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MÉLTÓ UTÓDAI VAGYUNK 
ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKNAK

„Az elmúlt hónapokban hazánk és 
mi, bicskeiek is bizonyítottuk, hogy 
méltó utódai vagyunk államalapító 
királyunknak” – hangsúlyozta au-
gusztus 20-ai ünnepi beszédében 
Bálint Istvánné polgármester, utalva 
Szent István fantasztikus hagyatéká-
ra, amelynek segítségével a jelenkor 
láthatatlan ellensége, a koronavírus 
ellen is sikerrel küzd a magyar nép.

A hagyományok szerint – de a szokott-
nál jóval szerényebb keretek között 
– ünnepelte Szent Istvánt és az állam-
alapítást Bicske közössége. A katolikus 
templom kertjében tartott ünnepségen 
Bálint Istvánné kiemelte: a keresztény-
ség fölvételét követően, egy hitében 
megerősödött, összetartó, szuverén ál-
lam épült István király vezetésével, egy 
olyan nemzet született, amit aztán sen-
ki nem tudott megtörni, igába hajtani 

az eltelt évszázadok során.
- Pedig voltak próbálkozások, nem is ke-
vés, gondoljunk csak a tatárjárásra, a tö-
rök hódoltságra, vagy a kommunizmus 
sötét évtizedeire. De mi soha nem tör-
tünk meg, soha nem adtuk föl, hittünk 
magunkban és öntudatosan harcoltunk 
a szabadságunkért. Budát visszafoglal-
tuk és 1989-ben elküldtük az oroszo-
kat. Megmaradtunk Európában, a saját 
hazánkban magyarnak. Nehéz időket 
élünk most is, ráadásul egy ismeretlen 
ellenséggel állunk szemben. A korona-
vírus-járvány megváltoztatta minden-
napjainkat, a jól megszokott életünket. 
Az első csatát megnyertük, a megfelelő 
óvintézkedéseknek és nekünk, embe-
reknek köszönhetően. De, a vírus újra 
támad, rövidesen a második hullám is 
elér bennünket. Ezért is van különös 
jelentősége ma Szent István történel-
mi tetteinek, aki Mária kegyelmébe 

Augusztus 20. előestéjén, hosszú idő után először ismét kulturális 
rendezvényre várták az érdeklődőket Bicskén. A Kossuth téren az 
ExperiDance Produkció Ezeregyév című előadása kínált fantasztikus 
estét, fergeteges élményt a rengeteg jelenlévőnek, akik közel hét-
százan voltak. Zúgott a vastaps, amely szólt az elmúlt 20 esztendő-
ben, 13 országban, több mint 700 alkalommal osztatlan sikert arató 
táncprodukciónak, de ugyanúgy szólt a közösségi élménynek, amely-
re hosszú hónapokat kellett várnia minden bicskeinek. Az esemény 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg. 
Külön köszönet a Kossuth téren élőknek, akik türelemmel viselték az 
építéssel és bontással járó kellemetlenségeket!



Lassan itt az ősz, a maga szépségével, a sárguló 
falevelekkel, de ma még élvezhetjük a nap lel-
künket melengető sugarát. Talán nem túlzás azt 
mondani, hogy ehhez hasonló érzést élhettek 
át mindazok, akik  augusztus 19-én este részt 
vettek az ExperiDance fergeteges előadásán, a 
Kossuth téren. Feledhetetlen pillanatok részesei 
lehettünk, Magyarország több mint 1000 éves 
történelme elevenedett meg a színpadon, a 
táncművészet nyelvén.   Azt hiszem, mindnyá-
jan vágytunk már arra, hogy együtt legyünk, 
hogy  közösen éljünk meg „csodákat”, sírjunk 
vagy nevessünk. Talán ezért is voltunk olyan so-
kan, megtelt a tér és a majd hétszáz ember szíve 
dobbant szinte egyszerre, azon a szerda estén.
Örülök, hogy az újra terjedő koronavírus-jár-
vány ellenére, legalább ez a rendezvény nem 
maradt el. Természetesen, az új kenyér megál-
dása sem maradt el és méltó módon emlékez-
tünk, mi bicskeiek, államalapító Szent István ki-
rályunk történelmi tetteire.
Az iskola is elkezdődött, a megszokott módon, 
de a szigorú szabályok és előírások betartása 
mellett, ahogyan az óvodák is működnek. Ha a 
járványügyi szakemberek úgy ítélik meg, az ál-
talános-és középiskolák újra átállhatnak a digi-
tális oktatásra. Egyelőre azonban a normál me-
netrend szerint zajlik az oktatás.
A környező országokban folyamatosan emel-
kedik a regisztrált fertőzöttek száma, ezért sen-
ki ne tervezzen  külföldi utat, mert a biztonság 
most a legfontosabb.
Az Operatív Törzs javaslatára a kormány újabb 
intézkedéseket vezethet be, a védelmünk érde-
kében ezeket mindenkinek javasolt betartani.
Idézzük vissza a nyár emlékezetes pillanatait, a 
zánkai tábort vagy az Erzsébet táborokat, s már-
is minden könnyebb lesz. 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Nyárutó, emlékezetes 
pillanatokkal
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

ajánlotta országát és 
nemzetét. Most látjuk 
és érezzük ezt a maga 
valóságában. Az alkal-
mazkodás képessége, 
az összefogás természe-
tessége, az elesettek, rá-
szorulók támogatása, és 
hogy a bajban sem en-
gedjük el egymás kezét. 
Az elmúlt hónapokban 
hazánk és mi, bicskeiek 
is bizonyítottuk, hogy 

méltó utódai vagyunk államalapító királyunknak – fogalma-
zott a polgármester.
Mivel augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, Rácz Lajos bap-
tista lelkész, Máté János református lelkész és Burbela Gergely 
katolikus plébános megáldotta, illetve megszentelte az új 
kenyeret, amelyet később szét is osztottak a megjelentek kö-
zött. Márton Fruzsina és Szabó Gyula Győző előadóművészek 
„Isten éltessen Magyarország” című ünnepi dalcsokra után 
következett a rendezvény csúcspontja, hiszen Bálint Istvánné 
és Csörgöl Ákos alpolgármester átadta a díszpolgári címet Bé-
res Klárának és Dr. Szabó Lászlónak, valamint a közösségi díjat 
a Bicske Városi Konyha kollektívájának.
Az ünnepség zárásaként Dr. Petrin László megyei kormányhi-
vatali főigazgató pohárköszöntőjével pezsgős koccintás és az 
ország tortája várta az egybegyűlteket.
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építése is. Egyfajta feladat is értéket közvetíteni a környeze-
tünk felé, a családtól egészen a társadalomig. Büszke vagyok 
rá, hogy ezt végezhetem és jó érzés, hogy tisztelnek és sze-
retnek ezért.

Mit szólt a díszpolgári címhez?

- Nagyon örülök a kitüntetésnek. Soha nem azért dolgozom, 
hogy kitüntetést kapjak. Mégis nagyon fontos, hogy olykor 
elismerjék a munkámat, mert ez megerősít abban, hogy amit 
csinálok nem csak önmagamnak érték, hanem azoknak is, 
akiknek szánom. Nekem ez a cím az összes kitüntetésem kö-
zött is a legfényesebb, mégpedig azért, mert otthonról van, 
ahonnan a gyökereim származnak.

Otthont említett. Miért?

- Otthont és nagyon komolyan is gondolom ezt. Örülök, hogy 
olyanok értékelték a munkám, akik az otthonomat jelentő 
Bicskén élnek. Ott, ahol felnőttem, iskolába jártam, ahol a 
gyökereim vannak. Szívet melengető érzés azt megtapasztal-
ni, hogy a bicskeiek, ez a közösség elismert engem. Hiszem, 
hogy minden embernek fontos az otthon. Azok az értékek, 
amit magunkkal viszünk, amit otthon kapunk. Ahogy Tamási 
Áron mondja, azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk 
benne. Nagyon hiszek ebben, s ezt különösen megerősíti 
most a díszpolgári cím. Büszke vagyok a díjra, ami elkötelező-
dést és természetesen egy oda-vissza hűséget is jelent.

Az alapítványon keresztül számos helyen segít. Mi-
lyen értékeket szeretne közvetíteni a támogatottak 
felé?

- Olyan közösségben dolgozom, amelynek alaptevékenysége 
a szolgálat, hiszen egy gyógyszergyárban dolgozva látom, 
milyen sok szükség van ránk. Akkor dolgozunk jól, ha tudunk 
segíteni. Apósom fantasztikus ember volt, sokat tanultam 
tőle, tulajdonképpen az egész életét a többi embernek aján-
dékozta. Ilyen példát követve természetes, hogy én is ilyenné 
válok. A magam eddigi életére vetítve azt mondhatom, máso-
kat szolgálni nem pusztán csak szolgálat, hanem önmagunk 

EZ A VÁROS MA IS AZ OTTHONT JELENTI!

Bicske iránti hűsége, elkötelezettsége és kiemelkedő áldozatvállalása elismeréséül Bicske Város Díszpol-
gára kitüntetést kapott Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke.

Béres Klára gyermekkorát Bicskén töltötte, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is itt végezte, majd 
1981-ben Budapesten vegyész diplomát szerzett. 1993-tól a Béres Alapítvány elnöke, 1998-tól a Béres Rész-
vénytársaság, majd 2000-től a Béres Gyógyszergyár Zrt. igazgatósági tagja, kommunikációs igazgatója. 
2001-től a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány kurátora, 2007 óta pedig köz-
benjárására Béres-díjjal jutalmazzák a középiskola legkiválóbb tanulóit.
Béres Klára példamutató családi életet él, 43 éve házas, három gyermeke van. Érdeklődése sokrétű és sok-
színű, a tudományos kérdések mellett a kultúra szinte minden területe érdekli. Személyes küldetésének 
tartja id. dr. Béres József szellemiségének ápolását.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bicske az marad. Büszke rám a falum, amelyre én is büszke vol-
tam egész életemben. E kölcsönösség miatt vagyok rendkívül 
büszke a díszpolgári címre.

www.bicske.hu
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Nagyon meghatódott a cím átvételekor. Milyen ér-
zés Bicske díszpolgárának lenni?

- Igazából még most is meg vagyok hatódva. Ha érzékeltet-
ni szeretném, milyen érzés, a következőt tudnám mondani. A 
Liszt Ferenc-díjat a miniszter adja át, a doktori címet a rektor, 
a professzori kinevezést a köztársasági elnök. Na és akkor mi 
van? Átadták, átvettem, örültem és kész. Semmi különös ér-
zés. Itt viszont kicsúszott alólam a talaj. Hiába, bicskei vagyok.

Illusztris társaságba került a címmel…

- Az nem kifejezés! Szalonczay Lajos neve bizonyára sokaknak 
nem mond semmit vagy csak keveset, nekem viszont a gyer-
mekkoromat idézi. Aztán említhetem Mészáros Árpádot, Sza-
bó Gyurka bácsit, id. Kürthy Viktort, Krajczár Gyulát, az újabb 
időkből pedig Csizmadia Lászlót és dr. Végh Róbertet. Ilyen 
társaságba kerülni hatalmas megtiszteltetés. Példaképek ők, 
különösen számomra, hiszen többen közülük tanáraim, ta-
nítóim voltak. Miattuk vagyok az, aki. Érdekes, az emberben 
csak később tudatosul, mennyi mindent kapott tőlük és mit 
vitt magával Bicskéről.

Magával vitte Bicskét a világ minden pontjára és 
öregbítette ezzel a település jó hírét!

- Valóban így van. Amerre jártam a világban, ott egy-egy élet-
rajznál, koncertprogramon, lemezborítón, műsor előzetesben 
mindig megjelent a születési dátumom és egy szó: Bicske. A 
születési helyem mindenhol ott maradt, mint egy ujjlenyo-
mat. Meg talán az élmény is, amit a zenével okoztam. Örülök, 
hogy elvihettem a világba a város hírnevét, talán ezt hálál-
ta most meg szülőfalum. Szülőfalut mondtam, mert nekem     

MA IS BÜSZKE SZÜLŐVÁROSÁRA, BICSKÉRE

Országosan és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, eredményekben gazdag munkássága elismeré-
séért és Bicske hírnevének öregbítéséért Bicske Város Díszpolgára kitüntető címet kapott Dr. Szabó 

László tubaművész.
Szabó László 14 éves koráig élt szülővárosában, Bicskén. Zenével való kapcsolata tíz éves korában kezdő-
dött, amikor a Kiss László által alapított bicskei úttörő fúvószenekar tagja lett. Középiskolai tanulmányait 
azonban már Győrben, a Zeneművészeti Szakiskolában végezte, majd 1969-ben Budapesten szerzett tuba 
művész-tanári diplomát.
1970-től a Magyar Állami Operaház és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarában eltöltött évek alatt 
gyakorlatilag eljátszotta az egész opera, balett és szimfonikus zenekari repertoárt. Alapító tagja volt a Bu-
dapesti Fesztiválzenekarnak. 1977-ben a Magyar Állami Hangversenyzenekar, a mai Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar szólamvezetője lett. 46 éves nagyzenekari tagsága során bejárta Európát, Kanadát, az Amerikai 
Egyesület Államokat, Brazíliát, Tajvant, Koreát és Japánt.
Szabó László 2013. január 1-jén vonult nyugállományba a Nemzeti Filharmonikus Zenekartól, illetve idén 
tavasszal megvált a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzori állásától is. 51 éve él boldog házasság-
ban egyetemi évfolyamtársával, Herceg Judittal, akivel két fiúgyermeket neveltek fel.

Fotó: Döme László
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KÖZÖSSÉGI DÍJ A BICSKEI KONYHÁNAK

óta sokat fejlődtünk, elég csak 
a mostanihoz hasonló rendez-
vényeken való megjelenése-
ket említeni, hiszen korábban 
ezeken nem voltunk jelen. 
Igyekszünk az intézményünk-
ben rejlő maximumot kihozni, 
ami tőlünk telik, megtesszük 
a közösségért. Nyilván vannak 
kereteink, hisz mégiscsak egy 
"közkonyha" vagyunk, fő profi-
lunk a közétkeztetés. A plusz-
feladatokat a fő tevékenység 
mellett végezzük elkülönítve, 
a hatályos szabályok betartása 
mellett. Még egy távlati célon 
gondolkodunk, szeretnénk 
egy elkülönített diétás kony-

hát létrehozni, mert sajnos napjainkban egyre többen szen-
vednek valamilyen ételérzékenységben vagy allergiában.

A közétkeztetés egyik kulcsa az ebéd milyensége, a 
másik az ár. Hogyan tudnak megfelelni mindkettő-
nek?

- Azt gondolom, ez a legnehezebb feladataink egyike: a meg-
felelés. Az alapanyagok beszerzési ára igen fontos. E tekintet-
ben kiépített beszállítói hálózatunk van, az üzletkötőinkkel 
szinte napi kapcsolatban vagyunk. Kollégáimmal azon dol-
gozunk, hogy az ételek elkészítéséhez megfelelő minőségű 
nyersanyagokat tudjunk beszerezni reális áron, hiszen ez adja 
az árképzés alapját is. Természetesen nálunk mindenből sok 
kell, így sokszor nagy kedvezménnyel tudjuk beszerezni eze-
ket. Étel esetében pedig nincs olyan, ami mindig, mindenki-
nek megfelel. Próbáljuk azonban nem a "köz" jelleget adni, 
hanem egy kicsit háziasabb ízvilágot és készítési módokat be-
vetni az ételek készítése során. A diétás ételek alapanyagainak 
beszerzése és készítése során sincs ez másképp, annyi különb-
séggel, hogy ezeket teljesen elkülönítetten kezeljük.

Közösségi díjat kaptak. Mit szóltak hozzá?

- Nagy meglepetést okozott az elismerés. Jóleső érzés és ré-
szünkre egy visszaigazolás is ez a díj a tekintetben, hogy amit 
csinálunk a hétköznapok során, a rendezvények alkalmával és 
a nyári táboroztatás terén, az a többségnek tetszik és jó.

Hová kerül a díj a konyhán belül?

- Pontos helye még nincs. A konyhai folyosón van egy faliúj-
ságunk, amelyen néhány régi fotó, illetve a Bicskei Napok fő-
zőversenyein szerzett oklevelek vannak. Valószínűnek tartom, 
hogy bekeretezve ott lesz elhelyezve.

Amióta megalakultak, évről évre többet nyújtanak, 
fejlődik a szolgáltatásuk. Hogy állnak jelenleg és 
milyen céljaik vannak a jövőben?

- 2017-ben kerültem az intézmény élére, így inkább erről az 
időszakról tudok nyilatkozni. Azért az látható, hogy az alakulás 

Bicske Városáért Közösségi Díjat kapott a képviselő-testülettől a Bicske Városi Konyha kollektívája. A kony-
ha 2012 augusztusában kezdte meg működését néhány fős személyzettel a Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvoda főzőkonyhájaként. Eleinte csak az óvodákat és a bölcsődét látták el, később az iskolások és a 
szociális étkezők is csatlakoztak.
A Bicske Városi Konyha 2014. július 1-jétől önálló intézményként működik az önkormányzat fenntartásában. 
A jelenlegi dolgozói létszám 23 fő, s a főzőkonyha mellett összesen hat tálalókonyha működik. Az ellátási 
terület a bölcsődésektől az idősekig terjed, míg a napi adagszám 1000-1100 körül van. A feladatok 2015-től 
újra bővültek, a konyha működteti Zánkán a Bicskei Üdülőtábor konyháját is, de egyre több városi rendez-
vényen jelenik meg és látja el az étkeztetési feladatokat.
A díjjal kapcsolatban Bajcsai Tamás intézményvezetőt kérdeztük.
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A rendhagyó tanévet rendhagyó nyár követte a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában.
Bogán Gáborné igazgató-helyettes tájékoztatása szerint a tankerület kérésére már június elején fel-

mérték, hogy hány gyermek számára igényelnek a szülők nyári felügyeletet.  Rengetegen jelentkeztek, ami 
érthető, hiszen a tantermen kívüli digitális oktatás három hónapja alatt sok szülőnek elfogyott a szabadsága, 
problémát jelentett a gyerekek nyári elhelyezése. Ezen próbált segíteni az Erzsébet napközis tábor program. 
Nyolc hétre lehetett pályázni, s az iskola belevágott, hiszen egyértelmű volt a szülői igény. A tantestületből 
47 pedagógus táboroztatott: pályázatot írt, programot szervezett, vásárolt, kirándult, kézműveskedett. És 
még nincs vége, mert a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése hátra van.

MOZGALMAS NYÁR A CSOKONAIBAN

- A legnagyobb létszámú turnusban 86, a legkisebben 22 
gyermek táborozott. Összesen mintegy 460 tanuló vett részt 
a programban, többen közülük mind a nyolc turnusban, ami 
a családoknak turnusonként csak 500 forintba került. A kor-
mánynak köszönhetően ugyanis a költségeket átvállalták, 
gyakorlatilag teljes egészében.  A programok igen változato-
sak voltak. Minden héten szerveztünk egy egész napos kirán-
dulást, amelyek közül csak néhány: Budakeszi Vadaspark és 

Kalandpark, Budapesten a Csodák Palotája, állatkert, hajózás 
a Dunán, fürdés a Velencei-tóban. Minden csoport annyiszor 
mehetett el a Bicskei Tanuszodába, ahányszor csak akart. A 
tűzoltóság, a rendőrség, a művelődési központ, a kulturkúria 
is nyitva állt a gyerekek előtt. Az iskola épületében pedig 
sportversenyekre, kézműves foglalkozásokra, filmvetítésre, 
táblás játékokra, agyagozásra, vetélkedőkre, tánctanulásra 
volt lehetőség. A sor még hosszan folytatható lenne. Sok pe-
dagógus lelkiismeretes munkájának köszönhetően játék és 
vidámság, kacagás töltötte meg nyáron is az iskolát – számolt 
be az igazgató-helyettes.
Bogán Gáborné jelezte, hogy az Erzsébet napközis táboron 
kívül az évek óta szervezett és népszerű, már hagyománnyá 
vált sporttábort, úszótábort és kosártábort is megrendezték. 
Ezekben az önköltséges táborokban nem csak csokonais di-
ákok vehettek részt. Ezen a nyáron négy turnusban mozgott 
rendszeresen sok-sok gyermek a testnevelők felügyelete 
alatt. De természetesen itt is a játékosságé volt a főszerep. Ők 
is kirándultak, görkorizás, gördeszkázás, biciklizés, horgászat 
szerepelt a programok között.
Ez a rendkívüli helyzet rendkívüli nyári feladatokat rótt a pe-
dagógusokra, új helyzetet teremtett a családoknak, a gye-
rekeknek. Az iskola táboroztató pedagógusai igyekeztek a 
legtöbbet kihozni ebből a helyzetből, s ezért mindnyájuknak 
köszönet jár.
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- Csak tünetmentes és egészséges diákok és pedagógusok 
léphetnek majd az épületekbe. Törekedni kell a csoportosu-
lások megelőzésére, lehetőség szerint biztosítani kell a tan-
termekben a megfelelő védőtávolságot, étkeztetésnél és az 
udvari felügyeletnél is erre törekszünk. A gyerekeknek és a ta-
nároknak mindig rendelkezésére fog állni kézfertőtlenítő szer, 
az éppen üres tantermekben pedig azonnal felületfertőtlení-
tést fognak végezni a takarítók – mondta el az igazgató.
Bárányos József közölte, hogy karanténba került gyerek ese-
tében a digitális tananyaggal ellátást, étkeztetést nekik kell 

megoldani. Amennyiben igazolt beteg lesz az intézményben, 
akkor a háziorvos értesíti a hatóságokat, majd az Operatív 
Törzs utasítja az iskolát a munkarend esetleges változásáról.
- Mára nagy tapasztalataink vannak a digitális oktatásban, fel-
készültünk erre az esetre, akár péntekről hétfőre is át tudunk 
állni. Ettől függetlenül bízunk benne, hogy minden maradhat 
a régiben, vagyis tanár a katedrán, diák a padban – fűzte hoz-
zá az igazgató.
A Vajda János Technikum igazgatója, Bottlik Zoltán - a 
jelenlegi állapotok és a mostani tudás szerint – szintén hagyo-

A MEGSZOKOTT RENDBEN INDULT AZ ISKOLA

Ahogy az előző tanév befejezése sem volt éppen 
szokványos, olyannyira nem volt az a tanévkez-

dés sem. A koronavírus-járvány második hulláma 
fenyeget, de a jelenlegi helyzet szerint szeptember 
1-jével a hagyományos nevelés-oktatás kezdődött 
meg az intézményekben.
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igaz-
gatója, Bárányos József az oktatási intézmények-
re vonatkozó, országos intézkedési terv alapján au-
gusztus 19-én arról számolt be, hogy rendes keretek 
között tudnak elindulni. Ezt azonban megelőzi a két 
épületben egy alapos, mindenre kiterjedő fertőt-
lenítés és takarítás, amelyhez az alapanyagokat az 
Operatív Törzs biztosítja. A tanév során a hasonló 
feladatokhoz a szereket viszont már a Székesfehér-
vári Tankerületi Központ adja.



mányos módon kezdődő 
tanévet vár szeptember 
1-jétől. Mint elmondta, 
a központi szabályozást 
figyelembe véve számos 
ajánlást fognak követ-
ni, szem előtt tartva a 
vírusvédelmi előíráso-
kat. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy az oktatási 
intézmények felelőssége 
nagyon nagy, mert napi 
szinten több száz ember 
biztonságos elhelyezését 
kell megoldaniuk, ráadá-
sul hónapokon keresztül.
- Az online oktatás kidol-

gozására tavasszal csak néhány nap állt rendelkezésünkre, 
mégis három hónapon keresztül sikeresen és eredményesen 
tanítottunk digitális keretek között. Ha újra erre kerülne sor, 
akkor az EduBase, a Discord, a Google Classroom alkalmazá-
sok segítségével zökkenőmentesen át tudnánk állni az inter-
netalapú oktatásra – tette hozzá.
Bottlik Zoltán jelezte, hogy a nyári időszak karbantartási és fel-
újítási munkái mellett időt kell szakítaniuk az iskola megelőző, 
fertőtlenítő takarítására, melyet takarítóik eddig is nagyon 
lelkiismeretesen elvégeztek. Ugyanezt a feladatot folytatják 
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majd a tanév kezdetével is, illetve a kézzel gyakran érintett 
felületeket napjában többször is, rendszeresen fertőtleníte-
ni fogják. Rámutatott, hogy az eladó, kereskedő, rendész és 
logisztikus ingyenes felnőttképzéseken tanuló diákjaikat is 
biztonságos körülmények között kell majd fogadniuk péntek 
délutánonként és szombat délelőttönként, így a vírusvédelmi 
eljárásrend szigorú szabályait ekkor is tartani fogják.
- A megfelelő minőségű és mennyiségű védőeszköz az elmúlt 
hónapokban is rendelkezésre állt a Székesfehérvári Szakkép-
zési Centrum, Bicske Város Önkormányzata és egy helyi, civil 
összefogás jóvoltából. Hálásak vagyunk érte minden érintett-
nek – fejezte ki köszönetét az igazgató.

BENNÜNKET KÉPVISELNEK

lés döntése értelmében a kulturális intézményekben 
dolgozók jogviszonya közalkalmazotti jogviszonyról 
munkaviszonnyá alakult át.
A 3-as számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása 
kapcsán a képviselők arról határoztak, hogy szolgálta-
tási szerződést kötnek Perjés Péter Ábellel, aki jelen-
leg is háziorvosként praktizál Budapesten. Biztonsági 
okokból Nagy Gyula augusztus 31-ig szóló helyettesí-
tési szerződését egy hónappal meghosszabbították.
A villámárvizek kapcsán keletkezett károk enyhítésé-
re vis maior támogatást igényelt az önkormányzat: a 
becsült kár bruttó 14 millió forint, ennek 70 százalékát 
igényelték, ami bruttó 9,8 millió forint.
A képviselők megszavazták, hogy az M1-es autópá-
lyával párhuzamos, a Csabdi és a Mány közötti össze-
kötő út felújítását követően a teljes útszakaszon 60 
kilométeres sebességkorlátozás, valamint 10 tonna 
össztömegű általános súlykorlátozás legyen érvény-
ben „kivéve célforgalom” kiegészítő táblával.

Rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tar-
tottak július 30-án, a Városházán.

A képviselők elfogadták a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
és a Vertikál Nonprofit Zrt. együttműködési megálla-
podását azok után, hogy a felek 2019. negyedik ne-
gyedévétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatokat konzorciumi megállapodás alapján közö-
sen végezték. Ezen felül döntöttek a Zöld Bicske tő-
keemeléséről és az egységes társasági szerződés mó-
dosításáról is. Az önkormányzati cég tőkeemelését a 
Vertikál Nonprofit Zrt. és a Vertikál csoport másik tag-
ja, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. biztosította fele-fele arányban, 375 millió forint 
értékben.Ennek eredményeként változott a tulajdon-
rész.
A képviselő-testület elfogadta a településrendezési 
terv módosítását.
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratát módosították, miután az Országgyű-
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A nagy múltra visszatekintő, hosszú évtizedek 
óta a közszolgálatában álló Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. jövője biztosított - jelentette ki a 
tőkerendezéssel tulajdonossá vált VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke, Ferencz 
Kornél. Lapunk interjút készített a szakemberrel, 
amelyben a múlt mellett a jövő is szóba került.

Miért volt veszteséges éveken keresztül a Zöld Bics-
ke?

- Ennek megértéséhez kicsit távolabbról kell elindulni. Az el-
múlt évtizedben a hulladékgazdálkodás országos rendszere 
teljesen átalakult. 2012 óta az új Hulladéktörvény beveze-
tésével, egy határozott állami szerepvállalással, többségé-
ben önkormányzati tulajdonlásban, nonprofit szektorban 
dolgoznak a közszolgáltatók. A Zöld Bicske a megváltozott 
jogszabályi környezetben hosszú évekig kereste a helyét. 
Kereste azokat a kitörési pontokat, területi integrációs lehe-
tőségeket, amelyben gazdasági potenciált lelt volna. Ezzel 
egyidőben a térségben megváltozott a hulladéklerakó stá-
tusza is, és egy komplex, uniós pályázatnak köszönhetően, a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
rendszerén keresztül tudta csak a Kft.a hulladékot kezeltetni.
A hulladékgazdálkodás fő pillére a területi integrációjának 
kérdése, illetve a hulladék legoptimálisabb útjának megta-
lálása. A cég ebben a struktúrában sem a területi integráci-
ót, sem a végpont kérdését önállóan megoldani nem volt 
képes. A tőkerendezés egy folyamatnak a része, amelyben a 
Zöld Bicske egy olyan csoporthoz csatlakozott, mely a Kft. hi-
ányosságait képes kompenzálni. A kialakult szerkezetben két 
nagy közszolgáltató, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a Duna-Ti-
sza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., illetve Bicske 
Város Önkormányzata lett a tulajdonos.

Hogyan került kapcsolatba az ország legnagyobb 
hulladékos cége a legkisebbel?

- A közös munka egy évvel ezelőtt kezdődött meg, ahol kon-
zorciumi partnerként belépve a Zöld Bicske mellé biztosítot-
tuk a közszolgáltató végpontját, illetve azokat az eszközöket, 
amellyel a szolgáltatás biztonságát tudta garantálni. Októ-
berben, a választásokat követően a település vezetése meg-
fogalmazta azt az egyértelmű szándékot, mely szerint az ön-
kormányzat számára a legfontosabb a minőségi szolgáltatás 

MINŐSÉGI VÁLTOZÁS A 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

A koronavírus-járvány ismét terje-
dőben van. Mindez nem jó hír 

most, amikor hagyományos keretek 
között újraindul az oktatás az iskolák-
ban és fogadják a gyerekeket az óvo-
dák.

Hazánkban és a környező országok-
ban egyre több a napi regisztrált fer-
tőzöttek száma, ezért a magyar kor-
mány szeptember elsejétől szigorított 
a határzáron. Ez azt jelenti, hogy kül-
földiek nem léphetnek be az ország-
ba, a külföldről hazatérő magyarokra 
két hét karantén vár, vagy saját költ-
ségen két negatív koronavírus-tesztre 
van szükségük.
- Arra kérek mindenkit, ne tervezze-
nek külföldi utazást, mert minden 
magyar felelős minden magyarért és 
minden bicskei felelős minden bics-
keiért. Ezen felül a maszkviselést, a 
védőtávolságok betartását, a rend-
szeres kézmosást és a fertőtlenítési 
szabályok betartását kérem minden-
kitől – mondta újra rendszeresen 
jelentkező polgármesteri beszámo-
lójában Bálint Istvánné, aki emellett 
az iskolai tanévnyitók elhalasztását 
kérte. Kérésének megfelelően a vél-
hetően több száz főt megmozgató 
rendezvények elmaradtak Bicskén.
A városvezető bejelentette, hogy egy 
bicskei fiatal pozitív koronavírus-tesz-
tet produkált, ezért karanténba került, 
a kontaktkutatás pedig elkezdődött. 
Rajta kívül öten vannak karanténban 
megfigyelés alatt, mert korábban ta-
lálkoztak olyan személlyel, akinek po-
zitív vírustesztje volt.

ÚJRA TÁMAD A 
KORONAVÍRUS
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LÓCSKAI ISTVÁN A ZÖLD BICSKE ÜGYVEZETŐJE:

- Több újdonságról tudok beszámolni. Egyrészt van komposztálási engedélyünk, így a be-
gyűjtött zöldhulladékot most már helyben tudjuk komposztálni. Egyedi megrendelés szerint 
konténert is tudunk házhoz szállítani. Tavasz elején bevezettük a házhoz menő lomtalanítást 
is, ami egy évben egyszer minden szerződött lakosnak ingyenes. Ez a korábbi évekhez képest 
egy sokkal kulturáltabb, célravezetőbb szolgáltatás, amelyet más térségekben már alkalma-
zunk és rendkívül jó tapasztalataink vannak. Legkésőbb októberben pedig nyílik az ügyfél-
szolgálati iroda a Szent István úton, ahol hétfőtől péntekig várjuk majd a lakosságot. Itt min-
den, a szolgáltatással kapcsolatos kérdések, problémák ügyintézésére lesz mód.

nyújtása, a helyi foglalkoztatás biztosítása és a helyi adózás 
megteremtése. Ezt követően indult el az a munka, amelyben 
meghatároztuk mind a közszolgáltató, mind az önkormányzat 
számára fontos irányelveket, és amellyel ki tudtuk alakítani azt 
a struktúrát, amely mindkét szektor számára kielégítő és kellő 
biztonságot nyújt.

Milyen változásokat eszközöltek tavaly év vége 
óta?

- A térségbe való belépésünkkel három új kukásautóval igye-
keztünk garantálni a műszaki színvonalat. Az oroszlányi hul-
ladéklerakóval biztosítottuk a Duna-Vértes beszállítási köte-
lezettségén felüli hulladékáram lerakását. A helyi vezetéssel 
közösen pedig elkezdtük feltárni a Bicske város határában 
lévő telepnek a műszaki megoldásait, és megkezdtük az erre 
vonatkozó engedélyezési eljárásokat. Mára eljutottunk oda, 
hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatása stabil, a hul-
ladékkezelő állapota kielégítő és a dolgozók érzik azt, hogy a 
Kft-nek van jövője. Ma már optimistán tekintünk a jövőbe.

Mire számíthat a lakosság a jövőben?

- A Polgármester Asszonnyal közösen közép- és hosszútávú 
célokat határoztunk meg. Középtávon meg kell valósítani a 
több frakciós hulladékgyűjtést, amely a zsákos gyűjtési rend-
szert hivatott kiváltani. Ki szeretnék alakítani a városban egy 
kulturált, zárt hulladékudvart, amely kifejezetten a közszol-
gáltatáson felül képződő lakossági szelektált anyag kezelését 
tudja elősegíteni. Szeretnénk, ha a városban elektromos ku-
kásautót tudnánk biztosítani, ami a klímavédelem szellemé-
ben, zéró emisszió mellett tud jelentős minőségi szolgáltatást 
nyújtani. Hosszú távon Bicske Város Önkormányzatának, a 
térségnek és az érdekelt közszolgáltatóknak meg kell találnia 
a helyét a Duna-Vértes rendszerében. Az elmúlt tíz évben a 
Duna-Vértes rendszerén keresztül jelentős források érkeztek a 
hulladékgazdálkodásba, például a település határában meg-
lévő kezelőmű is így került kialakításra. Feladatunk, hogy ezen 
rendszeren belül Bicske meghatározó szereplőként, iránymu-
tatóként, példaként tudjon fellépni. A város vezetésével közö-
sen egy olyan közszolgáltatást vízionálunk, amely alkalmazva 
a legmodernebb technológiát, biztosítva a lakosoknak a több 
frakciós gyűjtést, garantálni tudja, hogy az általunk megter-
melt és begyűjtött hulladék szinte 100 százalékban feldolgo-
zásra kerül, ezzel is a környezetünket óvva.
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erejére, itt van a mellettem a káplánként szolgáló Bona atya, 
aki indonézként a magyar misszionáriusok ottani tevékenysé-
gének köszönhetően van Magyarországon.

Húsz éve szerzetesként él hazánkban, hogy került 
közel Istenhez és lett Önből szerzetes?

- Sziléziából származom, négyen voltunk testvérek. Legidő-
sebb bátyám szintén verbita volt, Afrikában tevékenykedett, 
41 évesen azonban Isten magához szólította. Rajta kívül egy 
bátyám és egy nővérem van, én vagyok a legfiatalabb. Tizen-
két éves lehettem, amikor meglátogattam bátyámat Afriká-
ban, az nagyon megérintett. Azóta is hordom magammal az 
ott tapasztaltakat, miszerint nem kell sok segítség az élethez. 
Ő volt a példaképem, a munkássága példa előttem. Aztán 
persze kamaszodtam, majd jött a fiatalkori szerelem. Ekkor 
a családalapításon gondolkodtam, de a mély belső megy-
győződés győzött, miszerint egy család kevés nekem, Isten 
más feladatra hívott, egy nagy családhoz szólított. A szere-
tet üzenetét akartam megosztani sok-sok emberrel. Amikor 
ezt eldöntöttem 19 évesen, sokan nem értették, de a belső 
meggyőződésem sziklaszilárd volt. Szeretem Lengyelorszá-
got, de éreztem, hogy nem ott van a helyem. A misszionárius 
élet éppen erről szól, máshol jót cselekedni, ez nekem nagyon 
tetszett. Szent II. János Pál pápa életútja nem volt közvetlen 
hatással a döntésemre, de nagy öröm volt számomra, amikor 
a bicskei Szentháromság templom homlokzatán az ő szobrát 
pillantottam meg. Úgy látszik, Imre atya is őt akarta a falfülké-
ben látni. Isten szépen írja tehát a saját történetét, amelyben 
nekünk csak látni kell és kerek lesz minden.

Amikor belépett a rendbe, rögtön Magyarországra 
került?

- A verbiták szabályai szerint először örök fogadalmat teszünk, 
engedelmességet, szerénységet és tisztaságot ígérünk Isten 
felé. Nem csak mi, papok vagyunk, hanem szerzetes testvé-
reink is vannak, akik civil foglalkozást űznek: mérnökök, orvo-
sok, de papi hivatást nem vállalnak, viszont a fogadalomhoz 
hűen élnek, családjuk sincs. Az örök fogadalom előtt 1997-
ban az általános főnöknek jeleztem, hol szeretnék dolgozni. 
Három helyet jelöltem meg. Az első helyen írtam, hogy oda 
megyek, ahova valóban szükség van rám, és így jöttem 2000-
ben Magyarországra.

Lengyel-magyar két jó barát, ezt már régóta tudjuk. 
Ön hogy látja ezt húsz év után?

Nem sokat tudtam az országról, amikor idekerültem. Ezt a 
mondást persze ismertem. A legnagyobb kihívás a magyar 
nyelv megismerése volt, de Európában kevés ehhez fogható-
an gazdag nyelv van, ezért fontos, hogy megmaradjon. Min-
den gyereknek elmondom, legyenek büszkék arra, hogy ilyen 
szép nyelvet beszélnek. Az idők során persze mélyebbre ás-
tam magam a két nép történelmében és sok-sok kapcsolódási 
pontot találtam, amelynek mindig a keresztény hit az alapja. A 

Burbela Grzegorz Ludwik (Gergely atya) katolikus 
plébánosként és püspöki biztosként megkezdte 
szolgálatát Bicskén, miután augusztus 2-án ünnepi 
szentmise keretében beiktatták hivatalába. A ma-
gyarul kiválóan beszélő lengyel szerzetessel bicskei 
küldetéséről, a két nép közötti barátságról és jövő-
beni terveiről is beszélgettünk.

Amikor először hallott a bicskei lehetőségről, mi 
volt az első gondolata?

- Az öröm és a gondviselés jutott eszembe. Tete Remis, az Is-
teni Ige Társaságának tartományfőnöke azzal hívott fel, hogy 
tudnám-e vállalni Bicskén a plébánosi szolgálatot. Örömmel 
elfogadtam ajánlatát és a küldetést. Amikor szembesültem 
vele, hogy elődöm, Varga Imre atya halála miatt van rám szük-
ség, rögtön a gondviselés is eszembe jutott. Istennek tervei 
vannak itt, Bicskén, azért küldött ide, hogy Imre atya munká-
ját folytassam, aki sokat tett Bicskéért és a környező telepü-
lésekért. Persze saját szellemiséggel, lelkülettel igyekszem 
folytatni az evangelizációt.

A saját lelkület mit jelent?

- Missziós szerzetes vagyok, ezáltal egy más lelkiséget hor-
dozok, ami Lengyelországból ered. Különbözőképpen adunk 
tanúságot Krisztusból, hiszen máshonnan származunk, de 
mindannyian jól tudjuk, hogy a keresztény hit az egész vilá-
gon jelen van, Krisztus üzenete pedig minden népnek szól. El-
sődleges célom, hogy lengyel lelkiségemet, tapasztalatomat 
megosszam itt és folytassam az örömhír hirdetését, természe-
tesen magyar nyelven. És hogy egy példát is hozzak Krisztus 

MISSZIÓS SZERZETES AZ 
ÚJ BICSKEI PLÉBÁNOS, 
SZILÉZIÁBÓL
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mély Mária iránti tisztelet adott, elég csak Czestochowa vagy 
Csíksomlyó nevét említeni, ez is összehozza a két népet. Az 
Isten, becsület, haza háromság alapján él e két nép, ezért se-
gítenek mindig, mindenkor egymásnak. A két nép lelkisége 
a történelem miatt is hasonló, Szent István felajánlotta Ma-
gyarországot Szűz Máriának, Lengyelországban, az 1600-as 
években szintén megtörtént ez a felajánlás.

Bicske lesz tevékenységének fő helyszíne a jövőben. 
Milyen tervekkel érkezett?

- Plébános vagyok elsősorban és az iskola lelki vezetője. Elsőd-
leges feladatom, hogy megismerjem a jelenlegi helyzetet, hi-

szen óriási hagyományokat kell folytatnom, egy már működő 
közösségbe csöppentem bele, amit gazdagítani akarok saját 
jelenlétemmel, Istenben való hitemmel. Ez tart most, erre sok 
időt kell szentelni. Fontos, hogy a Szentháromság templom 
végre úja a katolikus hívek otthona lehessen, már látom is a 
fényt az alagút végén. Legalább ilyen fontos, hogy az Isten le-
gyen az első az emberek életében, utána a becsület és a haza. 
Ezt a háromságot kell erősítenem az emberekben, a fiatalok-
nak pedig utat mutatni ehhez. Ez nem más, mint az Evangéli-
um hirdetése.

Káplánként milyen feladatok várnak Önre?

- Egyszerűen össze tudom foglalni: segítek mindenben 
Gergely atyának, legyen szó a misézésről vagy az iskola 
körüli teendőkről. Más szóval a jobb keze leszek.

Hogyan lett indonéz fiatalként szerzetes?

- Régóta sok európai szerzetes tevékenykedik ott, ahol 
én felnőttem. A Flores-sziget rendkívül sokat köszönhet 
nekik. Iskola, kórház, útépítés, hídépítés, szinte minden-
ben segítenek. Ott nőttem fel és ez nekem  sokat jelen-
tetett, hogy mennyi segítséget kaptunk. Ezt szerettem 
volna viszonozni, tetszett, hogy szerzetesként másokon 
segíthetek.

Így került Magyarországra is?

- Szerettem volna mindenképpen Európában szolgálni, 
majd az örök fogadalom után így jelöltem meg a három 
közül az egyik lehetőségként Magyarországot. Már az 
elején tetszett az európai emberek gondolkodása, élet-
hez és egymáshoz való hozzáállása. Azt meg kell monda-
nom, hogy a magyar emberek barátságosak és nyitottak. 
Hasonlókat tudok mondani a bicskeiekről is, akik nagy 
szeretettel fogadtak, sok mosolyt kapok tőlük, bármerre 
járok.

BONAVENTURA NGARA WULA LABA (BONA) ATYA: 
VISZONOZNI SZERETNÉM, AMIT OTTHON KAPTAM
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Az első ütem folyamatban lévő fejlesztése elérte a 75 szá-
zalékos készültséget a Bicske Szíve Parkban, szeptem-

ber közepétől elkezdődik a növények kiültetése a területre – 
számolt be az aktualitásokról Székely Nóra projektmenedzser.
A szakember elmondta, hogy a park összes útja, járdája kész, 
a mellékhelyiség épületét pedig hamarosan zárhatóvá teszik.  
Ezt követően elkezdődnek a belső munkálatok és a szerel-
vényezés. Zajlik a vízelevezés kialakítása és a tereprendezés, 
hamarosan nekiállnak az uszoda előtti büfétér kialakításának 
is. A 46 darab napelemes kandeláber alaptestei a helyükre 
kerültek, szeptember végén érkeznek az utcabútorok, hulla-
dékgyűjtők is.
A Városi Piac esetében tetőt kapott mind az öt zárt építmény, 
amelyeknek már a válaszfalai is készek, a lemezfedés elkészült. 
A külső vakolat száradása után következnek a belső munkák, 
amelyek közül a gépészeti és villamos alapszerelvények már a 
helyükre kerültek, az aljzat készítés és a falak burkolása pedig 
folyamatban van. A parkolók és utak szegélyezése zajlik, az út 
alaptest tömörítése kész. A piac esetében 50 százalék feletti a 
készültség, szeptember végére eléri a 75 százalékot.
A két nagy projekt mellett önkormányzati forrásból elindult 
a felújítás a Nagy Károly téren. A munkaterület átadása 
megtörtént, a kivitelező megkezdte a munkát. Első körben a 
csapadékcsatorna gyűjtőidomokat helyezik majd el a földbe 
a többi közmű közé. Utána a kiemelt szegélyek kerülnek he-
lyükre és az alapréteg is elkészül. Az aszfaltozás október vége 
felé várható, azzal lesz kész a felújítás.

ELKEZDŐDÖTT A 
NÖVÉNYTELEPÍTÉS A 
BICSKE SZÍVE PARKBAN

14 Bicskei Újság
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A Best Camion Kft. a fertőtlenítésben használható ózongenerátort aján-
lott fel Bicske Város Önkormányzatának. Az adományt Bálint Istvánné 

polgármester vette át Möhring Emese ügyvezetőtől és Metykó Csaba osz-
tályvezetőtől.
- A koronavírus-járvány idején nem csak az itt élő emberek, hanem a helyi 
vállalkozások is bizonyították, hogy tudnak segíteni, ha a szükség úgy hoz-
za. Nagy öröm, hogy teszik ezt mind a mai napig. „Köszönetemet fejezem 
ki a Best Camion Kft. vezetőinek, hogy nagylelkű adományukkal minket 
tiszteltek meg, mert azt szeretnénk, hogy a bicskei családok biztonságban 

érezzék magukat, sem-
mi ne veszélyeztesse az 
egészségüket. Ebben nagy segítség lesz az ózongenerátor, amely fertőt-
lenítő funkcióval rendelkezik, elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat, a 
gombákat és az egyéb kórokozókat” – mondta az átadás-átvételt követően 
a polgármester.
Bálint Istvánné hozzátette, egyelőre nem született döntés arról melyik ön-
kormányzati intézményben helyezik el a fertőtlenítő berendezést, de rövi-
desen biztos gazdára talál.

ÓZONGENERÁTORT KAPOTT BICSKE

LAKITELEKI KIRÁNDULÁS

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának támogatásával a lakitelki Hungarikum 

Liget megtekintésére és egy színházi előadásra biztosított té-
rítésmentes részvételi lehetőséget. Bicskéről harmincan utaz-
tak el az egész napos programra.
Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatója az augusztus 5-ei utazásról elmondta, 
hogy a Petőfi Művelődési Központ parkolójából indult el a BTC 
autóbusza a résztvevőkkel. A megérkezést követően megte-

kintették a Nemzeti Művelődési Intézet székházát és a Hun-
garikum Ligetet is. A körséta után átutaztak Lakitelek Tőserdő 
kempingjébe, ahol a helyi termelők vására mellett ebéd várta 
a résztvevőket, hogy aztán a cirkuszsátorban színházi előa-
dáson vegyenek részt. A Gózon Gyula Színház szervezésében 
Agyigó: Szabó Magda élete című darabját tekintették meg 
Nagyváradi Erzsébet előadásában, Kutik Rezső gitárművész 
zenei kíséretével.
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Hogy került a sportágba, miért kezdett el kézilab-
dázni és milyen eredményei vannak?

- 2016-ban, amikor elindult a bicskei utánpótlás kézilabda, a 
nővérem, Ádám Gréta rögtön ott volt az első edzésen. Apu-
kám nekem is ajánlotta a sportágat, de először nagyon féltem 
tőle, nem is gondoltam arra, hogy sportoljak. Végül apa, aki 
a mai napig kézilabdázik Bicskén, meggyőzött, így elmentem 
egy, aztán még egy és még egy edzésre. Ma már el sem tud-
nám képzelni nélküle az életemet! Bicskén az első edzőm Bol-
ba Kata volt, aztán Ivicz Miklós trenírozott, a felnőtt csapatnál 
pedig Kuzma Norbi volt az edzőm.
Először beállósként kezdtem, elég ügyetlen voltam, aztán 
ahogy fejlődtem, átlövőbe kerültem. Az utolsó évet Bicskén 
már átlövőben és néha irányítóban töltöttem, illetve a BTC 
felnőtt csapatánál szélsőként játszottam. A 2018/19-es sze-
zonban apa hetente kétszer elvitt Fehérvárra az ifi csapathoz 
edzeni, majd 2019-ben az Alba Fehérvárhoz igazoltam, ahol 
akkor már a nővérem két éve játszott.
Kimagasló eredményeket még nem értem el, de azért edzek 
nap mint nap és keményen dolgozom azért, hogy előbb-
utóbb valami nagy dolgot vigyek véghez.

Az elmúlt időszakban a kézilabda, s aztán a tanulás 
is Székesfehérvárra szólította. Hogy élte meg ezt a 
váltást, mennyire volt zökkenőmentes az átállás?

- Szerintem elég könnyedén vettem az akadályt, nyilván ren-
geteget segített ebben az, hogy a nővérem is ott volt velem, 
mivel egy szobában laktunk a kollégiumban. Nem mondom, 
hogy egyszerű váltás volt, mert nyolcadikosként nehéz volt el-
szakadni otthonról, illetve az osztálytársaktól, de valamit vala-
miért. A fehérvári csapat nagyon közvetlen és befogadó volt, 
már az első perctől kezdve. Mikor velük voltam mindig azt 
éreztem, hogy a kiscsaládommal vagyok, sosem engedték, 
hogy rossz kedvem legyen. Az edzőim is segítőkészek voltak.

Minek szól a múlt idő?

- Elég friss a dolog, de már egyikünk sincs Székesfehérváron. 
Augusztus 12-én nővéremmel átigazoltunk a Váci NKSE-hez. 

Szóval újra környezetváltozás, új társak és edzők, de egy spor-
toló élete erről is szól.

Amikor nem tanul és edz, mivel foglalkozik szívesen 
a szabadidejében?

- A kedvenc időtöltésem az, amikor a barátaimmal lehetek, 
akár Bicskén, akár máshol. Emellett szeretek olvasni, és per-
sze a családdal töltött idő is fontos, mert a kollégiumot igaz, 
hogy szeretem, de azért valljuk be, jó érzés hazajönni. És ha 
tehetem, labdázom vagy valamilyen labdajátékot próbálok ki.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja felhasz-
nálni?

- Sportruházatra szeretném felhasználni a támogatást. A fo-
gyóeszközökből, mint a zoknik, topok, edzőnadrágok, cipők 
mindig kell a pótlás.

Milyen tervei vannak a jövőben?

- Szeretnék korosztályos válogatott lenni, egy NB I-es csapat 
meghatározó tagjává válni. Hatalmas álmom és célom a ma-
gyar női válogatott, persze ehhez még rengeteget kell dol-
goznom, de az edzőim és apukám segítségével ez menni fog. 
Szeretnék leérettségizni, 
nyelvvizsgázni és gimná-
zium után tovább tanul-
ni, de még nincs konkrét 
célom, csak annyi biztos, 
hogy sporttal kapcsolatos 
terveim vannak. Későbbi-
ekben szeretnék egy szép 
családot, ugyanis fontos-
nak tartom, hogy legyen 
egy összetartó és szerető 
családom, akik minden-
ben támogatják egymást, 
olyan, mint amilyet az én 
szüleim is teremtettek ne-
künk.

A NAGY ÁLOM: A 
NEMZETI VÁLOGATOTT

Ádám Lilla kézilabdás családba született, s bár ele-
inte ódzkodott a sportágtól, nővére példája, édesap-
ja ösztönzése elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 
kipróbálja magát a pályán. Ma már elképzelhetetlen 
az élete kézilabda nélkül, olyannyira, hogy egyszer 
felnőtt magyar válogatott szeretne lenni.
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Hogy került a sportágba, miért kezdett el úszni?

- A kezdetekre egyáltalán nem emlékszem, de ez nem vé-
letlen, hiszen körülbelül nyolc hónapos lehettem, amikor 
babaúszás keretében először uszodavízbe tettek szüleim. A 
nagyszüleim ötlete volt, hogy járjunk babaúszásra, s a szüle-
imtől tudom, hogy nagyjából egy évig hordtak is. Bizonyára 
innen a víz szeretete, mert később sem ellenkeztem, amikor 
nagypapám levitt az uszodába, hogy megtanítson úszni. Vele 
jártam rendszeresen a bicskei uszodába, ahol Agyagási Ákos 
úszóedző látta hogyan úszom és megkérte a szüleimet, hogy 
vigyenek hozzá úszni. Így kezdődött, s azóta is igyekszem 
minden edzésen jelen lenni, hogy jobb és eredményesebb 
lehessek.

Milyen eredményei van-
nak?

- Nagyjából hét éve úszom 
versenyszerűen, ezen idő-
szak alatt sok bicskei versenyt 
megnyertem. A diákolimpiá-
kon megyei döntőkig jutot-
tam, ahol a dobogó mind-
három fokán álltam már 
többször is. Rendkívül boldog 
voltam az év elején, amikor 
végre sikerült megnyernem 
a saját korosztályom megyei 
mellúszó döntőjét, amivel 
kvalifikáltam magamat az 
országos döntőre. Sajnos a 
koronavírus-járvány miatt 
elmaradt a nagy megmérettetés, pedig nagyon kíváncsi let-
tem volna, mire vagyok képes az ország legjobbjai ellen. Per-
sze nem bánkódom, jövőre ismét nekifutok és bízom benne, 
hogy sikerül ismét győznöm, s akkor már nem lesz akadálya a 
döntőnek sem.

A mellúszás a fő száma. Akad-e példakép a magyar 
és a világ úszósportjából, akire felnéz?

- Van és szerencsére nem kellett messzire mennem, Magyar-
országon is találtam bőven kiváló úszókat. Érdekes, hogy 
egyikük sem mellúszó specialista, hiszen Kapás Boglárka és 
Hosszú Katinka sem elsősorban mellúszásban jeleskedik, de 
a hozzáállásuk, kitartásuk, személyiségük példaként szolgál 
számomra.

Amikor nem tanul és edz, mivel foglalkozik szívesen 
a szabadidejében?

- Amikor időm engedi, sokat vagyok együtt a barátaimmal, 
moziba járunk, de szívesen kirándulok a családommal is. A 
nyári szünetben több táborban is voltam, amelyek jellemző-
en a sportról és az úszásról szóltak. Emellett szabadidőmben 
rendszeresen járunk futball- és jégkorong meccsekre és lelke-

sen szurkolunk az Újpestnek!

Az önkormányzati tá-
mogatást mire kívánja 
felhasználni?

- Nagy segítség a támogatás, 
mivel a minőségi úszófelsze-
relés nem olcsó. Ezért a pénzt 
az eddigieknél jobb felszere-
lésekre költöm.

Milyen tervei vannak a 
jövőben?

- Továbbra is szeretnék  fog-
lalkozni, és ahogy már jelez-
tem, jó lenne jövőre eljutni a 

diákolimpia országos döntőjére. A tanulmányaimat illetően 
pedig szeretnék gimnáziumba, majd később egyetemre men-
ni, mert a célom, hogy fogorvos legyek.

OTTHONOSAN MOZOG 
A MEDENCÉBEN

Nagy Natasa lételeme a víz, pici kora óta sok időt 
tölt a Bicskei Tanuszoda medencéiben. Évek óta ke-
ményen edz, hogy még jobb legyen. Még jobb mel-
lúszó, még sikeresebb úszó szeretne lenni, olyan, 
mint egyik kedvence és példaképe, az olimpiai baj-
nok Hosszú Katinka.
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A negyedik forduló után vannak, egy vereséget egy 
győzelem követ, így az együttes jelenleg a 9. helyen 
áll. Ha így folytatják, akkor meglehet év végére a 
középmezőny eleje…

- Előre semmiképpen sem írnám alá ezt a helyezést. Aki ismer, 
az tudja, hogy maximalista vagyok, nem elégszem meg a kö-
zépszerrel. Mindamellett reálisan kell nézni a dolgokat és a 
realitás mást mutat.

Pontosan mit mutat? Mire lehet alkalmas a csapat?

- Mindenki keresi még a csapatát, ahogy mi is. Ez a hullám-
zás azért pár forduló múlva lecseng, onnantól lehet igazán 
reális képet alkotni magunkról és az ellenfelekről. Az azonban 
már most biztos és egyértelmű, hogy egy csapat nagyon ki-
emelkedik a mezőnyből, úgy is mondhatnám, más kategóriát 
képvisel, ez pedig a III. Kerületi TVE. Rajtuk kívül bárki bárkit 
megverhet, de szeretném hangsúlyozni, hogy mi csak saját 
magunkkal foglalkozunk. Mindig előre nézünk, a srácok ke-
ményen dolgoznak az edzéseken, ennek pedig meg lesz az 

VUKMIR DRAGAN: A BTC STABIL 
NB III-AS CSAPAT LEHET

eredménye. Bízunk saját magunkban és haladunk a megkez-
dett úton.

Mennyire teszi rögössé ezt az utat a járványhelyzet?

- A járvány miatt egyik pillanatról a másikra félbeszakadt az 
előző szezon, de amúgy is sok minden megváltozott. Például 
anyagilag nehéz szituációba kerültek a klubok, a BTC is. Ben-
nünket sem kerültek el a gondok, a költségeket vissza kel-
lett fogni. A nyáron leültünk a vezetőkkel és meghatároztuk, 
milyen irányba menjünk tovább. Ami biztos volt, hogy csak 
olyan labdarúgót akarunk a csapatban látni, aki örömét leli a 
futballban, s előnyben részesíti a sok munkát a pénzzel szem-
ben.

Ezért alakult át gyökeresen a játékoskeret?

- Részben igen, mert voltak, akik nem vállalták ilyen formában 
a folytatást. Sajnos akadt súlyos sérülés is, mint Pölöskei Péte-
ré, akinek valószínűleg karrierje végét jelenti a sérülés. A leg-
nagyobb érvágás talán Nagy Tibor távozása volt, aki oszlopos 
tagja volt a védelmünknek, de a III. Kerület által kínált lehető-
ség, ami másodosztályú szerepléssel kecsegtet, nem tudtunk 
versenyezni. Jöttek viszont tehetséges fiatalok és van néhány 
rutinos labdarúgónk, belőlük próbáljuk a legtöbbet kihozni. 
Még nem igazán álltunk össze, egyeseknek keresem az igazi 
posztját, az alapozási időszak is csak négy hét volt a hat he-
lyett, de nem panaszkodunk, hanem tesszük a dolgunkat.

A következő próbatétel Balatonfüreden vár a gár-
dára, majd következik a BKV Előre hazai pályán. 
Mire számít?

- Ahogy már említettem, ők is alakulóban vannak. Talán mi egy 
kicsit előrébb tartunk náluk, de úgyis a pályán mutatott telje-
sítmény dönt a három pont sorsáról. Igyekszünk felkészülni 
belőlük, aztán meglátjuk ez mire lesz elég. Nagyon hosszú a 
bajnokság, rengeteg meccs vár még ránk, de bízom benne, 
hogy a végelszámolásnál ott leszünk az élmezőny közelében.

Elkezdődött a felnőtt labdarúgók NB III-as bajnoksága. A Bicskei TC a 
járványhelyzet utáni nehézségek és a nyári időszakban jelentősen 

kicserélődött, megfiatalodott játékoskeret ellenére nagy reményekkel 
vágott bele a Nyugati-csoport küzdelmeibe. Vukmir Dragan vezető-
edző szerint csapata stabil résztvevője lehet a húszcsapatos bajnok-
ságnak, ezt az első fordulók igazolták is.



Hozzávalók 4 személyre:
• 1 kis fej vöröshagyma
• 2 evőkanál olaj
• 80 dkg csirkemellfilé
• só, frissen őrölt bors, 2 evőkanál mustár
• 4 dl főzőtejszín
   
A körethez:
• 1 bögre kuszkusz (20 dkg)
• 1,5 bögre víz (a kuszkusz mennyiségének 
másfélszerese)
• 25 dkg sárgarépa
• 1 darab kaliforniai paprika
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 15 dkg brokkoli
• 1-1 teáskanál morzsolt szárított oregánó és 
kakukkfű
• olaj a sütéshez

1. Az apróra vágott vöröshagymát kevés 
olajon puhára pároljuk, majd hozzáadjuk a 
csíkokra vágott húst. Enyhén sózzuk, borsoz-
zuk, magas hőfokon kb. 10 perc alatt megpi-
rítjuk. Rátesszük a mustárt és a tejszínt, majd 
az egészet összekeverjük. Alacsony hőfokon 
10 percig főzzük.
2. Ezalatt elkészítjük a kuszkuszt: a vizet fel-
forraljuk, a kuszkuszt pedig lefedhető tálba 
tesszük. Megsózzuk, majd felöntjük a forró 
vízzel. Lefedve pihentetjük.
3. A répát meghámozzuk, felkarikázzuk. 
A paprikát kicsumázzuk és feldaraboljuk. 
Megpucoljuk a hagymát, kettévágjuk, felka-
rikázzuk. Serpenyőben, kevés olajon, magas 
hőfokon a feldarabolt zöldségeket a brok-
kolival és a fűszerekkel együtt megpirítjuk. 
Ügyelünk rá, hogy még roppanósak marad-
janak! A húst a zöldséggel elkevert kuszkusz-
szal tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉS: 40 PERC
KALÓRIA: 807 KCAL/ADAG

MUSTÁROS CSIRKEMELL 
ZÖLDSÉGES KUSZKUSSZAL

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2020. július 30. napján, illetve augusztus hónapban megkötött házasságukról Hantos Balázs és Virág 
Tímea (07.30.); Váczi Gábor és Krammer Nikolett (08.01.); Szűcs Attila és Szabó Rozália  (08.01.);        
Fülep Péter és Vida Renáta (08.05.); Moravecz Tamás és Regedei Fruzsina  (08.06.); Neukunft        
Marcell és Somogyi Viktória (08.11.); Ódor István és Jeong Mijeong  (08.12.); Oláh Péter és  
Czimmermann Erika Mariann  (08.13.); Bőcs  Zoltán András és Koszticza Georgina  (08.15.);  
Szijártó Dániel és Fehér Zsófia Nóra  (08.15.); Kovács  Róbert és Simon Georgina  (08.17.); Barta 
Ádám és Hajdu Zita (08.25.); Hafiják Pál és Perei Alexandra (08.29.); Varró Dávid és Nagy Erzsébet 
Márta (08.29.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2020.június – július és augusztus hónapban született gyermekek: Bogdán 
Gergő Sándor (06.15.), Kutrik Izabella (07.13.), Lugosi Erik (08.07).

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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Szerencsére jól telt a nyár! Legalábbis ez sugárzik azokból a gyermekrajzokból, amelyek Bicske Város 
Önkormányzat pályázati felhívására érkeztek. A zsűri az alkotásokat már megkapta, értékelésük folyamat-
ban van. Az eredményhirdetésre sem kell sokat várni, szeptember 16-án 15.30-kor sor kerül rá a Fiatalok 
Házában. Alábbiakban a beküldött rajzokból mutatunk meg néhányat, következő lapszámainkban – egy-
fajta nyáridézőként – pedig a többit is meg fogjuk mutatni ország-világnak.

Nyáridéző rajzok

Ábrahám Márk Martin Fux Ákos Fux Tétény

Facsar-Veszeczky Mandula Zorka

Gyüre Zenina

Kővágó Tímea

Sánta Vivien


