a
családban valaki, akitől örökölte ezt?

A ruhák mellett mással is aktívan foglalkozik. Pontosan mit alkot még?

- A családunkban a kézművesség és a művészet szeretete
igen hangsúlyos. Nagymamám, anyukám, keresztanyukám és
a család távolabbi tagjai igen tehetséges alkotók, úgy gondolom, hogy a tehetségemet tőlük örököltem.

- A ruhatervezés mellett elég sok mindennel foglalkozom.
Hennával készített gyertyákat festek, valamint bőrre is hennázok. Sokat rajzolok és festek, hímzek, varrok, horgolok. Szoktam üvegre gravírozni is, valamint pólókat festek, logót tervezek, drótból ékszereket készítek.

Honnan jött a gondolat, hogy ruhákat tervezzen?
- Már kisgyermekként érdekelt a divattervezés, szinte kizárólag ruhákat rajzolgattam, valamint nagyon érdeklődtem a
divat világa iránt. Ekkor határoztam el, hogy ruhákat fogok
tervezni. Habár a divattervezés, mint szakma, több dologból
tevődik össze, ezt gyermekként még nem tudtam, csak a ruhák foglalkoztattak. Ahogy idősebb lettem
és nagyobb rálátásom lett erre a világra,
úgy a többi oldalát, mint kiegészítő- és cipőtervezés, styling is megkedveltem. Varrni
nagyon szeretek, a tervezés mellett a babáimnak varrtam ruhákat már óvodás koromban.

Van esetleg példaképe a ruhatervezésben?
- A magyar divatszakma nagyjai közül mindenkit tisztelek és természetesen szeretem
a munkáikat. Kedvencem Zoób Kati (Katti
Zoob), aki a magyarországi haute couture
legjelentősebb alakja, és akinek ruhakölteményei a kortalan és korlátlan eleganciát
sugározzák. Nagyon szeretem Kovács Adél és Garam Judit
(NUBU) tervezőpáros munkáit is, akik elképesztően modern,
minimalista stílusban alkotnak és már nemzetközileg elismert
és ismert munkássággal rendelkeznek. Külföldi tervezők közül Iris van Herpen futurisztikus, modern alkotásait kedvelem.
Nem csak azért, mert minden darab egyedi és elkápráztató,
hanem azért is, mert a legmodernebb anyagokkal és technikákkal dolgozik.

Amikor nem tanul vagy alkot, mivel foglalkozik szívesen a szabadidejében?
- Fennmaradó szabadidőmben szeretek sütni, főzni, valamint
videojátékokkal játszani. Kedvelem még a táblás társasjátékokat is. Szeretek új módszereket kitalálni arra, miként tudnám
csökkenteni a ruhakészítés után fennmaradó hulladékot és újrahasznosítani azt,
hiszen nagyon fontos számomra a környezettudatosság. Az utóbbi időben pedig saját tervezésű mintával ellátott termékeimet
készítem, ezeket tervezem és fejlesztem folyamatosan. Gyakran nevezek versenyekre,
ezekre szoktam még felkészülni. Érdekel a
művészettörténet és az építészet világa is,
ezen a témán belül sokat kutatok.

Az önkormányzati támogatást mire
kívánja felhasználni?
- Szeretném az iskolai tanulmányaimhoz
felhasználni, mert az idei évben három vizsgamunkát kell elkészítenünk. A tervezési és
megvalósítási folyamat mellett saját, önálló alkotásaimat készítem, amelyekhez szintén a támogatást használom fel.

Milyen tervei vannak a jövőben?
- Ruhákkal szeretnék foglalkozni, ez nem kérdés. Azonban érdekel még a számítógépes játékfejlesztés, valamint szeretnék
elvégezni egy grafikusi képzést is.
Bicskei Újság
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MUSTGÁZ!
A SZÜRETI IDŐSZAK KEZDETÉVEL A
BOROSPINCÉK VESZÉLYE!

A

szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid.
Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül
el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat,
ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés,
hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a széndioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel
olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés
Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.
A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel!
Magyarországon évente 40-50-szer riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbelül felénél viszont már nem
tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan
létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések:
A „mérgezés”/ fulladás elkerülése érdekében fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek
érdekében alkalmazzon folyamatosan működő szellőztető
berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképesek-e. A tartós bent tartózkodás esetén védelmet
nyújthat a személyi gázkoncentráció mérő készülék, vagy
szereljenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberendezést,
mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt hordóban
kell tartani, vagy a mustgáz elvezetésről gondoskodni kell! Ne
tartózkodjunk egyedül! Míg egyikünk a pincében tartózkodik,
addig a másik kintről felügyelje a bent tartózkodót és szükség
esetén segítséget tud hívni!
A gyakran alkalmazott gyertyaláng próba nem százszázalékosan megbízható, de megfelelő körültekintéssel alkalmazható:
egy rúdhoz rögzített égő gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és oxi-
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génhiányra utal, ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen
szabad levegőre!

Ha baj van
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak
segíteni a bajbajutott személyen! Elővigyázatlanul ne rohanjunk be a pincébe a sérülthez segítséget
nyújtani, mert lehajolva belélegezzük
a mustgázt, és előfordulhat, hogy magunk is áldozatul esünk! Sem a gázálarc,
sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az
oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak
zárt rendszerű palackos, sűrített levegős
légzőkészülékben lehet biztonságosan
lemenni egy szén-dioxiddal telített pincébe! Ezért aki mustgázzal kapcsolatos
balesetet észlel, először azonnal hívja a 112-es segélyhívó
számot, a helyszín (pl. külterület) és a megközelítési útvonal
pontos megjelölésével tegyen bejelentést, majd ha úgy ítéli
meg nyújtson segítséget!

Forrás, további információ:
https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/242392/a-szuret-veszelye-a-mustgazmergezes

Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

www.bicske.hu

Recept

KÖZÉRDEKŰ
Hivatalok

INFORMÁCIÓK

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

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

Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/4307770

Egészségügy

Báder Katalin receptje

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

Hozzávalók 4 személyre:

Gazdasági és szociális
intézmények

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

• 15 dkg brokkoli
• olaj
• 1 ek liszt +a panírozáshoz
• 1,5 dl tej
• 10 dkg márványsajt
• 60 dkg csirkemellfilé
• 8 szelet bacon
• Két tojás
• 10 dkg zsemlemorzsa
• Só, bors

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

BROKKOLIS TÖLTÖTT
CSIRKE BACONNAL
BUNDÁZVA

Elkészítés:
A brokkolit rózsáira szedjük, sós vízben
előfőzzük, majd lecsepegtetjük. Fél dl
olajat felmelegítünk, hozzáadjuk a lisztet, kissé lepirítjuk, de ne színeződjön el.
A tejet ráöntjük, sózzuk és kiforraljuk. A
brokkolit belekeverjük, a sajtot is hozzáreszeljük, alaposan összedolgozzuk.
A csirkemellből nyitott szeleteléssel 15
dekás szeleteket vágunk ( vagyis két
szeletet vágunk, de az egyiket nem
vágjuk végig, így a húst ki tudjuk nyitni,
mint egy újságot ), kiklopfoljuk, a brokkolis tölteléket beletesszük. Feltekerjük,
majd baconbe göngyöljük.
Lisztbe, majd felvert tojásba, végül a
zsemlemorzsába forgatjuk. Ismét tojásba, majd morzsába forgatjuk, és bő olajban kisütjük.

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától
másnap reggel 8 óráig.
Szombat-vasárnap
és ünnepnapokon: 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, péntek: 8–17
Szerda: 8–18, Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok
Tuncsik József: 20/972-8231
Kincses Imre: 70/626-7378

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt
2020. szeptember hónapban megkötött házasságukról Pogáts László Ferenc és Dr. Halász Éva
Anikó (09.04.); Mitru László János és Varga Debóra Zsuzsanna (09.05.); Butyurka Sándor és
Surin Marianna (09.05.); Varga László és Budai Adrienn (09.05.); Nemes Péter és Tóth Annamária
(09.05.); Druskóci Dániel és Sülyi Regina (09.07.); Dóczi Lajos és Sági Gabriella (09.10.); Balogh
József és Tamás Martina (09.12.); Zsigray Zoltán és Butti Georgina Kitti (09.12.); Siska László és
Valentényi Mónika (09.15.); Pápai Péter és Timár Zsuzsanna (09.19.); Szopkó Ferenc János és
Fehér Henrietta (09.23.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai
egysége szerint 2020. augusztus és szeptember hónapban született gyermekek: Káhn
Konor (08.13.); Rácz Tamara (09.11.).
Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com
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