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Az advent szó azt jelenti, eljövetel. Jézus el-
jövetelére várunk az előttünk álló időszak-
ban, amely az év legszebbje, hiszen a várako-
zásról, a szeretetről, az egymásra figyelésről 
szól leginkább. Valóban erről fog szólni a 
karácsonyig tartó néhány hét? Nagyon sze-
retném, ha Bicskén, szeretett városunkban ez 
így lenne!

Persze, tudom, nehéz magunk mögött hagy-
ni a hétköznapok harcait, amelyet ráadá-
sul idén még beárnyékolnak valódi, embe-
rek százainak, ezreinek életét követelő és 
teljesen értelmetlen harcok a szomszédos 
Ukrajnában. Azzal is tisztában vagyok, hogy 
éjszakai fagyokkal és ködös reggelekkel ránk 
köszöntött a hideg, amely az elszabadult 
energiaárakkal újabb kihívások elé állítja 
a családokat, a cégeket és sajnos az önkor-
mányzatot is. Nehéz döntéseket kellett meg-
hoznunk annak érdekében, hogy továbbra is 
minden kötelező feladatunkat maximálisan 
el tudjuk látni. Megtettük és ahogy a járvány-
helyzeten, ezen is úrrá leszünk!

Miért gondolom ezt? Azért, mert minden 
intézményvezető, döntéshelyzetben lévő 
bicskei ötletekkel, javaslatokkal segítette a 
városvezetést abban, hogy a takarékossági 
célok elérése érdekében jó döntéseket hoz-
zunk. Ez az összefogás az, amely eddig min-
den helyzetben megoldást kínált.

Advent időszaka a segítségről is szól. 
Készülünk a hagyományos jótékonysági cso-
magok kiosztására, valamint a megszokott 
programokkal szeretnénk szeretetet, fényt, 
melegséget csempészni a mindennapokba. 
Szeretném, ha minden bicskei részesülhetne 
belőle!

A legfontosabb azonban, hogy ne feledkez-
zünk el azokról, akik szükséget szenvednek, 
akár testben, akár lélekben!

„A jókedvű adakozót megáldja az Isten.”

A szeretet ünnepe 
közeleg

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

A FORRADALOM ESZMÉJÉT NE KÜLDJÜK NYUGDÍJBA!
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- Olyan, mintha tegnap lett volna a 60. évforduló és mind-
annyian emlékszünk az ötvenedikre. Rohan az idő, de mi 
is rohanunk, s a valódi szabadságharcosok egyre keve-
sebben vannak. Wittner Mária közelmúltbéli búcsúztatá-
sa is erre figyelmeztet. Mennyien lehetnek még az 56-os 
hősök? Nevesített és névtelen emberek, akik mesélhetnek 
a kommunisták bűneiről, vagy, akik a bicskeiekhez hason-
lóan élelmiszert és ruhát gyűjtöttek és elvitték Budapestre. 
Nemzetőrök lettek, címert vágtak ki a zászlóból, esetleg 
november 4. után szembe szálltak a szovjet túlerővel. Eltelt 
66 év, mindenki nyugdíjas már, aki 1956-ban született, de a 
forradalom eszméjét ne küldjük nyugdíjba – kérte az egy-
begyűlteket Németh Balázs.

Az újságíró ki-
emelte, hogy az 
irány, amerre tar-
tunk, nem jó. Vé-
res háború dúl 
a szomszédban, 
nem messze tő-
lünk, százak hal-
nak meg a fronton, 
a magyarlakta te-
lepüléseken folyamatosak a légiriadók. Minden bizonyta-
lan, mivel fűtsünk télen, mi lesz, ha tankok jelennek meg 
az utcákon? Semmi sem az, aminek látszik, egyre kevésbé 
értjük, ami velünk történik.
- Rohan az idő. Nagyapám 26-27 évesen, Székesfehérváron 
elénekelte, hogy ruszkik haza. Börtön járt érte a forrada-
lom után, szerencsére a hosszabb börtönt megúszta, de 
egész életére „lefokozták”. Hiába dolgozott kiválóan, nem 
mehetett senki külföldre a családból, mert ellenforradal-
már, ellenség 
volt. 1989 előtt, 
otthon alig-
alig esett szó 
56-ról, utána is 
halkan beszél-
tek róla. Felesé-
gem nagyszü-
lei is meghaltak 
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Az 1956-ban született emberek ma már nyugdíjasok, de a for-
radalom eszméjét ne küldjük nyugdíjba! – kérte hallgatóságát 
Németh Balázs újságíró az október 23-ai forradalom 66. évfor-
dulójára rendezett városi ünnepségen elmondott beszédében. A 
Petőfi Művelődési Központban tartott eseményen többen is ön-
kormányzati elismerésben részesültek.

www.bicske.hu

már. Apósom apja Csongrádon volt orvos, 56-ban ott volt 
a Zója-szobor ledöntésénél, amit utána a Tiszába dobtak. 
Őrizte a tiszta forradalmat, mert megvédte a helyi párt-
titkárt attól, hogy agyonverjék. A szegedi Csillag volt a 
jutalma kilenc hónapra. Apósomat 20 évvel később sem 
vették fel az orvosi egyetemre maximális pontszámmal, 
mert nemkívánatos személy volt, 56-os volt az apja – me-
sélt személyes történeteket Németh Balázs, aki rámuta-
tott, hogy a kommunisták nem felejtenek, nekünk is em-
lékeznünk kell, 56 szellemét őrizni kell, és 56 eszméjét át 
kell adni a fiataloknak.
Az ünnepi beszédet ünnepi műsor követte, a Csokonai Vi-

téz Mihály Általános Iskola 7. osztályos tanulóit Tima Gab-
riella készítette fel. A fiatalok előadása után köszöntötték 
a „Kiemelkedő Munkáért” kitüntető címmel jutalmazotta-
kat. Nagy tapsot kapott Schulmann Tiborné a Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola iskolatitkára, a Petőfi Műve-
lődési Központ munkatársa, Kovács Györgyné a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője, valamint Eig-
ner Katalin, a Petőfi Művelődési Központ dolgozója.
Náluk is nagyobb tapsot kapott Zsohár Melinda újságíró 
és Végh Rozália nyugalmazott pedagógus, akik „Bicské-
ért” elismerő oklevelet vettek át Bálint Istvánné polgár-
mestertől és Csörgöl Ákos alpolgármestertől.
A résztvevők ezt követően a Bicskei Fesztivál Fúvósze-
nekar kíséretében átvonultak az Emlékezés Virágához, s 
megkoszorúzták a bicskei 56-os emlékművet.

Fotó: Kricskovics Antal

Fotó: Kricskovics Antal
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FŐHAJTÁS A NEMZETI GYÁSZNAPON

Csendes gyertyagyújtással emlékeztek 
meg november 4-én az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leverésére. A Nemzeti 
Gyásznapon az Emlékezés Virágánál Börcs 
Antal szólt az egybegyűltekhez.
Az önkormányzati képviselő részletesen is-
mertette, miként pecsételte meg a nemzeti 

függetlenséget az 1956. november 4-én elindított második szovjet katonai in-
vázió, amely pár nappal azután következett be, hogy Nagy Imre miniszterelnök 
november 1-jén kihirdette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói 
Szerződésből.
- Emlékezhetünk gyásszal és 
méla búval, vagy tehetjük 
büszke emlékezéssel, hisz ők a 
mi hőseink. És tehetjük mind-
ezt szabadon, amit harcuknak 
és önfeláldozásuknak köszön-
hetünk. Arról lehet vitatkoz-
ni, hogy ki a legyőzött és ki a 
győztes, de az biztos, hogy a 
kommunizmus mára megszűnt 
Magyarországon és vitte ma-
gával az összes rosszat, amit a 
magyarokkal tett – zárta gon-
dolatait a képviselő.

Vadonatúj aszfaltcsík útburkolati jelekkel, új jelzőtáb-
lák, rendezett útpadkák és vízelvezető árkok, épülő 
parkoló és körforgalom – ezeket láthatja az, aki mosta-
nában a vasútállomás vagy a Csákvári és a Tatai úton 
közlekedik. Mindez arra utal, hogy terv szerint halad a 
bicskei intermodális csomópont projekt első ütemének 
kivitelezése, melynek részleteiről a beruházást végző 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től kértünk tá-
jékoztatást.
A bicskei közösségi közlekedés minőségi javítását szol-

gáló beruházás 
2021 júniusában 
indult és azóta is 
a tervezett üte-
mezésben halad. 
A vasútállomástól 

nyugatra fekvő új, Tatai út és Csák-
vári út közötti, 2x1 sávos összekötő 
út építése, valamint a vasút fölött 
átvezető közúti felüljáró átépítése 
befejeződött, próbaterhelése 2022. október 7-én lezajlott. De-
cember elején várható a települést elkerülő út forgalomba helye-
zése és az ehhez kapcsolódó részműszaki átadás-átvétel is – tud-
tuk meg a NIF Zrt.-től.
Jelenleg folyamatban van a déli oldalon megvalósuló P+R par-
koló és körforgalom, a vasúti közrakodó vágányok burkolt rakte-
rületének és azok megközelítő útjának kivitelezési munkálatai, a 
fejlesztéssel érintett terület csapadékvíz-elvezető rendszerének 
kialakítása, átépítése és a közműkiváltási munkák ütemezett 
megvalósítása. Mindezek mellett a vasútállomás előtti területen 
további P+R parkolók és fedett kerékpártárolók telepítésére is sor 
kerül a jövőben. A tervek szerint az első ütem 2023 októberében 
befejeződik.
A kivitelezést a V-Híd Építő Zrt. végzi nettó 9,924 milliárd forint 
értékben.

DECEMBERBEN MEGNYÍLIK A FORGALOM ELŐTT A NYUGATI 
ELKERÜLŐ ÚT

HÉT ÉVTIZED AZ OLVASÓKÉRT

Hetven éve nyílt meg Bicskén a 
könyvtár. A Nagy Károly Városi 
Könyvtár irattárában található egy 
1952-es levél, amelyet Szele Béla 
könyvtárvezető jegyez, és amely 

hivatalos értesítés arról, hogy a 
Bicskei Járási Könyvtár megnyílt. 
Az évforduló kapcsán rendezett ok-
tóber 9-én Könyves Vasárnapot az 
intézmény.
Endrédiné Szabó Erika könyvtár-
vezető szerint sok minden válto-
zott a hét évtized alatt, ezért lehe-
tetlen is volt mindent bemutatni 
egy kiállítás keretében, de néhány 
fontos változást, kedves pillanatot 
igyekeztek megmutatni a ma olva-
sóinak. A kiállítás megnyitója előtt 
átadták a könyvtár Legjei 2022 díja-
kat is.
A „Könyv kapcsol múltat a jövőbe” 

című tárlat megnyitása előtt Bálint 
Istvánné polgármester köszön-
tötte a könyvtári dolgozókat és a 
könyvtárbarátokat. Beszédében a 
könyvolvasást megfoghatatlan, de 
mindenkinek nagyon ajánlott cso-
dának nevezte.
- Úgy gondolom, mi bicskeiek sze-
rencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy van egy könyvtárunk, 
immáron 70 esztendeje, amely ezt 
a csodát kínálja mindannyiunknak, 
életkortól függetlenül. Amikor be-
lépek e falak közé, valahogy min-
dig elfog egy jó érzés, e helynek 
valami különleges varázsa van. 

Talán a könyvek illata ez, talán az is-
meretlen soroké, amelyek egy-egy 
könyvben várnak rám. Nem tudom, 
de abban biztos vagyok, hogy ezt 
mindenkivel meg kell ismertetni – 
hangsúlyozta a városvezető.
A kiállításmegnyitót követően a je-
lenlévők elfogyasztották a könyvtár 
születésnapi tortáját, majd meg-
tekintették az Álomzug Társulat 
bábjátékát. Végül közös lámpaoltás 
és az épület előtti területen gyer-
tyagyújtás zárta az ünnepnapot.
A könyvtár 70. születésnapjára ké-
szített kiállítás november végéig 
megtekinthető nyitvatartási idő-
ben.
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Nagyon jó ütemben halad a vá-
rosi kerékpárút építése, ennek 
köszönhetően már kezd kirajzo-
lódni a nyomvonal a Szent Ist-
ván úton.
Amint arról Druzsin László a 
Bicskei Polgármesteri Hivatal 
műszaki irodájának vezetője la-
punknak beszámolt, nem csak a 
biciklis infrastruktúra kialakítá-
sa halad a tervek szerint, hanem 
ezzel összefüggésben a Szent 
István út és a Tatai út kereszte-
ződésében a körforgalom épí-
tése is. A szakember elmondta, 
hogy a kerékpárút nyomvonala 
mentén a szegélyek elhelyezése 
is megtörtént. A körforgalom 
tényleges építését megelőzően 
a kivitelező - a közművek kivál-
tását követően - megkezdte a 
leendő járdakapcsolatok kiépí-
tését és az üzletek előtti kialakí-
tását. Mindez azt jelenti, hogy a 
teljes projekt már a 15 százalé-
kos készültséget is meghaladta.
A kivitelező a közműkiváltáshoz 
kapcsolódó földmunkákkal és 
az új pályaszerkezethez tartozó 
feladatok elvégzésével folytatja 
a közeljövőben az építést. Ezek 
forgalomkorlátozásokkal járnak 
majd, az esetleges kellemetlen-

ségekért továbbra is kérjük a 
lakosság türelmét és megér-
tését!
A közel 4,5 kilométer hosszú 
kerékpárút és a körforgalom 
kivitelezését bruttó 156,8 mil-
lió forintért az Útéppark Kft. 
végzi, amely a tervek szerint 
2023 április végén befejező-
dik.

KEZD KIRAJZOLÓDNI 

A VÁROSI KERÉKPÁRÚT 

NYOMVONALA

A bicskei önkormányzat megrende-
lésére októberben veszélyes hulla-
dék gyűjtési akció volt a város két 
pontján is. Ezek alkalmával 3710 
kilogramm hulladék gyűlt össze.
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, Tölgyesi Balázs a Bicskei Új-
ság érdeklődésére elmondta, hogy 
fáradt olaj, veszélyes anyaggal 
szennyezett göngyöleg, gyógyszer-
hulladék, fénycsövek, növényvédő-
szerek, oldószerek, hígítók, kiürült 
hajtógázas flakon, nyomtató pat-
ron, festékmaradékok kerültek a 
gyűjtőkbe.
- Az elszállítás után a megfelelő 
engedéllyel rendelkező cég átveszi 
tőlünk és kezeli a megfelelő tech-
nológiai háttér biztosítása mellett. 
A jogszabály szerinti kezelés magá-
ba foglalja az alábbi műveleteket: 
hulladékolajok regenerálása, ola-
jok újrafinomítása vagy más célra 
történő újrahasználata, oldószerek 
visszanyerése, regenerálása, fémek 
és fémvegyületek újrafeldolgozása, 
visszanyerése. Aminek az újrahasz-
nosítása nem lehetséges az hul-
ladékégetőben megsemmisítésre 
kerül – adott tájékoztatást a veszé-
lyes hulladékok további sorsáról a 
cégvezető.

KÖZEL NÉGY 

TONNA 

VESZÉLYES 

HULLADÉK 

GYŰLT ÖSSZE

BEJÁRÁS A 
VINCOTECH 
ÉPÍTKEZÉSÉN

Bővülő parkolóhelyek a Szent 
István úton
A városi kerékpárút építésével párhuzamosan Bicske Város Önkormány-
zata felülvizsgálta a Szent István út 7-29. szám előtti, közterületen lévő 
parkoló forgalmi rendjét és a parkolószám bővítésének lehetőségét. A 
döntés értelmében a parkoló átépül, s ezzel megnő a parkolóhelyek szá-
ma az érintett területen.
A szükséges tervezési és egyeztetési folyamatok után a parkoló átépíté-
se már meg is kezdődött. Megváltozott a ki- és behajtás rendje, a Szent 
István út 15. szám előtti behajtó megszűnt, az ott lévő zöldfelületű te-
relősziget elbontásra került, valamint a merőleges parkolók megfelelő 
használhatósága érdekében a párhuzamos parkolást tiltó táblákat he-
lyeztek ki. A változással egy behajtója lesz a parkolónak és két kihajtá-
si lehetősége. Az átépítés során megszűnt zöldfelületet és a kivitelezés 
során kivágott fát tavasszal pótolják.

Nyilvános munkaterület bejárást és tájékoztatót tartott 
október végén az érintett lakosok számára a Vincotech 
Hungária Kft., ahol megismerhették a projekt jelenle-
gi állását Gurmai Károly ügyvezetőtől és kollégáitól. A 
bejáráson részt vett Bálint Istvánné polgármester és 
Csörgöl Ákos alpolgármester is. A cégvezető elmondta, 
minden megtesznek annak érdekében, hogy a három-
szintes parkolóház és a 4000 négyzetméteres új gyár-
csarnok építésével járó kellemetlenségeket a lehető 
legkisebbre csökkentsék.

Bicske Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete október 17-én rendes, nyilvános 
ülést tartott, amelyen több napirendi pon-
tot tárgyalt és fontos döntéseket is hozott.
Elsősorban a város energiafelhasználásá-
val és a működési költségek csökkentésé-
vel foglalkoztak a képviselők. Ezek közül 
a lakosságot közvetlenül is érintő döntés, 
hogy a Bicskei Tanuszoda és a Fiatalok 
Háza ideiglenesen bezár, valamint a Bics-
kei Újság példányszámát átmenetileg 500 
darabra csökkentik.
A képviselők módosították az idei költség-
vetési rendeletet, főként azért, mert az ál-
lam kompenzálta az önkormányzatot a ki-
eső iparűzési adóbevétel miatt.
A testület döntést hozott arról is, hogy eláll 
az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
– Bicske Keleti Ipari Terület fejlesztése” el-
nevezésű projekt megvalósításától és a tá-
mogatási összeget visszautalja. Erre azért 
volt szükség, mert a támogatási összeg és 
a tényleges megvalósítás költségei között 
nagyságrendbeli különbség volt.
Pályázatot írtak ki a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető intézmény-
vezetői beosztás ellátására, mivel a jelen-
legi intézményvezető megbízása január 
végén lejár.

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK
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Mit szólt a kinevezéshez?

- Elődöm, Bottlik Zoltán családi okok 
miatti lemondása után kértek fel a po-
zícióra, ami jólesően ért. Hivatalosan 
augusztus 8-tól vezetem az iskolát. Na-
gyon örülök annak, hogy Zoltán velünk 
maradt, s erősíti a tanári kart, magyart 
tanít, osztályfőnök és a minőségirányí-
tást is felügyeli.

Intézményvezetőként mi az elsődleges 
célja?

- A Vajdában jelenleg csak szakképzés 
van, a gimnáziumi oktatás megszűnt. 
Kiemelt feladatomnak tartom a duális 
képzés és a felnőttoktatás megerősíté-
sét. Bicske egyre erősebb ipari 
központ, sok logisztikai cég 
elérhető távolságban van, és a 
városon belül is sok cég műkö-
dik. A gazdasági szereplők és a 
munkaerőpiaci törvény is ezt 
várja el tőlünk. Elsődleges cé-
lom a duális partnerek körének 
bővítése. A Tesco Akadémia a 
legerősebb szövetségesünk, 
kiemelt partnerünk még a DM 
és a CBA, de most fogunk a 
Spar központtal is tárgyalni.
További tervünk a Lidl Magyar-
ország Bt-vel is a kapcsolatot 
felvenni. 
Ebből is látszik, hogy a kereskedelem és 
a logisztika igen erős az intézményben.
Az informatikai oktatáshoz már nehe-
zebb partnereket találni, de itt is meg-
kezdődött a kapcsolatok kiépítése.
A Vincotech-kel tavaly tárgyaltunk, tech-
nikumi oktatást adna a leendő munka-
vállalóknak úgy, hogy a szakoktatót is 
biztosítaná hozzá.
A Magyarmet Finomöntöde Kft is Győri 
Imre vezetésével részt fog venni szak-
képzésünkben. 

A harmadik duális képzési lehetőség a 
rendészeti és közszolgálati szektor, ahol 
állami szereplőket kellene bevonni és a 
gyerekeknek sokrétű tudást szerezni az 
e-közigazgatás és a rendészeti feladatok 
területén. 
Bicskén jelenleg ebben az ágazatban az 
együttműködés a Bicskei Önkormány-
zati Tűzoltósággal a legerősebb. Polgár 
Viktor elnök mind oktatóként, mind kül-
ső partnerként is erős bázist jelent az 
oktatásunkban. Az elmúlt tanévben és 
most is erősödik a Bicskei Rendőrkapi-
tányság és a Fejér Megyei Rendőr -főka-
pitányság jelenléte. 
Toborzás, oktatás, vizsgafelkészítés te-
rén nyújtanak segítséget.

Említette a felnőttképzést. Ott milyen 
lehetőségek vannak?

- A hétvégi oktatás nagyon fontossá vált. 
Az új szakképzési törvény alapján a fel-
nőttoktatás iskolarendszerbe kerül át és 
államilag támogatott rendszerben való-
sul meg.  
Ez az életen át ívelő tanulásra ad lehe-
tőséget, mivel korhatár nélkül és tan-
díjmentesen kerül megvalósításra. A 
felnőttek részére így kettő képzés ingye-
nesen megszerezhető.

Az órák pénteken és szombaton lesznek, 
amit szeretnénk nagyon rugalmassá 
tenni, hiszen jórészt családos emberek 
járnak majd hozzánk, így például lesz le-
hetőség arra, hogy akár egy-egy napot 
online formában teljesítsenek.
Most pénzügyi-számviteli ügyintéző, ke-
reskedő-webáruházi technikus és logisz-
tikai technikus szakok indultak el. 
Az oktatók nem mindegyike saját, Bu-
dapestről és Székesfehérvárról is jönnek 
tapasztalt szakoktatók.
Fontos még megemlíteni, hogy felnőt-
toktatást rajtunk kívül a környéken senki 
nem kínál, legalább 30 kilométert kell 
utazni a legközelebbi képzésekig.

Nyugtasson meg, azért a nappali 
oktatás a fő profil még mindig!

- Ez nem is lehet kérdés! Minden év-
folyamunkon három osztály indul, 
egy informatikai és egy közszolgá-
lati, kereskedő(vegyes) technikumi, 
valamint egy kereskedelmi értéke-
sítő szakképző. Szeretném kihang-
súlyozni, hogy pontosan ugyanazt a 
képzést kapják meg a diákok, mint-
ha Székesfehérvárra, Tatabányára 
vagy Budapestre mennének. 
Úgy vélem, családias intézmény va-
gyunk, kis létszámú osztályok van-

nak, ami a tanulás szempontjából min-
denképpen előnyös. 
Ami még igen fontos, hogy a szakkép-
zésben tanuló gyerekek ösztöndíjat 
kapnak: az ágazati alapoktatásban két 
évig havi 8 ezer forintot, a szakképzőben 
egy évig havi 16 ezret. Utána átmennek 
a szakmai oktatásba, ahol munkaszer-
ződést kapnak a gyakorlatot biztosító 
cégtől és fizetést kapnak, akár havi nettó 
100-150 ezer forintot is. 
Belső gyakorlat esetén az állami ösztön-
díj innentől már tanulmányi eredmény-

hez kötött: egy 2-3-as átlagú tanuló to-
vábbra is nyolcezret kap, egy 3-4-es 25 
ezret, a 4-4,5-es 42 ezret, míg az efölötti 
átlaggal rendelkező havi 59 ezer forintot 
kap. Emellett a szakmai bizonyítvány 
megszerzésekor egyszeri juttatás is jár, 
ami 130-300 ezer forint között van.

Milyenek mostanában a vajdás hét-
köznapok, amelyek korábban legen-
dásak voltak?

- Azt hiszem, most sem panaszkodha-
tunk. Ma is igen színes és erős a diáké-
let, hiszen a középiskola meghatározó 
élményeket hoz az ember egész életére 
vonatkozóan. 
Vigyikán házaspárnak köszönhetően 
pályázatokon is úgy indulunk, hogy a 
diákok érdekei maximálisan érvényesül-
jenek. A 30 legjobb diákunk most volt 

Lengyelországban, de rendszeresek a 
filmforgatások, amit a tanulók szívesen 
vállalnak magukra. 
Idén harmadszor rendeztük meg a Futa-
Vajda futóversenyünket, amely mostan-
ra egész napos városi sportrendezvény-
nyé vált. 
Vilinovszki Irén tanárunk által alapított 
idegennyelvi versenyünk széles diákré-
tegnek ad a környéken 
lehetőséget felmérni a 
nyelvtudást változatos 
feladatokkal. 
Igyekszünk az eddiginél 
is jobban bekapcsolódni 
a város életébe, amihez a 
városvezetéstől minden 
támogatást megkapunk.
Az idei tanévünk kiemelt 
jelentőségű, jubileumi 
év, mivel az intézmény 70 

éves, amit rendezvényekkel ünneplünk 
meg. Az esemény Somos Ágnes tanárnő 
kiemelt közreműködésével valósul meg. 
Öregdiákokat hívunk vissza élménybe-
számolókra, fényképgyűjtés a múltról, 
kiállításszervezés.
Az iskolai alapítvánnyal karöltve pedig 
Vajda-estet szervezünk, erre tavasszal 
kerül majd sor.

Új vezető áll a kormányrúdnál a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikumában. 
Gyuricza Zsuzsanna augusztus óta vezeti az intézményt, mint igazgatói jogkörrel eljáró igazgató-
helyettes. Őt kérdeztük.

TOVÁBBI SIKEREK FELÉ VEZETNÉ 

A VAJDA JÁNOS TECHNIKUMOT

Bicske és környéke lakói szerencsés helyzetben vannak, mert egy épü-
letben, a Bicskei Egészségügyi Központban található az alapellátás és a 
szakellátás is, ám ez nem jelenti azt, hogy bármiféle szervezeti kapcso-
lat lenne a két önálló, egészségügyön belüli ellátásnak. Mindezt azért 
fontos időről időre hangsúlyozni, mert bármelyik páciensnek problé-
mája van egyik vagy másik ellátási formával, netán pozitív élménye-
it szeretné megosztani a vezetőséggel, azt a megfelelő helyen tegye.
Balogh Gyula a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy az alapellátáshoz tartozik a há-
ziorvosi szolgálat, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, a védőnők és a 
háziorvosi ügyelet. Ezek mindegyike kötelező alapfeladat az önkormány-
zatok számára, ennek megfelelően minden érintett az önkormányzattal 
van szerződésben. Ezzel szemben a szakorvosi ellátás önként vállalt és 
nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, így akadnak olyan vá-
rosok, amelyek átadták ezt a feladatot az államnak. Szerencsére Bicske 
nem ezek közé tartozik, hanem a Fejér Megyei Szent György Kórház-
tól 2004-ben átvéve a feladatot, saját maga működteti a szakellátást.
- A bicskei önkormányzat rendkívül jó gazdája a szakorvosi ellátásnak, 
minden anyagi és erkölcsi támogatást megad a zavartalan működéshez, 
így még jobban tudjuk szolgálni a 40 ezres közösség érdekeit. Persze, na-
gyon messziről indultunk 2004-ben, de mára eljutottunk odáig, hogy az 
épület egy része fel van újítva, a további részekre pedig kész terveink van-
nak és a kormány határozatban rögzítette, hogy amennyiben a gazdasági 

helyzet azt lehetővé teszi, teljesen megújul 
a létesítmény – hangsúlyozta Balogh Gyula.
Az ügyvezető kiemelte, ebben az épületben 
működik egymástól teljesen függetlenül min-
den alapellátási forma és a szakellátás is. Nincs 
közöttük szervezeti kapcsolat, de szakmai 
annál inkább: a betegutak kötik össze őket, 
például az alapellátásból beutalt páciens va-
lamely szakrendelésen kapja meg a szakellá-
tást, majd a vizsgálati eredmények ismereté-
ben visszakerül az őt beutaló szakemberhez.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 
ÉS SZAKELLÁTÁS NEM EGY ÉS 
UGYANAZ!
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H O G Y N E  M E R Ü L J Ö N  F E LE D É S B E  A 

BICSKEI FEHÉRHÍMZÉS

Mit lehet tudni a „Minden magyarok ruhája” projektről?

- Németh Hajnal Aurora, az Aurora FolkGlamour divatmárka 
megálmodója találta ki a projektet, amely arról szól, hogy ösz-
szefogással létrehozzon egy olyan ruhakölteményt, amin a tel-
jes magyar hímzéskultúrát felvonultatja. Elgondolása szerint 
ez a ruha nemcsak egy két lábon járó viselettörténet lesz, ha-
nem összeköti a magyarságot a világban, hiszen a határokon 
túli területekről is érkeznek hímzések a ruhára. Mivel a magyar 
motívumkincs és viseletkultúra nagyon sokféle anyagot, min-
tát és színt használ, ezért a kompozíció megalkotásánál a har-
monikus összhatás elérése érdekében valamilyen egységes-
ségre kellett törekedni. Így esett a választás a fekete bársony 
alapra, amin mindegyik hímzés – függetlenül az eredeti színé-
től – napsárga, bordó, rózsaszín és piros színben tündöklik.

Hogyan talált rá a kezdeményezésre?

- Egészen véletlenül csöppentem bele. Jelenleg az ELTE kul-
turális örökség tanulmányok – múzeumi kurátor specializáció 
MA szak végzős diákja vagyok. Szakdolgozatomban a magyar 
nemzeti karaktert kifejező díszítőtechnikák megjelenési for-
máit vizsgálom a 21. századi divatiparban, UNESCO szellemi 
kulturális örökség jó gyakorlat modelleket keresve. Ehhez ki-
választottam olyan, jelenleg is a piacon lévő divatmárkákat, 
amik különböző elvi és technológiai utakat választva nyúlnak 
a hagyományos textilkultúránk díszítményeihez. A kiválasztott 
márkák tervezőivel személyes interjúkat készítettem – így ta-
lálkoztam Aurorával, aki beavatott a jelenleg folyó projektbe.

Honnan jött a gondolat, hogy a bicskei fehérhímzésnek is 
helye van a ruhakölteményen?

- Egy éve költöztem Bicskére, és a textilek iránti rajongásom 
és az iskolai tanulmányaim kapcsán hamar rátaláltam a Fejér 
megyei értéktár egyetlen textiles elemére, a bicskei fehérhím-
zésre. Nagy lelkesedéssel felkerestem Szebényi Éva nénit, aki 
megmutatta nekem a könyvét és sok-sok gyönyörű, hímzett 
terítőjét. Azt is elmondta, hogy a bicskei fiatalok sajnos nem is 
ismerik ezt a hímzést, és nincs senki, akinek továbbadhatná a 
tudását. Akkor eldöntöttem, hogy nem hagyom elveszni ezt az 
értéket, kerestem az alkalmat, hogyan lehetne felkarolni. Ami-
kor Aurora megkérdezte, hogy nincs-e kedvem csatlakozni a 
projekthez, azonnal a bicskei fehérhímzésre gondoltam – saj-
nos nem fehérrel hímezve, hanem a megadott színkóddal.

Pontosan hol fog elhelyezkedni a ruhán és milyen motívum 
lesz?

- Mivel a projekt vége felé kapcsolódtam csak be, ezért a ruha 
szoknyájának a hátulján kaphat már csak helyet a bicskei hím-
zés. Nagyjából húszcentis átmérőjű kört kaptam, hogy abba 
készítsem el a mintát. Mivel a bicskei hímzés szellősebb, ki-
sebb és letisztultabb egységekből álló, a polgári ízlésvilágnak 
jobban megfelelő mintakinccsel rendelkezik, ezért én sem 
akartam ezt a kört túlzsúfolni. Egy, személy szerint nekem a 
legjobban tetsző mintát választottam ki a gyűjtésből, amit kis-
sé felnagyítva helyeztem el a körben. Ami kicsit fájó pont volt, 
hogy színessé kellett tenni az eredetileg fehér hímzést, mert 
az volt a tervező kérése, hogy mindenképpen jelenjen meg a 
kiválasztott négy szín. Ennek ellenére igyekeztem megőrizni a 
minta letisztultságát.

Mikorra készül el és hol lesz látható a ruha?

- A terv az volt, hogy az államalapítás ünnepére, augusztus 
20-ára készül el, amit nem kiállítva lehet majd megcsodálni, 
hanem a divattervező maga fogja hordani. Részben sikerült az 
ünnepre elkészíteni, de azóta is folyton bővül újabb hímzések-
kel. Aurora úgy tervezi, hogy minden jelentős magyar ünne-
pen viselni fogja, és ezzel népszerűsíti közös örökségünket.

A Fejér megyei értéktár megbecsült tagja, múltunk értékes lenyomata a bicskei fehérhímzés, amely-
nek fennmaradása kérdéses. Ezen szeretne változtatni Balássy-Berezvai Szénia, aki „feltette” a bics-
kei fehérhímzést a teljes magyar hímzéskultúrát felvonultató „Minden magyarok ruhájára”, illetve 
divattáborban ismertetné meg a fiatalokat e ritka kultúrkinccsel.

Van esetleg tervben újabb projekt, amiben a bicskei fehérhím-
zés meg tudna mutatkozni?

- Igen, nagyon örülnék neki, ha ez a hímzés nagyobb figyelmet 
kaphatna a közeljövőben, főleg a fiatalok körében. Szintén egy 
iskolai feladat kapcsán kellett kidolgoznom egy örökséghez 
kapcsolódó nagyobb projektet. A bicskei fehérhímzés köré gon-
doltam ki egy teljes hetes divattábort általános- és középiskolás 
korosztály számára, melyben lehetőségük lenne a fehérhímzéses 
mintakincs újragondolására, feldolgozására, a saját ízlésviláguk-
hoz és ruhatárukhoz alakítására. Remélem egyszer meg fog va-
lósulni ez a tábor! A másik lehetőség, ami nagyon foglalkoztat, 
hogy a következő Hungarikum pályázat divatszekciójára egy 
bicskei fehérhímzéses ruhakollekcióval nevezzek, így megtörtén-
ne a hímzésnek a ruhára való adaptálása. Ennek lehetőségeivel 
egyébként már elkezdtem kísérletezni, egy nagyon különleges 
terítő-patchwork jellegű szett megalkotásával.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői kam-
puszán adták át a Magyarország Legszebb Konyhakert-
je idei országos díjait. Tíz éves a program, s ezen idő alatt 
nyolc ország, 800 városából több mint 100 ezer résztve-
vő vett részt a versengésen, ebből sok bicskei kertművelő is. 
Idén Kutrik Jánosné képviselte Bicskét és díjat hozott haza.
A díjátadón Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtit-
kár azt kérte a kertművelőktől, hogy továbbra is járjanak elől jó pél-
dával, mert ugyan a legújabb generációk már sokkal inkább a virtu-
ális térben művelnek csak kerteket, de eljön az az idő, amikor a valódi 
kertekre irányul a figyelmük és akkor szükség lesz a jó példákra.
Sári Kovács Szilvia programigazgató, ötletgazda arról beszélt, 
hogy a tíz év alatt nem volt még olyan nehéz éve a kertművelők-
nek, mint idén, főként a nyári szárazság és meleg miatt. Úgy vél-
te, a nagy kihívás ellenére a kerttulajdonosok csodákat alkottak. 
Az idei tematika a környezettudatos kertművelés volt, s ennek is 
eleget tudtak tenni, hiszen esővizet gyűjtöttek, komposztáltak, 
talajt takartak, bio módszerekkel gazdálkodtak. Jelezte, hogy 
81 településről 150 kertet neveztek országos díjra és 31 telepü-
lés 35 kertje kapott országos díjat, közöttük Kutrik Jánosné is.
- Egy 400 négyzetméteres kertet művelünk együtt a párommal. 
Igyekszünk növénytársítás és védőnövények használata mellett 
bio módszerekkel termeszteni. Nagyon fontos, hogy az unokáink 
ismerjék a konyhakerti növényeket és tudják, mit eszünk. Idén 
a legnagyobb sikere a paszternáknak, a futóbabnak és a papri-
kának volt. A nagy szárazság és meleg próbára tett bennünket, 

ezért próbáltunk árnyékolni, amire úgy tűnik, a 
jövőben is szükség lesz. Öntöznünk kellett min-
den nap, ezt felfogott csapadékvízzel és kútvízzel 
oldottuk meg – mesélte a normál kategóriában 
kapott díj átvételét követően Kutrik Jánosné.
Bálint Istvánné polgármester büszkeség-
nek nevezte, hogy idén is országos elisme-
rést kapott egy bicskei konyhakert. Emlékez-
tetett rá, hogy 10 éve csatlakozott Bicske a 
programhoz. Az önkormányzat minden év-
ben forrást biztosít erre, a bíráló bizottság Lo-
vasné Báder Katalin vezetésével pedig lelkiisme-
retesen végig járva a kerteket, dönt a jelöltekről.

LEGSZEBB KONYHAKERTEK 
- ORSZÁGOS DÍJAT KAPOTT 
KUTRIK JÁNOSNÉ
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- Tevékenységünk igen sokrétű, min-
denre kiterjed, ami a gyermek születé-
sétől kezdődően a fejlődésüket előse-
gítheti, akár egészen a tanulmányaik 
befejezéséig, sőt bizonyos esetekben 
azt követően is. A jogszabály előírja, 
hogy minden megyében kell lennie 
pedagógiai szakszolgálatnak, valamint 
minden járásban kell lennie pedagógiai 
szakszolgálat tagintézményének, ahol 
valamennyi szakszolgálati feladatot 
biztosítanak. A bicskei járásban mi lát-
juk el ezeket a feladatokat. Honlapun-
kon lehet tájékozódni tevékenységünk-
ről: www.fejermepsz.hu

Mivel foglalkoznak pontosan?

A jogszabály által előírt valamennyi 
feladatot ellátjuk, ezek közül az egyik a 
járási szakértői bizottsági tevékenység. 
Ennek keretében vizsgáljuk a gyerekek/
tanulók tanulási nehézségeit, megál-
lapítjuk vagy kizárjuk a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségeket 
(BTMN), illetve, ha felmerül a sajátos 
nevelési igény (SNI) gyanúja, az érin-
tetteket tovább küldjük a megyei szak-
értői bizottsághoz. Az iskolaérettségi 
vizsgálatok tekintetében nemrég jog-
szabály-változás történt, ilyen vizsgála-
tokat már csak az Oktatási Hivatal kiren-
delése alapján végezhetünk.
A legszerteágazóbb feladatkörünk a 
nevelési tanácsadás, melynek keretein 
belül gyógypedagógusaink, fejlesztő-
pedagógusaink és pszichológusaink 
egészen a csecsemőkortól a középis-
kolai tanulmányok befejezéséig nyúj-
tanak szakszerű segítséget a hozzánk 
érkezőknek. Fontos kiemelni, hogy 
intézményünk ellátásainak igénybevé-
tele ingyenes, hisz a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ fenntartásában 
működünk. Nevelési tanácsadás kere-

tében zajlik a csecsemők/kisgyermekek 
szűrése, tanácsadás a szülők számára, 
pszichológiai és gyógypedagógiai ta-
nácsadás, kognitív és mozgásfejlesztő 
csoportok, pszichoterápiák. A nevelési 
tanácsadás igénybevételéhez egy, a 
honlapunkról letölthető nyomtatvány 
kitöltésével lehet jelentkezni. 
Kiemelt feladatunk a korai fejlesztés, 
amelyre mozgásproblémák, értelmi 
fejlődés elmaradása, megkésett be-
szédfejlődés, viselkedészavar, hallás-, 
látásprobléma, esetleg szobatisztaság-
gal, alvással, táplálkozással kapcsolatos 
gondok esetén lehet szükség. Hangsú-
lyoznám, hogy ilyen problémák esetén 
nagy segítség a szülőknek, hogy nem 
kell a lakhelyüktől nagy távolságokra 
utazni minden egyes alkalommal, hi-
szen nagyon sok mindenben tudjuk 
őket segíteni a kiváló szakembereink-
nek köszönhetően.
Bálint Istvánné polgármester asszony 
nemrégiben felkereste intézményün-
ket, közösen tudtunk gondolkodni 
nagyon fontos kérdésekről. Egyre nö-
vekszik azoknak a gyermekeknek a szá-

ma, akik olyan súlyos nehézségekkel 
küzdenek, hogy az óvodai életet nem 
tudják elkezdeni a többségi óvodák-
ban integrált keretek között, így a lak-
helyüktől távol tudnak csak speciális 
intézménybe kerülni. Hatalmas szükség 
lenne egy olyan speciális, gyógypeda-
gógiai óvodai csoport elindítására, ahol 
ezen gyermekek szakszerű nevelése 
megoldott lenne itt helyben. Ez óriási 
könnyebbség lehetne szülőknek, gyer-
mekeknek egyaránt.
Foglalkozunk tehetség azonosítással is, 
a kiemelten tehetséges gyerekek gon-
dozása a legújabb feladatunk, amely 
szintén egy komplex pszichológiai/pe-
dagógiai vizsgálat, mely több alkalmat 
is jelenthet. A tehetségazonosítással 
foglalkozó kollégánk kapcsolatban áll 
különböző tehetségpontokkal, orszá-
gos szervezetekkel, így tanácsadással, 
javaslatokkal segítheti a tehetséges 
gyermek útját. 
A logopédiai ellátás is feladataink közé 
tartozik. A logopédiai szűrések 3 és 5 
éves óvodás gyermekek esetében kö-
telezőek. A szűrések alapján a logopé-

KÖZÉPPONTBAN A GYERMEK

A gyermek fejlődése a legfontosabb, semmi más nem számít! – ez akár a Fejér Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményének jelmondata is lehetne, hiszen az ott dolgozók szeme 
előtt valóban csak az lebeg, hogy minden gyermek - születésétől fogva - a számára legmegfele-
lőbb fejlesztést kapja. Az intézmény 2018-ban költözött jelenlegi telephelyére, a Kisfaludy utca 
50. szám alá, ahol Kaliczáné Szalai Katalin igazgatóval beszélgettünk.

dus kompetenciája eldönteni az ellátás 
szükségességét. A logopédiai terápiák 
az óvodákban zajlanak, logopédusa-
ink a helyszínre utaznak. Előfordulhat, 
hogy kisiskolás korban is szükség van 
a segítségre, azt már telephelyünkön, 
ambuláns formában kaphatják meg az 
érintettek. Tavaly közel 400 gyereknek 
volt szüksége logopédiai ellátásra, a rá-
szoruló gyermekek létszáma évről-évre 
emelkedik. Mi is keressük az okokat, 
melyek bizonyára összetettek, de vé-
leményünk szerint sajnos igen nagy 
szerepe van ebben a korán kezdett 
„kütyüzésnek”, a képernyő előtt töltött 
sok időnek, a beszéd, a mesehallgatás 
háttérbe szorulásának.

Ekkora gondokat okoz a sok kütyü 
a gyerekek fejlődésében?

- Sajnos, igen. A „kütyüzés” nem csak 
beszédproblémákat, tanulási problé-
mákat, figyelmi nehézségeket okozhat, 
hanem bizony mozgásszervi elváltozá-
sokat is. Eddig a gyógytestnevelésről 
még nem esett szó, pedig ez is a mi 
feladatkörünk. Gyermekek tömegei-

nek van szüksége gyógytestnevelésre, 
amelynek egyik oka lehet, hogy egész 
kis kortól nem mozognak eleget a gye-
rekek, csak ülnek, kezükben a telefon-
nal, tablettel. Járási szinten nagyon sok, 
közel 700 gyerek van a látókörünkben, 
főként ortopédiai problémákkal, ha-
nyag tartással, elhízással, gerincferdü-
léssel.

És a felnőttek? Velük is foglalkoz-
nak?

- Igen, egy ideje a felnőttek szakértői 
vizsgálatával is foglalkozunk. Ezekre 
a vizsgálatokra akkor kerülhet sor, ha 
például valaki felnőtt korban készülne 
az érettségire, de eddig feltáratlan ne-
hézségek miatt nem képes a nyelvtanu-
lásra, vagy éppen súlyos számolási ne-
hézségekkel küzd. Az is előfordul, hogy 
a diploma megszerzése a nyelvvizsga 
hiánya miatt nem sikerül, és a sikerte-
lenség mögött nem a „lustaság”, hanem 
feltáratlan tanulási zavar áll. 
- Mit tanácsol az érintett szülőknek, 
akiknek a gyereke segítségre szorul?
- Legfőképpen azt, hogy ne tekintsék 

az SNI és a BTMN státuszt megbélyeg-
zésnek. Gyermekük szakszerű, mielőbbi 
fejlesztése a lényeg, az, hogy ezt minél 
korábban megkapják. Az óvodai élet 
megkezdése előtt korai fejlesztés/ko-
rai nevelési tanácsadás keretein belül 
tőlünk, később a mi javaslataink alap-
ján az óvodában/iskolában. Ne félje-
nek a szülők, ha gyermekeikkel fel kell, 
hogy keressenek bennünket, hisz minél 
hamarabb kiderül a probléma, annál 
hamarabb lehet rajta segíteni, és ez a 
lényeg! Közel harminc elkötelezett, ki-
váló szaktudású, országszerte elismert 
kollégával azon dolgozunk, hogy a 
gyermekek minél hamarabb olyan se-
gítséget kaphassanak, mely által az éle-
tük könnyebb lehet. Az általunk ellátott 
terület igen nagy, tanévenként közel 
2000 gyermek kerül látóterünkbe, ezért 
előfordul, hogy bizonyos területeken a 
hozzánk jelentkezők várólistára kerül-
nek, de büszkén mondhatjuk, hogy a 
kollégák elköteleződésének köszönhe-
tően ezek a várólisták nem olyan hosz-
szúak, korai fejlesztés esetén gyakorla-
tilag nincs is.

Tök nem maradt érintetlen, agyagcserép nem maradt befestetlen - októ-
ber végén és november elején több alkalommal is rendezett kézműves 
napokat a Petőfi Művelődési Központ.
Október 29-én Halloween közeledtével a tökfaragás volt a középpontban. 
A családi délutánon szülők és gyerekek közösen készítették el a világító 

tököket, amelyek aztán a lakást, házat, 
udvart díszítették és űzték el a szelleme-
ket. Akadtak olyanok, akik ki is festették 
a tököket, volt, aki csak faragott, és né-
hányan apró kézműves boszorkát is ké-
szítettek.
Mivel őszi szünetet nem minden iskolá-
ban tartottak, de ahol igen, ott az érin-
tett szülőknek segítséget jelentett az 
őszi kézműves játszóház, így november 
4-5-én délelőtt a művelődési házba várták a gyerekeket. Mindkét foglalkozáson őszi 
dekorációt készítettek többféle technikával: festés, vágás, ragasztás, papírmunka volt 
napirenden, a kifestett agyagcserepekbe papírból kivágott és aztán megfestett levél-
kék kerültek. Emellett a résztvevők ellátogattak a városi könyvtárba is, emellett voltak 
játszótéren, így aztán gyorsan elszaladt ez a két délelőtt.

KÉZMŰVES NAPOK AZ ŐSZI SZÜNETBEN
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Európai uniós forrás igénybevételével, 
a „Helyi identitás növelése Bicskén” 
című projekt keretében november 
8-10. között háromnapos külföldi ta-
nulmányutat szervezett az önkormány-
zat Tusnádfürdőre. Bicske és Tusnádfür-
dő testvérvárosi kapcsolata több éves 
múltra tekint vissza, amely a mostani 
látogatással még inkább elmélyült.
A delegáció - Bálint Istvánné polgár-
mester vezetésével - a közösségfejlesz-
tési folyamatokban érintett intézmény-
vezetőkkel, pedagógusokkal utazott el 
Tusnádfürdőre, ahol a helyi óvodában, 
majd a Jókai Mór Általános Iskolában 
tettek látogatást. A tanulmányút során 
meglátogatták az ottani polgármesteri 
hivatalt is, bepillantva annak működé-
sébe, megismerve az alkalmazott jó-
gyakorlatokat.

TANULMÁNYÚT TUSNÁDFÜRDŐRE

A Dankó Rádió méltán népszerű uta-
zó koncertsorozata, a Dankó Klub 
idei utolsó állomásaként Bicskére, a 
Petőfi Művelődési Központba érke-
zett. Fergeteges hangulat uralkodott 
a zsúfolásig telt színházteremben, 
köszönhetően Budai Beatrixnek, a 
rádiócsatorna szerkesztő-műsorve-
zetőjének, a rendezvény háziasszo-
nyának, és a fellépőknek, Madarász 
Katalinnak, Dániel Gábornak, Kolos-
tyák Gyulának, valamint Berki Péter 
és zenekarának. A közönség rendkí-
vül hálás volt azért, hogy személye-
sen láthatta és hallhatta a rádióból 
jól ismert kedvenceit, amit csak fo-
kozott az élőzene varázsa és a közös 
éneklés lehetősége.

CSENDÜLT A NÓTA, 

SZÁLLT A MUZSIKA

Búcsúzunk Komon Lászlótól
Komon László 1925-ben, földet szerető, gazdálkodó család legidősebb gyermekeként Mányon született. Édesapjuk a II. 
világháború által elhunyt, édesanyjuk áldozatos szeretettel, özvegyen nevelte fel a 3 gyermeket.
Középiskolába Székesfehérvárra került, majd az akkori Marx Károly Közgazdasági Egyetemen (ma: Corvinus) szerezte 
meg diplomáját. Diákként is segített, részt vett az otthoni munkákban, egyetemistaként a nyári szünetben, aratáskor a 
cséplőgép mellett vette ki részét.
Tanulmányai befejezése után rövidebb időre Székesfehérvárra került, majd nyugdíjas koráig évtizedekig dolgozott a haj-
dani Fa- és Építőip. Szolgáltató Kisipari Szövetkezetben (KTSZ) könyvelőként-főkönyvelőként. Munkatársai, jól ismerői a 
munkát szerető-tisztelő, józan életű, precíz, becsületes emberként tartották számon.
Családalapítást tervezett, még nőtlenként spórolva telket vásárolt, s kölcsönnel kertes házat épített Bicskén. Feleségével 
két leánygyermeket neveltek fel (Erika, Ágnes). Hűséges férjként és apaként egyaránt lehetett rá számítani. A család most 
decemberben ünnepelte volna az 54. házassági évfordulót.
A rendszerváltozás után önkormányzati képviselőként is tevékenykedett.
Szociális érzékenységénél fogva elfogadta a cigány kuratóriumi elnöki megbízást is. A kuratórium felülbírálta a problémás lakásokra benyújtott 
kérelmeket, ezek elbírálására-ellenőrzésére végig járták a házakat. Ezt 10 évig végezte társadalmi munkában. Ez után kapta meg a Bicskéért 
Emlékérmet.
Mindvégig, súlyos betegségéig a közélet, a kultúra iránt érdeklődő, - feleségével együtt – színházlátogatások, ünnepélyek, kiállítások állandó 
résztvevőjeként ismerték.
Vallását gyakorló, jó reformátusként „Isten-haza-család” tisztelőjeként élte életét.
Amíg tudta, művelte a kertet is, aktív volt. Időskorának nagy örömforrást jelentett a két unoka: Fannika és Áronka.
Kegyelem Istentől, a sorstól, hogy 2022. október 2-án otthonában, szerettei körében hunyt el.
A család mindent köszön az ápolásban segítő rokonoknak, a családsegítőknek, a segítőkészségét felajánlóknak, s a sok őszinte részvétet!

Látványos, szellemes, ötletekkel teli és 
magával ragadó alkotásokat mutatott 
meg a közönségnek a tősgyökeres bics-
kei családban felnőtt Scháden János, aki 
mások által kidobott fém tárgyakból, al-
katrészekből készít szobrokat, így keltve 
életre a különböző fémhulladékokat. A 
Petőfi Művelődési Központ aulájában 
megnyílt kamarakiállításra a harminc-
négy esztendős művész jónéhány, szok-
ványosnak egyáltalán nem nevezhető 
szobrot hozott el, hiszen különféle lám-
pások, huszár sakkfigura, darumadár, 
Petőfi-alak, vasvirágok, vasbogarak, de 
még fapallóra készült festmény is látható 
a tárlaton.

ÉLETRE KELT 
FÉMHULLADÉKOK

CSERVENKA MIHÁLY 
BETÖLTÖTTE A KILENCVENET

Cservenka Mihály, egykori önkor-
mányzati képviselőt otthonában 
köszöntötte Bálint Istvánné polgár-
mester abból az alkalomból, hogy 
betöltötte a 90. születésnapját. Az 
ünnepelt mesélt életéről és aktív 
mindennapjairól.

Kérem, meséljen röviden a fiatalko-
ráról!
- Nagyon viharos volt az életemnek 
ezen szakasza. Kunszentmártonban 
születtem, de Cibakházán éltem, a 8 
általánost is ott végeztem el. Szüleim 
a református egyház földjét bérelték. 
Jött a második világháború, édesapá-
mat besorozták. Délvidék visszafog-
lalásánál is ott volt, aztán kikerült az 
orosz frontra, ahol 1943 januárjában, a 
Don-kanyarban fogságba esett. Utána 
még három hónapig élt, majd meg-
halt. Félárván maradtunk húgommal 
együtt, ezért szó sem lehetett tovább-
tanulásról, örültünk, hogy élünk. Ne-
kem kellett átvennem a háztájit is.

Miként került Bicskére?
- Kalandos úton. 1950-ben a volt 
hangya szövetkezetből földműves 
szövetkezet lett Cibakházán is, s az 
igazgatóság megkeresett, nem len-
nék-e a könyvelőjük. Egyáltalán nem 
értettem hozzá, de elvállaltam. Elmen-
tem egy tanfolyamra, beletanultam 
és elkezdtem dolgozni. 1952-től két 
év sorkatonai szolgálat következett, 
majd a leszerelés után egy ismerősöm 
révén Jánoshidán helyezkedtem el. 

Onnan Jászberénybe kerültem, ahol 
a szövetkezetek járási központjának 
nagykereskedelmi vállalatánál lettem 
főkönyvelő 1956 áprilisában. Jött a for-
radalom, amiben részt vettem, ezért 
1957 februárjában azonnali hatállyal 
elbocsátottak. Elhelyezkedtem más-
hol, de két hónap múlva letartóztattak 
és visszavittek Jászberénybe, ahol két 
hónapot voltam előzetesben. A vád az 
volt ellenem, hogy gyilkosoknak ne-
veztem a szovjet katonákat, amit nem 
is tagadtam, hisz mérgemben tény-
leg ezt mondtam. 1959-ben született 
meg a fiúnk, Csaba. Abára kerültünk, 
de a múltam miatt onnan is elbo-
csátottak, így Alcsútdobozon lettem 
könyvelő. 1962-ben kerültem a bicskei 
járási ÁFÉSZ-hez. Először számviteli 
osztályvezető voltam, majd 1967-től 
nyugdíjazásomig, 25 éven át főköny-
velő. Mivel gyerekként nem tudtam 
továbbtanulni, könyvelői képesítésem 
nem volt, ezért előbb elvégeztem a 
közgazdasági technikumot Székesfe-
hérváron, majd a mérlegképes köny-
velői oklevelet is megszereztem.

Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
- Készültem a nyugdíjra, fárasztó volt 
a munkával töltött 42 év. Főkönyvelő-
ként nem akkor mentem szabadságra, 
amikor akartam, hiszen negyedévente 
zárás és mérlegkészítés volt, így a ket-
tő között volt rá lehetőség. Feleségem 
nem hitte el, hogy nem fogok bemen-
ni a munkahelyemre, de megálltam. 
Nem is vállaltam utána semmilyen 
munkát. Kertészkedem, olvasok. Saj-
nos, feleségem 13 éve meghalt. Utá-
na több helyről hozták az ebédet, de 
igazán egyik sem ízlett, ezért 5-6 sza-
kácskönyv segítségével megtanultam 
főzni. Azóta magamra főzök. Általában 
kétnaponta főzök és két hétre előre 
készítek menüsort, hogy változatos le-
gyen az étkezés. Egyébként, valamikor 
kertész szerettem volna lenni, de az 
élet máshogy rendelte. Most kiélem 
ezt a szenvedélyemet. Új dolgokkal is 
próbálkozom, még akkor is, ha semmi 
haszon nincs belőle, mert kíváncsi va-
gyok, hogy viselkednek a növények.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendé-
szettudományi kar tanulói látogattak el 
október 29-én a Bicskei Rendőrkapitány-
ságra. A településbiztonsági menedzser 
szak diákjainak Major Róbert ezredes és 
Kovács Sándor ezredes, a közszolgálati 
egyetem oktatói tartottak kihelyezett 
oktatási napot.
Az órák végeztével Bálint Istvánné a te-
lepülés polgármestere és Balázs Sándor 
alezredes, a Bicskei Rendőrkapitányság 
vezetője tartott kerekasztal megbeszé-
lést a jelenlevőknek, amelyen részt vett 
Pató Ferenc a Bicskei Polgárőrség, és Kiss 
József a Felcsúti Polgárőrség vezetője is.

NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI 

EGYETEM LÁTOGATÁSA



  

Hozzávalók 4 személyre:

- 4 db kacsacomb
- 10 gerezd fokhagyma
- 25 dkg kacsazsír
- 4 db alma
- 4 db fahéjrúd, só, 10 dkg méz

A püréhez:
- 1 kg burgonya
- 10 dkg vaj
- 2 dl tej
- 20 dkg vargánya
- olaj, só, bors

Elkészítése:

1. A kacsacombokat megsózzuk, a héjas 
fokhagymagerezdekkel, 2 dl vízzel és zsír-
ral együtt tepsibe tesszük. Fedővel vagy 
alufóliával lefedve, 1,5 óra alatt, 170 fo-
kon puhára pároljuk, leöntjük róla a zsírt. 
Leszűrve, hűtőbe téve kenyérre kenhet-
jük. 
2. A kacsacombokhoz rakjuk a fahéjat, a 
kicsumázott, cikkekre vágott almát, és 
meglocsoljuk mézzel. 190 fokos sütőbe 
visszatéve, 25 perc alatt fólia nélkül készre 
sütjük.
3. A püréhez a burgonyát meghámozzuk, 
kockákra vágjuk, lobogó sós vízben meg-
főzzük, majd leszűrjük. Áttörjük a vajjal és 
a tejjel, ha szükséges, sózzuk, borsozzuk. 
A vargányát kockákra vágjuk, kevés ola-
jon megpirítjuk, végül a püréhez keverjük. 
Nagyon finom lesz, ha a burgonyapürébe 
belekeverjük a héjából kinyomott sült 
fokhagymát is.

Jó étvágyat kíván Báder Kati!

MÉZES ALMÁVAL SÜLT 
KACSACOMB VARGÁNYÁS 
BURGONYAPÜRÉVEL

Recept 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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Hatóság által a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Olvasószerkesztő: Benedek Eszter. Fotók: Adravecz Tamás, Druzsin László, 
Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Kft.  Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464., benedek.eszter@bicske.hu

Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető 
előtt 2022. október hónapban megkötött házasságukról: Radovics Imre Péter és Boros 
Ágnes Magdolna (10.08.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2022. szeptember, október és november hónapban 
született gyermekek: Kiripolszki Gréta (09.20.), Gazda Boglárka (09.24.), 
Németh Lujza (10.08.), Szopkó-Fehér Zente (10.10.), Jaklin Kincső Jázmin 
(10.17.), Gudics Janka (10.25.), Dombi Marcell (11.03.) .

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com


