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November 9-én Bálint Istvánné polgármester tájékoztató-
jában jelezte, megelőzve a kormányzati rendelkezéseket, a 
város korábban elkezdte az egészségügyi dolgozók, pedagó-
gusok, bölcsődei és óvodai dolgozók célzott tesztelését, to-
vábbá kiterjesztette a szűrést a szociális ágazat dolgozóira is. 
November 10-én a kormány úgy döntött, hogy   kijárási ti-
lalom lép életbe, ami este 8 óra és reggel 5 óra között érvé-
nyes, kivételt csak a munkavégzés jelent, amelyet azonban 
igazolni szükséges. 
Minden gyülekezés 
tilos, az éttermek ven-
déget nem fogadhat-
nak, házhozszállítás 
lehetséges, az üzemi 
étkezdék nyitva tart-
hatnak. Az üzletek - a 
gyógyszertárak és a 
benzinkutak kivéte-
lével - este 7 óráig 
tarthatnak nyitva, 
az egyéb szolgálta-
tók (például fodrász, 
masszőr, személyi 
edző) a szokott rend-
ben működhetnek a 
kijárási tilalom szabá-
lyai mellett. A szállo-
dák turistákat nem, 
csak üzleti, gazdasági 
vagy oktatási célból 
érkezett vendégeket 
fogadhatnak. Min-
dennemű rendezvény 
tilos, ideértve a kul-
turális eseményeket, 
valamint a karácsonyi 
vásárokat. A vallási közösségek szertartásai az egyház dönté-
se szerint megtartható. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mö-
gött kell megtartani.  A szabadidős létesítmények használata 
tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodá-
kat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, kor-
csolyapályákat. A bölcsődék, az óvodák és az általános isko-
lák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, 

a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarend lép 
életbe. Magán és családi rendezvények maximum 10 fő rész-
vételével tarthatóak, temetésen legfeljebb 50 hozzátartozó 
vehet részt, esküvők lakodalom nélkül lehetnek. Kórházak, 
iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézmény-
ben dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint 
- hetente tesztelni kell. A maszkviseléssel és távolságtartással 
kapcsolatban elrendelt szabályok továbbra is érvényesek, az-

zal, hogy a 10 000 fő-
nél nagyobb település 
egyes közterületein a 
maszkviselés kötelező, 
azok kijelölése a pol-
gármester feladata.
November 11-én ez-
zel kapcsolatban Bá-
lint Istvánné bejelen-
tette: minden, hatodik 
életévét betöltött 
bicskeinek, valameny-
nyi közterületen kö-
telező orrot és szájat 
elfedő maszkot viselni.  
A játszótereket lezár-
ták, a piac december 
4.-től újra működik.
November 23-án el-
kezdődött a célzott 
tesztelés országszer-
te, így Bicskén is. A 
vizsgálatokat végző 
szakemberek a járási 
hivatal épületéből in-
dulnak, a gyülekezés 
helyszínét az önkor-
mányzat ózongenerá-

torral fertőtleníti. A város egy személygépkocsit és egy sofőrt 
is biztosít a szűréshez, melyet a kormányhivatal koordinál. A 
bicskei intézmények technikai dolgozóinak tesztelését a hiva-
tal biztosítja.
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy november 
24-étől az idősek hétfőtől péntekig, 9 és 11 óra, hétvégén 8 
és 10 óra között újra védett sávban vásárolhatnak.  

JÁRVÁNYHELYZET BICSKÉN

Úgy tűnik, ahogy kezdődött a tavasz, úgy végződik az ősz. A március közepén elrendelt járványügyi intéz-
kedésekhez kísértetiesen hasonló korlátozások léptek életbe az elmúlt hetekben. Ismét a mindennapi 

élet részévé vált a kijárási tilalom, a kötelező maszkviselés, az idősek vásárlási idősávja, a digitális oktatás, a 
vendéglátóhelyek és a szabadidős létesítmények bezárása. Ami merőben más, az a fertőzöttek és a koro-
navírus szövődményei következtében elhunyt honfitársaink száma. Ez ugyanis, egyelőre, sajnos emelkedő 
tendenciát mutat.  



Karácsonykor szeretettel 
forduljunk egymáshoz
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

Hogyan készül egy városvezető a karácsonyra?
- Azt hiszem ugyanúgy, mint bárki más. A karácsonyi készü-
lődés során háziasszonyként igyekszem ünneplőbe öltöz-
tetni a házat, elvégezni az ilyenkor szokásos nagytakarítást, 
de lélekben is készülök a kisded érkezésére. Az adventi ko-
szorú mindig az étkezőasztalra kerül és fontos, hogy csak 
a klasszikus színű, azaz rózsaszín és lila gyertyák kerülnek 
rá. Ma már ketten élünk a férjemmel, vasárnaponként egy 
rövid ima után szoktuk meggyújtani az adott gyertyát.

Karácsonykor azért benépesül a ház?
- Huszonöt éven keresztül minden szentestén nálunk volt a 
család: anyukám, apukám és testvéremék jöttek hozzánk. 
Sajnos édesapám 15 éve nincs köztünk, de van egy fenyő-
fa, ami ilyenkor mindig rá és a vele töltött karácsonyokra 
emlékeztet. Az utolsó karácsonyára vásárolt egy földlabdás 
lucfenyőt, amit elhoztam és kiültettem a kertünkbe, s mára 
hatalmas, tizenöt méteres fává cseperedett. Ebben a ne-
gyedszázadban én fogtam össze a családot, amely időköz-
ben kibővült, hiszen már két unokám is van, így idén már ti-
zenegyen jövünk össze. Illetve ma még csak remélem, hogy 
személyesen is találkozhatunk. Tavaly volt az első alkalom, 
hogy lányoméknál voltunk szenteste, idén is hozzájuk ké-
szülünk, átadtam neki a stafétát.

Hogy telnek ezek az esték?
- Akadnak állandó dolgok, mint természetesen a kapott 
ajándékok kipróbálása. Fontos része az Ország-város játék, 
ahol jókat szoktunk nevetni, mert vannak, akik mindenáron 
nyerni akarnak, s ilyenkor olyan szavakat alkotnak, amikre 
Kazinczy is csettintene. Elmaradhatatlan még az éjféli mise. 
Emlékszem gyerekként sokszor nem tudtam fennmaradni 
éjfélig, így nem is mehettem a misére, tíz éves voltam, ami-
kor először sikerült. Azóta is anyukámmal megyek a szent-
misére.

És mi kerül az ünnepi asztalra?
- Teljesen hagyományos étkek, mint a húsleves, halászlé, 
sültek, vadételek, szárnyasok, krumplipüré, töltött káposz-
ta. Persze azért haladunk is a korral, aminek egyik jele, hogy 
néhány éve a lazac is felkerült a menüsorra. Fontos, hogy 
mindenki kiveszi a részét az előkészületekből és az ételké-
szítésből is. Húgomék a vadhúsért felelnek, férjem főzi a 

világ legjobb húslevesét, lányom süteménykészítésben jó, 
én pedig a köretek, saláták terén igyekszem hasznossá tenni 
magamat.

Akad-e olyan étel, ami sohasem hiányozhat a kará-
csonyi asztalról és elárulja-e a receptjét?
- Ezt a családom bármely tagja gondolkodás nélkül vágná 
rá, hogy a „Köri anyu saláta”. Fogalmunk sincs, mi a valódi 
neve, keresztlányunk, Lara nevezte el így, és nem csak ka-
rácsonykor, hanem bármilyen születés- vagy névnapon, s 
egyéb alkalmakkor is az asztalon a helye. Az elkészítése nem 
bonyolult: tejfölös-majonézes alapja van, amibe csíkokra vá-
gott fejes saláta, reszelt sárgarépa, apróra vágott lilahagyma 
és konzerv csemegekukorica kerül, majd egy éjszakát érik a 
hűtőben. Húsételekhez kiváló.

Mit kíván a bicskeieknek karácsonyra?
- Tudom, hogy szinte kivitelezhetetlen, de nagyon szeret-
ném, ha legalább ezen a három napon szeretettel fordul-
nának egymáshoz. A szeretet a legfontosabb, mert ilyenkor 
többet engednek be magukba az emberek. Azt is remélem, 
hogy örömből is több jut mindenkinek karácsony tájékán. 
Az év során, a mindennapokban láthatjuk, hogy sokan meg-
gondolatlanul ítélkeznek mások felett, bántják egymást. 
Most viszont lehetőség lesz az elcsendesedésre, a megnyug-
vásra a nagy rohanásban és kicsit saját magukkal foglalkozni. 
Az idei év amúgy is nagyon más a koronavírus-járvány miatt, 
várhatóan a karácsonyunk is más lesz, ezért azt kérem, hogy 
mindenki legyen még türelmesebb. Nagyon hiszek benne, 
hogy a jövő év sok pozitív változást hoz mindannyiunknak!

Fontos a hit?
- A Megváltó érkezésére várunk ezekben a napokban. Ilyen-
kor nagyon nagy szükségünk van a hitre, a reményre, a 
magunkba fordulásra. Soha nem volt ennyire fontos a kará-
csonyi készülődés közepette a hit. A világ olyan változást él 
meg, akkora változáson megy keresztül, amelyben helyükön 
kell kezelnünk a dolgokat, vissza kell találnunk egymáshoz, 
embernek kell maradnunk, s ebben sokat segít a hit.

Karácsonykor, legalább ezen a három napon szeretettel forduljunk egymáshoz – ezt kéri Bálint István-
né, Bicske város polgármestere, aki az adventi időszakról és a karácsonyról is megosztotta gondola-

tait a Bicskei Újsággal. Sőt, az elmaradhatatlan „Köri anyu saláta” receptjét is elárulta az interjúban.
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Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő, ünnepi 
beszédében felidézte a békés tüntetéssel kezdődő forrada-
lom kibontakozását, amely a Rákosi Mátyás nevével össze-
fonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni 
határozott fellépés volt, s amely a Magyarországon állomáso-
zó szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres szabadság-
harccá változott.
- November 4-én a szovjet hadsereg brutális támadást indí-
tott hazánk ellen. Napok alatt minden remény szertefoszlott. 
A szovjet hadművelet, amely szabadságharcunkat vérbe foj-
totta, a Forgószél nevet kapta. Ez a Forgószél letarolta Buda-
pestet, megbénította Magyarországot, de e mögött a For-
gószél mögött nem a tomboló természet, hanem kegyetlen 
emberek álltak. Az invázióval egy időben megkezdődött a 
reménytelen szabadságharc rövid időszaka, mely során a for-
radalmárok több napon át megtartották állásaikat a modern 
haditechnikát bevető szovjetek ellen. November 11-én aztán 
a küzdelem szimbolikusan is véget ért, ugyanis ezen a napon 
Nagy Imrét felmentették pozíciójából – emlékeztetett a kép-
viselő.
Lovasné Báder Katalin hangsúlyozta: november 4-e után egy 
nép álmai a függetlenségről és önrendelkezésről a porba 
hulltak, a leplezetlen, sötét diktatúra több évtizedre vissza-
tért Magyarországra. Sokan a harcokban estek el, közel két-
százezren külföldre menekültek, tízezrek szenvedtek börtön-
ben, százakat akasztottak fel, fiatal életek sokaságát oltották 
ki, koncepciós perek alapján.
A megemlékezők gyertyákat gyújtottak és elhelyezték azokat 
az Emlékezés Virágánál, amely a bicskei hős forradalmárok-
nak állít emléket.

VÉRBEFOJTOTT FORRADALOM

November 4-én, a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapa-
tok bevonulásának 64. évfordulóján országszerte az áldozatokra emlékeztek. Bicskén csendes gyertyagyújtással 
tisztelegtek az Emlékezés Virágánál.
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tézményi átalakítás után 
a Gondozási Központ 
Szakmai Egység vezetője 
lettem, egészen a nyug-
díjba vonulásomig.
1994 óta sok új ellátási 
forma jelent meg a vá-
rosban. Kezdetben  volt 
étkezés, házi gondozás, 
idősek nappali klubja és 
idősek heti bentlakásos 
otthona, majd az évek 
alatt a település minden 
olyan új ellátást beveze-
tett, amire a jogszabá-
lyok lehetőséget adtak. 
Így részese lehettem az idősek átmeneti otthonának ál-
landósításában, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 
a fogyatékkal élők megsegítésére létrehozott támogató 
szolgálat megalakításában.

Milyen tervekkel vág neki a jövőnek, akár szak-
mai, akár a magánélet területén?

- Mindenképpen egy nagy változás vár rám, mert idén úgy 
döntöttem, hogy 42 év közszolgálatban töltött év után 
nyugdíjba vonulok. Két munkahelyem volt, nem vagyok 
egy ugrálós típus: 16 év a Semmelweis Egyetem Anató-
mia Intézetében, majd közel 27 év a Gondozási Központ-
ban, ahol végigjártam a lépcső minden fokát. Munkámban 
mindig az idősek, rászorultak- és önmagukat képviselni 
nem tudó bicskei polgárok voltak az elsők, ezt a szemlé-
letet képviseltem 2006 és 2010 között helyi képviselőként 
is. Édesanyám már kiskoromban is azt mondta, hogy én 
vagyok az az ember, aki „mindenkit át akar kísérni a zeb-
rán”! Talán ezért nem tudtam ellenállni egy újabb csábí-
tásnak, így tovább dolgozom, mint családsegítő az Esély 
Alapítványnál, vagyis ameddig úgy érzem, tudok segíteni, 
ott leszek a „zebránál”. Ezentúl a több száz ellátottért és ti-
zenöt munkatársért nem én felelek, beosztottként teljesen 
más a feladatköröm, csökkentek a terhek. A magánéletem 
viszont nyugodtabb lesz. Férjem is nyugdíjas, több időnk 
lesz egymásra.

Hogy fogadta a hírt, hogy az önkormányzat ki-
tünteti?

- Az ünnepség előtti este hívott fel a Polgármester Asszony 
azzal, hogy a testület városi kitüntetésben fog részesíte-
ni. A hírre meg sem tudtam szólalni, annyira meglepett. 
Mondtam is neki, hogy egy kis időt kérek, mert először 
nem is fogtam fel a szavait. Sajnos a betegségem megaka-
dályozott abban, hogy személyesen vehessen át a kitünte-
tésemet, Kristóf fiam képviselt. Különös a sors, mert 2006. 
október 23-án, szintén Ő vette át családunk nevében apó-
som posztumusz díját, a bicskei 56-os események során 
tanúsított helytállásáért.

Mit szólt ahhoz, hogy az ellátottak és hozzátar-
tozóik, illetve munkatársai terjesztették fel a 
díjra?

- Leírhatatlan érzés, hogy ilyen sok bicskei polgár és a 
munkatársaim gondolták azt, érdemes lehetek a Bicské-
ért elismerő oklevélre. Nem gondoltam volna, hogy mun-
kám során így megmaradtam az emberek emlékezetében. 
Fantasztikus munkatársaim vannak! A Gondozási Központ 
mindig is az a hely volt, ahol mindenki évtizedekig dolgo-
zik és csak családi okok miatt  o mondtak fel.  Nehéz, de 
gyönyörű szakmánk van,  emberi sorsok, életek mennek 
tönkre egy pillanat alatt , de mi ott vagyunk és segítünk. 
Támogatunk, mellettük állunk magányukban és végigkí-
sérjük őket a probléma megoldásban.

1994 óta dolgozik a bicskei nappali ellátás és a 
szociális gondozás területén. Milyenek voltak 
az elmúlt évtizedek, s mire a legbüszkébb eddi-
gi pályafutásából?

- A szociális terület és az ott végzett munka az elmúlt év-
tizedekben, folyamatos változáson ment át. 1994-ben, az 
idősek klubjának gondozójaként kerültem az intézmény-
be. Úgy látszik az akkori vezetőm látott bennem fantázi-
át, mert nemsokára megbízott a pénztárosi feladatokkal, 
majd az átmeneti ellátás ügyeinek intézésével. A főiskola 
elvégzése után intézményvezető-helyetteseként a nap-
pali- és az átmeneti ellátás vezetését is megkaptam. Az in-

NYUGDÍJASKÉNT IS SEGÍTI A RÁSZORULÓKAT

Mindenkit át akar kísérni a zebrán – ezt mondták róla már gyermekkorában, s egész életét ennek is 
szenteli Komárominé Bodnár Erika, aki évtizedekig dolgozott az Egyesített Családsegítő és Gondo-

zási Központ-Kapcsolat Központ gondozási központ szakmai egységénél. Most ezt a munkát ismerte el az 
önkormányzat „Bicskéért Elismerő Oklevél” formájában.



rosi és intézményi összefogássá nőtte ki magát a Mikulásház 
megvalósításának lehetősége. Álmodni és tervezni nem volt 
nehéz, de a valódi munkához, az építkezéshez kellett egy jó 
csapat, BICSKE! Örömmel és boldogan vállalta fel mindenki, 
magánember  és intézmény  egyaránt a segítségét. Hisz a cé-
lunk közös  volt, a bicskei gyermekek öröme és mosolya. És 
az álom a bicskeiek összefogásával valósággá vált. Köszöne-
temet és hálámat szeretném még egyszer kifejezni minden 
kedves segítőnek, támogatónak és szereplőnek! Bízom ben-
ne, hogy egy hagyományt teremtettünk, így együtt, közösen, 
mert egyedül nem ment volna.

Milyen tervekkel vág neki a következő éveknek, 
évtizedeknek?

- Folytatni és befejezni szeretném a már megkezdett munká-
imat. Vannak újabb terveim, de ezek nem évtizedekre előre 
mutatóak. Tapasztalataimat, kapcsolataimat és tudásomat to-
vábbra is kamatoztatni szeretném az óvoda, a város és a kato-
likus egyházközség életében. A civil életben pedig még sok-
sok időt szeretnék eltölteni a szüleimmel, akik mindketten 
nyolcvan év felettiek és a családtagjaimmal, szeretteimmel.

Meglepte az elismerés?

- Nagyon meglepődtem, hisz váratlanul ért. Jó érzéssel, öröm-
mel tölt el, hogy az óvoda vezetősége, kollektívája elismeri 
munkámat, hogy a város, ahol élek elismeri az utat, amit ed-
dig bejártam. Köszönöm ezt a megtisztelő kitüntetést, mely 
egyben megható is számomra.

Honnan a motivációja a folyamatos és önzetlen 
segítéshez, hiszen az óvodában, a karitászban, 
korábban a művelődési központban vagy a Mi-
kulásház megalkotásakor is ez jellemezte tevé-
kenységét?

- Mi motivál? A másik ember tisztelete és szeretete. Az, hogy 
a tőlem telhető legtöbbet,  legjobbat adhassam másoknak 
minden élethelyzetben. És nem utolsósorban ennek eredmé-
nye, az örömtől vidáman csillogó szempár látványa és a mo-
soly a másik ember arcán. Ez éltetett a művelődési központ-
ban végzett munkám során a felnőtt és gyermekprogramok 
szervezésénél, lebonyolításánál. Ez adja az erőt a karitászban 
végzett munkám során is a nehézsorsú embertársaink, csa-
ládok felkarolásánál, a karácsonyi szeretetvendégségek szer-
vezésénél, az Őrangyal Klub vezetésénél, ahol fogyatékkal 
élő és ép, egészséges gyerekek, fiatal felnőttek között próbá-
lunk hidat építeni a szeretet erejével. És ez motivál a mostani 
munkahelyemen is a Kakas Óvodában, titkárként. Próbálom 
teljes odaadással, szívből támogatni az óvodapedagógusok, 
óvodás csoportok munkáját. Sajnos nehéz időszakot élünk  
manapság, ezért még fontosabbnak tartom az egymásra való 
odafigyelést, a türelmet és segítségnyújtást. Én is próbálok 
ezekre még inkább  odafigyelni.
Az óvodába való visszatérésemkor újból megérintett a me-
sék varázslatos világa, ekkor merült fel bennem a Mikulásház 
gondolata, amit még hosszú évekig dajkáltam. Kerestem a 
lehetőséget, a megfelelő helyszínt. A Bicskei Kultúrkúria át-
adóján döbbentem rá, hogy megtaláltam a régóta keresett 
igazi helyszínt, hogy ez az a hely, ami a megvalósításhoz a 
legmegfelelőbb. A megnyitó beszéd alatt szinte felépítettem, 
berendeztem a megvalósításra váró mesevilágot, a Mikulás-
házat. Terveimet Bálint Istvánné Polgármester Asszony kezé-
be tettem. Ezúton is hálás szívvel köszönöm, hogy támogatta 
és segítette az építkezést. Lovasné Báder Katalinnal vágtunk 
bele a nagy terv  megvalósításába, mertünk nagyot álmod-
ni. Azt hiszem, bátran kimondhatom, hogy példaértékű vá-

AZ EMBEREK MOSOLYA JELENTI A MOTIVÁCIÓT

Igazi közösségi emberként lehet jellemezni Szarka Istvánné Pálffy Ildikót, aki 2014 óta a Bicske Városi 
Óvoda Kakas Tagóvodájában óvodatitkári feladatokat lát el. A bicskeiek ismerhetik a Katolikus Karitászból, 

de ő álmodta meg a Mikulásházat a Bicskei Kultúrkúriába, korábban pedig hosszú évekig a Petőfi Művelő-
dési Központ munkatársa volt. A Kiemelkedő munkáért kitüntetés kapcsán beszélgettünk vele.
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Bicskei Gondozási Központ akkori vezetőjét, így a szociális 
asszisztensi gyakorlatomat itt végeztem. A szociális tör-
vény változásával Bicskén is létrejött a Támogató Szolgálat 
fogyatékkal élők számára, így lett aztán munkahelyem a 
gyakorlatom színtere. Belecsöppentem egy szép , ám  ne-
héz szolgálatba, ahol veleszületett vagy szerzett betegség 
miatti nehéz sorsokat próbálok könnyebbé tenni. Gondo-

zásra szoruló gyerekek, fel-
nőttek és családjaik minden-
napi küzdelmeiről vagy épp 
sikereiről szólnak a napjaim 
, s ez ad erőt a munkához, 
megélem velük életük apró 
örömeit. Ezek a példaértékű 
sorsok, amit az önzetlen sze-
retet, kitartás vezérel, ez ad 
erőt, hogy pont én ne adjam 
fel. Nem hagyhatom cser-
ben őket. Ezért köszönöm, 
hogy létezhet Támogató 
Szolgálat Bicskén, hogy a 
bicskei vezetőség lehetővé 
teszi ezeknek az emberek-
nek és  hozzátartozóiknak a 
támogatását.

- Milyen tervei vannak 
a jövőben, akár a mun-
ka, akár a civil élet te-
rületén?

- Nagy terveim valójában  
nincsenek. Túl szeretném 
élni ezt a vírusos időszakot, 
hogy ellátottjaink ne marad-

janak egyedül, hogy ne omoljunk össze, legfőképp a lelki 
terhek alatt. És tudjak mindig felállni, amikor egyre több 
veszteség ér. Életem nagy tragédiája, hogy nem lehettem 
édesanya. Cserébe ezt az életutat kaptam, hogy mások se-
gítője lehessek. Nagyon remélem, hamar túlesünk ezen a 
vírusos időszakon és végre öreg fejjel megélve, azt jól be-
kötve, nagy bulit csapva, végre karcsú feleségként, odaadó 
társként élhetem majd tovább csendes életemet leendő 
férjemmel, míg világ a világ.

Mit szólt a Kiemelkedő Munkáért elismeréshez?

- Nagyon meglepett, nem számítottam rá, hiszen mostan-
ság igen sokan megkaphatnák a díjat, sokan erejükön felül 
dolgoznak értünk az egészségügyi- és szociális területen. 
A munkám szinte eltörpül az övék mellett. Természete-
sen nagyon köszönöm és hálás vagyok, megtisztelő a díj, 
csak nagyon nehéz terhet 
tettek rám azzal, hogy  a 
munkámat példaértékűnek 
titulálták. , Én ugyanis  csak 
teszem a dolgom, és  igyek-
szem  lelkiismeretesen, leg-
jobb  tudásom szerint, teljes 
odaadással, empátiával, egy 
kis humorral megfűszerezve 
végezni.  Persze,  néha még 
így is hibázom, sajnos. 

Fogyatékkal élő ember-
társainkkal foglalko-
zik nap, mint nap nagy 
szakmai hozzáértéssel 
és empátiával. Hogyan 
lett Önből személyi se-
gítő és miből merít erőt 
a munkájához?

- Csepelen születtem, ott 
végeztem el az egészség-
ügyi szakközépiskolát, majd 
a Heim Pál Gyermekkórház-
ban vállaltam munkát és  
lettem gyermek ápolónő. 
Sajnos, családi okok miatt el-
hagytam ezt a csodálatos hivatást és kerültem egy teljesen 
más területre, a kereskedelembe. De ennek az időszaknak 
köszönhettem egyrészt azt, hogy önkéntesként betegfür-
dető lehettem a Máltai Szeretetszolgálatnál, másrészt egy 
csodálatos hölgy segítője is, aki gyermekbénulás miatt 24 
órás, mobil lélegeztető gépre szorult. Továbbá egy olyan 
baráti társaság tagja lettem, amely mozgásukban korláto-
zottakat emel ki a mindennapokból, s teszi gazdagabbá 
az   életüket. Majd vidékre költöztem, munkanélküli let-
tem, új szakmát tanultam. Mivel egyik oktatóm ismerte a 

NEHÉZ SORSOKAT TESZ KÖNNYEBBÉ

Amióta létezik Bicskén a fogyatékkal élőket segítő Támogató Szolgálat, Frész Edit  azóta tagja a szerve-
zetnek. Odaadó, lelkiismeretes munkája sokak életét könnyíti meg , amit az önkormányzat is elismert.
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meg, hogy emberebb emberekké és magyarabb magyarok-
ká legyünk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy fogadjuk el 
egymást olyannak, amilyen és szeressük őt, úgy, ahogy  van. 
Ha megérzi a szeretetünket, akkor változni fog, akkor köze-
ledni fogunk egymáshoz és ez a legfontosabb az életben, 
hogy szeressünk és szeressenek minket.

Milyen tervei vannak a jövőt illetően?

- Ahol szükség lesz rám, ott teszem továbbra is a dolgomat. 
Szeretném megtalálni azt a vezetőtársamat, aki átveszi a csa-
patparancsnokságot, új, friss, lendületes, kreatív vezetés kell, 
hogy továbbra is meg tudjuk szólítani és meg tudjuk tartani 
az ifjúságot, tovább tudjuk adni azt az értékrendet, melyet Bi-
Pi (Lord Baden-Powell, a cserkészet alapítója) adott nekünk.
A mindennapokban egyre jobban és többet használom azt a 
tudást, hozzáállást, amit a mentálhigiéné képzésen tanultam. 
Egyre több embernek szüksége van arra, hogy meghallgas-
sák, hogy segítsék, kísérjék őt az életútján. Az embertársaim-
hoz való odafordulásban az Istennel való kapcsolatom segít, 
a Jóisten elé viszem a konkrét embert, esetet, magamat, ezál-
tal nem vagyok egyedül, s mindig valahogyan megoldódik a 
gond, vagy felsejlik a megoldás lehetősége.

Mit szólt a díjhoz, milyen érzések kavarogtak 
Önben a díj átvételekor?

- Nem tudtam, hogy díjat fogok kapni, teljesen megdöbben-
tett és a meglepetés erejével hatott. A családomat beavattak 
a , a cserkészcsapatból, is akadt, aki tudta,  de ők is teljesen 
eltitkolták előlem. Mivel minden ünnepségen ott vagyunk, 
mint cserkészek, akik a koszorúzásban segédkezünk, így ter-
mészetes volt, hogy ott leszek október 23-án is. Sok rendez-
vényen   részt vettem már,  tudtam, hogy lesznek  kitünteté-
sek , így teljes nyugalommal vártam a neveket. Csakhogy az 
én nevem hangzott el, amit először nem is értettem…
Mintha nem is én mentem volna ki Polgármester Asszonyhoz, 
Alpolgármester Úrhoz, a méltatásból nem sok mindent hal-
lottam, a szívem a torkomban dobogott. Elérzékenyültem, 
még jó, hogy rajtam volt a maszk, így nem láthatták, hogy 
a könnyeimmel küzdök. A beavatottak olyan jól titkolóztak, 
hogy semmit nem vettem észre az egész készülődésből. 
Nagy és életre szóló ajándékot kaptam, köszönöm, hogy mél-
tónak találtak erre a megtiszteltetésre!

Hogyan foglalná össze eddigi életútját, amely 
az empátia és a szolgálat jegyében telt?

- Mindig is az emberekkel való kapcsolat vonzott, nem tud-
nék egy irodában, számítógép előtt ülve, csendben dolgozni. 
Szeretem a találkozásokat és a bennük rejlő lehetőségeket, a 
legtöbbet a gyerekektől tanultam az évek folyamán. Szere-
tem a kíváncsiságukat, az őszinteségüket és a szeretetüket, 
mely tiszta és mély.
Gyerekkoromtól kezdve az egyházközségben valamiféle szol-
gálatot vállaltam (ministrálás, cserkészet, lelkipásztori mun-
katárs, hitoktató, tanító), családom Istenhívő, a szolgálatot 
és az Istenszeretetet otthonról kaptam, hoztam és próbálom 
átadni minden nap az iskolában, a kisebb-nagyobb közössé-
gekben, ahol jelen vagyok. A sok év alatt sok nehézséggel 
találkoztam, senki sem úgy születik, hogy mindent jól csinál, 
nekem is meg kellett fizetnem a tanulópénzt, de próbáltam 
az elkövetett hibákat javítani, a hiányosságaimat pótolni. Az 
emberekben próbálom meglátni, megkeresni a jót és törek-
szem arra, hogy ezt a jót, ezeket a talentumokat az emberek 
megtudják és mások javára fordítsák.
A cserkészetben fogalmazta meg Teleki Pál, hogy a vezetés 
elsősorban példa. Ezt a hétköznapi életemben is próbálom 
megvalósítani, valamint igyekszem elültetni a rám bízottak-
ban, hogy a legfontosabb, amit Sík Sándor így fogalmazott 

Balázs Magdolna emberekkel foglalkozik évtizedek óta és mindenkiben igyekszik megtalálni a jót. Bics-
ke Város Önkormányzata október 23-án Bicskéért Elismerő Oklevél díjban részesítette, amit életre szóló 

ajándéknak nevezett.

EMPÁTIA ÉS SZOLGÁLAT, AZ EMBEREKÉRT
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Bicske önkormányzata advent kezdetére idén is 
felállította a város karácsonyfáját. Az ezüstfenyőt 
Németh Gábor és családja ajánlotta fel. A felaján-
ló lapunk érdeklődésére azt mondta, nem ismeri 
a fa történetét, ők csak három éve vásárolták az 
ingatlant.
- Amikor megvettük a házat, három ezüstfenyő 
sorakozott az udvarban. Nagyok voltak, uralták 
az egész udvart és túl közel is voltak egymáshoz. 
Tavalyelőtt fel is ajánlottuk az egyiket a katolikus 
egyházközségnek, úgyhogy karácsonyfaként 
végezte, mint az idei kettő. Ugyanis nem csak 
az önkormányzatnak, hanem a kettes iskolának 
is felajánlottunk egy fát. Így most már egy fenyő 
sincs a ház mellett, az udvar világos lett, levegő-
höz jutott, s végre kilátunk az ablakon. Azt hoz-
zá kell tenni, hogy az utolsó pillanatban sikerült 
megmenteni a fenyőket, mert jövőre már nagy 
gondot okoztak volna, hisz kezdték elérni a vil-
lanyvezetéket. Az az igazság, hogy most mégsem 
annyira jó kinézni az ablakon, hiányoznak a fák, 
viszont az vigasztal bennünket, hogy mindhárom 
fa jó szolgálattal fejezte be hosszú életét. Örülünk 
neki, hogy az egész városba jó hangulatot csem-
pésznek és talán kicsit mosolyt csalnak az embe-
rek arcára – összegzett Németh Gábor.

BICSKE KARÁCSONYFÁJA

„Ezüstfenyő szép sudár, karácsonyi díszben áll, Szaloncukor tarka-barka, csillog a sok gyertya rajta” – zengi a jól 
ismert karácsonyi mondóka. Idén a város karácsonyfája is egy ezüstfenyő, szaloncukor és gyertya ugyan 
nincsen rajta, de így is csillog a díszektől és a fényfüzérektől.
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ÁDVENTI 
GONDOLATOK

Máténé Antal Éva református lelkész:

„Neki növekednie kell, nekem pedig ki-
sebbé lennem.” (János 3,30.)

Valaki közeledik a távolból. Amikor elő-
ször feltűnik az alakja, még egészen kicsi-
nek látszik. Messzi időből, talán az időt-
lenségből érkezik. Aztán lépésről-lépésre 
egyre nagyobb lesz, míg végül betölti a 
mindenséget. Hatalmas, de mégsem fé-
lelmetes, erős és mégis gyengéd, min-
denható és mégis alázatos… Krisztus 
eljövetelére várva valami hasonlót élhe-
tünk át. Akiről csak hírből hallottunk, ah-
hoz egészen közel kell kerülnünk, hogy 
igazán megismerjük. Krisztus ahhoz jön 

A lelki felkészülés időszakát éljük.  
Ahogy évezredek óta, úgy most is 

eljött az Ádvent ideje. Közeleg a Kará-
csony, Jézus Krisztus születésére várunk. 
Korábban ilyenkor kezdődött a vásárlási 
láz, a rohangálás üzletről üzletre, az idei 
ünnep azonban más lesz. A koronavírus 
járvány újra csendessé teheti, előtérbe 
kerül a karácsony lényege: a szeretet, 
az egymás felé fordulás, a közös öröm 
megélése, még akkor is, ha a távolabbi 
családtagokkal nem találkozhatunk sze-
mélyesen. A lelki feltöltődés időszaka 
is ez, ezért a Bicskei Újság az egyházak, 
felekezetek segítségével, gondolataik 
tolmácsolásával igyekszik utat mutatni, 
tájékozódni. 

el, aki szeretné megismerni Őt. Keresztelő 
János nem idegenként fogadta Isten Fiát, 
hanem úgy, mint aki felismerte benne a 
Megváltót. Hitének bizonyossága volt ez 
a mondat: neki növekednie kell, nekem 
pedig kisebbé lennem. Ádvent lényege, 
értelme, hogy meg tudjuk fogalmazni ezt 
az igazságot.
Minden kisgyermek kihúzza magát, ha 
a testmagasságát mérik, mert szeretne 
nagyobb lenni. Emlékszem arra az időre, 
amikor gyermekeink elkezdtek egymás 
után fölénk magasodni. Különösen meg-
ható érzés, amikor szülőként az ember fel-
nézhet a gyermekeire. Lélekben is kiseb-
bé kell lenni ilyenkor, hogy megláthassuk 
bennük a teremtő Isten sokféle ajándékát. 
Advent üzenete emberi kapcsolatainkat 
is meghatározza. Arra nevel, hogy nem 
kell mindig nagyobbnak, erősebbnek, si-
keresebbnek lenni másoknál, mert nem 
ebben találjuk meg a boldogságot. Aki 
megismerte Jézust, tudja, hogy azok a 
boldogok, akik sírnak, akik szelídek, akik 
irgalmasok, akik tiszta szívűek, akik bé-
két teremtenek. Az ilyen emberek nem 
tolakodással, nem magamutogatással 
törekszenek előre, hanem Isten Országát 
építik, csendesen és türelmesen. Nagyon 
sokan vannak, akik így élnek ma is!
Ádvent idején végül fontos hangsúlyozni, 
hogy Krisztus nagyságának árnyékában 
nyugalmat talál a szenvedésekkel, félel-
mekkel teli lélek. Amitől rettegünk, az 
mindig nagyobbnak, erősebbnek tűnik 
nálunk, legyen az betegség, fenyegető 
veszély, vagy egy ellenséges ember. A 
közeledő Jézus többször szólította meg 
így az embereket: ne féljetek! Voltak, akik 
megijedtek tőle, mert még nem ismer-
ték, vagy, mert nem ismertek rá. Keresz-
telő János tisztán látta: neki növekednie 
kell, nekem pedig kisebbé lennem. Az 
érkező Úr senkit sem akar megfélemlíte-
ni, inkább biztonságos menedéket nyújt 
minden más dologgal szemben. A gyer-
mekek gyakran imádkoznak, amikor fél-
nek. Szinte ösztönösen segítségül hívják 
a láthatatlan, mégis megnyugvást jelentő 
Urat. Felnőve talán már túl nagynak tekin-
ti magát az ember ahhoz, hogy gyermek-
kori emlékekben élő, eltörpülő Krisztus-
hoz imádkozzon? Neki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbé lennem. Szívből 
kívánom, hogy ádvent idején a közeledő 
Krisztus növekedjen a szívünkben, hogy 
kiűzze a félelmet, és helyette reménysé-
get, békét és szeretet hozzon! Legyen ál-
dott az ádventünk!

Szebik Károly evangélikus lelkész:

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét 
mondom: örüljetek! Az Úr közel!” (Filippi 
4, 4.5b)

Ez az ünnep más lesz. Eddig minden a 
karácsonyi ajándékozásról szólt, a családi 
együttlétekről, a találkozás öröméről, az 
ajándékozás örömszerzéséről. Eddig min-
denhol villogó fényfüzérek, adventi, kará-
csonyi dekorációk és lámpások tudatták 
velünk, hogy közeleg az ünnep.
De idén más lesz. Idén nem lesz nagy 
rohanás, kapkodás. Elmaradnak a nagy 
családi találkozások és beszélgetések. Ki 
tudja, talán még a karácsonyi istentiszte-
leteinket sem tudjuk a szokásos formában 
megünnepelni. Hiányozni fognak a gyer-
mekkorunk óta jól ismert, és ilyenkor oly 
szívesen énekelt karácsonyi dallamok is. A 
templom üres lesz. A koronavírus veszélyt 
jelent, és senki nem örülne annak, hogy-
ha épp az egyház közösségi alkalmán 
kapná el a fertőzést.
Idén más lesz az ünnep. Idén otthon kell 
maradni. Azokkal, akik hozzánk a legkö-
zelebb állnak. Együtt lehet az egymás 
számára született és megmaradt ünnepi  
időt  eltölteni. Otthon elő lehet venni a 
Bibliát – vagy ha nem lenne meg könyv-
ben, az internetről, vagy okostelefon al-
kalmazásból is megnyitható –, és fel lehet 
olvasni a karácsonyi történetet, a szállást 
kereső családról, a befogadottságról, a 
legszükségesebbről, a földi világba való 
megérkezésről, az angyali híradásról, és a 
pásztorok látogatásáról.
Elő lehet venni az Énekeskönyvet, és 
együtt énekelni a Mennyből az angyalt, a 
Krisztus Urunknak áldott születésén; vagy 
a Luther-éneket, a Mennyből jövök most 
hozzátok-at.
Az idei ünnep most más lesz. Több csend-
del, több gondolkodással, nagyobb mér-
tékű egymásra figyeléssel. Elmarad a ro-
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hanás, a sok utazás, a kapkodás, a mások 
elvárásainak való megfelelési kényszer. 
Idén most olyan lehet az ünnepünk, ami-
lyennek Istenünk megteremtette: öröm-
mel teli. Mert az ünnep nem az ajándéka-
inktól, a programjaink zsúfoltságától lesz 
ünneppé, hanem Attól, aki az Ünnepelt, 
Aki eljött közénk, hogy a Mindenható 
Isten szeretetét közénk hozza, hogy át-
járja a mi szívünket is, és megadja azt a 
békességet, boldogságot és nyugalmat, 
amelyet senki és semmi más nem nyújt-
hat nekünk.
Pál apostol örömre biztat: „Örüljetek az 
Úrban mindenkor! Ismét mondom: örül-
jetek! Az Úr közel!” Minden félelem be-
tegség, gondok és nehézségek ellenére 
az „Úr közel” van, velünk van, együtt van 
velünk a legnehezebb időben is. Jézus 
Krisztus ezért lett emberré, ezért született 
meg, ezért ünnepelhetünk és örülhetünk.
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét 
mondom: örüljetek! Az Úr közel!”
Ámen!

Rácz Lajos baptista lelkész:

Várjuk az Ünnepet!
Milyen jó lenne szabadon ünnepelni!
Milyen jó lenne örömben és békességben 
örülni!
Milyen jó lenne nem félve és aggódva 
nézni a következő időkre!
A Biblia ad vigasztalást, bátorítást és 
iránymutatást ezekkel kapcsolatban. Az 

advent a várakozás a Messiásra, aki Jézus 
Krisztus. Készülés az Ő jövetelére és a Ka-
rácsony ünnepére.
Az evangélium ezzel kapcsolatban ígére-
tet üzen: „Világítson azoknak, akik sötét-
ségben és a halál árnyékában lakoznak, 
hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa”. 
(Lukács ev.1:79)
Arról üzen nekünk, hogy Jézus a világos-
ság, a békesség. Minden sötét helyzet-

ben, amely aggodalommal tölti el a szí-
veket meg tudja változtatni. Amikor körül 
vesznek bennünket a betegségek és jár-
ványok, a halál valósága. Amikor megder-
meszti szívünket a rossz, félelmetes hírek 
napi özöne, akkor nyissuk meg szívünket 
Istenünk előtt. Mondjuk el bánatunkat 
imáinkban, kérjük a szabadulást és segít-
séget. Erőt ad, reménységet és békesség-
gel tölt el természetfeletti hatalmával, ke-
gyelme által. Hogyan lehetséges ez?
Jézus mondja: „Térjetek meg, mert elkö-
zelített az Istennek országa. Jöjjetek hoz-
zám és én megnyugvást adok lelketek-
nek”. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket 
és befogadja azokat, az élet viharaiban is 
megtartja.
Ismét máshol mondja a Biblia: „Ha meg-
alázza magát az én népem és megtér, én 
meggyógyítom országukat”.
Adjunk helyet életünkben újra Jézusnak! 
Hívjuk a szívünkbe és ad vigaszt, reményt, 
hitet! Ő az, aki az ünnepünkbe szeretetet 
hoz és megújít a kapcsolatainkban. Le-
gyen az ünnepi asztalunknak vendége. 
Ünnepeljük együtt az adventet és készül-
jünk lelkünkben a Karácsonyra!

Burbela Gergely SVD katolikus plébá-
nos:

Jézus mondja: „Új parancsot adok nektek: 
Szeressétek egymást, ahogyan én szeret-
telek titeket.” (Jn 13,34)

Isten és köztem a távolság: 0 km. Keresz-
tényként adventben egy olyan ünnepre 
készülünk, mely Isten közelségéről szól. 
Ez a karácsony lényege: velünk az Isten. 
Szükségünk van az adventi időszakra, 
hogy megfontoljuk ezt az igazságot. 
Mennyire vagyok képes befogadni a hoz-
zám egészen közel jövő Istent? Hogyan 
szeret minket Isten? Hogyan szeret en-
gem?
Egyszer az iskolánkban megkérdeztem a 
gyerekektől: Milyen messze van tőlünk Is-
ten? Voltak, akik mondták, nagyon mesz-
sze; mások, hogy közel van. És egy lány 
ezt válaszolta: 0 kilométerre van tőlünk. 
Úgy szeret minket az Isten, hogy nincs 
távolság közöttünk. Ez a megtestesülés 
titka: Isten, emberré lett. Jézus Krisztus 
teljesen azonossá teszi magát az ember-
rel, benne lakik és köztünk él.
Máté evangéliuma 25. fejezetben ol-
vassuk: „Bizony mondom nektek, amit 
e legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek”. (25,40) És való-
ban, bármit teszünk szeretettel egy másik 
emberrel, magának Istennek tesszük azt, 

aki benne él. Az élet minden helyzetében 
– örömben, szenvedésben, bizonytalan-
ságban, járvány idejében – Isten velünk 
van, hogy még jobban felismerjük ön-
magunkban és másokban ezt a fontos és 
magasztos meghívást a szeretetre, és el-
utasítsunk mindent, ami rossz.
Most azt tapasztaljuk, hogy tehetetlenek 
vagyunk a járvánnyal szemben, de azt 
is, hogy nem vagyunk tehetetlenek, ha a 
szeretetről van szó, amit tovább tudunk 
adni a nehézségben és a szenvedésben 
is. Ebben a nehéz helyzetben az Atya-
isten jóságos jelenléte láthatóvá vált az 
emberek szeretete által, amit én is szemé-
lyesen megtapasztaltam a Covid-19-meg-
betegedésem idején. Tudom, hogy ezt a 
szeretetet nemcsak én, de más betegek 
is tapasztalják. A járvány még jobban 

megnyitotta a szívünket egymás felé. Ez 
öröm! Ez csoda! Ne feledkezzünk meg az 
adventi időben azokról, akik egyedül van-
nak, akiknek senkijük sincs, vagy nincs 
hol lakniuk, akik mély bizonytalanságban 
élnek, akik elkapták a koronavírust, hogy 
ők rajtunk keresztül tapasztalhassák meg 
Isten bőséges életét, szeretetét.
Szent II. János Pál pápa azt mondta: „Azért 
van szenvedés a világon, hogy a szeretet 
kibontakozhasson”. Tegyünk ezt: bonta-
koztassuk ki a szeretetet az adventben 
és a karácsonyi időszakban! Ne féljünk 
szeretni, kinyújtani a kezünket mások 
felé, mert akkor megtapasztaljuk a belső 
békét és örömöt, bármilyen helyzetben 
is vagyunk éppen! Amikor így teszünk, 
nincs idő önsajnálatra, bezárkózásra, ami 
sok lelki és testi betegség forrása.
A karácsonyra és az újévre az újság olva-
sóinak és Bicske minden lakosának kívá-
nom azt a mély békét és örömöt, amit a 
cselekvő szeretet által tapasztalhatunk 
meg, amelynek a forrása a megszületett 
Jézus Krisztus, Isten Fia!
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Az „Az én karácsonyom” címmel indított, óvodások és isko-
lások számára meghirdetett karácsonyi képeslapkészítő pá-
lyázat már lezárult. Összesen 127 alkotás futott be határidőig, 
sőt, a zsűri már eredményt is hirdetett a művelődési központ 
honlapján és közösségi oldalán.
Idén a Jézuska irodája, amely az adventi forgatag helyszíne, a 
művelődési központ szélfogójába költözött, így a gyerekek az 
ablakon keresztül csodálhatják meg a karácsonyi angyalokat. 
Jézuska postaládája a bejáratnál áll, oda dobhatják be a gye-

rekek a neki szánt leveleket.
A kicsik szívesen leskelődnek az ablakon, de még szívesebben 
találkoznak személyesen a Mikulással. Szerencsére erre volt 
módjuk, egyrészt a Kultúrkúriában, amely Mikulásházként 
ugyan nem fogadha-
tott látogatókat, de a 
kulcslyukon keresztül 
bárki benézhetett s 
láthatta a Mikulást, 
amint dolgozószo-
bájában jegyezte és 
várta a gyerekek kí-
vánságait.  Másrészt 
a Mikulásjáraton is 
találkozhattak vele 
december 5-én, ami-
kor „vírusbiztosan” 
érkezett zenélő hin-
tóján és krampuszai-
val végigkocsikázta a 
várost.
Másnap égből poty-

ADVENT ABLAKVADÁSZATTAL

A karácsonyra való felkészülés időszakáról az embernek régi, gyerekkori emlékek jutnak az eszébe: Mi-
kulás, adventi fények, karácsonyi vásár, levél a Jézuskának, adománygyűjtés a rászoruló családoknak. 

Bicskén ezek mind évtizedes hagyományok.  Hiába a járványhelyzet, a Bicskei Egységes Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, valamint az önkormányzat ennek ellenére is igyekezett megvalósítani a lehető legtöbb 
programot, amit a szabályok megengedtek. Sőt, új és kreatív ötletekkel váltották ki az olyan elmaradt ren-
dezvényeket, mint az adventi vásár.
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tyant szaloncukrokat vitt házhoz a Mikulás hintón és két Dot-
tó kisvonaton, amit a haszontalan krampuszok borítottak ki 
az Északi-sarki műhelyben. Segédeivel ezeket vitte ki azokhoz 
a házakhoz, ahol a gyerekek vagy szüleik az ablakokon, kapu-

kon piros szalaggal vagy 
papírcsizmával jelezték, 
ott bizony nagyon várják 
a csengettyűszóval érke-
ző rőtszakállút.
A klasszikus programok 
közül megmaradt a 
gyertyagyújtás, vasárna-
ponként felgyulladtak 
és felgyulladnak a gyer-
tyák a város adventi ko-
szorúján. De városszerte 
felcsendülnek ünnepi 
dallamok, egy autóból.   
Idén is volt adventi ado-

mánygyűjtés, Bicske Város Önkormányzatának a rászorulókat 
segítő akciója. A nehéz sorsú családoknak tartós élelmiszert, 
a gyerekeknek játékokat, könyveket, ruhaneműt és egyéb 
ajándékokat gyűjtöttek, és adtak át, 
személyesen.
Újdonság idén az Adventi ablakva-
dászat, amely egy sétálós-keresgélős 
játék kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. A játék december 1-24-ig 
tart, minden nap 17 és 19 óra kö-
zött, amikor ünnepi díszbe öltözik 
a város egy-egy házának utcafronti, 
számmal ellátott ablaka. A játékosok 
feladata, hogy megtalálják és lefo-
tózzák a feldíszített ablakot, melyhez 
előzőleg a művelődési központ a 
közösségi oldalán segítséget nyújt. 
A játékosok fotóit december 30-ig 
várják e-mailben a bicskeimuv-
haz@gmail.com címre, a legtöbb 
fotót beküldők egy-egy ajándékcso-
magot kapnak.

Szintén új kezdeményezés a ka-
rácsonyi szelfi-fal és kívánság 
doboz az adventi díszbe öltöz-
tetett Fiatalok Házánál. Az ünne-
pi hangulatú fotófalnál készült 
fényképek december 30-ig 
beküldhetők az info@bicske-
muvhaz.hu címre és felkerülnek 
a művelődési központ közösségi 
oldalára, illetve a szelfizők között 
újévi szerencsehozó ajándéko-
kat sorsolnak ki. Ugyanitt egy 
kívánságdobozt is elhelyeztek, 
amelybe azokat a programötle-
teket várják, amelyek megvalósí-
tását szeretnék a jövőben. 
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az eddigi formában sajnos nem kerül-
het sor. Jövőre azonban még nagyobb 
várakozással és kedvvel folytatjuk majd 
ezt a legtöbb Tószeg utcai lakónak fon-
tos, szép hagyományt!

Soltész Katalin virágkötő:
- Advent időszaka, a karácsony ünne-
pe talán az egyik legbensőségesebb, 
legszebb keresztény ünnepünk. Csalá-
domnak és nekem az ünnepvárást, az 
együttlétet, a szeretetet is jelenti. Gye-
rekként vártuk a Jézuskát, nagymamánk 
karácsonyi énekeket tanított, izgatottan 
vártuk milyen ajándék lesz a karácsony-
fa alatt, ami egy baba, egy új pizsama 
vagy egy pár zokni, egy narancs volt. 
Aprónak tűnik ma már, de mi ennek is 
nagyon tudtunk örülni. Ma ugyanolyan 
izgalommal várjuk a karácsonyt felnőtt 
gyerekeimmel, menyeimmel, férjem-
mel. Hangulatos beszélgetések, tár-
sasozás, nosztalgiázás, tölti ki az időt.  
De, a legszebb ajándék mégis csak az, 
hogy együtt vagyunk. Háziasszonyként 
a sütés-főzés, a családom kényeztetése 
is az ünnep része. Nálam nem az aján-
dékok utáni szaladgálással, a vásárlással 
telik a készülődés. Valahogy karácsony 
közeledtével picit több szeretet, több 
segíteni akarás lesz fontos az emberek 
számára. Virágkötőként a munkámban 
is ez a legszebb. Örömöt varázsolni a 
megajándékozottaknak az általam kö-
tött virágokkal, egy picit hozzájárulni 
munkámmal az ünnep fényének emelé-
séhez. Jó lenne, ha ez a fény, a gyertyák, 
a szeretet ereje aztán egész éven át vi-
lágítana! Jó lenne a jövő generációjának 
átörökíteni ennek a szép ünnepnek a 
jelentőségét! Kívánok mindenkinek Bé-
kés, Boldog Ünnepeket!

Gyuricza Lászlóné cukrászmes-
ter:
- Nálam az egész év a süteményekről, 
tortákról szól évtizedek óta. Természe-
tesen advent és karácsony időszaka is, 
ám van egy óriási különbség: ilyenkor 
előtérbe kerülnek a klasszikus karácso-
nyi termékek. Már novemberben el-
kezdjük a hagyományos magyar termék 
a habkarika gyártását nagyüzemi meny-
nyiségben, de minden egyes darabot 
kézzel készítve és díszítve. A cukorszirup 
illata járja be ilyenkor a cukrászat terüle-
tét, ami mindig a gyermekkoromat jut-

tatja eszembe. Az illattól pedig beindul 
a fantázia: különböző színkeverések, 
díszítési ötletek, csomagolási technikák 
jutnak eszembe. Majd december köze-
pén jön a másik sláger, a bejgli, szigo-
rúan eredeti pozsonyi tészta recepttel 
dió, mák és gesztenye töltelékkel. Sok 
munka van a tészta elkészítésével, de 
a cukrászokkal, tanulókkal a központi 
márvány asztalhoz állunk, s közösen 
mérve, gyúrva, formázva, közben be-
szélgetve és nevetgélve mindenkinek 
könnyebb a saját feladatát elvégezni. 
Az elkészült kalácsok formázása, igaz-
gatása szintén szívvel-lélekkel, szinte 
simogatva történik.
Talán ebből is látszik, hogy nekem a 
cukrászdában zajlik az ünnepi készü-
lődés, örömet okoz, ha az édeségekkel 
hozzájárulhatok sok-sok bicskei család 
karácsonyát boldogabbá tenni. 

Fenyvesi Tamás könyvelő:
- Advent, karácsony, újév. Ilyenkor min-
dig a család kerül a középpontba, bár 
nálunk ez egész évben így van. Más-
részt ez a számvetés időszaka, ilyenkor 
visszatekintünk a mögöttünk hagyott 
esztendő történéseire. Nem volt jó 
évünk, több szempontból sem. Tavasz-
szal a Covid, maradj otthon. Nyáron az 
utazási korlátozások, félelmek, men-
jünk, vagy ne menjünk. Bizonytalanság 
az élet minden területén, új, eddig is-
meretlen „nem jó” érzés. Ősszel Édes-
anyám hirtelen halála, gyász, szomorú-
ság, hiányérzet. Voltak azért jó dolgok 
is, Zsófikánkat felvették az egyetemre. 
Lili jól teljesített a középiskolában, krea-
tív, aranyos, életrevaló gyermek. Tamás 
az egyetem mellett a borok tanult szak-
értője lesz. Barnabás fiam pedig dere-
kasan helytáll a munkájában. Krisztával 
harmonikus kapcsolatban élünk, vállal-
kozásunkkal a partnereink elégedettek. 
Létrehoztuk a szelfipontot, tavasszal 
maszkok varrását segítettük, tehát volt 
mit tenni az elmúlt esztendőben. Mind-
ezek mellett most egy kicsit egymásra 
fogunk jobban figyelni, kiemelten édes-
apámra. Lesz idő egy kis pihenésre, sü-
tés-főzésre, közös játékokra és persze 
a barátokra is, persze, csak a szabályok 
betartásával. Egész családunk nevében 
kívánunk mindenkinek boldog, békés 
karácsonyt!

ITT AZ 
ELCSENDESEDÉS 
IDŐSZAKA

Szécsi Ervinné pedagógus:
- Minden ünnepet szeretek, legyen 
szó családi, vagy iskolai eseményről. 
A legszebb és legfontosabb persze 
számomra is a karácsonyi ünnepkör. 
Lakóhelyünk, a Tószeg utca kezdettől 
fogva igen békés, összetartó, egymásra 
figyelő közössége Bicskének. Hét év-
vel ezelőtt elhatároztuk, hogy közösen 
ünnepeljük az adventet: a négy szom-
bat estén utcai összejöveteleket szer-
vezünk. Kora délután már mindenki a 
saját házát díszíti. Délután érkeznek a 
lakók, s az utca központjában feldíszít-
jük az óriási adventi koszorút, a férfiak 
pedig a sátrat készítik el. A közös asz-
talokra minden család hoz valami saját 
készítésű finomságot és persze forralt 
bort, pálinkát, a gyerekeknek teát. Kora 
este fölizzanak a fények és elkezdő-
dik a közös ünneplés: meggyújtjuk a 
gyertyát az utcai adventi koszorúnkon, 
majd énekekkel, koccintással köszönt-
jük egymást. A jó hangulatú, meghitt 
beszélgetések késő estig tartanak. Az 
idei lenne a hetedik alkalom a hagyo-
mányos utca-advent megrendezésére. 
A „távolságtartás évében” a külsőségek 
megvalósulhatnak, de az összejövetelre 

Advent és karácsony a sze-
retet és örvendezés ideje, a 

várakozást és a lelki felkészülést 
jelentőidőszak, az egyi legszebb 
ünnep a keresztény világban. 
Idén, ebben a nehéz, világjárvány 
sújtotta esztendőben különösen 
fonto, hogy átéljük és érezzük az 
üzenetét, a lelki összetartozás, 
egymásra figyelés, a lelki meg-
tisztulás szükségességét.  Erről 
vallanak azok a közismert, köz-
tiszteletnek örvendő bicskeiek, 
akik megosztották lapunkkal a 
gondolataikat.
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A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért a Bicske külterületén, a 0171/3 helyrajzi számú ingatla-
non megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ létrehozásával, a beruházás megvalósítására pedig 6.903.450.000 
forintot biztosít. A  forrás  a 2020. 
évi központi költségvetésben sze-
repel.
A kormány egyúttal felkérte az em-
beri erőforrások miniszterét, hogy 
kössön támogatási szerződést  a 
megvalósításra, elszámolási köte-
lezettséggel, a fel nem használt 
támogatási összeg tekintetében 
pedig visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével a Bicskei Torna Club 
Egyesülettel.

tetést az illetékes hatóságok felé do-
kumentumok, nyilatkozatok, műszaki 
megfelelőségi papírok segítségével. A 
munkaterületért már nem a kivitelező 
felel, hanem az önkormányzat, illetve 
átadták a majdani üzemeltetőnek a kul-
csokat, oktatást tartottak a különböző 
részegységek működéséről, mint a ka-
zánok vagy a bojlerek.
A projektmenedzser közölte, hogy az 
engedélyezések és forgalomba he-
lyezések után ünnepélyes külsőségek 
mellett lesz az átadás, várhatóan jövő 
év elején. Ettől függetlenül az elkészült 
parkolók, utak, a park és a futókör hasz-
nálható, a térfigyelő kamerarendszer 
működik, ugyanakkor a parkban lévő 
mellékhelyiség a járvány miatt egyelőre 
nem használható. Egyébként a tervek 
szerint a WC épülete később sem lesz 
0-24 órában nyitva, időzáras mágnes 
kapcsolóval működik majd, amely reg-
gel 7-től este 7-ig engedélyezi csak a 
bejutást, ezen kívül nem lesz használ-
ható.

Székely Nóra megemlítette, hogy a 
Bicske Szíve Park projekthez kapcsoló-
dó, úgynevezett szoft elemek közül a 
Petőfi Művelődési Központ rajzpályá-
zatára és fa örökbefogadási felhívására 
a jelentkezés elindult, azonban a többi 
kapcsolódó eseményt egyelőre nem 
lehet megrendezni. Jelezte még, hogy 
a piacnál eszközbeszerzések vannak 
még hátra, az épületek közötti területek 
fedéséül szolgáló, szürke színű ponyva 
szállítása a járvány miatt sokat csúszik, 
ezért a többi hiányzó eszközt is ezzel 
együtt szerzik be év elején.

BEFEJEZETT FEJLESZTÉSEK

Péntek 13. A babonás emberek azt tart-
ják, hogy a szerencsétlenségek napja, 
sokan ki sem teszik a lábukat a lakásból, 
mert szó szerint félnek ettől a naptól. 
A Bicskei Önkormányzat, a projektme-
nedzsment és a közmű üzemeltető 
cégek képviselői azonban nem voltak 
babonásak, hiszen három műszaki át-
adást is megejtettek november 13-án, 
pénteken, ami azt jelenti, hogy a Bicske 
Szíve Park, a Bicske Városi Piac és a Nagy 
Károly tér kivitelezése is befejeződött.
Székely Nóra projektmenedzser arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy ez egy fon-
tos lépés mindhárom projekt esetében, 
ám a lakosság ebből még nem érez 
semmit, talán csak annyit, hogy nem 
lesz több építkezésből származó zaj a 
környéken. Mint elmondta, ez egy jogi, 
valamint műszaki-szakmai procedúra, 
ahol első lépésként a megrendelő ön-
kormányzat megkezdi az engedélyez-

HÉTMILLIÁRD FORINT A SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSÉRE

Magyarország Kormánya a november 11-én kelt 1759/2020. számú határozatában forrásokat biztosított 
a Pannónia Szíve Fejlesztési Program keretében Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve 

Sport és Kulturális Központ megvalósítására.
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FUTBALLÜNNEP BICSKÉN
Barcelona, Juventus, Dinamo Kijev, MOL Fe-
hérvár, ezek a csapatok voltak az elmúlt he-
tekben a Ferencváros ellenfelei. Ez névsor ki-
egészült a Bicskei TC-vel, ugyanis  november 
14-én, a MOL Magyar Kupa 32 közé jutásért 
rendezett fordulójában a fővárosi zöld-fe-
hérekkel sorsolták össze. Óriási várakozás 
övezte a találkozót, tekintve, hogy legutóbb 
1991-ben látogatott az FTC Bicskére, akkor a 

Báder-kupa keretében, no meg azért is, mert 
a Fradi 25 év után a Bajnokok Ligája főtáblá-
ján szerepel. Garantált volt tehát a telt ház 
a legnépszerűbb magyar klub bicskei ven-
dégjátékán, ám a koronavírus-járvány miatt 
végül nézők nélkül zajlott a mérkőzés.
Zárt kapuk mögött, de nem néma csend-
ben.  A kerítésen kívül ugyanis, nagyjából 
150-200 lelkes szurkoló sorakozott fel, kö-
zöttük a Bicske Tigers szurkolócsoport tag-
jai, akik kiváló hangulatot teremtettek. Ér-
dekesség, hogy a BTC-ben többeknek volt 
szoros kötődése a Fradihoz, Vukmir Dragan 
szakmai igazgató 2002-2005 között 93 mér-
kőzésen volt a Ferencváros játékosa, ezalatt 
bajnok és kétszeres kupagyőztes lett, Józsa 
Miklós kapusedző saját nevelésű játékosként 
87 meccsen védte a Ferencváros hálóját.
Ilyen előzmények után indult útjára a lab-
da, amit az M4 Sport élő közvetítésének kö-
szönhetően az egész ország figyelemmel 
kísérhetett. A kezdőcsapatokat elnézve kije-

lenthető, hogy a Ferencváros nem vette fél-
vállról a találkozót, a nemzeti válogatott tag-
jait leszámítva minden hadra fogható játékos 
a kezdő csapatban kapott helyet. Az már az 
első percekben jól látszott, melyik a jobb 
csapat, sokat birtokolta a labdát a Fradi, de a 
Bicske sem játszott megilletődötten. Masszí-
van védekeztek Vukmir mester fiai, megszáll-
ták a kapu előterét, sokáig nem is tudott mit 

kezdeni ezzel a fővárosi gárda. A 
17. percben egy sarokrúgást kö-
vetően Roko Baturina bombá-
zott a bicskei kapuba, majd a 33. 
percben Michal Skvarka hagyott 
ki egy büntetőt. Ettől mintha fel-
bátorodott volna a Bicske, mert 
több ígéretes támadást vezettek, 
igaz, komoly gólhelyzetig nem 
jutottak.
A második félidő elején még bát-
rabban játszott a BTC, helyzetekig 
is eljutottak Filipovicsék, gólokat 

azonban a jóval esélyesebb Ferencváros lőtt. 
Előbb Baturina szerezte meg saját maga és 
csapata második találatát, majd egy lövést 
követő kipattanót Franck Boli kotort a bicskei 
kapuba. Fáradni látszottak a hazaiak, ezt ki-
használva Baturina újabb találattal jelentke-
zett. A végén sem adta fel a Bicske, mentek 
előre becsülettel, de nem volt már bennük 
erő a szépítő találathoz. A Fradi játékosainak 
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koncentrációja eközben alábbhagyott kissé, 
mégis tovább növelték előnyüket, Skvarka 
szabadrúgásból talált be a hosszabbítás első 
percében. A végeredmény 0-5 lett, a jóval 
esélyesebb Ferencváros jutott a MOL Ma-
gyar Kupa legjobb 32 csapata közé. Minden 
dicséretet megérdemel azonban a Bicskei 
TC csapata is, ország-világ előtt megmutat-

ták, hogy jó szakmai munka folyik a klubnál, 
s nem véletlenül állnak az NB III Nyugati-cso-
portjának középmezőnyében.
A találkozó után a Fradi mestere, Szerhij Reb-
rov azt mondta, egy ilyen meccsen mindig 
az első gólt belőni a legnehezebb. Ezért is 
kérte játékosaitól, hogy mielőbb szerezzék 
meg a vezetést, megnyugodni azonban csak 
a második góljuk után tudott. Örömét fejez-
te ki, hogy Baturina és a fiatalok is megmu-
tatták, lehet rájuk számítani a jövőben.
Vukmir Dragan úgy vélte, kiváló játékosok 
ellen léptek pályára, igyekeztek felvenni a 
kesztyűt, szerinte nem voltak rosszak. Sok 
apró hibát követtek el játékosai, amit egy 
Fradi-szintű csapat kihasznál. Ígéretet tett 

arra, hogy a jövőben a hibák kiküszöbölésén 
fognak dolgozni.

Jegyzőkönyv:

Bicskei Torna Club – Ferencvárosi Torna Club 
0-5 (0-1)

BTC Sportcentrum, zárt kapuk mö-
gött
Játékvezető: Oláh G.

Gólszerző: Baturina (17., 59., 72.), 
Boli (66.), Skvarka (91.)
Sárga lap: Pekowski (34.)

BTC: Szűcs L. – Radó D., Sötét (Tö-
rök D. 82.), Vékony – Kákonyi, Denc-
inger, Peinlich (Németh J. 60.), Len-
csés B. – Farkas M. (Varga Zs. 69.), 
M. Filipovics (Lassú 69.), Pekowski 
(Varga Z. 60.)
Szakmai igazgató: Vukmir Dragan 

FTC: Szécsi G. – Somália, Frimpong, 
Csontos, Heister (Leandro 75.) – 
Isael (Szabó L. 78.), Vécsei, Svkarka, 
Tokmac (Katona B. 68.) – Boli (Maz-

zonetto 75.), Baturina (Ramadan 78.)
Vezetőedző: Szerhij Rebrov

www.bicske.hu
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Bálint Istvánné külön gratulált Szűcsné 
Horváth Editnek és családjának, akik 

hírét vitték a városnak és újfent bebi-
zonyították: a bicskei kertek a legszeb-
bek közé tartoznak!

Amint arról Bálint Istvánné lapunknak 
beszámolt, nagy öröm volt ismételten 
bicskeinek lenni az országos rendezvé-
nyen, ahol bebizonyosodott, hogy Bics-
ke bővelkedik a szemet gyönyörködte-
tő „alkotásokban”. Felidézte, hogy jóval 
polgármestersége előtt megfogalma-
zódott benne a gondolat, a legszebb 
bicskei veteményeseket díjazni kell 
valamilyen módon és megmutatni or-
szágnak, világnak.

ORSZÁGOS DÍJ A LEGSZEBB KONYHAKERTEK KÖZÖTT

A bicskei konyhakertek ismét bizonyítottak! A nemrégiben Biatorbágyon lezajlott „A legszebb konyha-
kertek” –Magyarország legszebb konyhakertjei” program országos díjkiosztó ünnepségén Bicske két 

díjat is besöpört. A város elismerő oklevélben részesült a programban elért kimagasló eredményeiért, míg 
Szűcsné Horváth Edit és családja Mini kategóriában országos díjat nyert.

- Amikor nyolc évvel ezelőtt elin-
dult „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyha-
kertjei” program, Bicske azonnal 
csatlakozott. A verseny célja, hogy 
a kertművelők munkája minél 
nagyobb elismerést kapjon, egy 
konyhakert ugyanis visszatükrözi, 
megmutatja az évszázadok során 
összegyűlt tudást. Az önkormány-
zat kezdetektől támogatta és azó-
ta is minden évben támogatja eze-
ket a célkitűzéseket. A versengésre 
szabályzat készült, én pedig bírá-
lóbizottsági elnök lettem. Nagyon 
megtisztelő és egyben szép feladat 
volt, utódom pedig Lovasné Báder 
Katalin lett, aki szívből, szeretettel 
és nagy tapasztalattal látja el mun-
káját – mondta el a polgármester.
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Az intézmény tájékoztatása szerint még a hagyományos, tan-
termi oktatás idején, a Digitális Jólét Program keretében a 
bicskei Nagy Károly Városi Könyvtárba látogattak az informa-
tikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető és a kereskedelmi ér-
tékesítő szakos tanulók, hogy Cseresnyés Erika segítségével 
megismerkedjenek a 3D-s nyomtatás izgalmas világával. A 
3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós, térbeli 
tárgyak alkotására képes eszköz, melynek jelenlegi, fő alkal-
mazási területe a gyors prototípuskészítés és a hobbi szintű 
használat. A könyvtári látogatás alkalmával kisebb műanyag-
formák nyomtatásának lehettek részesei a vajdás fiatalok.
A Digitális Jólét Program azzal a céllal jött létre, hogy a kö-
vetkező években az internet mindenki számára elérhető és 
megfizethető legyen. Az oktatás digitalizálása és a többi, már 
megkezdett tevékenysége mellett új területeken is hozzájá-
rulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen 
a digitális átalakulásra. A program két bemutatóhellyel is 
büszkélkedhet Bicskén: egyrészt a könyvtár, másrészt a Petőfi 
Művelődési Központ várja a téma iránt érdeklődő látogatókat.
A Vajda Technikumnak is voltak feladatai a digitális okta-
tásra való átállás során, még november elején: 15 osztály és 

ONLINE OKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

A digitális oktatásra való átállás ellenére zökkenőmentes a taní-
tás a Vajda Technikumban, sőt, a következő tanévvel kapcsola-

tos tájékoztatás, a beiratkozás is online módon történik.

230 diák tanulását kellett megszervezni a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán. Az a diák, amelyik 
igényelte, megfelelő eszközt is kapott, hogy nyomon tudja 
követni a tanórákat és a közös felületekre feltöltött tananya-
gokat. Olyan tanulók is akadtak, akiknek az iskola házhoz vitte 
az asztali számítógépet, így segítve a digitális átállás folyama-
tát. Az oktatás azóta zökkenőmentesen folyik a nappali és az 
esti tagozaton is.
A Vajda Technikum feladatai a beiskolázás területén is sokré-
tűek. A vírusvédelmi intézkedések miatt online felvételi tájé-
koztatókat, azaz online nyílt napokat tartanak a szülők és az 
érdeklődők számára. A következő ilyen alkalom december 
10-én, illetve január 8-án lesz. A tájékoztatókkal kapcsolatos, 
részletes információk az iskola honlapján megtalálhatók, de 
telefonon is lehet érdeklődni. 
Az iskola a következő évtől pénzügyi-számviteli ügyintéző 
szakot is szeretne indítani a rendész, kereskedő, informatikus, 
illetve kereskedelmi értékesítő osztályok mellett. Fontos in-
formáció, hogy négyes átlagot elérő, vagy az azt meghaladó 
tanulmányi eredményt elért diákok automatikusan felvételt 
nyernek.

EMBERSÉGBŐL JELES

került.  A néni megrémülve, rettegve, 
kiskutyáját a karjaiban tartva, szorosan 
magához ölelve állt és így póbálta vé-
deni kis kedvencét a rájuk támadó, fo-
gait vicsorgató, jól megtermett pitbullal 
szemben.
- Két munkatársunk testi épségét sem 
kímélve azonnal az idős hölgy segítsé-
gére sietett, akinek a kézfejéből akkor 
már folyt a vér. Amíg Diemer László pró-
bálta elvonni a feldühödött állat figyel-
mét, addig Szép János a halálra rémült 
hölgyet testével védve a közeli lépcső-
házba vezette. Miután sikerült biztonsá-
gos helyre vinnie őket, felhívta a 112-t. 
Bejelentették a kutyatámadást és azt, 
hogy a szabadon kóborló, feldühödött 
állat a lépcsőház előtt várakozik, nyilván 
az áldozatára várt – számolt be a szeren-

csére nem mindennapi esetről Gulyás 
József, a Fejérvíz bicskei üzemmérnök-
ségének vezetője.
A rövid időn belül a helyszínre érkező 
rendőrjárőr gondoskodott a megtá-
madott hölgy orvosi ellátásáról, míg a 
gyepmester befogta a pitbullt és elszál-
lította. Azon a napon a kutya a kocsijá-
ból kiszállni szándékozó más helybelie-
ket is veszélyeztetett…
Metzger József művezető lapunk kérdé-
sére elmondta, hogy pályafutása alatt 
nem emlékszik hasonló esetre. Példa-
értékűnek nevezte két kollégája csele-
kedetét, ami nem kis lélekjelenlétre és 
bátorságra utal. Jelezte, hogy tettükért 
november 20-án, Laczi Péter vezérigaz-
gató külön dicséretben részesítette a 
két munkatársát.

A hétköznapi hősök közöttünk járnak. 
És vízórát olvasnak le! A viccet félretéve, 
a Fejérvíz Zrt. két dolgozója november 
elején, éppen munka közben volt Bics-
kén, amikor az Akácfa utcában egy kis-
kutyáját sétáltató idős hölgyre támadt 
egy harci kutya és már a kezét marcan-
golta. A két férfi habozás nélkül a hölgy 
segítségére sietett és megmentette.  
Történt ugyanis, hogy november 5-én 
Diemer László és Szép János csőhálózat 
szerelők Bicskén, az Akácfa utca 1-3-5-
7. szám alatti házaknál, a kora délutáni 
órákban rádió jeladóval ellátott vízmé-
rők időszakos havi leolvasását végezte. 
Munkavégzés közben kétségbeesett ki-
áltásokra lettek figyelmesek. Azonnal   a 
hang irányát követve útnak indultak és 
egy idős embert vettek észre, aki bajba 



 

Hozzávalók 4 személyre:

-2 nagyobb vöröshagyma
-1 ek. sűrített paradicsom
-2-3 db. filézett libacomb
-olaj, só, bors, 1 tk, majoranna
-4 dl. száraz vörösbor
-40 dkg szilva vagy más savanykás gyü-
mölcs ( szőlő, alma, narancs stb.)
-1 tk. cukor
-1 ek. keményítő

Elkészítés: 

- A finomra vágott vöröshagymát olajon 
lepirítjuk. Hozzáadjuk a sűrített paradi-
csomot, együtt pirítjuk 1-2 percig. A fel-
kockázott húst is hozzáadjuk, majd ad-
dig pirítjuk, amíg elveszti a nyers színét. 
Sózzuk, borsozzuk, majd rászórjuk a ma-
joránnát. Felöntjük annyi vízzel, ameny-
nyi épp ellepi, és kis lángon főzzük. ( Ha 
szükséges, pótoljuk az elvesztett vizet.)

 - Amikor a hús majdnem teljesen meg-
puhult, hozzáöntjük a bort, és összefor-
raljuk. Beledobjuk a felszeletelt, kima-
gozott gyümölcsöket, és ízlés szerint 
megszórjuk cukorral, végül besűrítjük 
a kevés hideg vízzel elkevert kemé-
nyítővel. Összeforraljuk, majd tálaljuk. 
Kínálhatunk mellé galuskát, tésztát, 
kuszkuszt. 

VÖRÖSBOROS-
GYÜMÖLCSÖS  LIBARAGU
Báder Katalin receptje

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyv-
vezető előtt 2020. november hónapban megkötött házasságukról: Janzó Zsolt és 
Sziva Ildikó Anna (11.04.); Fehér Gyula és Vass Dalma Klarissza (11.12.); Mohácsi 
Attila Gergő és Kárpáti Viktória (11.12.); Nagy Zoltán és Lakics Rita Mária (11.12.); 
Balla István Attila és Kóczán Viktória (11.14.); Hanus László Ferenc és Buzár Tímea 
Gabriella (11.14.); Balázs Árpád és Tankó Virág (11.16.); Dóczé Márton és Magyar 
Ibolya (11.25.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szak-
mai egysége szerint 2020. szeptember és október hónapban született gyermekek: 
Tóth Lexa Jáde (09.18.); Szente Málna (10.06.); Pártl - Konrád Gréta (10.20).

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


