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gálatokon, a sportrendezvényeken, szabadtéri ren-
dezvényeken.
A rendőrség folyamatosan ellenőriz, a szabályok betarta-
tása pedig az üzemeltető felelőssége. Aki a szabályokat 
megszegi, szabálysértést követ el és kivezethető a hely-
színről. Amennyiben nem tesz eleget a rendeletnek, akkor 
a rendőrség figyelmeztetést adhat, százezer forinttól egy-
millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy az üzletet, 
illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év 

időtartamra ideiglene-
sen be is zárhatják.
November 3-án Orbán 
Viktor miniszterelnök 
bejelentette, hogy éj-
féltől ismét rendkívüli 
jogrend lépett életbe 
Magyarországon. Ez 
azt is jelenti, hogy a 
bejelentést következő 
15 napban – ha az Or-
szággyűlés meghosz-
szabbítja, akkor további 
90 napban – biztosan 
különleges felhatalma-
zással, tehát közgyűlési 
jogköröket gyakorolva 
végezheti feladatát a 

polgármester, úgy mint tette azt tavasszal.
Ezen felül kijárási korlátozás lépett életbe éjfél és 
reggel 5 óra között. A korlátozás alól kivételt képezhet 
munkavégzés vagy vészhelyzet miatti lakhelyelhagyás. A 
szórakozóhelyeknek zárva kell tartaniuk és az ilyen típu-
sú – tehát a nem ültetett – koncerteket, bulikat tilos mind 
szervezni, mind látogatni. Kulturális rendezvényt, mozi-
előadásokat, valamint sportrendezvényeket csak úgy lehet 
megtartani, hogy a nézők csak minden harmadik ülőhelyet 
foglalhatnak el és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelye-
ket is szabadon kell hagyni.
A rendelkezés a vendéglátóhelyekre, tehát éttermekre, 
kávézókra és kocsmákra nem vonatkozik, azok továbbra is 
nyitva tarthatnak este 11-ig a járványügyi szabályok betar-
tásával.

Azokat az előírásokat, amelyek enyhébbek ugyan a tavasz-
szal tapasztaltaknál, de azok betartásával most is sokat 
segíthetünk. Az egészségügyben dolgozóknak, a szom-
szédunknak, embertársainknak. És persze az időseknek, 
a krónikus betegségben szenvedőknek és úgy egyáltalán, 
mindenkinek. Hiszen, amíg nincs megfelelő oltóanyag, ad-
dig senki sincs biztonságban! Vigyázzunk egymásra Bics-
kén is!
A karanténban lévőknek a Kertvárosi ABC élelmiszer és 
háztartási termékek 
házhoz szállítását vál-
lalta, míg az Aranysas 
Gyógyszertár gyógy-
szert szállít ki, annak, 
aki ezt igényli.
Október 22-én a kor-
mány a járványügyi sza-
bályozások szigorításá-
ról döntött. A Magyar 
Közlönyben megjelent 
határozat szerint sza-
badtéri- és sportren-
dezvényeken is kötele-
ző a maszkviselés.
A polgármester asszony 
folyamatosan tájékoz-
tatja a lakosságot arról, 
hogy hány bicskeit érint a koronavírus-járvány, milyen 
óvintézkedések léptek életbe és milyen intézményeket kel-
lett átmenetileg bezárni.  Az önkormányzati hivatal recep-
cióján bárki kaphat maszkot, amennyiben előtte igényelt.
November 2-ától szélesebb körben lett kötelező a maszk-
viselés. Az éttermekben a vendégeknek is (kivéve, amíg az 
ételt-italt elfogyasztják), szórakozóhelyeken, koncerteken, 
nyilvános zenés-táncos rendezvényeken és minden olyan 
helyiségben, ahol nem történik étel/ital kiszolgálás, sport-
rendezvényeken és azok vendéglátó részein, üzletekben, 
bevásárlóközpontokban, vásárlás vagy munkavégzés so-
rán is kötelező a maszk viselése. A rendelet értelmében 
továbbra is kötelező a maszkviselés: a tömegközleke-
dési eszközökön, a mozikban, színházakban, múzeu-
mokban, könyvtárakban, az egészségügyi és szociális 
intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszol-

VISELJÜNK MASZKOT, VISELJÜK HELYESEN!

A koronavírus-járvány második hulláma egyre intenzívebb, jellemzően minden nap ezres nagyságrendű 
az igazolt pozitív esetek száma az országban, miközben a halálozási adatok is folyamatosan emelked-

nek. Az egészségügyi ellátórendszer fokozott nyomásnak van kitéve, ezért  mindennél fontosabb, hogy 
mindenki  betartsa a járványügyi szabályokat,  elsősorban  a maszk viselését! 



A nyári hónapok után, mikor úgy éreztük, az élet 
kezd visszatérni vagy inkább hasonlítani a régi 
kerékvágáshoz és kicsit fellélegeztünk, a látha-
tatlan ellenség újra támadásba lendült.
Sőt, sokkal intenzívebb, sokkal gyorsabban 
terjed, nem csak hazánkban, az egész világon. 
Napról napra emelkedik a fertőzöttek száma, és 
sajnos, egyre több honfitársunk, többségében 
idős, krónikus beteg veszti életét a vírus követ-
keztében.
A kormány, az Operatív Törzs ajánlásai alapján 
szigorított a szabályokon. A maszk viselése sza-
badtéri rendezvények, sportesemények, össze-
jövetelek esetén is kötelező, aki ezt nem tartja 
be, súlyos pénzbüntetésre számíthat.  Rendkívül 
fontos a szociális távolságtartás, a fertőtlenítés, 
kézmosás, az alapvető higiénés szabályok be-
tartása.  És persze kerülni kell a tömeget, a sok 
ember jelenlétével járó eseményeket.  Tudom, 
hogy mindnyájan türelmetlenek vagyunk, be-
lefáradtunk abba, hogy korlátok között éljük a 
mindennapjainkat, de egyelőre nem tehetünk 
mást. A saját és mások biztonságának, egész-
ségének megőrzése most elsődleges. Ki kell 
tartanunk, mert a járványt le kell győzni. Biztató 
hírek érkeznek arról, hogy a koronavírus elleni 
vakcina rövidesen elkészül, számos országban 
dolgoznak rajta a szakemberek, van, ahol már 
embereken tesztelik.
Közeleg az Advent időszaka, ami különös jelen-
tőséggel bír most, ebben a felfordult világban. 
A lelki felkészülés, megtisztulás talán segít át-
vészelni ezt a nehéz időszakot és megtanít ben-
nünket sok mindenre.
Ha hiszünk a jóban és reméljük a jobbat, az egé-
szen biztosan megvalósul.
Kívánok mindenkinek szép és tartalmas adventi 
készülődést!
Olvassák az újságot, hiszen most is tartalmas, 
színes, érdekes írások, riportok várják Önöket.

A járvány „fogságában”
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

Az Emlékezés Virágánál tartott megemlékezést 
Bicske Város Önkormányzata az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc 64. évfordulóján, októ-
ber 23-án.
Az ünnepi szónok,  Huth Gergely újságíró, a 
PestiSrácok.hu főszerkesztője  hangsúlyozta, hogy 
általában szomorú  ez a nap, miközben  igazából ün-
nepelni kéne azt a hősiességet , ami az egész  vilá-
gon egyedülálló. A magyar nemzet volt ugyanis  az 
egyetlen,  amelyik  szembeszállt a világ legnagyobb 
szárazföldi hadseregével. Bátran, elkötelezetten  ,  a 
szabadságért, a függetlenségért, egységben és ösz-
szefogással.
Kiemelte, hogy sokan a fővárosi hősökkel, a pesti 
srácokkal azonosítják 1956-ot, holott ugyanolyan 
fontosak a vidéki 56-osok, a bicskei hősök, mert  
Bicskén is voltak, nem is kevesen! Hozzátette: a vi-
déki forradalmárok emléke  ugyanolyan fontos  
mint azoké, akik a Corvin közben vagy a Déli pá-

 56’-OS HŐSEINK!
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lyaudvarnál és a Széna téren fel-
tartóztatták a szovjeteket, vagy 
akik kiálltak szónokolni és tün-
tettek, a diákok, a munkások és 
sokan szerte az országban. Mint 
mondta, ami 1956-ban Bicskén 
történt, az az egész országra jel-
lemző volt,  az emberek az ok-
tóber 22-ei nagy diákfelvonulás, 
majd a 23-ai nagy tüntetés hírére 
megalapították helyben a nem-
zetőrségeket, felkeresték a helyi 
ÁVÓ-sokat és leváltották a hata-
lomból a helyi tanácselnököket, 
párttitkárokat.
- A nemzetőrök kesztyűs kézzel 
bántak velük, nem bántották 
őket. Mégis itt, Bicskén is börtön-
be vetették e nemes kiállás miatt 

például Kutrik Józsefet, aki a nép 
kérésére fogadta el a nemzetőr-
ség vezetését, amiért hat év bör-
tönre ítélték. Hadd soroljam fel a 
többi börtönbe vetett, meghur-
colt bicskei polgár nevét, Vértes 
Vilmosét, Tóth Gézáét, Kornély 
Ferencét, Tálos Gézáét, Börcs 
Jenőét, Andrási Lászlóét és sok 
mindenkiét, akik szolidaritást vál-
laltak  velük és akiket ugyancsak 
meghurcoltak. És hát ne feled-
kezzünk meg arról a 200 ezer ma-
gyarról sem, akiket a megtorlás 
hónapjaiban elüldöztek, földön-
futóvá, hontalanná tettek, akik 
életük hátralévő részét disszi-
densként, külföldi  országokban 
töltötték, kényszerből - mondta 

el Huth Gergely.
Az újságíró beszédét követően Bálint Istvánné pol-
gármester és Csörgöl Ákos alpolgármester Bicskéért 
Elismerő Oklevelet adott át Balázs Magdolnának, 
a 188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat parancsno-
kának. Szintén Bicskéért Elismerő Oklevelet ka-
pott Komárominé Bodnár Erika, az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 
Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység ve-
zetője egykori vezetője, aki immár nyugdíjas éveit 
tölti.
Az ünnephez kapcsolódóan, de október 22-
én Kiemelkedő Munkáért kitüntetést kapott 
Szarka Istvánné, a Bicske Városi Óvoda Kakas 
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Fotókon az 56-os bicskei hősök

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
bicskei történései korabeli fotókon elevened-
tek meg a Fiatalok Házában: néhai Soltész Jó-
zsef fényképész képei, melyeket Horváth Pé-
ter helytörténész adományozott a városnak, 
egészen november 5-éig voltak láthatók. A 
fotók olyan ikonikus eseményeket örökítettek 
meg, mint a tömeg vonulása a Szent István 
utcában, a Kossuth utcában, a József Attila ut-
cában vagy a Hősök terén, illetve a szégyen-
tábla az országzászló alatt, valamint a páncé-
losok a Kinizsi úton.

Tagóvodájának titkára, vala-
mint Frész Edit, az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási 
Központ - Kapcsolat Központ 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Egység mun-
katársa.
A megemlékezés koszorúzással 
zárult, ahol a városvezetés, az 
egyházak, a rendvédelmi szer-
vek, különböző szervezetek, hi-
vatalok, és intézmények, iskolák 
és pártok képviselői valamit a 
Kutrik család rótták le kegyeletü-
ket a bicskei hősök emléke előtt.



2020. november

6 Bicskei Újság

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK

Október 28-án ülésezett Bicske 
város képviselő-testülete a vá-

rosházán. A rendes ülést megelőzően 
betegségek és egyéb akadályoztatás 
miatt a Gazdálkodási Bizottság nem 
volt határozatképes, ezért több elő-
terjesztésről nem tudtak tárgyalni.
A képviselők döntöttek arról, hogy 
Dr. Kovács György háziorvos rende-
lési ideje módosul. Mostantól a páros 
heteken, péntekenként 9:30-11:30 óra 
közötti időpontban várja a betegeit.
Arról is döntés született, hogy az 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzetben 

január elsejétől Dr.Nagy Gyula látja el 
a helyettesítést. 
Október 30-án ülésezett a Gazdál-
kodási Bizottság, majd azt követően 
rendkívüli testületi ülést tartottak a 
városházán.
A képviselők a törvényi megfelelősé-
gek miatt módosították a helyi adók-
ról szóló önkormányzati rendeletet, 
megszűnt a reklámhordozó, mint 
adónem, azonban ez a bicskeieket 
nem érinti, hiszen a képviselő-tes-
tület eddig is négyzetméterenként 
nulla forintban állapította meg az 
adómértéket.
A testület idén is elindította a város 
adománygyűjtő akcióját, amely ismét 
az Adventhez kapcsolódik majd. Cél 
a városban élő, támogatásra szoruló 
családok, gyermekek támogatása. 
Tartós élelmiszert, a 2-14 éves korú 

gyermekeknek játékokat, könyveket, 
ruhaneműt és egyéb ajándéktárgya-
kat gyűjtenek. A cipős, vagy hasonló 
méretű dobozba csomagolt ajándé-
kokra mindenki írja rá, hogy kinek 
szánja. A tervek szerint a csomago-
kat december 10-ig osztják ki. Aki 
pénzbeli adományt szeretne felaján-
lani, megteheti a Bicske Város Ön-
kormányzat „Adventi Adományok” 
50420410-10000238 számú számlájá-
ra utalva.
A képviselő-testület arról is határo-
zott, hogy az önkormányzat eladja a 
Vörösmarty M. u. 76. szám alatti ön-
kormányzati ingatlant, illetve bérbe 
adja az Aradi vértanúk u. 18. számú 
ingatlant a Baptista Tevékeny Szere-
tet Missziónak, amely szociális mun-
kát végez majd  az épületben.

a tizenhárom aradi 
vértanú, akiket 1849. 
október 6-án végez-
tetett ki Julius Jacob 
von Haynau tábor-
nok I. Ferenc József 
császár utasítására. 
Ugyanezen a napon 
végezték ki Pesten az első felelős ma-
gyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost 
is.
Rájuk emlékezett Bicske a 171. évfor-
dulón a Kossuth téren az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlé-
koszlopánál.  Bottlik Zoltán, a Vajda 
János Technikum igazgatója ünnepi 

beszédében kiemelte a történelmi 
esemény jelentőségét, tanulságait. A 
megemlékezésen részt vett    a város-
vezetés, a képviselő-testület tagjai , az 
önkormányzat dolgozói, az oktatási-ne-
velési intézmények  képviselői is , akik a 
rendezvény végén  koszorúzással  em-
lékeztek a mártírokra.

A VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

Aulich Lajos, Damjanich János, Kné-
zich Károly, Lahner György, Leinin-

gen-Westerburg Károly, Nagysándor 
József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, 
Vécsey Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Lázár Vilmos, Schweidel József – 
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- A tavalyi választások után, amikor megkaptam Bálint Ist-
vánnétól a felkérést, nem szerettem volna teljesen elhagyni a 
pénzügyi szektort. A Takarékbank érdi fiókjának vezetője vol-
tam, a két felelősségteljes feladatot párhuzamosan végeztem. 
Minden héten egyszer, szerdán a hivatalban dolgoztam, a hét 
többi napján pedig a bankban. 
Az egész embert kívánó munka és az időközben megjelenő 
koronavírus-járvány plusz tehet jelentett és folyamatosan ki-
hívások elé állított.  A polgármester asszony kérte, hogy teljes 
állásban végezzem a feladatom a városért, így lettem főállá-
sú alpolgármester. Minden erőmmel Bicske fejlődéséért, az 
itt élőkért dolgozom. Törekszem rá, hogy minden elvárásnak 
maximálisan megfeleljek. Bálint Istvánné személye nekem ga-
rancia az eredményes és sikeres együttműködésre.  

Milyen feladatai lesznek? 

- Banki tapasztalataim, pénzügyi ismereteim okán az ön-
kormányzat gazdálkodása, gazdasági területe a fő irány. A 
járvány miatt még költséghatékonyabbnak kell lennünk, a 
költségvetést optimalizáltuk, de vélhetően lesznek még akár 
milliós nagyságrendű racionalizálások is.
A gazdasági-pénzügyi vonal mellett részt veszek a fejlesztési 
projektek koordinálásában, de a lakossági bejelentésekkel is 
lesz dolgom. A város minden körzetéből a képviselőkhöz fut-
nak be a különböző jelzések, akiktől én megkapom a pontos 
információkat, intézkedem, hogy a problémát megoldjuk. 
Amikor aztán megtörtént a hiba elhárítása, az ellenőrzést kö-
vetően visszajelzek, hogy elvégeztük a feladatot. Ezeken felül 
a korábbi években szerzett kapcsolati tőkém által a még ki-
használatlan önkormányzati területek fejlesztéséhez szeret-
nék beruházókat találni.

Egykori sportolóként adná magát, hogy a sport te-
rületét is felügyelje…

- Való igaz, a sport is egy fontos terület számomra. Mindenki 
tudja rólam, hogy nagyon közel áll hozzám, ezért szeretném 
elérni, hogy a város még több pontján legyen lehetősége a 
bicskeieknek sportolni. Több éve szó van a városi sportcsar-
nok felépítéséről, reményeim szerint hamarosan megindulhat 
az építkezés, úgyhogy lesz vele feladat bőven. Amint elkészül, 
akár több sportág igazi otthona is lehet. A nagy álmom pedig 
nemzetközi mérkőzésnek otthont adni, például válogatott ké-
zilabda találkozót hozni Bicskére.

IGYEKSZIK MINDENBŐL A MAXIMUMOT KIHOZNI!

Csörgöl Ákos október elsejétől főállásban látja el az alpolgármesteri teendőket, amit a tavalyi önkor-
mányzati választások óta társadalmi megbízatásúkén végzett. A változás okairól kérdeztük.

Közmeghallgatás

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart. A képviselők  
december 9-én 16.30 órakor várják a lakosságot a Városháza földszinti aulájában, ahol 
az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel és javaslatokat fogalmazhatnak meg az önkor-
mányzat működésével kapcsolatban, a várost érintő egyéb kérdésekben.
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VEZETŐVÁLTÁS, BARÁTOK KÖZT

Kutenics Péter:

- Együtt kezdtünk Zolival, jövőre lesz húszéves jubileuma 
mindkettőnknek. Négy évig részmunkaidőben voltam, majd 
két évet főállásban és 2006 júniusa óta voltam állomásvezető.

Vagyis 14 év után leköszönt. Mi az oka?
- Az állomásvezetői munkakör három évre szól, idén április 
30-án lejárt, ám a Covid-helyzet miatt szeptember 30-ra ki-
tolódott. Nyár közepén döntöttem, aztán jeleztem az Orszá-
gos Mentőszolgálat vezetőségének és az itteni dolgozóknak, 
hogy nem kívánok újabb ciklusra pályázni. A döntésemnek 
két oka volt: úgy éreztem, ideális az alkalom, hogy picit visz-
szalépjek, háttérbe vonuljak, hisz jó helyzetben van az állo-
más, jók a körülmények, másrészt családi okok is voltak, mivel 
a bejelentés előtt 1-2 nappal kiderült, hogy feleségemmel újra 
gyermekünk lesz. Ez adta meg a végső lökést, hogy a jövő-
ben kicsit többet legyek apuka, férj és minden egyéb, mint 
állomásvezető. Szerencsére mindig itt volt mellettem Zoli, aki 
továbbviszi az állomás vezetését. Mentőtiszt maradok, kicsit 
többet fogok vonulni, mint eddig és a háttérből segítem az 
új vezető munkáját. Nem is tudnám elképzelni az életemet az 
állomás nélkül, jövőre leszek negyvenéves és az életem felét 
itt töltöttem.

Milyen volt ennyi ideig mentőállomás vezető-
nek lenni?
- Hát nem könnyű, kicsit bele is fáradtam, mert az állomásve-

zető nem csak a szakmai munkáért felel, végzi az adminiszt-
rációs feladatokat, a gazdasági ügyeket, a szakmai képzések 
megszervezését és a munkaidő beosztások készítését. Nincs 
mellette titkárnő, műszaki segítség, minden gond az állomás-
vezetőé. Az ember együtt él az állomással, ugyanúgy kezeli, 
mint a saját házát. A többiek a napi feladatokkal foglalkoznak, 
az állomásvezetőnek ennél messzebbre kell látnia. Előre kell 
gondolkodni, mi lesz jövő héten, jövő hónapban. És a leg-
fontosabb: az autóknak folyamatosan mennie kell, nem lehet 
olyan helyzet, hogy a mentőautók ne tudjanak menni, mente-
ni és azokon ne legyen felkészült szakembergárda.

Mi lesz a feladata a jövőben?
- Az irodai órákat mentőben fogom tölteni, Zoli pont fordítva, 
többet lesz az irodában, kevesebbet terepen. Mindvégig itt 
leszek mögötte, mégis más színben fogja látni a világot állo-
másvezetőként, mint korábban, kivonuló mentősként.

 Mire a legbüszkébb a 14 évből?
- Az időszak eleje és a vége között ég és föld a különbség, s 
ezt a nagy változást mindvégig vezetőként csinálhattam vé-
gig. Elég csak a járműparkot megnézni. Az elmúlt 5-6 évben 
szinte évente cserélődött a gépjárműparkunk. Most van egy 
szinte új esetkocsink és egy fél évvel idősebb járművünk. 
Amikor idekerültünk Zolival, egy autó 5-8 évig forgalomban 
volt. Hozzá kell tenni, hogy a többi hasonló mentőállomás-
hoz képest sokkal több a kilométerünk, az esetek többségét 
Székesfehérvárra visszük, vagyis egy-egy betegút minimum 

Október elseje óta új vezetője van a Bicskei Mentőállomásnak: Kutenics Pétert jó barátja, Szoboszlai 
Zoltán váltotta a pozícióban. Elmondható, hogy ez a váltás az „előttem az utódom, mögöttem az elő-

döm” jegyében történt. Az érintetteket kérdeztük.
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ahol Peti abbahagy-
ta. Eddig is rendre 
helyettesítettem és 
azt is tudom, min-
denben számíthatok 
rá a jövőben. Meg-
próbálom egy kicsit 
jobban csinálni, mint 
ő, de ez rendkívül ne-
héz lesz.

- Milyen tervei 
vannak?
- Egy éve közösen el-
kezdtük a mentőállo-
más felújítását, sokan 
mellénk álltak, köz-
tük a bicskei város-
vezetés is. A munkát 
folytatni szeretnénk, 
melyhez a támogatás továbbra is nagy segítséget jelentene. 
Nem elsősorban anyagi segítséget remélek, inkább alapanya-
gokat, fizikai segítséget. Nagy változás a mindennapi mun-
kában nem lesz. Óriási csapatmunka a mentősöké, senki sem 
tud egyedül jól teljesíteni, csak a másikkal összhangban. Ezért 
szeretnék havonta egyszer – nem kötelezően – dolgozói érte-
kezletet tartani, hogy a tapasztalatokat megosszuk, a hibákat 
átbeszéljük, és így még jobban tudjunk teljesíteni.

száz kilométer. Arról nem is beszélve, hogy emiatt egy mentés 
2-3 órát jelent. Az autók felszereltsége is minden igényt kielé-
gít, nyugodtan mondhatom, hogy világszínvonalú, korábban 
ez sem volt elmondható. Volt az autón egy mentőládánk és 
slussz, defibrillátorról álmodni sem mertünk, most pedig nem 
hiányzik belőlük olyan eszköz, amire szükség lehet egy-egy 
mentésnél. Ami nagy változás még, hogy amikor állomásve-
zető lettem, fél évig nem volt az állomáson számítógép sem, 
mindent papíron kellett intézni. Ma már ilyenről szó sincs, 
minden igényt kielégítő az informatikai rendszerünk. Örülök, 
hogy ennek az óriási előre lépésnek aktív részese lehettem.

Szoboszlai Zoltán:

- Valóban együtt kezdtünk, 18 évesek voltunk mindketten. 
Peti az egyetem mellett kezdte, én rögtön a középiskola után. 
Akkorra Apukám már 11 éve dolgozott itt, talán mondhatom, 
a nyomdokaiba tudtam lépni.

Karrierjében ez most egy nagy változás?
- Óriási, még úgy is, hogy tudatosan készültem az állomásve-
zetői pozícióra. Azt tudni kell, hogy Petivel húsz éve barátok 
vagyunk, nem ellenségeskedés vagy egymás kifúrása miatt 
történt váltás. Amikor bejelentette, hogy nem folytatja, azon-
nal tudtam, hogy pályázni fogok. Őszintén mondom, nagyon 
jó főnököm volt, bántam is, hogy nem folytatja. Megjegyez-
ném, hogy ez az első munkahelyem és ő volt a második ve-
zetőm. Nem én voltam az egyedüli pályázó, de elnyertem a 
pozíciót és érzem magamban az erőt, hogy ott folytassam, 

Mint ismert, olyanok pályázhatnak, akik 
a tudomány, a művészet, a sport, vagy 
éppen a tanulmányaik területén kiemel-
kedő eredményt értek el. De, jelent-
kezhettek olyanok is, akik képességeik 
bizonyításához, kiteljesítéséhez támo-
gatást érdemelnek, vagy ily módon ké-
pesek lesznek kimagasló eredmények 
elérésére. A tehetséggondozási támo-
gatás vissza nem térítendő, maximum 
50 ezer forint lehet és egy pályázónak 
egy évben csak egyszer adható.
A munkacsoport öt pályázót talált tá-
mogatásra érdemesnek. Moharos Leó 
Péter (futballista), Sulyok Anna Blanka 
(zongorista, zeneszerző), Kihári Zalán 
(néptáncos, hegedűs), Éhmann Anna 
Vilma (kiemelkedő tanulmányi eredmé-

nyek), Goldsmann Balázs (gitáros, zeneszerző).

A tavalyi év elején indult Tehetség-
gondozási Programban immáron 

negyedik alkalommal bírálták el a tehet-
séggondozási támogatásra beérkezett 
pályázatokat. Egy munkacsoport jött 
létre, hogy szakmai alapon ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a képviselő-tes-
tület részére. Ennek alapján a testület 
meghozta a pályázattal kapcsolatos 
döntéseket, így a fiatalok megkaphatják 
a segítséget.
- Az idei évben másodszor kellett dön-
tenünk a támogatásokról, ezúttal heten 
nyújtottak be pályázatot. Örülök, hogy 
ismét többen pályáztak, viszont most is 
akadtak olyanok, amelyek nem feleltek 
meg a kiírásnak, így bármennyire is sze-
rettük volna, nem tudtuk támogatni azo-
kat – avatott be a részletekbe Bálint Istvánné polgármester.

ÚJABB TEHETSÉGES FIATALOK KAPNAK TÁMOGATÁST 
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Kérem, meséljen röviden eddigi szakmai életút-
járól?
- 2006-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 
majd két évig az ottani klinikán belgyógyászaton és onkoló-
gián dolgoztam. A tudományos diákköri témavezetőm becsá-
bított egy tudományos kutatási projektbe, amiben aztán hat 
évig dolgoztam, s ebből négy évet Finnországban, az Oului 
Egyetemen kutattam szívgyógyászati témában. 2014-ben 
tértem vissza Magyarországra, annak tudatában, hogy en-
gem sokkal inkább érdekel egy-egy betegnél az egész átfogó 
kép, mint valaminek a nagyon kis része. Ezért választottam a 
háziorvosi pályát. Egyébként nem én vagyok az első fecske a 
családban, apukám állatorvos volt, nagynéném gyógyszerész, 
dédnagyapám is orvos volt, unokatestvérem szintén házior-
vos, tehát elég erős az orvosi-természettudományos vonal a 
családunkban, amit jómagam folytatok.

A hazaérkezés után rögtön praktizálni kezdett?
- 2017-ben szakvizsgáztam, utána kezdhettem el praktizálni. 
Onnantól egy budapesti háziorvosi körzetben voltam helyet-
tes, de környékbeli településeken, sőt a Balaton környékén is 
szolgáltam. Illetve egy évet a Sportkórházban dolgoztam, az 
is vonzott, de végül maradtam az alapellátásnál. Az utóbbi két 
évben még a Nemzeti Népegészségügyi Központ alapellátás 
fejlesztési projektjében is dolgoztam szakértőként, ezt a fela-
datot szeptember 30-ig láttam el.

Miért éppen Bicske?
- Az nem volt kérdés, hogy vidéken akarok praktizálni. Her-
ceghalmon éltem hét éves koromig, így amikor Budapesten 
kívül kezdtem keresgélni, természetes volt, hogy errefelé né-
zek körül. Bicskén volt szabad praxis, a város vezetése nagyon 
nyitott és segítőkész volt, így gyorsan meg tudtunk állapodni. 
Tisztában voltam vele, hogy több mint két évig helyettes or-
vos látta el a körzetet, valamint Kauda Béla doktor úr nyom-
dokaiba kell lépnem, aki időközben Bicske díszpolgára is lett. 
Szóval nagy a felelősség, de állok elébe. Amikor a doktor úr 
nyugdíjba vonult, a praxisjogáról lemondott, így az szabaddá 
vált.

Milyenek az első tapasztalatok?
- Három hét alatt nyilván nincs sok tapasztalatom, de amik 
vannak, azok jók. Nagyon vonzó volt a döntésem előtt, hogy 
a Bicskei Egészségügyi Központban vagyunk. Sokfelé jártam 

már az egészségügyi alapellátás területén, de kevés helyen 
van ilyen nagyszerű lehetőség, hogy házon belül tudjuk a 
beteget az alapellátásból akár percek alatt szakorvoshoz irá-
nyítani. Nekem egyelőre kevés a betegem, ami érthető, mert 
sokáig helyettesítéssel volt ellátva a körzet. Pozitívum viszont, 
hogy igy akár fél vagy egy órát is rá tudok szánni egy-egy 
páciensre, mert szeretném alaposan felmérni az állapotukat, 
kórtörténetüket.

Hosszabb távon mik a tervei?
- Hogy ne csak a jóról beszéljek, ami már most, néhány vizs-
gálat után feltűnik, hogy nagyon sok betegnek rendezetlen a 
vérnyomása. Akár az utcán sétálva is tapasztalom, hogy igen 
sok túlsúlyos ember van a városban, sokan dohányoznak. Az 
ilyen életmódbeli  tényezőknek egyenes következményeként 
jönnek a  népbetegségek, melyek a 21. század egészségügyé-
nek legnagyobb kihívásai: az érelmeszesedés, szívinfarktus, 
szélütés és cukorbetegség. Háziorvosként az lesz a dolgom, 
hogy minél több embert tereljek a jó irányba és előzzük meg 
ezeket  a betegségeket.  Akiknél ez nem sikerül, azoknál mi-
előbb felfedezzem és visszafordítsam a tartós egészségká-
rosodásokat, illetve akiknél már komoly betegség van, a le-
hető legjobb esélyeket biztosítsam életmódváltással, tartós 
gyógyszerek beállításával.

Napjainkat erősen befolyásolja a koronaví-
rus-járvány. Ön hogy látja a világjárványt jelen-
leg?
- A napi esetszámok, a halálozási adatok is rosszabbak, mint 
tavasszal, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy jóval megen-
gedőbbek a szabályozások. Mindez persze érthető, hiszen 
hosszú hónapokig nem voltak fenntarthatók a korábbi szigo-
rítások. Továbbra is igaz, hogy akinek az általános egészségi 
állapota rossz, krónikus betegségei vannak, azok súlyos szö-
vődményekkel is szembenézhetnek, amennyiben elkapják a 
vírust. Az sem változott, hogy amíg vakcina nincs, minden-
képpen védekezni kell a már jól ismert módokon. Ezt nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. Az oltóanyag kutatás eredmé-
nyeit lélegzet visszafojtva várja gyakorlatilag az egész világ, 
nagy a nyomás a kutatókon, miközben a felelősségük is nagy, 
mert ha félrecsúszik valami az oltóanyagnál és szövődményei 
lesznek, óriási felháborodás lenne. Morális, gazdasági, tudo-
mányos  kérdés ez, ahol nincs fehér vagy fekete , egyszerű és 
egyértelmű megoldásokat szeretne mindenki, de azt hiszem, 
ez 2021-ig nem fog megvalósulni.

Kauda Béla nyugdíjba vonulását követően hosszú-hosszú ideig he-
lyettesítéssel oldották meg Bicskén a 3. felnőtt háziorvosi körzet 

feladatait. Az önkormányzat nemrégiben szerződést kötött Dr. Perjés 
Ábellel, aki október 1-től látja el a teendőket főállásban. Vele beszél-
gettünk.

ÚJ HÁZIORVOSA VAN BICSKÉNEK
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Hogyan fogadta az elismerést?

- Nagyon meglepődtem, amikor tudomást szereztem róla. 
Közben el is gondolkodtam, mert a környezetemben is több 
olyan kiváló pedagógus van, aki nálam jobban megérdemel-
né a díjat. Az elismerés átvételekor jutott eszembe, mennyi 
munkám van abban, hogy Csabdin a Petőfi Sándor Általános 
Iskola fejlődött, új tornaterem és új iskolaépület épült. Össze 
kellett hangolni a folyamatos oktatást a sok lármával, nehéz-
séggel járó építkezéssel, de többé-kevésbé sikerült. Szeren-
csére a jó ügy mellé állt mindenki, akinek módjában állt segí-
teni. a gyerekek és a kollégák pedig fantasztikusak voltak. Úgy 
gondolom, hogy ez sokunk közös munkájának az elismerése. 
Mégis felemelő arra gondolni, hogy évente ketten kapják 
meg a megyéből a díjat és idén én lehettem az egyik.

Miért választotta a pedagógusi pályát?

- Csabdin születtem, apukám őshonos csabdi, anyukám ta-
bajdi. Apukám a falu elöljárója volt, anyukám a hivatal pénz-
ügyese volt nyugdíjazásáig. Mindketten a köz érdekében 
dolgoztak, ami engem is inspirált. Gyerekként a helyi iskola 
tanulója voltam, ahol kiváló tanárok, jó környezet vett körül. 
A középiskolát Székesfehérváron, a Teleki Blanka Gimnázium-
ban végeztem el. Felsőfokú tanulmányaim megkezdése előtt 
a gyermekorvosi pálya is vonzott, De maradtam az eredeti 
elképzelésem és a tanári pálya mellett, végül magyar-orosz 
szakon végeztem Egerben. Pályámat a bicskei Kossuth Zsu-
zsa Gyermekotthonban kezdtem, majd öt év után, 2000-ben 
váltottam. Csabdin folytattam, sajnálatomra egyre kevesebb 
gyerek volt az iskolában, az infrastruktúra egyre romlott, a 
működési engedély is veszélyben volt már. Amikor közelgett 
az igazgatóválasztás, két út volt: vagy a nevelőtestületből 
valaki pályázik a posztra, és megpróbálja a lehetetlent, vagy 
fennállt a veszélye, hogy bezárják az intézményt. Ezért dön-
töttem úgy, hogy pályázom és megpróbálom megmenteni 
az iskolát. Sikerült, ami így visszagondolva nagyon jó érzés, 
főleg, hogy a térség legmodernebb iskolájává vált a fejleszté-
seknek köszönhetően.

Ezek után adódik a kérdés, hogy szeptember el-
seje óta miért tanít ismét Bicskén?

- Nagyon elfáradtam, a magánéletem szinte megszűnt. Férjem 

2012-ben elhunyt, egyedül maradtam a két gyerekemmel. A 
szabadidőmet szinte teljes egészében az iskolára áldoztam, 
de az avatóünnepség óta úgy éreztem, újra kell építeni az 
életemet. Nagyon nehéz volt ezt a döntést meghozni, mégis 
úgy érzem, jól döntöttem. Kiválóan érzem magam Bicskén, 
magyart és fejlesztő órákat tartok a felső tagozaton. A kollé-
gák nagyon kedvesek, segítőkészek, a gyerekek pedig itt is 
gyerekek. Volt még egy nagyon fontos érv a váltás mellett: 
igazgatóként, ha kellett gondnok, ha kellett karbantartó is 
voltam, most újra tanár akarok lenni, hiányzott az igazi szak-
mai munka. Igazgatói kinevezésem előtt volt olyan év, amikor 
négy évfolyamról vett részt tanítványom a megyei helyesírási 
versenyen, ami nagyon jó érzés volt, egyfajta visszaigazolása 
a munkámnak. Ezeket szeretném újra átélni, itt, Bicskén.

Ezen felül milyen tervei vannak még?

- A családdal és a párommal sokkal több időt szeretnék töl-
teni, bár a gyermekeim éppen most kezdenek kiszakadni az 
otthoni környezetből, mivel egyetemre járnak. Vettem egy 
megmentendő házat Somogyszilen, amit saját kezűleg igyek-
szünk. helyrepofozni. Ismerősömnek van ott háza, mikor náluk 
voltam, megláttam a házikót és beleszerettem. Úgy látszik, az 
építkezés nem tágít mellőlem, igaz, ezt saját magamnak épít-
getem. Azt még nem tudom, hogy az öregkoromat ebben a 
békés, csendes kis faluban akarom-e eltölteni, de nem lehe-
tetlen, hogy így lesz.

Az Etyeken, szeptember 19-én megtartott Megyenapon Gróf Klebelsberg Kunó Emlékérmet vett át        
Gyuriczáné Sótér Éva. A jelenleg a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában tanító pedagógussal 

beszélgettünk iskolaépítésről és élete újjáépítéséről.

ISKOLAIGAZGATÓ VOLT, A KATEDRÁT VÁLASZTOTTA
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már fedett megállóban várakozhattak a menetrend szerint 
érkező buszokra.

A Mányi út kiszélesítésével járó munkálatok fél évet csúsztak, 
az eredeti határidőhöz képest jelentősen elhúzódtak. A kivi-
telezővel az építkezés alatt folyamatosan tárgyaltam, majd az 
átadást követően ismét egyeztettem velük. Azt kértem, hogy 
kárpótlásként a sok kellemetlenségért, Bicskén két új buszme-
gállót alakítsanak ki, olyanokat, mint a korábban építettek. A 
kivitelező cég ezt vállalta, így a helyi járattal utazók most már 
kulturált környezetben várakozhatnak, nincsenek kitéve az 
időjárás viszontagságainak, ráadásul az iskolába érkező vagy 
hazafelé tartó gyerekek is biztonságban várhatják a buszokat 
– számolt be a részletekről Bálint Istvánné polgármester.
A várókat október 19-én telepítették, így másnap az utasok 

kiérkezéskor, ráadásul három embert le-
foglal, míg leemelik a kosarat és a helyére 
teszik. Az új garázsba gond nélkül be fog 
férni, nem kell a kosarával foglalkozni, 
egy ember is el tudja végezni a mentéshez 
szükséges előkészületeket. Vagyis a mun-
kánk minőségére, de főként a gyorsasá-
gunkra lesz leginkább hatással a szertár 
bővítése – magyarázta Polgár Viktor a 
tűzoltóság elnöke, aki jelezte, hogy az 
engedélyek birtokában az építkezést 
már el is kezdték. A saját forrásból vég-
zett kivitelezés javában halad, jelenleg 
falaznak, hamarosan tető alá kerül az 
épületrész, év végére pedig használat-
ba is veszik.
Az elnök még egy jó hírrel szolgált. 
Október 9-én átvették a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség 2020. évi pályázatán elnyert 
felszereléseket az önkéntes és az önkor-
mányzati tűzoltóság részére. A pályáza-
ton nyert felszerelések értéke 5,4 millió 
forint.

- Három pályázatot adtunk be. Egyiket 
az önkormányzati tűzoltóság, másikat az 
önkéntes tűzoltóság, a harmadikat pedig 
az önkéntes tűzoltóság, mint mentőcso-
port. Mindhárom nyert, így jutottunk hoz-
zá 12 kompozit tartalék palackhoz, amit a 
légzőkészülékekhez használunk, három 
EDR rádióhoz, ami a kommunikációt erő-
síti, egy komplex gázmérő készülékhez, 
amely ötféle gázt, például szénmonoxid 
vagy kéndioxid koncentrációt tud hitele-
sen mérni a levegőben, továbbá kereső-
lámpákhoz, mászó övekhez és egy ma-
gassági ágvágóhoz – ismertette Polgár 
Viktor.

FEJLESZTÉSEK A TŰZOLTÓSÁGNÁL

Szertár építésébe fogott a Bicskei Ön-
kormányzati Tűzoltóság. Plusz két 

szerállással bővítik a meglévő garázso-
kat, mert a tavaly beszerzett magasból 
mentő jármű nem fér be rendesen a 
jelenlegi szertárba, így pedig lassítja a 
lánglovagok vonulását a kosár le-felsze-
relgetése, ami ezentúl megspórolható 
lesz majd.
- Húsz éve nem nyúlt hozzá senki a szer-
tárhoz, mi most belevágtunk, s bővítjük. 
Tulajdonképpen a magasból mentő indo-
kolta a lépést, nem fér be, csak ha levesz-
szük róla a kosarat. Ez három percet jelent 

KÉT ÚJ BUSZMEGÁLLÓ A PROHÁSZKA ÚTON

A tavaly felállított Kossuth téri buszmegállók után 
újabb kettő került kihelyezése Bicskén. Ezek is 

forgalmas helyen, a Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola Prohászka utcai épülete előtt teljesítenek 
szolgálatot a jövőben.



Székely Nóra projektmenedzser arról számolt be lapunk-
nak, hogy a Bicske Szíve Park majdnem kész, az  utolsó be-
járások vannak még hátra. Már csak kisebb tereprendezési 
munkák és hibajavítások  történnek  az átadásig, illetve a 
forgalomba helyezési eljárás, ezután lehet átadni a parkot a 
látogatóknak.
A Városi Piacot az utóbbi időben ellepték az aszfaltozó gé-
pek, ami azt jelenti, hogy a parkolók és utak megkapták vég-
leges burkolatukat. Jó hír ez abból a szempontból is a közel-
ben lakók számára, hogy innentől kezdve nagy tehergépkocsi 
forgalom már nem várható. Az épületben azért akad még 
tennivaló: a belső világítás szerelése nagyjából kész, a műsza-
ki átadás előtt még a pótmunkák elvégzése van hátra, illetve 
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ÉPÜL ÉS SZÉPÜL A VÁROS!

Célegyenesbe ért a Bicske Szíve Park és a Városi Piac kivitelezése is, a 
műszaki átadás előtti utolsó munkálatokat végzik mindkét helyszínen. A 

tervek szerint a parkot vehetik majd birtokba hamarabb a bicskeiek, a piac 
várhatóan csak jövő év elejétől fogadja a vásárlókat.

a piac körül fákat ültetnek 
még és a kamerarendszert 
telepítik. Az engedélyezé-
si és forgalomba helyezési 
eljárás után jövő év elején 
lesz a hivatalos átadás.
A Nagy Károly tér a piac-
cal együtt kapott új aszfalt-
burkolatot. A forgalomba 
helyezés decemberben vár-
ható, ám használni addig is 
lehet majd a területet.
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
közleménye szerint a 1,5 milliárd forin-
tos projekt keretében Bicske belterületi 
szakaszán a nyáron töltés, illetve árvé-
delmi vasbeton támfal építése kezdő-
dött meg. A település külterületén, va-

lamint délkeleti és északkeleti részein 
mederrendezés, a lerakódott iszap és 
üledék eltávolítása valósult meg, továb-
bá fenntartó sáv építése zajlik. Ezen fel-
ül a Mányi úti híd alatti burkolatok, illet-
ve a csatlakozó árkok mederburkolása is 
megkezdődött a nyár folyamán.

Tessely Zoltán az 1,5 milliárd forintos 
fejlesztés kapcsán megnyugtatónak 
nevezte, hogy a 2018-ban elkezdett víz-
ügyi fejlesztés első üteme a várt ered-
ményt hozta, s a júniusi nagy esőzések 
után nem öntötte el a patak Bicske 
városát. Megemlítette, hogy Csabdit, 
Gyúrót és Martonvásárt is érintik a 2021 
őszére várhatóan befejeződő beruhá-
zások, amelyekhez újabb 1,4 milliárd 
forintot biztosít a kormány. Ez a forrás  
leginkább  a Bicskétől délre, a patak 
mentén gazdálkodókat segíti, hiszen a 
fejlesztésekkel az aszályos időszakok-
ban jelentkező vízigények kielégítését, 
valamint a természetes vízkészletek 
hasznosíthatóságát segítik elő.
Bálint Istvánné felidézte, hogy a ko-
rábban  az áradások és a villámárvizek 
is nagy gondokat okoztak a település 
alacsonyabban fekvő részein, ahová a 
patak rendszerint kiöntött. Megemlítet-
te, hogy idén júniusban két alkalommal  
is nagy eső zúdult a városra, a település 
egyes részein gondokat okozott , ám 
a Szent László-patak közelében élőket 
nem veszélyeztette a nagy mennyiségű 
víz, köszönhetően a rehabilitációnak.

A VÍZÜGYI FEJLESZTÉSEK MEGVÉDTÉK BICSKÉT

Jól vizsgázott az Országos Vízügyi Főigazgatóság által elindított, a Szent László-patak rehabilitációját 
célzó fejlesztés. A júniusi nagy esőzések idején a patak nem öntötte el a környéket  Bicske alacsonyab-

ban fekvő részein. A  beruházás most is zajlik , a részletekről  az országgyűlési képviselő és a város polgár-
mestere számolt be, sajtótájékoztató keretében.

- Szeretném jelezni, hogy a város más 
részein jelentkező vízelvezetési gon-
dok megoldásán nagy erővel dolgo-
zunk. Jelenleg is zajlik a csapadékvíz 
elvezetés tervezése, s reményeim sze-
rint záros határidőn belül elkészül. 
Ezt követően  a kivitelezéshez szüksé-
ges forrásokat kell majd biztosítani. A 
beruházás  remélhetőleg  garanciát 
jelent arra, hogy városunk teljes biz-
tonságban legyen bármilyen esőzés 
idején  – hangsúlyozta  a polgár-
mester, aki köszönetet mondott a 
kivitelező cégnek, mert úgy dol-
goznak, hogy a városban élő embe-
rek mindennapjait nem zavarják.
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KERÉKPÁROS ALAGÚT ÉPÜL

Örömteli hír, hogy  egyre többen  közlekednek   kerékpárral  
Bicskén. Még örvendetesebb, hogy egyre több a  bizton-

ságos kerékpárút a városban. Ezt a biztonságot hivatott nö-
velni az a fejlesztés, ami jelenleg is zajlik az 1-es főúton, ahol 
alagutat építenek a bicikliseknek. Ez megkönnyíti majd a köz-
lekedést  Bicskéről Etyekre és  fordítva is.
A beruházásról október 8-án adott a helyszínen tájékoztatást 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és 
a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biz-
tos, Bálint Istvánné Bicske és Zólyomi Tamás Etyek polgár-
mestere.
A képviselő emlékeztetett arra, hogy a Tarján-Csabdi-Bics-
ke-Etyek szakaszt több mint egy éve adták át, de volt egy na-
gyon balesetveszélyes része, ahol az 1-es főutat keresztezte 
a kerékpárút. A megoldás egy aluljáró építése lett, erre 325 
millió forintot fordítanak. A műtárgy építése gyorsan halad az 
Útéppark Kft. jóvoltából, s várhatóan november végére elké-
szül. Nem ez az egyetlen  fejlesztés a kerékpárúton, hiszen a 
folytatás engedélyes kiviteli tervei is készen vannak már. 
- Hamarosan elkezdődik a Tarján és Bajót-Péliföldszentkereszt 
közötti szakasz építése, amely Héregen és Nyergesújfalun keresz-
tül fog vezetni 26,2 kilométer hosszan és a kormány a megépí-
tésére 2,9 milliárd forintot biztosít – mondta el Tessely Zoltán.
Bálint Istvánné polgármester  nagyon örül a beruházásnak, 
hiszen  a bicskeiek és a környéken lakók is gyakran  használják 
a kerékpárutat, ami szerinte az egészséges életmód és szem-
lélet kialakításához  nagyszerű lehetőségeket kínál. A polgár-
mester fontosnak nevezte a szomszédos települések ilyen 
formában történő összekötését, egyúttal üdvözölte a fejlesz-
tést, amely garantálja, hogy mostantól a kerékpárút minden 
kilométerén biztonságban lesznek gyerekek és felnőttek egy-

aránt.
- Nagyszerű hír a Bicskén élők számára, hogy hamarosan meg-
kezdődik a Galagonyás-dűlőn a kerékpárút építése. A kivitelezőt 
már kiválasztottuk, azonban nemrég kértünk pluszforrást a kor-
mánytól, hogy teljes hosszában elkészüljön az út szakasz. Bízunk 
a pozitív elbírálásában. Van egy másik, igen fontos fejlesztésünk 

is, ami kapcsolódik a nagyállomás 
projekthez, ez pedig az állomáshoz 
vezető kerékpárút kiépítése. Itt is 
megtörtént a kivitelező kiválasztása, 
hamarosan meglesznek az első kapa-
vágások. Amennyiben ez a két kerék-
párút megépül, akkor a Galagonyás-
ból könnyedén eljuthatnak a bicskeiek 
a vasútállomásig és vissza, illetve a 
vonattal érkező kerékpáros turisták 
az állomásról Bicskére és a környékre 
kirándulhatnak – ismertette a jövő 
fejlesztéseit Bálint Istvánné.
Zólyomi Tamás szintén a turizmust 
emelte ki a kerékpárút fejleszté-
sekkel kapcsolatban. Mint mondta, 
náluk már van egy vonzó ágazat, a 
szőlészet-borászat, de szeretnék a 
kerékpáros sport révén is vonzóvá 
tenni a települést.
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A gyűjtőt mindenben támogató feleség, Facsar-Veszeczky 
Andrea rövid bevezetőjét követően vitéz Kaszál József Komá-
rom-Esztergom megyei székkapitány méltatta a tárlatot. Mint 
mondta, a gyűjteményes kiállítás fantasztikus és rendhagyó 
anyag, mivel a vitézi rend ugyan 100 éves, ám az azóta ösz-
szegyűlt rengeteg emlék és relikvia közül a 20. század viharai 
nagyon sok mindent megsemmisítettek.
- Kitüntetések, oklevelek, kitűzők, plakátok, címerek tűntek el 

a második világhábo-
rú alatt, az azt követő 
kommunista üldöz-
tetés idején pedig a 
megtorlástól rettegők 
saját maguk tűntették 
el  az emlékeket. Facsar 
Mihály nagy műgond-
dal összeállított anya-
ga ezért is nagy érték, 
tárlata a két világhá-
ború közötti időszakot 
öleli fel, amikor aktív 
volt a vitézi rend – mu-
tatott rá Kaszál József.
A székkapitány szerint 
a féltve őrzött  törté-

nelmi emlékek  arra is alkalmasak, hogy a vitézi rendet tár-
sadalmasítsák  és  megmutassák, hogy  a vitézi hagyomány 
nem tűnt el a közéletből. Reményét fejezte ki, hogy Bicskén 
sok diák megismeri a rend történetét és a későbbiekben ván-
dorkiállításként az ország minden pontján megtekinthető lesz 
a tárlat.

Facsar Mihály 
felidézte a rend 
megalakulásának 
történetét, amely-
nek két fő oka volt: 
egyrészt Horthy 
Miklós szerette 
volna a földeket 
arányosan elosz-
tani, s a hazáért 
harcoló  katona-
embereket ezzel 
jutalmazni, más-
részt meg akar-
ta  akadályozni 
a szélsőbaloldali 
eszmék újbóli tér-
hódítását, amely 
korábban a Ta-
nácsköztársaság idején a vörös terror képében óriási pusztítá-
sokat végzett az országban.
A tárlaton első világháborús plakát, házi jelvények, vitézi tel-
kekhez kapcsolódó címerek, bizonyítványok, vitézavatások-
hoz kapcsolódó relikviák, vitézi báli meghívók és táncrendek 
láthatók, valamint az Örkényi Gazdaképző Iskola tervrajzon 
létező, soha el nem készült székely kapuja, amely makettként 
ugyancsak látható.
A rendezvény zárásaként Bálint Istvánné polgármester és 
Csörgöl Ákos alpolgármester mondott köszönetet a gyűjtő-
nek és sok erőt kívántak neki az újabb kincsek felfedezéséhez.
A Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, az NKA, a vitézi 
rend és a bicskei önkormányzat által támogatott kiállítás no-
vember 13-ig volt látogatható.

EREKLYÉK A VITÉZI REND HŐSKORÁBÓL

Régóta tudjuk,  hogy a bicskei Facsar Mihály kedvtelésből gyűjt. Az is ismert, hogy érdekes tárgyakat, 
emlékeket  keres. Szerencsére azt is megtapasztaltuk már , hogy a kincseket nem csak  a maga örömére 

gyűjti, hisz olykor-olykor mindenkinek megmutatja, akit érdekel.  Így történt ez  október 22-én is, amikor a 
Bicskei Kultúrkúriában a százéves magyar vitézi rend előtt tisztelegve legújabb ereklyéit tette közszemlére.



Pált, aki vállalta a feladatot. Ő megállapította, hogy a jelenlegi 
szobor nem javítható, vagyis nagyobb a gond, mint gondoltuk, 
ráadásul a bekerülési összeg is jóval nagyobb lesz. A szakember 
kutatásokat végzett könyvtárakban és levéltárakban, hogy né-
zett ki eredetileg az alkotás. A meglévő szobor hiányzó részeit 
agyaggal pótolja, ebből készül majd egy szilikon forma és abba 

öntik ki az új szobrot. A mostani pedig bekerül 
a tűzoltóságon egy védett helyre, ahol nem fog 
tovább erodálódni – mesélte Bálint Istvánné 
polgármester.
A városvezető elmondta, hogy Altshausen 
önkormányzata és az ottani tűzoltók is hoz-
zájárulnak a felújításhoz. A testvérváros 3500 
eurót ad, a tűzoltók 750 eurót, a közalapítvány 
500 ezer forinttal járul hozzá a költségekhez, 
az ezen felüli összeget pedig kipótolja a bics-
kei önkormányzat.
A tervek szerint jövőre, amikor 140 éves lesz 
a bicskei tűzoltóság, akkor fogják újraavatni a 
szobrot, természetesen az eredeti helyén.

készítettek sütőtökből, sőt még játék éttermet is nyitottak. Az 
utolsó előtti napon, az ügyességi versenyen mindenki meg-
mutathatta mennyire bátor, majd a gyerkőcök közösen elké-
szítették a „tök-jó” hét montázsát is.
A zárónapon 
Mazsola és Tádé 
tökházikója kelt 
életre, a csöppnyi 
tökház makettjét 
készítették el és 
díszítették ki közö-
sen.
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PROGRAMOK ISKOLAI SZÜNETBEN

„Tökös” napokat rendezett az őszi szünetben a Bicskei Egy-
séges Művelődési Központ és Könyvtár a Fiatalok Házá-
ban. A diákok  öt napon át tök jól érezték magukat a változa-
tos, kreatív  feladatoknak  köszönhetően.
Mindjárt az első napon tökfaragás várta a résztvevőket, ahol 
aztán mindenki szabadjára engedhette a fantáziáját és így 
születtek meg a vidámabbnál vidámabb, rémisztőbbnél ré-
misztőbb tökfaragványok. Másnap is szükség volt a kézügyes-
ségre, hiszen papírból különböző technikákkal tökfejeket fab-
rikáltak, őszi termésekből dekorációt készítettek és gyertyát is 
öntöttek a tökügyes kezek.
A középső nap tökfinomra sikeredett, jobbnál jobb fogásokat 

A Kossuth utcában található Szent Flórián 
szobor állapota sajnos tovább romlott. 

A tűzoltólaktanyától nem messze található, a 
tűzoltók védőszentjét ábrázoló alkotás igen 
rossz állapotban van, ezért felújítása, újraalko-
tása régóta napirenden van. Most testvérváro-
si összefogással megvalósul.
- Amikor legutóbb nálunk jártak az altshauseni 
tűzoltók és együtt koszorúztunk a tűzoltónapon, 
már akkor is rossz állapotban volt. Vendégeink 
jelezték, hogy a felújításra gyűjtést indítanak 
Altshausenben, mi pedig szintén forrásokat ke-
restünk Bicskén. Egyeztettünk a Gróf Batthyány 
Kázmér Műpártoló Közalapítvánnyal és közö-
sen találtunk Csabdin egy szobrászt, Gyulavári 

ÖSSZEFOGÁSSAL KÉSZÜL AZ 
ÚJ SZOBOR
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TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 
VÁLASZTOTTAK 

Helyhatósági választásokat 
tartottak Romániában. Trianon 
századik évfordulójának évében 
jól szerepeltek a magyar 
pártok Erdélyben. Bicske két 
testvértelepülése, Réty és 
Tusnádfürdő is választott.
Tusnádfürdőn nem választották 
újra Albert Tibort az Erdélyi Mag-
yar Szövetség (EMSZ) jelöltjét, így 
új polgármestere lett a település-
nek. A szavazást a független pol-
gármesterjelöltként induló Buty-
ka Zsolt nyerte. Előbbi 330, utóbbi 
482 szavazatot kapott.
Rétyen a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
jelöltje, Dombora Lehel Lajos ma-
radt a polgármester. A háromszé-
ki település vezetői tisztségéért 
egyedül induló jelölt 736 szavaza-
tot gyűjtött.
Rendkívül szoros végeredmény 
született a csapi polgárm-
ester-választáson. A városvezetői 
pozíciót az öt éve hivatalban lévő 
polgármester Valerij Szamardak 
nyerte meg 1700 vokssal, míg 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség által támogatott Bod-
nár József mindössze 63 szavazat-
tal kapott kevesebbet.

Kezdésként a bicskei plébánián 
Burbela Gergely atya köszöntöt-
te a Szent László Általános Iskola 
alsó és felső osztályos tanulóit, 
Bicske és a társ plébániák gyermek 
és ministráns csoportjait, akik játé-
kos keretek között ismerkedhettek 
az atyákkal.  A folytatásban a mű-
velődési központ nagytermében 
a verbita atyák mutatkoztak be és 

tettek tanúságot.
Az ezt követő szentmise az Indiában szokásos 
katolikus szertartás szerint kezdődött el, a misét 
Madassery Benvin Sebastian mutatta be több 
verbita atya koncelebrálásával. A nap záró prog-
ramjaként a résztvevők megismerkedhettek a val-
lási kultúrák zenei világával.
A második napon Alcsútdobozon Ghie Marcell, 
Felcsúton Chavvakula Lourduraju, Óbarkon 
Burbela Gergely, Csabdin Szumilak Maciej, 
Szárligeten és Bicskén Tete Remis atya celeb-
rált misét.
A lelki feltöltődés után a nap szeretetvendégség-
gel, ebéddel zárult a bicskei plébánia udvarán, 
mely kötetlen beszélgetésekre adott lehetőséget 
szerzetesek és világiak között.

VILÁGMISSZIÓ NAPJA BICSKÉN

Az Isteni Ige Társasága, ismertebb nevén a verbita szerzetes-
rend magyarországi rendtartománya és a bicskei római katoli-

kus egyházközség hívei közösen ünnepelték a Világmisszió nap-
ját október 17-18-án.
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VÉGES NÉZI A VÉGTELENT

Ha valami az év során az elmúlást jelképe-
zi, akkor a november biztosan. Halottaink-
ra emlékezünk, és ehhez a kissé szomorkás 
időszakhoz az időjárás is hozzájárul. Többet 
gondolunk halottainkra, és a keresztények 
talán többet gondolnak arra, vajon mi lesz 
velünk, ha majd eljön az a nap. 

Számtalanszor hallottuk már: feltámadunk. 
De vajon hisszük-e? Nem inkább arra kelle-
ne minden erőnkkel koncentrálni, hogy lesz, 
ami lesz, amíg élünk, addig legyünk boldo-
gok, és rendben, lehetőleg legyen boldog 
más ember is? Vajon lehetséges-e ez? Van-e 
erőnk az előttünk álló néhány év, legfeljebb 
néhány évtized által kecsegtetett lehetősé-
gekből kialakítani a saját vagy a környeze-
tünk boldogságát; vagy nagyobb horderejű 
feladatról van szó?

Amikor Szent Pál Korintusban, a pogány 
nagyvárosi környezetben létező kis keresz-
tény közösség számára írt üzenetben el-
mélkedik a feltámadásról, ezt írja: „Ha nincs 
feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. 
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs ér-
telme a mi tanításunknak, s nincs értelme a 
ti hiteteknek sem.” Sőt azt is mondja, hogy 
„Ha csak ebben az életben reménykedünk 
Krisztusban, minden embernél szánalomra 
méltóbbak vagyunk.”(1Kor 15)

Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy 
az életben mindent az örökkévalóság fényé-
ben kell értékelni. Azt jelenti, hogy a látószö-
günket ki kell bővíteni úgy, hogy nem csak a 
véges dolgokat vesszük alapul a döntéseink-
hez. Azt jelenti, hogy felnyitjuk a szemünket 
arra, ami örök. Ha csak ennek a világnak az 
empirikusan tapasztalható jeleire támaszko-
dunk, talán nem túlzás azt mondani, hogy 
– a Krisztus által felvázolt örök élet távlatai-
hoz képest – egyfajta beszűkült állapotban 
vagyunk, és hozzuk meg döntéseinket. 

Amikor a véges evilági gondolatainkkal indu-
lunk a temetőbe, egészen szomorú, ami ott 
ránk vár. Legfeljebb keserédes történetek-
kel vigasztaljuk magunkat kedves halottaink 
emlékét felidézvén. Viszünk ki néhány szál 
virágot, és nagyjából megtettünk mindent, 
amit lehet. Talán ekkor érezzük igazán, hogy 
„minden embernél szánalomra méltóbbak 
vagyunk.”

De Jézus Krisztus feltámadt! Ezért már ma át 
kell állítani a gondolkodásunkat, ki kell tágíta-
ni a horizontot. Amit teszünk, nem a mának, 
és nem ennek a néhány évnek tesszük. Min-
dennek értelme van, mert Jézus Krisztus állí-
totta, hogy akit megismer, annak olyan örök 
élete lesz, amilyet szavakkal ki sem lehet fe-
jezni. Éppen ezért nem tudja mindenki meg-
érteni a Teréz anyákat, a vértanukat, az önfel-
áldozást magas fokon megélő példamutató 
hitvalló személyeket. De ők értik, mert hittek 
Jézus Krisztusnak, és egy egészen más világ 
tárult eléjük, amiben igazán szabadok. Mi-
lyen irigylésre méltóak ők valójában!

Boldogok, akik tudják, hogy miért élnek, 
mert akkor azt is megtudják majd, hogy ho-
gyan éljenek – mondta Gyökössy Endre.

Mi keresztények Isten kegyelméből egy kitá-
gult világot szemlélünk, ahol semmi nem 
értelmetlen, amit egymásért teszünk, amit 
Istennek teszünk. Egész életre szóló hivatá-
sunk – és boldogságunk záloga tehát, hogy 
úgy tekintsük a valóságot, ahogy Jézus Krisz-
tus tanította.

Jäger Tamás

www.bicske.hu



 

Hozzávalók 4 személyre:

- 2 db nagyobb édesburgonya
- 1 fej vöröshagyma
- 20 dkg kockázott bacon vagy sonka
- 10 dkg gomba
- 1 paradicsom
- 20 dkg reszelt sajt
- só, bors

Elkészítés: 

Az édesburgonyákat megmossuk, és 
hosszában kettévágjuk. Előmelegített 
sütőben, olívaolajjal meglocsolva kb.15 
percig sütjük.

Az édesburgonya annyira megpuhult, 
hogy egy kis kanállal a burgonya bel-
sejét kivájva, tölthető csónakokat készí-
tünk.

A kockázott bacont, az aprított vörös-
hagymával, a felvágott gombával és a  
kikapart burgonya  belsejével jól elke-
verjük, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk.

A  burgonya-csónakokba visszatöltjük 
a masszát. Tetejüket reszelt sajttal gaz-
dagon meghintve, visszarakjuk a sütő-
be. 180 fokon 30-40 percen keresztül 
süssük. Az ízek szuperül összeérnek. 
Fogyasszunk hozzá salátát töménytelen 
mennyiségben. Sültcsirke is kiválóan il-
lik hozzá. 

ÉDESBURGONYA – HAJÓ
Báder Katalin receptje

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anya-
könyvvezető előtt 2020. október hónapban megkötött házasságukról: Magyar 
István Krisztián és Lázár Flóra (10.03.); Molnár Réka és Bacsó József (10.10.); 
Lugosi Márk és Berki Lilla Judit (10.10.); Kihári Norbert és Miskei Fruzsina 
(10.10.); Harangi Ferenc és Mohácsi Valéria (10.13.); Jankó Mihály és Frey      
Vivien (10.28.); Sári Zsolt Nándor és Torma Nikoletta (10.31.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2020. szeptember és október hónapban született 
gyermekek: Veréb Zsófia Anna (09.16.); Radics Emili (09.22.); Varjas Dávid 
(09.25.); Geröly Barna (10.06.).

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




