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Hogyan értékeli a 2021-es évet?

- Nagyon rosszul indult, de annál jobban folytatódott és 
zárult. Polgármesterként igyekszem  összességében néz-
ni a Bicskét érintő változásokat, vagyis fontos a gazdasá-
gi fejlődés, az infrastrukturális fejlesztések, de éppilyen 
lényeges az is, hogy az embereknek minél több élményt 
adjunk.  Pont  ezért volt lelkileg megterhelő  a tavalyi év 
első pár napja, amikor  egy fantasztikus hangulatú újévi 
koncertnek negatív utóélete lett. Mégis, a történtek után  
elképesztően  sok pozitív energia mozdult meg! Nagyon 
hálás vagyok a bicskeieknek, mert értették a szándékot, 
hogy újra közösen, együtt  köszöntsük  az új  esztendőt. 
Sajnos, a helyi ellenzék és a baloldali média másképp gon-
dolta, nyilván politikai indíttatástól vezérelve  és igyekez-
tek engem  lejáratni. Számomra tanulságos volt. Így visz-
szatekintve azt azért meg kell jegyeznem,  hogy minden 
jelenlévő nagyon fegyelmezetten viselkedett a koncer-
ten, betartotta a járványügyi szabályokat, így senki nem 
lett beteg. 
A tavalyi év egyébként bővelkedett eseményekben,  na-
gyon sok minden történt . A veszélyhelyzet miatt júniusig 
nem voltak testületi ülések, számos kérdésben kénytelen 
voltam magam mérlegelni, de soha nem döntöttem sem-
miben anélkül, hogy a képviselőtársaktól beérkezett írásos 
észrevételeket ne vettem volna figyelembe. Sajnos,  ellen-
zéki képviselőtársaim  jónéhány  kérdésben nem  segítet-
ték a munkámat, még  olyanokban sem, melyek pártállás-
tól függetlenül valóban  fontosak voltak a várost érintően. 
Ami viszont véleményem szerint nagy eredmény, hogy a 
járványhelyzettől függetlenül folytatódtak a beruházá-
sok és ez ma is így van.  Végre átadtuk a Városi Piacot, az 

árusok és a vásárlók részéről csupa pozitív visszajelzést 
kaptunk. Napelemek kerültek óvodákra, a Polgármesteri 
Hivatalra és a Petőfi Művelődési Központra, amelynek je-
lenleg is zajlik a belső felújítása. Remélem, tavasztól újra a 
kultúra központja lehet a városban, hisz nagyon éreztük 
a hiányát tavaly. Ettől függetlenül igyekeztünk a közössé-
gi életet visszavarázsolni Bicskére,  derűt és vidámságot 
csempészni az emberek hétköznapjaiba. Gondoljunk  
csak a háromnapos augusztus 20-ai rendezvénysorozatra, 
a Szent Mihály-napra vagy  éppen az Őszi Hacacáréra. Az 
adventi vásár idején újra felerősödött a járvány fenyege-
tettség, de azért a Mikulásvonat így is körbejárta a várost. 
Jó hír, hogy teljessé vált a szennyvíz csatornázottsága a 
városban. Elindult  a vasútállomás felújításának első üte-
me. A kormány ezt hazai  forrásból finanszírozza, hatal-
mas köszönet érte! A beruházás bejelentését követően 
azzal támadtak, hogy csak  táblát avattunk, de úgysem 
lesz itt semmi. Jelentem, amit  persze bárki láthat, hogy 
zajlik a beruházás,  komoly munka folyik! A most elkezdett 
első ütem 2023-ra befejeződik, s így  a környéken lakók 
is fellélegezhetnek: az elmúlt években rengeteg problé-
mát okozó közrakodó kikerül a városhatáron kívülre, en-
nek köszönhetően pedig  az itt élők életminősége végre 
ugyanolyan lesz, mint bármely bicskei lakosé. Üzenem a 
huhogóknak, hogy ha van  elég hited,  akaratod  és kitar-
tásod,   akkor minden álmod valóra válhat!

Az idei évre milyen álmai vannak?

- Bízom benne, hogy ahogy eddig, az  álmok mellett 
lesznek kézzel fogható eredmények is! Hasonló költség-
vetéssel kalkulálunk, mint tavaly, de a megemelkedett 

A város jó úton jár, erről letérni nem fogunk! – mondta Bálint Istvánné polgármester a tavalyi 
esztendőt értékelő és az idei év terveit ismertető interjúban, amelyet lapunknak adott.
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Alig léptünk még át a 2022-es esztendőbe, 
de a lelkünk már várja, hogy felébredjen téli 
álmából a természet. Rügyezni kezdjenek 
a fák, bontogassák szirmaikat a virágok, és 
újra meghalljuk a madarak énekét. Megéljük 
mindazt a csodát, ami évről évre a várakozást, 
újjászületést jelenti. Vágyunk a nap fényére, 
ami beragyogja a mindennapjainkat, melegít 
és feltölt bennünket energiával, szépséggel, 
reménnyel. 
Nagy álmokkal, tervekkel indulunk neki en-
nek az évnek is, mint ahogy többnyire mindig. 
Persze, ott motoszkál most is, valahol mélyen 
legbelül a kérdés, vajon mit tartogat számunk-
ra a jövő? Lesz-e lehetőségünk, kitartásunk, 
erőnk, hogy véghez vigyük mindazt, amit sze-
retnénk? Azt hiszem, a sok közös, egyirányba 
mutató akarat, erőfeszítés és szeretet, segít le-
győzni minden akadályt. Csak bízni kell ben-
ne, hinni elkötelezetten, megingathatatlanul 
és sikerülni fog. 
Bár az élet tartogat meglepetéseket, a sorsun-
kat mégis mi magunk alakítjuk. Rajtunk múlik, 
hogy mikor, melyik útra lépünk. Legyünk hát 
megfontoltak, mikor a szüleink, nagyszüleink, 
gyermekeink számára is fontos döntéseket 
hozunk.
Tegyünk mérlegre jót, rosszat, igazságot, ha-
zugságot, világosságot és sötétséget.  A gyű-
lölet tévútra visz, a szeretet a helyes ösvényen 
tart.
Az eszünk mellett hallgassunk a szívünkre, 
mert az mindig megmutatja a helyes irányt.
 
Ezúton is kívánok mindenkinek Egészségben, 
Sikerekben gazdag, Boldog Új Évet!

Várjuk a tavaszt!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu

építőanyagárak miatt a megkezdett beruházások 
több önerőt fognak igényelni. Szeretnénk további 
járda- és útépítéseket végrehajtani, akár pályáza-
ti segítséggel, akár anélkül. Ezen a területen még 
nagyon sok feladatunk van, mint ahogy utcáink 
szilárd burkolattal való ellátásában is. Több mint 30 
éves probléma oldódhat meg a Lucernás-i vízfolyás 
teljes megújításával, ezzel a nagyobb esőzések ide-
jén rendszeresen elöntéssel fenyegetett lakóházak 
tulajdonosai is végre megnyugodhatnak. A Kézai 
Simon utcában új játszótért építünk saját forrásból. 
Kerékpárút fejlesztés  is szerepel  az idei tervekben: 
a nagyállomást és a Galagonyáson lévő kerékpáru-
tat kötjük majd össze. Régóta zavar a Szent István út 
állapota, amely nem méltó egy főutcához, az idén 
mindenképpen szeretném, ha megújulna. Viszont 
a Magyar Közút a fenntartója, levélben  már  meg-
kerestem  őket az ügyben és kértem Tessely Zoltán 
képviselő úr segítségét, remélem, sikerrel jár. Egyéb-
ként neki köszönhető, hogy pályázati forrásból a 
tűzoltóság épületének külső szigetelése is megva-
lósul idén. Aztán itt vannak a Top-források, ame-
lyekből 1,1 milliárd jutott nekünk a 2021-27 közötti 
időszakra. Ez nem túl sok, de bízom benne, hogy 
ez még változhat, ha összefogunk és eredménye-
sen lobbizunk érte. Úgy néz ki, hogy két nagyobb 
cég kíván  a városba települni , ami helyben több új 
munkahelyet eredményezhet. 
Fontos kiemelnem, hogy a kulturális életünk ha-
sonlóan színes, változatos programokat kínál majd,  
mint  az előző évben.  Az augusztus 20-ával elkez-
dett és év elején Tóth Gabi színvonalas fellépésével 
kezdődő  rendezvény sorozatot  szeretnénk egész 
évben folytatni, persze nem csak zene, hanem sok 
más kulturális rendezvény kíséretében. 

Úgy tűnik, hogy e közösségi alkalmak 
kovácsolják még inkább egységbe Bics-
két…

-  Ez valóban így van. Pontosan ezért  remélem, 
hogy  lesz sok  lehetőség  a találkozásra idén és a 
járvány nem  szól közbe! Szerencsére egyre többen 
gondolkodnak úgy, hogy a közösségért önzetle-
nül tenni, a bajba jutott embereket pedig segíteni 
kell. Az önkormányzat igyekszik jó példával elöl jár-
ni és  a törvényi kereteken belül mindent megtesz 
ennek érdekében. Ékes példa az önzetlenségre az 
új tűzoltóautónk! Álmodtunk egyszer egy nagyot, 
kitartóan hittünk benne és év végén megérkezett. 
Köszönhetjük ezt a helyi és környékbeli lokálpatrió-
ta vállalkozóknak, magánszemélyeknek és névtelen 
támogatóknak, akik tudtak és készek voltak segíteni 
az  álmunk beteljesítésében. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek! Ez az egész tör-
ténet egyébként megerősített abban a hitemben, 
hogy a város jó úton jár, ezért erről letérni nem fo-
gunk!
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Nagy ünnepségre készült a Bicskei 
Önkéntes Tűzoltóság ezen a napon, 
hogy együtt örüljön a támogatók-
kal és tagjaival a Magyarországon 
egyedülálló, de Európában is ritka-
ságszámba menő, a legkorszerűbb 
kialakítású, új tűzoltó gépjármű-
fecskendőnek. Megadták a módját 
az ünneplésnek, a megjelentek iz-
gatottan várták, ahogy a távolból 
felharsanó sziréna hangjai egyre 
közelebb értek a laktanyához, majd 
annak széles kapuján befordult a 
piros csoda, rajta mindenfelé kék 
villogókkal. Kiszállt a sofőr, Polgár 
Viktor elnök, majd a következőket 
mondta: furcsa ezt kimondani, de 

rögös út vezetett 
idáig, most pedig jön 
a tanulás, az új autó 
megismerése. Emlé-
keztetett arra, hogy 
2017-ben a kényszer 
szülte az ötletet, 
mivel a Bicske 1-es 
névre hallgató jármű 
többezer riasztáson 
állt helyt, ami miatt 
állapota jelentősen 
leromlott, így min-
dennapi használatra 
sokáig már nem lett 
volna alkalmas.
- Sokan kételkedtek 
benne, hogy valaha 
új autónk lesz, de 
íme, itt van! Nem 
szerettünk volna 
megint használt ko-
csit venni 4-5 évre, 
hanem újat szeret-
tünk volna, amiért 4 
éven keresztül dol-
goztunk. Szeretném 
kiemelni, hogy akadt 
három személy, aki 

nem kételkedett a vállalkozás sike-
rében és időt nem spórolva segí-
tett: Bálint Istvánné polgármester, 
Szemlits Gyula pa-
rancsnok és a felesé-
gem. Idén 140 éves 
a tűzoltóságunk, s 
olyan szülinapi aján-
dékot kaptunk, ami 
sok tűzoltóság életé-
ben sohasem történik 
meg – emelte ki Pol-
gár Viktor.
Bálint Istvánné sze-
rint újabb bicskei 
álom vált valóra. 

Mint mondta, négy évet vártak rá, 
de hittel és összefogással sikerült. 
Felidézte, hogy még alpolgármes-
ter volt, amikor felmerült az ötlet, s 
részéről nem volt kétség, hogy meg 
tudják csinálni.
- A város és az itt élők biztonsága 
mindennél előrébb való, ezért is 
támogattam az elejétől a kezdemé-
nyezést. A 200 milliós vállalkozás 
óriási kihívást jelentett és azt, hogy 
nagyot álmodtunk. Minden követ 
megmozgattunk, adományokat 
gyűjtöttünk, az önkormányzatunk 
támogatását kiegészítve a meg-
szervezett jótékonysági bál bevéte-
lével 21 millió forintot adott hozzá. 
A kitartás meghozta gyümölcsét, 
összejött a vételár, amiért köszö-
net a bicskeieknek, a Vivber-nek, 
a Spar-nak, és legbőkezűbb támo-
gatónknak Mészáros Lőrincnek, aki 
első kérésemre igent mondott és 
100 millióval támogatta az autóvá-
sárlást - hangsúlyozta a polgármes-
ter.
Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő először gratulált az országban 
az elsők között megalapított Bics-
kei Önkéntes Tűzoltóság 140 éves 
születésnapjához, majd rámutatott, 
hogy a ma már önkormányzati tűz-

MÁRPEDIG AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK!

Volt egyszer egy nagy álom. Mit nagy? Hatalmas! A bicskei tűzoltók szerettek volna egy vadonatúj 
tűzoltóautót, amelyért a hosszú évek során keményen megdolgoztak, viszont a közel 200 millió 
forintos bekerülési költség megnehezítette az álom beteljesülését. Volt azonban egy hatalmas ösz-
szefogás, melléjük állt az önkormányzat, szerveztek közösen jótékonysági bált, jöttek adományozó 
magánszemélyek és cégek is, s akadt egy igazán gáláns vállalkozó, Mészáros Lőrinc, aki az évek 
alatt összegyűlt közel 100 millió forintot ugyanennyivel egészítette ki. Így lett 2021. december 16-
án a hatalmas álomból kézzelfogható valóság!
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oltóságként működő szervezet 13 
települést lát el, 32 ezer ember biz-
tonságáért felel, emellett az M1-es 
autópálya 27 kilométer hosszban 
szintén az ellátási terület része. A 
vonulások száma jóval túl mutat a 
szervezet tevékenységén, 2021-ben 
340 vonuláson vannak túl, a men-
tett személyek számában országo-
san mindig elsők közt vannak.
- Az összefogás példás volt, amihez 
a bicskei Spar Magyarország Kft. 
25 millió forinttal járult hozzá, a 
szintén helyi Vivber Kft. 2,5 milliót 
adományozott, a jótékonysági ado-
mányok is kitettek több mint 2,5 
milliót, míg a tűzoltóság saját tarta-
lékából 25 millió forinttal gyarapí-
totta a gyűjtőszámlát – mondta el a 
képviselő, aki bejelentette, hogy a 
tűzoltóság épületének energetikai 
felújítása is hamarosan elindulhat, 
mivel a város önkormányzata 67 
millió forintnyi Top-forrást nyert a 
célra.
Mészáros Lőrinc a Mészáros Cso-
port tulajdonosa hangsúlyozta: üz-
letemberként és lokálpatriótaként 
kötelességének érzi, hogy segítse 
a térség fejlődését, az életkörül-
mények javítását, legyen szó tanul-
mányi ösztöndíjról, lakhatási- és 

építési támogatásról, a közbizton-
ság erősítéséről, vagy mint ebben 
a konkrét esetben, az élet- és va-
gyonmentés feltételeinek biztosí-
tásáról.
- Mindezek azonban hiábavalók, ha 
nincs mögötte a közösség alkotó 
ereje. Mint ahogyan ez a példa is 
jelzi, összefogással a lehetetlennek 
tűnő dolgok is valósággá válhatnak 
– emelte ki az üzletember.
Mészáros Lőrinc a beszédeket köve-
tően átadta a jármű kulcsait Polgár 
Viktornak, majd Bálint Istvánnéval 

közösen a jármű elejére kötött mas-
nit eloldották. Már csak az áldás 
volt hátra, amit Burbela Gergely 
plébános végzett el.
Az IVECO-Magirus nehéz tömegosz-
tályú tűzoltó gépjárműfecskendő 
3500 liter oltóvíz és 250 liter hab-
képző anyag szállítására alkalmas. 
A szerkocsi 1+5 fő, azaz egy teljes 
raj szállítására alkalmas, az élet- és 
vagyonmentéshez szükséges leg-
modernebb eszközökkel van felsze-
relve.
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ISMÉT ZENÉVEL 
INDULT AZ ÉV!

Ahogy az már lenni szokott, zenés esttel vette 
kezdetét az új esztendő Bicskén. Nem is akár-
milyennel, hiszen Tóth Gabi és zenekara lépett 
a Polgármesteri Hivatal udvarában felállított 
színpadra, s adott fergeteges koncertet közel 
400-500 ember előtt, akiket kizárólag védett-
ségi igazolvánnyal engedtek be.

A muzsika hangjai előtt Bálint Istvánné polgármester szólt az 
egybegyűltekhez, s idézte fel az elmúlt év történéseit.
- Pont egy évvel ezelőtt az épület másik oldalán álltunk, a vá-
rosháza előtti parkban, és mindenki, aki eljött, örült annak, 
hogy végre újra együtt voltunk, találkoztunk, ha csak rövid 
időre is. Sajnos annak a koncertnek, nagyon rossz utóélete 
kerekedett. Visszagondolva, az akkor kapott leckét ma már 
ajándékként értékelem, hiszen annyi szeretetet, támogatást, 
bíztatást, erőt még talán soha nem kaptam, mint akkor. Ez 
az egész történet engem megerősített a hitemben, a város 
és az itt lakók iránti elkötelezettségemben. Számomra 2021 
az elengedés és megbocsátás éve volt – fogalmazott a vá-
rosvezető.
Megemlítette, hogy a koronavírus-járvány új és újabb hullá-
maival nézett és néz szembe ma is mindenki, amely újra és 
újra átírja az életet, azonban a vakcináknak köszönhetően a 
mindennapok kevésbé vannak korlátok közé szorítva, bár így 
is sokakat veszítettünk el a tavalyi évben.

- HISZEM, HOGY 2022 EGY ÚJ KEZDET ÉVE LESZ, AMIBEN 
VÉGRE MAGUNK MÖGÖTT TUDHATJUK A VÍRUST ÉS VISZ-
SZAKAPJUK A RÉGI ÉLETÜNKET, AMI NEM HAGYJA, HOGY 
ELVESZÍTSÜK SZOKÁSAINKAT, HAGYOMÁNYAINKAT, VAGYIS 

ÉRTÉKEINKET, AZ EL-
VÉGEZETT MUNKÁN-
KAT. BICSKE EGY ERŐS 
ÉS ÖSSZETARTÓ KÖ-
ZÖSSÉG, NINCS OLYAN 
PROBLÉMA, AMIT 
EGYÜTT NE TUDNÁNK 
MEGOLDANI! ÖSSZEFO-
GÁSBÓL RENDRE JELES-
RE VIZSGÁZIK A VÁROS, 
LEGYEN SZÓ ÁRVÍZRŐL, 
TŰZRŐL, BAJBA JUTOTT 

CSALÁDOKRÓL, RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSÁRÓL, 
VAGY ÉPP A MINDENKORI ADVENTI ADOMÁNY GYŰJ-
TÉSRŐL, AMELLYEL SOK CSALÁD KARÁCSONYÁT TUD-
JUK SZEBBÉ TENNI! ÉS ITT AZ ÚJ, MODERN TŰZOLTÓ-
AUTÓNK, AMIT NEMRÉG ADTUNK ÁT, MELY SZINTÉN 
ÉKES PÉLDÁJA A KÖZÖSSÉG ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS ERE-
JÉNEK – hangsúlyozta Bálint Istvánné, aki a 2021-es év 
nagy eredményei közé sorolta az új, korszerű piac át-
adását, épületek, járdák, utak felújítását, a bővülő ke-
rékpárutakat, valamint a Bicske Szíve Park fejlesztését. 
A folyamatban lévő fejlesztések közül a művelődési 
ház teljes megújulását és a nagyállomás fejlesztését 
emelte ki.

A polgármester köszönetét fejezte ki a támogatásért 
Magyarország Kormányának és Tessely Zoltán országy-
gyűlési képviselőnek, aki a közönség soraiban várta a 
koncert kezdetét Bánki Erikkel, a Parlament gazdasági 
bizottságának elnökével. Előbb azonban a színpadra 
szólították, ahonnan a Himnusz kezdősoraival kívánt 
„víg esztendőt”, majd azt kérte, hogy a nemrég véget 
ért Advent során a szívekben-lelkekben meggyújtott 
hit, remény, öröm, szeretet lángját ne hagyja senki el-
aludni az újesztendőben sem.
Ezután már tényleg Tóth Gabié és zenésztársai volt a 
színpad, akik nem okoztak csalódást a lelkes bicskei-
eknek, jöttek szép sorban a slágerek. Jutalmuk hatal-
mas taps volt a koncert végén.
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Ahogy már oly hosszú évek óta min-
dig, az adventi időszak Bicskén töb-
bek között a jótékonyságról szól. Ez-
úttal is sok rászoruló család kapott 
tartós élelmiszer csomagokat, idén 
azonban burgonya és alma is került 
a pakkokba. Sajnos idén a Katolikus 
Karitász 120 adag karácsonyi sze-
retetebédjét is kiporciózva, csoma-
gokban kapták meg az érintettek. 
Az étkek mellé azonban minden 
esetben sok-sok szeretet is kaptak.
- Kértem a kollégákat, hogy aki tud, 
jöjjön a Fiatalok Házába és készítsük 
össze a tartós élelmiszer csomago-
kat. Első szóra 14 kolléga csatlako-
zott hozzám, de az Egységes Műve-
lődési Központ és Könyvtár is adott 
két embert, így fél óra alatt 230 
csomagot állítottunk össze. Léle-
kemelő volt ez a fajta önzetlenség, 
segítőkészség, szolidáris hozzáál-
lás, amit tapasztaltam, miközben a 
jókedv töltötte meg azt a hatalmas 
termet. Ez a rövidke fél óra annyi-
ra feltöltött, hogy biztosan kitart a 
nyárig – hangsúlyozta Szabó Ágnes, 
az Egyesített Családsegítő és Gon-
dozási Központ - Kapcsolat Köz-
pont vezetője a munka végeztével.
A csomagokba egyébként többek 
között liszt, tészta, rizs, tojás, tea, 
kukorica- és borsó konzerv, sza-
loncukor, Béres-csepp és kristály-

cukor került, illetve készült egy 
másik csomag is, amelyben alma 
és burgonya volt. A rászoruló 
családok a körzetek önkormány-
zati képviselőitől kapták meg a 
csomagokat december közepén.
A karitászosok és az önkéntesek 
Sági Ferencné és Szarkáné Pálffy 
Ildikó vezetésével, Bálint Istvánné 
polgármesterrel, Csörgöl Ákos al-
polgármesterrel és Szabó Ágnes-
sel kiegészülve, szeretetebéddel 
és süteménnyel várták a nehéz 
sorsú családokat a Fiatalok Há-
zába. A gyermekek ekkor kapták 
meg az egész évben gyűjtött játé-
kokat is. A 120 adag szeretetebé-
det a városi konyha főzte, a süte-
ményeket pedig 
Gyuricza Lász-
lóné, a Randevú 
cukrászda tulaj-
donosa ajánlotta 
fel. A járványhely-
zet miatt nem 
volt lehetőség 
a helyszínen el-
fogyasztani az 
étket, ezért azt 
mindenki becso-
magolva kapta 
meg és otthon 
elfogyaszthatta.

CSOMAGOKBA 
ZÁRT SZERETET

MEGNYÍLT 

A BICSKEI 

KORCSOLYAPÁLYA

Fotó: Kricskovics A.

Az uszoda előtti területen 
2020 után ismételten meg-
nyitott a korcsolyapálya, 
amely ezúttal is ingyenesen 
használható. A felület ezút-
tal sem fagyott víz, hanem 
műanyag, de a téli sport ezen 
is kiválóan űzhető.
A pálya 10 méter széles és 22 
méter hosszú, s egy időben 
körülbelül ötvenen korizhat-
nak rajta. Délelőttönként az 
óvodásoké és az iskolásoké a 
terep, délután azonban bár-
ki korcsolyát húzhat a lábára 
és élvezheti a jó levegőt és a 
mozgást. 

A pálya minden nap 
nyitva tart, reggel 

7:45-től este 19:30-ig.

Lehetőség van helyben kor-
csolyát is bérelni, összesen 
hatvan pár kori várja a láto-
gatókat. Sőt, öltözősátor is 
van.
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„Nagy izgalommal vártuk az Adventi Ablakvadászat játé-
kot, mivel már tavaly eldöntöttük, hogy mindenképpen 
részesei szeretnénk lenni. Előző évben még kicsik voltak 
a gyerkőcök, nem tudtak sokat sétálni, de hál'Istennek 
idén ezzel már nem volt gond. Alig vártuk mindennap a 
kiírást! Apával kitaláltuk, hogy mi lehet a megfejtés, majd 
17 óra után nyakunkba vettük a várost a gyerekekkel. Volt, 
hogy babakocsival, volt, hogy nélküle, volt, hogy egyedül, 
de mindig ugyanolyan jó érzés volt megtalálni a szépen 
kivilágított, díszes ablakot. Külön köszönet a kihelyezett 
finomságokért a résztvevő családoknak! A legnagyobb 
élményt viszont kétségkívül az jelentette, amikor „mi le-
hettünk az egyik ablak”. Imádták a gyerekek és mi is, a 
készülődést és a sok-sok embert, aki jött fényképezni. 
Bujkáltak az ablak alatt, várták a lelkes fotósokat és mi is 
velük örültünk. Remek program volt, segített az ünnepre 
hangolódni! Köszönjük a szervezést, nagyon reméljük, 
hogy a jövőben is megrendezésre kerül!” - Kovács Adrienn 
- Kovács Család

Ismét nagy sikere volt a karácsony 
előtti időszak egyik legkedveltebb 
szabadidős programsorozatának, 
az Adventi Ablakvadászatnak. Sok 
bicskei család gondolta úgy, hogy 
a gyerekekkel közösen december 
1-étől kezdve minden egyes nap 
megfejti az aktuális feladványt és 
annak ismereté-
ben megkeresi a 
szépen kidíszí-
tett, kivilágított 
ablakot, majd 
lefotózza, és be-
küldi a Bicskei 
Egységes Mű-
velődési Köz-
pontnak. Hu-
szonnyolc olyan 
család volt, akik 
minden ablak fo-
tóját beküldték 
határidőig!
Bak Viktorné 
főszervező el-
mondta, hogy 
a 28 család mellett akadt továb-
bi nyolc, akik részt vettek a ki-
hívásban és küldtek be fotókat. 
Emlékeztetett rá, hogy 2021-ben 
második alkalommal került meg-
rendezésre az Adventi Ablakvadá-
szat, miután már első évben nagy 
sikere volt.
- Egy kis esti séta vagy kocsikázás a 

kivilágított városban, a rejtvények 
megfejtése, vajon melyik utca rejti 
az adott nap számát, sokakat láz-
ba hozott advent időszaka alatt. 
A családok, akik vállalták házuk 
egyik ablakának feldíszítését, leg-
alább akkora izgalommal készül-
tek, mint mi szervezők, vagy a ke-

resésre induló felnőttek, gyerekek, 
barátok. Kreativitásban, ötletek 
gazdagságában idén sem volt hi-
ány, csodálatos fényfüggönyök, 
igazi mesés téli tájak, vagy éppen 
hulló csillagok jelentek meg egy-
egy megvilágított ablak mesejá-
tékában. Az összegyűlt képeket 
december 30-ig lehetett elküldeni, 

melyből válogatást is készítünk 
majd intézményünk online felüle-
teire – számolt be a részletekről a 
főszervező.
Most pedig álljon itt azon családok 
névsora, akik feldíszítették egyik 
utcára néző ablakukat, ezzel pedig 
hozzájárultak az ablakvadászat 

nagy sikeréhez: 
Boldizsár-R ajnai 
család, Pálfi csa-
lád, Ber Barbara 
és családja, Sza-
bó Zsuzsanna és 
családja, Lázár 
család, Török-
né Vida Szilvia 
és családja, Iva-
nics család, Be-
r e c z - S c h l é g e r 
család, Bak csa-
lád, Salamon 
Zsuzsanna és 
családja, Hor-
váth Miklósné és 
családja, Horváth 

Erzsébet és családja, Facsar-Ve-
szeczky család, Horváthné Gál Mó-
nika és családja, Horváth Melinda 
és családja, Németh család, Kun 
család, Kovács Adrienn és család-
ja, Kovács Róbert és családja, Hol-
lósi-Végh család, Véghné Kovács 
Szilvia és családja, Ikker család, 
Kiripolszki család, Kővágó család.

LEVADÁSZTÁK AZ ÖSSZES ABLAKOT
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AJÁNDÉKOKKAL 
TELI ADVENT A 
TANODÁBAN

Hosszú-hosszú évek óta működik eredményesen a Bics-
kei Kerecsendi Kiss Márton Tanoda, ahová átlagosan 
negyven gyerek jár rendszeresen a különböző foglalko-
zásokra. Az adventi időszak is a fiatalok fejlesztéséről 
szólt, de a tudás mellett tárgyi ajándékokat is kaptak.
Németh Tibor bicskei Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke arról tájékoztatott, hogy Mikuláskor egy kis 
ünnepség és játszóház keretében kaptak a gyerekek 
mikuláscsomagokat. A karácsony azonban ennél is gaz-
dagabb volt, mivel a roma önkormányzat 10 darab va-
donatúj laptopot vásárolt tanodai használatra. Időszerű 
volt ez, hiszen legutóbb 2013-ban, egy pályázaton nyer-
tek tíz darab asztali számítógépet, ám azok többször 
voltak javítva, s gyakorlatilag használhatatlanok voltak 
már. Emellett vásároltak egy hangfalat is, hiszen a ta-
nodai oktatás alapja a zenélés, amihez elengedhetetlen 
volt e készülék. A Tanoda szakmai vezetője, Tompa Lász-
ló nagy örömmel fogadta a nagy értékű ajándékokat, 
amiket igyekeznek a tanítás során minél hasznosabban 
felhasználni. Az eszközök természetesen csak a tanodá-
ban használhatók, de a fiatalok kaptak karácsonyra is 
ajándékokat, főleg édességeket, ami még szebbé vará-
zsolta számukra is az ünnepeket.

NEGYEDSZÁZADA EGYMÁS MELLETT

Bicske és Altshausen kapcsolatának kezdete 1991-re datálódik, ekkor találkozott a két ifjúkori barát, az alt-
shauseni Pallavicini őrgróf és Tabódy István bicskei plébános. Elsőként a kapcsolatot a két város tűzoltói 
fűzték szorosra, majd létrejött a testvérvárosi szerződés, amelynek aláírására Altshausenben 1995 novembe-
rében, Bicskén fél évvel később, 1996 májusában került sor. Ez azt jelenti, hogy 
a hivatalos testvérvárosi kapcsolat a tavalyi esztendőben volt 25 éves. 2021-ben 
a koronavírus járvány miatt korlátozások egyik fél részéről sem tették lehetővé 
nagyszabású ünnepségek megrendezését, ám idén arra készülnek, hogy méltó 
módon emlékeznek meg a negyedszázados barátságról. Mivel a húszéves jubile-
umot Bicskén ünnepelték, a tervek szerint ezúttal Altshausen lesz a házigazda.
Ennek egyik jele, hogy készül egy kiadvány, amely a kapcsolat minden fontos 
mérföldkövét bemutatja majd. Althausenben is készülnek már az interjúk, be-
szélgetések a testvértelepülési kapcsolat „motorjaival”, Bicskén pedig a Testvér-
városi Bizottság tagjai készítenek interjúkat hasonló személyekkel, köztük a reg-
náló és korábbi polgármesterekkel.
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MEGÚJUL AZ ÚT KÖZÉPHEGYEN

Bicske Város Önkormányzata a Hermann 
Ottó Intézet által kiírt Zártkerti, Tanyafej-
lesztési Program 2021. keretében adott 
be pályázatot zártkerti út fejlesztésére. 
Decemberben értesítette az önkormány-
zatot a pályázat kiírója, hogy 19,77 millió 
forinttal támogatták az elképzeléseket, ami 
100 százalékos támogatást jelent. A rész-
letekről Druzsin Lászlót, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki irodavezetőjét kérdeztük.
- Az elnyert forrással lehetőségünk nyílik a 
külterületen elhelyezkedő zártkerti ingatla-
nok megközelítését szolgáló út karbantar-
tására, fejlesztésére. Az útépítés Középhe-
gyen valósul majd meg közel 1290 méteren. 
A 3 méter széles, 20 centiméter vastagságú 
zúzottkőből készülő burkolat építése a 
meglévő út felső stabilizált rétegének rész-
leges elbontása után új tükörfelület kialakí-
tásával zajlik majd. Helyi anyagból padka-
rendezés is történik az út teljes hosszában 
– ismertette a részleteket az irodavezető.
Druzsin László elárulta azt is, hogy a pályá-
zat keretében vadvédelmi kerítést is építe-

nek a Középhegy dűlő mellett található Baboshegy zártkerti terület egy ré-
szén. Mint elmondta, ezen a területen nem a nagyvadak a jellemzőek, mint 
inkább a nyulak, őzek, borzok okozta károk, így a védelem is ezt célozta meg. 
A vadkerítés 210 méter hosszan és másfél méteres magassággal készülne: a 
fa akácoszlopok közé alul sűrűbb, felül ritka acél dróthálót feszítenek majd ki.

Az önkormányzat képviselő-testülete december 17-ei ülésén úgy dön-
tött, hogy támogatja a Bicskei Gazdasági Szervezet azon törekvését, mi-
szerint elektromos teherautókat von be a városüzemeltetésbe. A vá-
rosi fenntartású költségvetési intézmény részére engedélyezték, hogy 
bruttó 16 millió forintért, két darab elektromos meghajtású gépjármű-
vet beszerezzen. A részletekről Nagy Attilát, a BGSZ vezetőjét kérdeztük.
- A képviselők döntését követően meg is rendeltük a járműveket, amelyeket 
várhatóan március végén szállítanak le. A közúti forgalomra alkalmas, platós 

kisteherautókat minden olyan tevékeny-
ségre használni tudjuk, ami a városüze-
meltetésben fontos, legyen szó köztéri 
hulladéktároló ürítéséről vagy kertészeti 
munkák elvégzéséről. Nem mellékes, 
hogy olcsóbban üzemeltethetők, mint 
a jelenlegi gépparkunk, ráadásul, ami 
talán még fontosabb, hogy sem zaj-
szennyezés, sem környezetszennyezés 
nem párosul a használatukkal, hiszen 
hangtalanul lehet velük közlekedni, il-
letve a károsanyag kibocsátásuk is nul-
la – mondta el lapunknak Nagy Attila.
A cégvezető közölte: a járművek bár-
mely 230 voltos aljzatról tölthetők, 
így a nap végén a telephelyen fel tud-
ják tölteni őket, hogy másnap ismét 
munkaképesek legyenek. Egy töltéssel 
egyébként 70-100 kilométer a hatótá-
volságuk, ami elegendő egy munka-
napra. S mivel teherautókról van szó, 
a terhelhetőségük is lényeges, ami 
ebben az esetben nem csekély, hisz 
egy tonnát bírnak magukkal vinni.

ZÖLDÜL A VÁROSFENNTARTÁS
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Európai Uniós források felhasználásával, nettó 106 millió forintból, újabb fejlesztés kezdődött 
Bicskén. A nyertes pályázat keretében a Losonczi utca egy szakaszát mintegy 400 méter hosszan 
felújítják, míg a Bihari utcában két korszerű buszmegálló épül.
A munkaterület átadása december közepén megtörtént, azonban a kivitelező a munkálatokat a 
télies időjárás miatt tavasszal végzi majd el.
A Losonczi utcában a beruházás keretében a burkolatot 5,5 méteresre szélesítik, és közel 400 
méter hosszban új aszfaltburkolatot kap. A Bihari János utca - Losonczi utca - Szondi utca csomó-
pontjában jelenleg nincs megállóhely, annak kiépítése megtörténik buszöböllel és peronsziget-
tel. A „Bihari utca óvoda” megállóhelynél peronszigetet létesítenek, a meglévő buszöblöt pedig 
felújítják.

MEGÚJUL A LOSONCZI UTCA EGY RÉSZE

Bicske Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete december 2-án 
megtartott rendkívüli, nyilvános 
ülésén pályázatot írt ki a Bicske Vá-
rosi Konyha intézményvezetői fel-
adatainak ellátására.
A képviselők módosították a Ré-
gió 2007 Kft-vel kötött szerződést 
a személyszállítási közszolgáltatás 
zavartalan ellátása érdekében. 
Döntöttek arról is, hogy az M1-es 
autópálya 2x3 sávra történő bővíté-
se érdekében a Magyar Állam részé-

re kisajátítási eljárás lefolytatásával 
átadnak a város tulajdonában lévő 
három területet, egyúttal elfogad-
ták a NIF Zrt. által megbízott igaz-
ságügyi ingatlanforgalmi szakértői 
jelentésben foglalt kártalanítási 
összegeket is.
Bicske Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete december 17-
én megtartott rendkívüli, nyilvános 
ülésén újabb öt évre Szabó Ágnest 
választotta meg az Egyesített Csa-
ládsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ vezetőjének.
Támogatták a Bicskei Gazdasági 
Szervezet elképzelését, amely a vá-
rosüzemeltetési feladatokhoz két 
darab elektromos tehergépjármű-
vet szerez be.
A testület elfogadta a Polgármeste-
ri Hivatal éves beszámolóját és az 
Önkormányzat 2021. évi adóztatási 
tevékenységéről szóló tájékoztatót 
is.

BENNÜNKET KÉPVISELNEK
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Több mint 30 éve a pályán 
van. Hogy alakult az eddi-
gi pályafutása?

- Még az egykori Családsegítő 
Szolgálatnál kezdtem a szociális 
pályafutásomat, kezdetben szo-
ciális asszisztensként, majd csa-
ládgondozóként. Tehát ebből a 
több mint 30 évből ténylegesen 
több mint 20 évet a terepen vol-
tam, közvetlenül a szolgáltatása-
inkat igénylőkkel dolgoztam. Ez 
mindig közös munka a segítő és a 
segített között. Aztán már 10 évet 
tudhatok magam mögött, mint a 
2010-ben összevont, öt szakmai 
egységet magába foglaló szociá-
lis intézmény igazgatója. Az tény, 
hogy az első év nem volt annyira 
egyszerű. A teljes rendszert át kel-
lett látnom, meg kellett ismernem 
új területeket is, ami a bölcsődei, 
a védőnői és az idősellátás. A ko-
rábbitól eltérő perspektívából 
kellett a mindennapok feladatait 
ellátni, sokkal nagyobb hangsúlyt 
kapott a szervezés.

Igazgatóként milyen ter-
vekkel vág neki a követke-
ző öt évnek?

- Az, hogy harmadszorra is engem 
választottak az intézmény igaz-
gatójának, talán annak is köszön-
hető, hogy az évek alatt tettekre 

tudtam váltani mindazt, amit a 
korábbi pályázataim szakmai 
programjaiban vállaltam. Az 
újabb terveim összefüggésben 
vannak azzal, hogy menet köz-
ben magam is az áthajlás korába 
kerültem, így valószínűleg eb-
ből is következik, hogy egy ide-
je már a városban élő idősödő 
és idős korcsoportra kezdtem 
a figyelmemet irányítani. Úgy 
gondolom, a többségük nagyon 
jó példával szolgál nekünk, a 
fiatalabb generációknak. Mind-
egyikük mögött aktív munkával 
teli évtizedek sorakoznak, most 
pedig legfőképpen a tettre 
készségükkel, az optimizmusuk-
kal, a józan ítélőképességükkel 
hívják fel a figyelmet magukra. 
Mindenképpen arra kell töre-
kednünk, hogy ők biztonságban 
legyenek, támogató közösség 
vegye őket körül, sokáig érez-
zék, hogy hasznos tagjai a tele-
pülésnek, mert ez fogja szolgál-
ni a testi és lelki egészségüket.

Tudni Önről, hogy fo-
lyamatosan képezi ma-
gát. Most éppen milyen 
irányba tart?

- Jelenleg, pont az idős kor 
tudományát, a gerontológi-
át tanulom. Vizsgaidőszakban 
vagyok, de már a szakdolgoza-

ÚJABB ÖT ÉV A 

SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN

Január elsejétől újabb öt évre Szabó Ágnes lett az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ ve-
zetője. Egyedüli pályázóként nyerte el a tisztséget, immár 
harmadszorra, de lelkesedése, pozitív hozzáállása töretlen a 
rászorulók segítése terén.

tommal is kell foglalkoznom, 
mert nincs az a távoli határidő, 
ami ne érkezne egyszer csak el. 
Az újabb és újabb képzésekbe 
azért kezdek elsősorban bele, 
hogy jobban és hatékonyabban 
tudjak reagálni a hétköznapo-
kon felmerülő problémákra. Az 
meg egy plusz hozadéka még 
e törekvésemnek, hogy egyre 
több vidéki várost ismerhetek 
meg. Így alakult ki egy különle-
gesebb érzelmi kötődés Szom-
bathellyel, Szegeddel, Péccsel, 
Veszprémmel, bár most online 
oktatásra váltottunk. Van még 
elképzelésem, hogy mi követke-
zik a gerontológia után, nagyon 
remélem sikerül a kivitelezés is.

Mivel lenne elégedett öt 
év múlva?

- A legfontosabb, hogy a je-
lenlegi kollégáimmal közösen, 
egészségesen tennénk akkor 
is a dolgunkat. Ha tevőlegesen 
része lennék közösségerősítő 
programoknak. És, ha sok vi-
dámság venne körül.
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TÁMOGATÓ CSOPORTOT INDÍTUNK A FELNŐTT, 

ELSŐSORBAN DEMENS HOZZÁTARTOZÓT ÁPOLÓ 

CSALÁDTAGOK RÉSZÉRE

Első találkozás időpontja: 2022. február 23. szerda 16 óra
Helyszín: Kultúrkúria  Bicske, Ady E. u. 11.

A programról Szabó Ágnes ad bővebb felvilágosítást 
a 20/449-8720 telefonszámon

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

                       Bicske Város Önkormányzata                                        Kapcsolat Központ
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Amennyiben jók az infor-
mációim, nem bútoraszta-
los a szakmája…

- Valóban nem, bár az erede-
ti szakmámtól nincs messze a 
bútorkészítés. Erdőmérnöknek 
készültem, viszont többszörös 
túljelentkezés volt, így nem vet-
tek fel. A faipari mérnöki karra 
kerültem Sopronba, így lettem 
faipari üzemmérnök. Annyira te-
hát nem távolodtam el a fától, 
csak én nem akkor foglalkozom 
a fával, amikor él, hanem miután 
kivágták. Amikor elvégeztem az 
egyetemet, először Bicskén, a 
Floriana Ipari Kisszövetkezetnél 
helyezkedtem el. Érdekesség, 
hogy pontosan ott működött, 
ahol most a Wilu működik. Az-
tán Budapesten dolgoztam egy 
német kárpitos cégnél, nyolc 

évig voltam veze-
tője, majd elváltak 
útjaink. Így lettem 
„kényszervállalko-
zó”, vagyis nulláról 
építettem fel a sa-
ját cégemet. Csab-
din építkeztem ak-
koriban, a félkész 
épület garázsában 
kezdtük el néhány 
kollégával. Később 
béreltem a jelen-
legi helyünkön 
egy csarnokot, 
amely ma már a 
cég tulajdonában 
van és jelentősen 
bővítettem is. 
Most volt 20 éves 
a cég, amely ma 
már 5000 négyzet-
méteren harminc-

egynéhány főt fog-
lalkoztat. Így végig 
gondolva küzdel-
mes volt ez a két év-
tized! Sokat dolgoz-
tunk, de elégedett 
és büszke vagyok 
arra, amit létrehoz-
tunk a munkatársak-
kal közösen. Túlél-
tünk két válságot is: 
a 2008-as igen ke-
mény volt, de a ta-
valyelőtt kirobbant 
koronavírus járvány 
is érdekes helyzetet 
okozott.

Pontosan milyen 
helyzetet?

- 2020 tavaszán be-

zártak a bútorboltok is, az em-
berek amúgy sem mentek se-
hova, nem vásároltak. Kiesett 
két egész hónap, amit nem is 
tudtunk visszahozni, még úgy 
sem, hogy 2020 őszén volt egy 
hatalmas fellendülés. Olyan igé-
nyek voltak, amit egyszerűen 
nem tudtunk kielégíteni. Sajnos 
egy csettintésre nem jön plusz 
tíz szakember, hisz munkaerő-
hiány van. Érdekes, hogy tavaly 
ez az őszi roham elmaradt. Ezzel 
együtt nem panaszkodom, mert 
folyamatosan dolgozunk, min-
dig van megrendelésünk.

A vírus berobbanásakor ke-
rült a tulajdonába az R.F.M. 
Dekor Kft. is. Jól tudom?

- Nem egészen, pont a vírus ha-

GARÁZSBÓL INDULVA 
LETT SIKERTÖRTÉNET 

A WILU

A Bicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, azok tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. Immáron 
20 éve létezik a Wilu Möbel-Line Kft., amely egy garázsból indulva lett sikertörténet Bicskén. Erről 
és sok másról beszélgettünk Lugosi Ferenc tulajdonos-ügyvezetővel.
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zai megjelenése előtt, 2020. ja-
nuár 1-ével került hozzánk az 
akkori tulajdonostól, aki egyéb-
ként nálam bérelt helyet. Egy az 
egyben átvettem a céget, pró-
bálunk ezen a területen is lépés-
ről lépésre fejlődni.

A bútorok esetében az igé-
nyek mennyit változtak az 
évek során?

- Körülbelül 15 évvel ezelőtt 

mindenkinek kék színű kárpi-
tos bútor kellett. Aztán 6-7 éve 
ez megszűnt, átmentünk bézs 
és barnás színekbe, most pedig 
egy kicsit mintha mennénk az 
egyszerű szürke felé. Egyébként 
csak kárpitos bútorokat gyár-
tunk. Franciaágyakkal kezdtünk, 
ez egészült ki egyszerűbb funk-
cionális kanapékkal, majd sarok 
garnitúrákkal. Ami fontos, hogy 
legyen ágyneműtartó, ezt vala-
miért nagyon kedvelik a magyar 
emberek. Pedig szinte senki 
nem arra használja, amire való. 
Igaz, én is vagy 300 plüssfigu-
rán alszom mindennap, mert a 
gyerekeim nem használt játékai 
mindig oda kerülnek.

Kik a vásárlóik?

- Csak bútorboltoknak gyártunk 
belföldre. A partnereinknél le-
het a Bicskén készített bútoro-
kat megvásárolni, nekünk nincs 
bemutatótermünk, egyedi meg-
rendelésekkel sem foglalko-
zunk, csak sorozatban gyártunk 
a megrendelőknek. Napi szinten 
körülbelül 50 bútor készül, ame-
lyek az ország minden részére 
eljutnak. A multikkal jelenleg 
nincs kapcsolatunk, nem is biz-
tos, hogy szeretnénk bekerülni 
bármelyikük boltjaiba, mert az 
óriási, egyelőre teljesíthetetlen-
nek tűnő elvárásokkal járna.

Akkor mi a jövő?

- Furcsán hangozhat, de lehet-
séges, hogy mégis valamelyik 
multinacionális cég beszállí-
tói leszünk. Vagy felnövünk a 
feladathoz és szállítunk a mul-
tiknak, vagy termelünk a ma-
gyar partnereknek addig, amíg 
léteznek, mert tudjuk, hogy a 
nagy hal előbb-utóbb megeszi 
a kicsit. Addig is folyamatosan 
fejlesztünk, tavaly nyertük meg 
fennállásunk első nagy pályá-
zatát, amiből modern gépeket 
vásároltunk. Egyébként, szinte 
minden nyereséget visszaforga-
tunk az üzemekbe, mert lépést 
kell tartani a fejlődéssel. Ezzel 

nem is szokott probléma lenni, 
de a legnagyobb problémát, a 
szakemberhiányt nehezen tud-
juk orvosolni. Márpedig a kár-
pitos bútornak jól kell kinéznie, 
ha viszont nincs szakember, aki 
ért hozzá, akkor például a tűzés 
vagy a varrás nem lesz szép. Van 
néhány tanult kárpitosunk, ők 
tanítják be a többieket, de ami-
kor találkozunk valami újítással 
és megpróbáljuk megvalósítani, 
az már nekik is sokszor problé-
mákat okoz. Varrónő sincs elég, 
mert ez egy nehéz szakma, vas-
tag anyagokkal kell dolgozni. De 
nem panaszkodom, jó kis csapat 
jött itt össze az évek során, úgy-
hogy dolgozunk és megyünk 
előre!
Személyesen pedig azt remélem 
a jövőtől, hogy a három gyerme-
kemből valamelyik folytatja ezt 
az utat. A második házasságom-
ból van két, tízes évei elején járó 
gyermekem, őket még érthető-
en nem érdekli az üzlet, viszont 
van egy 23 éves nagylányom, ő 
most diplomázik. Szokott segí-
teni, főként a nyelvtudásával, 
de még sokat kell tanulnia, s a 
tudást célszerű lenne egy multi-
nál felszedni, mint én is tettem. 
Aztán ezt majd kamatoztathatja 
a családi cégnél.
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Gyerekkorában is rajztanár 
szeretett volna lenni, eset-
leg voltak egyéb szakmák 
is, amelyek vonzották?

- Gyerekként nem gondolkod-
tam azon, hogy mihez kezdek 
majd felnőttként. Azt azonban 
már akkor éreztem, hogy a raj-
zolás, a festészet vonz. 1947-
ben születtem Válon, ott jártam 
általános iskolába is. Korán kap-
csolatba kerültem a képzőművé-
szettel. A székesfehérvári iskolai 
évek alatt a Munkácsy-díjas fes-
tő, a zseniális ember és tanár 
Áron Nagy Lajos tanított, hozzá 
jártam szakkörre is. Szegeden, a 
tanárképzőn a Fischer Ernő ve-
zette rajztanszéken összegyűlt 
társaság külön kasztot alkotott. 
Rebellis csapat voltunk, csupa 
nehéz eset, akiknek a festés az 
élete. Sokszor tanítás után is 
visszajártunk rajzolni, festeni. A 
tanárképző után elvégeztem a 
Képzőművészeti Főiskola rend-
kívüli tagozatát, Bráda Tibor és 
Patay László voltak a tanáraim. 

Földim, a Válhoz ezer szállal 
kötődő Kokas Ignác mester is 
sokszor korrigált bennünket. Ő 
biztos pont volt, úgy tudott kor-
rigálni, hogy senkit soha meg 
nem sértett. Kiállításrendezést 

is tanultam néhai Néray Katalin-
tól.

Festőnek vagy rajztanárnak 
tartja magát?

- Érdekes kérdés! Életem nagy 
részét a rajztanítás kötötte ki, 
melynek fő célja a tehetség-
gondozás volt. A tanításban a 
gyerekek vonzottak: a romlat-
lanságuk, az átalakíthatóságuk. 
Számomra nagyon érdekes di-
ákok között lenni, fegyelemre, 
józanságra neveli az embert. A 
művészeti tárgyak terén külön 
figyelmet kell fordítani a gyer-
mekek érzelmi rezdüléseire, 
hangulataira. Ha kizárólag a fes-
tészettel foglalkozom, bizonyá-
ra jobban kiteljesedek művész-
ként. Így viszont átadhattam a 
tudásomat úgy, hogy láthattam: 
jó helyre kerül. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a rajztanítás 
nem csak nyugdíjas koromig tar-
tott, hiszen utána felnőtt rajz-
szakkört vezettem a Petőfi Mű-
velődési Házban. Emellett tagja 

A FESTÉS AZ ÉLETE

Némáné Nagy Júlia, vagy, ahogy nagyon sokan ismerik, Julika néni festő és rajztanár. Kor-
társ művész, aki számtalan kiállításon mutatta meg a nagyközönségnek mesteri alkotá-
sait, mindamellett nemzedékeket tanított a bennünket körülvevő világ papíron, vásznon 
való megjelenítésére.



www.bicske.hu

Bicskei Újság         17

voltam a Csókos-Varga Györgyi 
vezette Etyeki műhelynek. Több 
évig dolgoztunk együtt: szövés-

sel, fonással, gyapjúfestéssel 
foglalkoztunk.

Melyik alkotására és me-
lyik kiállítására a legbüsz-
kébb?

- Sok kiállításom volt, Bicske, 

Csabdi, Vál, Zsámbék, Gárdony, 
Székesfehérvár és még sorol-
hatnám a helyszíneket. Szeren-
csére sok helyen kíváncsiak vol-
tak a művészetemre. Mindegyik 
tárlatra egyformán készültem, 
legjobb tudásom szerint. Sze-
retem a sorozatokat, mint ami-
lyen a Magyar népballadák, An-
gyalok, Keresztút is. Utóbbiak 

címe pedig azt is jól jelzi, hogy 
a szakrális témával is szívesen 
foglalkozom. Talán fontos meg-
említeni, hogy több Arany János 
balladái, József Attila versei ál-
tal ihletett képet is készítettem, 
így aztán a költészet is egyfajta 
múzsám. Nagy örömmel töltött 

el, hogy a nemrégi-
ben elhunyt Újszá-
szi Ignác 1997-ben 
megjelent Csata-
pipa, békebárd 
című kötetét, majd 
ennek 2010-es bő-
vített kiadását is én 
illusztrálhattam.

S, hogy melyik kiállításomra va-
gyok a legbüszkébb? Egy régi, 
2007-es kiállításomon, amely 
60. életévemet is ünnepelte, 
Kokas mester ezt írta: „Julika 
nagyot robbantottál és gyönyö-
rűségesen. Gratulálok és örülök 
a képeidnek! A hatvan évvel ne 
törődj, nem is igaz, a képeid 
erőteljesek és nagyon igazat, 

szépet mesélnek! Szeretettel és 
örömmel, köszönettel, Náci bá-
csi.” Ez a pár sor jobban esett, 
mint bármilyen díj!

Mikor láthatjuk a legújabb 
festményeit?

- Lassan két éve velünk van ez 
a vírusos nyavalya, ami alatt 
sokat festettem. A covidos idő-
szak alatt készült képeimből, 
akvarell sorozatból és papír-
montázsból talán lesz egy kiál-
lítás is.
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Nyolc győzelem mellett hét 
döntetlen és mindössze öt ve-
reség a mérlegük, amivel 31 
pontot szereztek, miközben a 
gólarányuk 23-22. Ilyen őszről 
álmodott?

- Nyáron sok minden változott, a keret 
kicserélődött, a filozófia is módosult, 
mert rengeteg fiatalnak próbálunk já-
téklehetőséget adni és a második csa-
patunk is nagyobb hangsúlyt kap. Kiváló 
felkészülést követően a szezon elején 
sokat küzdöttünk betegségekkel, sérü-
lésekkel. Kerestük önmagunkat és dol-
goztunk keményen, mert tudtuk, hogy 
előbb-utóbb a befektetett munka meg-
térül. A Kelen elleni hazai vereség volt a 
mélypont, onnan megindultunk felfelé. 
A végén több meglepetést okoztunk, 
elég csak a listavezető BVSC legyőzését, 
vagy a második Mosonmagyaróvár elle-
ni döntetlent említeni.
Összességében nagyon elégedett va-
gyok a srácokkal, egyedül a végig meg-
lévő góltalanság zavar. Nyáron úgy iga-
zoltunk, hogy közönségszórakoztató és 
látványos futballt tudjunk játszani sok 
lőtt góllal. Az igazsághoz tartozik, hogy 
a kezdeti eredménytelenség hatására 

változtatnunk kellett a stílusunkon, a 
védekezésre fókuszáltunk, így több ka-
pott gól nélküli meccsünk lett, ahol ha 
tudtunk gólt szerezni, akkor nyertünk is. 
Egyébként a helyzetek alapján kétszer 
ennyi gólt kellett volna rúgnunk, ezen 
feltétlenül javítanunk kell.

Elkezdődött a felkészülés. Mi-
lyen menetrend szerint dolgoz-
nak és várhatóak-e változások 
a keretben?

- A már említett góllövési gondok miatt 
szeretnénk egy gólerős támadót igazol-
ni, de egy jó védőt és egy belső közép-
pályást is keresünk. Ugyanakkor az ősz 
folyamán volt három komolyabb sérül-
tünk, akik ha felépülnek, szintén erősöd-
hetünk. A felkészülés január 3-án elkez-
dődött, az első hetet követően heti két 
edzőmeccset tervezünk szerda-szombat 
ritmusban. Kizárólag erős ellenfelekkel 
játszunk, mint a III. kerület, a Dunaújvá-
ros, a Dabas vagy az Iváncsa, mert így tu-
dunk legjobban felkészülni a ránk váró 
feladatokra.

Az első három helyezett na-
gyon kimagaslik a mezőnyből. 

Reális cél lehet a 4. hely meg-
szerzése?

- Valóban kiemelkedik a BVSC, a Moson-
magyaróvár és a Veszprém. Mögöttük 
azonban nagyon kiegyenlített a me-
zőny, ezért azt gondolom, hogy a jó őszi 
szereplést megfejelve, lehetünk mi a 
tavasz meglepetéscsapata. Azonban he-
lyükön kell kezelni a dolgokat, a BTC ru-
tintalan, fiatal csapat, amellyel szemben 
nem lehet elvárás az előrelépés, simán 
benne van az is, hogy hátrébb csúszunk, 
mivel olyan nagy múltú csapatokkal ver-
sengünk, mint a Nagykanizsa, a Kapos-
vár, az Érd vagy a Pápa. Én már akkor is 
elégedett leszek, ha a tavalyi 12. helyün-
ket felülmúljuk, mert akkor látszik, hogy 
a 2-3 éve elkezdett szakmai munka jó 
irányba halad. Arról nem beszélve, hogy 
nagyon ingatag a helyzet a vírusjárvány 
miatt, ez jelentősen befolyásolhatja akár 
a mi bajnoki szereplésünket is.

MEGLEPETÉSCSAPAT LEHET A BTC TAVASSZAL

Visszafogott kezdést követően az őszi szezon végére nagyon 
kiegyenesedett a Bicskei TC NB III-ban szereplő felnőtt labdarú-
gócsapata, amely több bravúrt bemutatva a hatodik helyen te-
lel. Csordás Csaba szakmai igazgató szerint nem reális elvárás a 
fiatal, rutintalan csapattól az ennél is jobb szereplés, ugyanakkor 
egyértelműen bennük van, mint ahogy az is, hogy valamelyest 
hátrébb csúsznak a tabellán.
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FŐ FELADAT A 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Dr. Horváth Gábor októberben lett a Bicskei 
Torna Club klubigazgatója. Egész élete a sport 
körül forgott, így amikor felkérte a klubelnök 
a feladatra, szívesen vállalta, már csak azért is, 
mert a szomszédos Etyek lakójaként lokálpat-
rióta. A sportélet és a körülmények fejlesztése 
mellett legfontosabb feladatának a közösség-
építést tartja.

- Amikor átvettem a tisztséget, a NB 3-as bajnokságban a BTC 
a tabella vége felé állt, ami nem feltétlenül tükrözte a pályán 
látottakat. Előtte is képben voltam a csapattal, gyakran jár-
tam ki a hazai meccsekre, ahol egy erőtől duzzadó, akaratos 
csapatot láttam. Meggyőződésem, hogy a rendszeres szak-
mai jellegű beszélgetések segítik a csapat fejlődését és nem 
elhanyagolható az sem, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a 
rendszerszerű működésre. A kezdeti lépések után az első 
csapat is elkezdte gyűjtögetni a pontokat.

Mit szólt a felkéréshez?

- Egész életemet a sport határozta meg. Etyeken élve pedig 
mindig figyelemmel kísértem a szomszédvár sportéletét. 
Tessely Zoltán klubelnök vetette fel, ha esetleg úgy adódna, 
tudnék-e segíteni a klubnak. Ha valaki úgy látja, hogy vala-
miben segíteni tudok, akkor nekem kötelességem vállalni a 
feladatot, a BTC-nél pedig már csak a lokálpatriotizmusom 
miatt is. Szívesen vállaltam a feladatot, remélem eredményes 
együttműködés lesz!

Milyen feladatok várták?

- A BTC egy olyan egyesületi rendszer, ami korábban is mű-
ködött. Ebben a fő szerep a klubelnöké, köszönet illeti, hi-
szen javarészt az ő érdeme, hogy ma itt tart az egyesület. És 
persze ott van az önkormányzat is, amely mindig teljes mér-
tékben a klub mögött áll ugyanúgy, ahogy a messze földön 
híres Bicske Tigers tagjai, olyan szurkolók, akik feltétlen sze-
retetükkel mélyre nyúló gyökereket adnak. Az utóbbi 2-3 év 
ugrásszerű fejlődése azonban olyan igényeket hozott, amire 
nem biztos, hogy fel volt készülve az egyesület. Igyekszünk 
a modern kor kihívásainak megfelelni azáltal, hogy módo-
sított struktúrával, kibővített apparátussal, új lehetőségek 
után kutatva dolgozunk. Azonban mindenekelőtt a legfon-
tosabb a közösségformálás, meg kell felelnünk a bicskei és 
környékbeli elvárásoknak. Szeretném, ha tovább erősödne 
az a fajta összetartozás, ami a klub körül az utóbbi időszak-
ban példaértékű módon kialakult. Jó lenne még több helyi 

gyereket látni az utánpótlásban és a női futball irányába is 
el kell indulnunk mihamarabb. A hölgyek által bevonzhatók 
a családok és a gyerekek, kialakulhat egy olyan kultúra, ahol 
öröm a pályákra kijárni nézőként, hozzátartozóként és spor-
tolóként is. Fontosnak tartom, hogy az idei év során „tanuló 
egyesületté” váljunk: nemcsak, mint egyesület szeretnénk 
minél többet tanulni, fejlődni, hanem szeretném azt is elérni, 
hogy az utánpótlás csapataink tagjainak továbbtanulását tá-
mogassuk. A felnőttek esetében szintén nagyon fontos a tu-
datos képzés, hiszen az NB 3 a profi sport előszobája, de nem 
mindenki tud feljebb lépni és nem mindenkinek lehet belő-
le megélni, ezért is igyekszünk a Corvinus Egyetemmel és a 
Testnevelési Egyetemmel együttműködési megállapodá-
sokat kötni, egyfajta életpályát mutatva a sportolóknak. Az 
eddigieknél jóval hatékonyabb együttműködést tervezünk 
az iskolákkal, óvodákkal a gyermekek rendszeres sportolásra 
nevelése érdekében. Az előttünk álló időszakban komoly inf-
rastrukturális beruházások is várhatóak: egy új füves edzőpá-
lya építése, a műfüves kispálya pálya felújítása és akár fedett 
csarnokká alakítása vagy a kézilabda multifunkciós csarnok 
megépítése, amelynek előkészületei folyamatban vannak. 
Úgy vélem, ezek olyan lehetőségeket hozhatnak a helyi és 
környékbeli lakosoknak, ami ritkaságszámba megy. Nem 
mellékesen kiváló helyzetbe hozhatja például a sportcsar-
nok a többi szakosztályunkat, elsősorban a kézilabdázókat, 
de az asztaliteniszezőket, a teniszezőket és az ökölvívókat 
is. Szeretnénk, ha Bicske és a környező települések sportol-
ni vágyó fiatal vagy idősebb lakói minél nagyobb számban 
jelentkezzenek a BTC valamelyik szakosztályába, az ajtónk 
mindenki előtt nyitva van.
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BICSKE - PIAC TÉR
ELŐZETES IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 25.

 

Hozzávalók 4 személyre:

- 60 dkg csirkemell filé
- 1 fej vöröshagyma
- 2-3 gerezd fokhagyma
- 40 dkg vörös bab, kukorica és hámo-
zott, darabolt paradicsom konzerv
- 20 dkg tortilla chips
- 2 dl tejföl
- 10 dkg félkemény sajt reszelve
- 1 db piros kaliforniai paprika
- 2 ek. olívaolaj, 1 ek. mexikói fűszer-
keverék, só, frissen őrölt bors

Elkészítése:

- Az apróra kockázott vöröshagymát 
olívaolajon puhára dinszteljük. Adjuk 
hozzá az apróra kockázott csirkehúst 
és a zúzott fokhagymát. Sózzuk, bor-
sozzuk, ízesítsük a fűszerkeverékkel, 
majd pirítsuk le a húst.
- Szórjuk bele a kicsumázott, felkariká-
zott paprikát, majd a lecsöpögtetett 
babot, kukoricát, végül a hámozott, 
darabolt paradicsomot. Forraljuk ösz-
sze a ragut (10-15 perc), fűszerezzük, 
ha még szükséges.
- Szedjük a ragut tepsibe, szórjuk a te-
tejére a tortilla chipset, kanalazzuk rá 
a tejfölt. Szórjuk meg reszelt sajttal, és 
200 fokra előmelegített sütőben süs-
sük össze kb. 15 perc alatt.

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

MEXIKÓI TEPSIS CSIRKE

Recept

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. december hónapban megkötött házasságukról: Hujj Ferenc és Koncz Nikolett (12.02.), 
Farkas Béla Ádám és Ősz Andrea (12.15.), Ádám Zsolt és Póth Alexandra Klaudia (12.16.), Szegő 
László és Havalda Brigitta (12.18.), Nagy Máté Ferenc és Lőrincz Zsanett (12.18.), Mecséri Dávid 
és Lengyel Loretta (12.18.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. november és december hónapban született gyermekek: Nagy 
Levente Attila (11. 19.), Földes Emília (11. 25.), Sári Ábel (12.11.), Bacsó Boglárka 
(12.12.).

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 
Művelődési  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 Péntekig:  8–18 
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
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