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hős forradalmároknak 
köszönhető mai szuve-
renitásunk, Mansfeld 
Péternek, Wittner Má-
riának, Szabó Ilonának 
és társaiknak, akik sok 
esetben névtelenek 
maradtak. Bicskén 
Kutrik Józsefnek, Vértes 
Vilmosnak, Tóth Gézá-
nak, Kornély Ferenc-
nek, Tálos Gézának, 
Börcs Jenőnek, Andrási 
Lászlónak és még so-
rolhatnánk. Büszkék 
lehetnek hőseikre a 
bicskeiek, mivel 1956-
ban fontos szerepet ját-
szottak a forradalom és 
szabadságharc esemé-
nyeiben, nyíltan kiálltak 
mellette, támogatták a 
magyar törekvéseket – 
hangsúlyozta Szarvas 
Szilveszter.
Az újságíró rámutatott, 
ma már tudjuk, hogy győztünk. Ennek 
ára háromezer hősi halott, 230 kivég-
zett, több tízezer bebörtönzött, 200 
ezer elmenekült honfitársunk volt, ők 

biztosították Magyarország megma-
radását. Úgy vélte, 1956 a szabadság 
lángja, amellyel ma is dolgunk van: 65 
év telt el azóta, de a sebek ma sem gyó-
gyulnak, mert nincs konszenzus 1956-
ról úgy, mint van Szent Istvánról vagy 
1848/49-ről.
Szarvas Szilveszter szerint a forradalmat 
vérbe fojtók leszármazottai vissza akar-
nak térni a hatalomba, amit nem lehet 
megengedni. Kiemelte, hogy a 65 évvel 
ezelőtt elkezdett forradalom még nem 
ért véget, ma is védeni kell nemzeti szu-
verenitásunkat, csak most nem a Szov-
jetuniótól, hanem az Európai Uniótól és 
annak hazai helytartóitól, akik zászló-
jukra tűzték a nemzetállamok eltörlé-
sét, ami nekünk szent. Vad liberalizmus 
mentén próbálják eltörölni a nemzete-
ket, ami nem jobb, mint a Szovjetunió 
volt, csak más az ideológia.
Az újságíró beszédét követően Bálint 
Istvánné polgármester és Csörgöl Ákos 

Az emelkedett hangulatot a Szent Lász-
ló Általános Iskola 8. osztályos tanuló-
inak műsora alapozta meg, a fiatalok 
mind látványban, mind tartalomban 
tökéletesen idézték meg 56 szellemi-
ségét, ahogy azt felkészítő tanáraik, Lo-
vasné Báder Katalin, Madarász Katalin 
és Hetényi Tamás kérték tőlük.
Az ünnepi beszédet Szarvas Szilvesz-
ter a Pesti Srácok újságírója mondta. 
Kiemelte: olyan városban lehet, amely 
1956-ban aktív részese és támogatója 
volt az eseményeknek, amikor egy nép 
fellázadt a terror, a diktatúra, az elnyo-
más, az idegen megszállás, a szabad-
ságnélküliség, a politikai indíttatású 
gyilkosságok ellen.
- Köszönet és főhajtás jár azoknak, akik 
megharcoltak hazánk függetlenségé-
ért. Azoknak a bátor pesti srácoknak és 
lányoknak, és persze a bicskei hősöknek, 
akik nélkül ma nincs szabadság, nincs 
1989, nincs az első demokratikus parla-
menti választás 1990-ben, egyáltalán, 
nincs rendszerváltás sem. Hősök voltak, 
hiszen fegyvert fogtak a megszállók el-
len, a szovjet elnyomás ellen, amelynek 
szorításában félő volt, hogy szétporlad 
a magyarság, odaveszik ezeréves tör-
ténelmünk a magyar jövővel együtt. A 

BICSKEI HŐSÖK NÉLKÜL MA NINCS SZABADSÁG

Méltó módon emlékezett Bicske a hőseire a Fiatalok Házában, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
65. évfordulóján, október 23-án. Négyen kaptak városi elismerést e jeles nap alkalmából.



A megnövekedett esetszámok miatt már itthon 
is korlátozások léptek életbe, a fertőzések szá-
ma napról napra nő és egyre többen kerülnek 
kórházba. A koronavírus-járvány most elsősor-
ban az oltatlanokat veszélyezteti. Gyorsan ter-
jed, súlyos tünetekkel és szövődményekkel jár 
és egyre több gyermek kapja el az úgynevezett 
delta variánst. A törvény felhatalmazást ad a 
polgármesterek számára, hogy saját belátásuk 
szerint döntsenek, az önkormányzati intézmé-
nyek dolgozóinak előírják-e a kötelező oltást. Én 
arra az elhatározásra jutottam, hogy az egyéni 
felelősség alapján, mindenki maga döntse el, 
hogy kéri-e a vírus elleni vakcinát. Ha körül né-
zünk Európában és a világban, azt látjuk, hogy a 
helyzet egyre rosszabb, a negyedik hullám már 
mindenhova elért, ezért azt javaslom, hogy aki 
még nem tette, fontolja meg az oltást, aki az első 
kettőt már megkapta, jelentkezzen a ráerősítő 
harmadik vakcináért. Én magam is ezt teszem, 
rövidesen beoltanak újra. A bicskei oltópont 
újra megnyílt, ahol egyelőre a 3. oltás vehető fel.

Ahhoz, hogy ne legyenek további szigorítások 
és megőrizzük legalább valamelyest, a jól meg-
szokott életünket, az szükséges, hogy minél 
többen oltakozzanak, minél nagyobb legyen 
az átoltottság mértéke. Csak így tudjuk a vírust 
végleg legyőzni.

Ezért arra kérek mindenkit, gondolja át újra a 
döntést, hisz közeleg az év vége, az Advent, a 
karácsony.

Olyan jó lenne újra a szeretteink körében ünne-
pelni, korlátok nélkül, szabadon!

Itt a negyedik hullám!
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

alpolgármester köszöntötte az október 22-én Kiemelkedő 
munkáért kitüntetést kapott Ódorné Palkovics Erikát, a Bics-
kei Egészségügyi Központ vezető asszisztensét, Grósz Móni-
kát, a Prelúdium Zeneiskola tanárát és Hetényi Tamást, a Szent 
László Általános Iskola igazgató-helyettesét. A városvezetők 
Bicskéért Elismerő Oklevelet adtak át Kun Zoltánnak, a Petőfi 
Művelődési Központ munkatársának.

A megemlékezés koszorúzással zárult az Emlékezés Virágá-
nál, ahol a városvezetés, az egyházak, a rendvédelmi szervek, 
különböző szervezetek, hivatalok és intézmények, iskolák és 
pártok képviselői hajtottak fejet a bicskei hősök emléke előtt.
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Ódorné Palkovics Erika Bicskei Egészségügyi Központ vezető assziszten-
se, aki tudásával, tapasztalatával folyamatosan másokat segít. Kedvességét, tü-
relmességét, emberségét, segítőkészségét, rugalmasságát, empátiás készségét 
folyamatosan kamatoztatja munkája során. Az évek során nagyon sok alkalom-
mal bizonyította szakmai rátermettségét és jóindulatát, ám az elmúlt időszak-
ban, a járványhelyzetben a megelőzésből is jócskán kivette a részét. Az önkor-
mányzati intézmények munkatársait folyamatos szűrte, tesztelte és a gyanús 
eseteknél bátran levette a mintát, soha nem rettent meg semmitől. A vakcina 
megjelenésével, szinte beköltözött az oltópontra és jócskán hozzájárult a magas 
oltottsági számokhoz.

Kun Zoltán születése óta Bicskén él, két évtizede, 2002 óta dolgozik jelen-
legi munkahelyén a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi 
Művelődési Központjában, mint közművelődési szakember. A város kulturális, 
művészeti, közösségi életében, idegenforgalmi vonzerővé alakításában elis-
merésre méltó a munkája. Aktív szereplője Bicske kulturális életének. A város 
közéletében segítőkész, közösségi emberként éli mindennapjait. Igazi lokálpat-
rióta. A diákoknak rendszeresen szervez pályaorientációs szakköröket, film- és 
videóművészeti csoportokat és médiaismereti nyári táborokat. Évtizedek óta 
fotózik, videózik, túrázik. Nagy figyelmet fordít arra, hogy a különböző korosztá-
lyok megismerjék településünk történetét, Bicske helytörténeti és egyéb érté-
keit. Óvja, gondozza, saját maga restaurálja a város helytörténeti gyűjteményé-
nek tárgyi emlékeit.

Grósz Mónika az 1. sz. Általános Iskolába járt, zenei tanulmányait abban 
az iskolában kezdte, melynek jelenleg is tanára. A Győri Zeneművészeti Szak-
középiskolában érettségizett, majd 1993-ban megszerezte első diplomáját 
a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Csizmadia László hívta fuvolatanárnak a 
bicskei zeneiskolába. Második diplomáját már tanítás mellett szerezte meg a 
Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Ifjú házasként férjével, Tibor-
ral Tatabányára költöztek és az ottani zeneiskolában vállalt tanítást, de lányuk, 
Bettina születése után visszahúzta szíve Bicskére és azóta, immáron 30 éve a 
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Alapításától tagja 
a Bicskei Koncertfúvós Zenekarnak, rendszeresen szervez Zánkán zenekaros 
táborokat, jelenleg mesterpedagógusi tanulmányait végzi.

Hetényi Tamás a tanítóképző főiskola elvégzése után, a ’80-as évek köze-
pén hitvesével a Fóti Gyermekvárosban kezdte pedagógusi életpályáját, azon-
ban néhány év után szíve hazahúzta Bicskére, és családjával azóta is itt él. Bics-
kére visszaköltözve ismét a gyermekvédelem felé vette az irányt és a Fővárosi 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola munkatársa lett, 2017-ig ott 
tevékenykedett: magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet tanított és 
közel 20 évig az intézmény belső iskolájának igazgatója volt. Időközben az ELTE 
történelem tanári diplomáját szerezte meg, majd a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Pedagógus Továbbképzési Intézetében közoktatási vezetői és közok-
tatási szakértői pedagógus szakvizsgát tett le, 2018-ban pedig a Károly Gáspár 
Egyetem Bölcsészettudományi karán középiskolai történelemtanári diplomát 
szerzett. Részt vett a Bicskei Katolikus Általános Iskola újjáalapításában, 2017 óta 
pedig az intézmény igazgatóhelyettese.
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ARAD SZIMBÓLUM LETT

nem bosszú, megtor-
lás és megfélemlítés. 
Az aradi hősök esküt 
tettek a magyar ki-
rályra, az önálló ma-
gyar minisztériumok-
ra és az alkotmányra. 
A harc végén a fegy-
verletétellel és itthon 
maradással önként 
vállalták sorsukat. 
Tudták mi vár rájuk, 
de nem hátráltak meg, mert hazáju-
kat rajongásig szerető, a végső ítéletet 
büszkén, méltósággal viselő hősök-
ként adták életüket. Példát mutattak, 
egy zászló alatt, egy haza fiainak vallva 
magukat, igaz hazaszeretetből, a nem-
zet iránt érzett alázatból, horvátként, 
szerbként, németként, osztrákként, ör-
ményként, magyarként – hangsúlyozta 
Bárányos József.
Az ünnepi beszéd után a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola felső tagozatos 
diákjainak műsora következett, majd a 
résztvevők megkoszorúzták a Kossuth 
téri 48-as kopjafát és gyertyát gyújtot-
tak az aradi vértanúk emlékére.

A 172 évvel ezelőtti tragikus őszre, a 
magyarok szabadságküzdelmének el-
fojtására, az azt követő megtorlásra, 
az aradi vértanúkra emlékezett Bicske 
október 6-án. A Fiatalok Házában Bárá-
nyos József igazgató tartott rendkívüli 
történelemórát.
- Arad szimbólum lett, a hősi küzdelem 
utáni megtorlás jelképe. Mert amikor 
a túlerő legyőzte a szabadság és füg-
getlenség ügyét, nem a nagylelkűség, 
megbékélés politikája köszöntötte, ha-

GYERTYA A HŐSÖKÉRT

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc elfojtásának, a szovjet csapatok 
bevonulásának 65. évfordulójára em-
lékeztünk november 4-én, a nemzeti 
gyásznapon. Bicske az Emlékezés Vi-
rágánál hajtott fejet a bicskei hősök és 
az összes magyar hős emléke előtt. So-
kan voltak, akik tettek azért, hogy ma 
szabadon élhessünk. Az emlékező be-
szédet az egybegyűlteknek Endrédiné 
Szabó Erika könyvtárvezető mondta. 
Majd mécsesek gyúltak a hősök em-
lékére. Aztán néma csend mindenütt.
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s ezt erősítették meg a visszajel-
zések is – összegezte első benyo-
másait a polgármester.
Megemlítette, hogy a Bicskei 
Gazdasági Szervezet a nyitásra 
ideiglenes átjárót készített a régi 
műszaki piac és az új termelői piac közé, 
amit a jövőben szeretnének végleges 

formába önteni, hiszen erre is igény mu-
tatkozik.

Megnyitotta „kapuit” a Városi Piac ok-
tóber 15-én. Két héttel az ünnepélyes 
átadó után végre árusokkal, és ahogy 
az várható volt, vásárlókkal telt meg a 
terület, hisz oly régóta várt erre a pil-
lanatra Bicske városa. Az első napon 
huszonnégy helyi gazdálkodó és őster-
melő kínálta portékáit: mézet, sajtot, 
füstölt árut, gyümölcsöt, zöldséget és 
még hosszan lehetne sorolni.
Bálint Istvánné polgármester sem várt 
a második napra, rögtön az első nap 
reggelén, a helyszínen találkoztunk 
vele. Mint elmondta, nagyon örül a piac 
megnyitásának, hiszen régóta várta 
már ezt a pillanatot.
- Abszolút pozitív véleményeket hal-
lottam mind az árusoktól, mind a vá-
sárlóktól. Ahogy telik az idő, egyre töb-
ben jönnek, bicskeiek és környékbeliek 
egyaránt. Hiszem, hogy az idelátogatók 
meg fogják találni a számításaikat az új 
termelői piacon. Egyébként nagyon jó 
hangulata van az egész létesítménynek, 

ÉLETTEL TELT MEG AZ ÚJ PIAC

Nemrégiben fejeződött be a Petőfi Művelődési Központ teljes 
külső felújítása, most pedig már javában zajlik a belső felújítás 
is.
Richter Gábor a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 
Könyvtár szakmai igazgató-helyettese lapunknak elmondta, 
hogy a kivitelező cég szakemberei a villanyszerelési munkála-
tok nagy részét elvégezték, a bejárati lépcső felújítása is elkez-
dődött. Az emeleti helyiségek új padlóburkolatokat kaptak, de 
megkezdődött a földszinti márvány padló felújítása, illetve a 
hidegburkolatok cseréje a vizes helyiségekben. A belső nyílás-
zárók cseréje megkezdődött, az emeleti irodákban és termek-
ben, valamint a földszinti kis- és nagyteremben elkezdődött a 
légkondicionáló berendezések kül- és beltéri egységeinek fel-
szerelése.
Ezeken felül elkezdődtek az eszközbeszerzések is, a díszterem 
új székeket kap és megújul a világítás- és hangtechnika is.

FOLYIK A MŰVELŐDÉSI HÁZ BELSŐ FELÚJÍTÁSA
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FEJLESZTÉSEK A KISÁLLOMÁSON

Karbantartási munkálatok kezdődtek október elején Bics-
ke alsó megállóhelyen, a fejlesztéseket a terület tulajdo-
nosa, a MÁV Zrt. végzi.
A társaság a felvételi épület előtti lépcsőt felújítja, a pe-
ron melletti korlátokat cseréli, kerékpártárolót és utasbe-
állót telepít, rendezi a vízelvezető árkot, cseréli a hangos 
utastájékoztatót, a peronbútorokat, a piktogramokat, va-
lamint kiépíti a vagyonvédelmet. Bálint Istvánné polgár-
mester kérésére a vágányok között korábban elbontott 
életvédelmi kerítést visszaépítik.
A tervek szerint a munkálatok november végén befeje-
ződnek.

 KOMPLEX FEJLESZTÉS VÁROSUNKBAN

Jó ütemben halad a nagyállomás nettó tízmilliárd forintos 
első ütemének kivitelezése, erről sajtónyilvános bejáráson 
győződhetett meg lapunk is október 13-án.
Az eseményen részt vett Nyul Zoltán a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese, aki 
elmondta, hogy az állomásépületet a peronokkal összekötő 
gyalogos aluljárót a Csákvári út irányába meghosszabbítják, 
s a végén két irányból lehet majd feljönni a felszínre, ahol 
autóparkolók épülnek. Ezek helyét előkészítették már, az ott 
lévő romos épületeket elbontották. A Tatai utat a Csákvári 
úttal és a nagyállomással összekötő elkerülő út építése elér-
te a kevésbé látványos szakaszt: az előkészítéssel végeztek, 
szépen kirajzolódott már az út teljes nyomvonala, jelenleg a 
tömörödés fázisában vannak, s csak ennek végeztével kerül-
het aszfaltburkolat az útra. Az Eocén-programban épült, soha 
nem használt, a vasúti pálya felett átívelő híd megerősítése is 
folyamatban van.
Bálint Istvánné polgármester azt emelte ki az intermodális 

csomópont beruházással kapcsolatban, hogy régóta fennálló 
problémákat is meg fog oldani. Ilyen a vasút melletti közrako-
dó, amely a fejlesztés során külterületre kerül, így a rakodás-
sal járó zaj, por és nagy tehergépkocsi forgalom megszűnik 
végre. Nagyon fontosnak nevezte, hogy rövidesen  megépül 
egy közúti aluljáró, amely teljesen biztonságos közlekedést 
tesz lehetővé két városrész között, amelyeket eddig a vasút 
elválasztott. Mint mondta, régi adóssága volt a városvezetés-
nek „a felüljárón túl élők visszacsatolása a városhoz”, ami az 
aluljáróval megvalósul.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő nagy eredménynek 
nevezte, hogy  a kivitelező június eleje óta látványos előre-
haladást ért el, különösen a gyalogos aluljáró és az elkerülő 
út építése, továbbá a Csákvári út melletti területek előkészí-
tése tekintetében. Megnyugtató, hogy a második ütem elin-
dításához szükséges tervezési munkák jól haladnak-mondta 
el a képviselő.  
Mind a régi 
magyar kirá-
lyi típustervek 
alapján vissza-
építésre kerülő 
vasútállomás 
épülete, mind 
a Szent István 
utat a Kinizsi 
utcával ösz-
szekötő közúti 
aluljáró tervei az utolsó fázisban vannak.
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Az elmúlt évek során sajnos megtapasztalhattuk néhányszor, hogy a 
hirtelen, pár óra leforgása alatt lezúduló csapadékmennyiség milyen 
gondokat okoz a településen. A problémák sok esetben megelőzhetők 
a vízelvezető árkok, átereszek tisztántartásával. Ráadásul közeleg a tél, 
ami a járdák síkosságmentesítési feladatait hozza magával. Mindkét 
feladat az ingatlantulajdonosok kötelessége!
A Bicskén hatálybanlévő köztisztasági rendelet szerint az ingatlanok 
előtti járda takarítása, tisztántartása, síkosságmentesítése, a hó eltaka-
rítása az ingatlantulajdonosok feladata. Ha az ingatlan lakatlan vagy 
beépítetlen, akkor is ugyanezek a szabályok vonatkoznak rájuk. Mind-
ezeken túl az ingatlantulajdonosok kötelesek az útpadkától az ingatlan 
felé eső zöldfelületet és az út melletti árkot is tisztán tartani, a füvet 
lekaszálni, a kapubejáróban lévő átereszt karbantartani, kitisztítani. 
Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor az ingatlant 
határoló közterületek tisztántartásáról a tulajdonosoknak a tulajdoni 
részük arányában kell gondoskodniuk.

Teljes egészében megújult a járda a Táncsics Mihály utcában, a műszaki 
átadás is megtörtént október végén.
A beruházás összköltsége bruttó 27,8 millió forint volt, ennek felét pá-
lyázaton elnyert forrás, másik felét önerőként Bicske Város Önkormány-
zata biztosította. A járda hat centiméter vastagságú térkő burkolatot 
kapott, az eredetinél húsz centiméterrel szélesebben, továbbá a kapu-
bejáróknál megerősítést, hogy bírja az autóforgalmat.

TISZTÍTSUK AZ ÁRKOT ÉS A JÁRDÁT!

Bicske idén is csatlakozott a TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akcióhoz, amely hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. A résztvevők októ-
ber 19-én is illegálisan lerakott szemetet 
szedtek össze a város környékén. Három-
száz zsákkal!
A Városháza előtt gyülekeztek az ön-
kéntesek, akikhez csatlakozott a Bicske 
Városi Óvoda három csoportja, az ál-
talános iskolákból mintegy ötvenen, a 
Vajda Technikumból közel harmincan, a 
Barátság Nyugdíjas Klub 10 fővel, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 2 fővel,  
valamint a Kapcsolat Központ hat mun-
katársa. A Vincotech Hungária Kft. is részt 
vett az akcióban, ők azonban hétvégén 
szedték a hulladékot 20 fővel.
- 2008-ban az Összefogás Bicskéért Egye-
sület kezdte el helyben a szemétszedést 
egy sikeres pályázat után. A helyi moz-
galom 2010 után csatlakozott az orszá-
goshoz és azóta minden évben igyek-
szünk részt venni az akcióban. Tavaly a 
pandémia miatt elmaradt a gyűjtés, idén 
viszont itt vagyunk – mondta a kezdés-
kor Bálint Istvánné polgármester, akit 
elszomorít, hogy az önkormányzat éves 
szinten mekkora anyagi forrásokat fordít 
a külterületek tisztán tartásáért, gyakor-
latilag minden hónapban muszáj illegá-
lisan lerakott szemétkupacokat eltaka-
rítaniuk. Reményét fejezte ki, hogy az 
akció nevelési céljai is érvényesülnek, a 
résztvevő fiatalok megértik a szemétsze-
dés közben, hogy miért rossz szemetelni, 
s akkor talán egyszer tiszta település lesz 
Bicske.

HÁROMSZÁZ 
ZSÁKKAL GYŰJTÖTTEK

Elkészült a járda a Táncsics 
Mihály utcában

Ilyen voltIlyen volt Ilyen lettIlyen lett
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KILENCVEN ÉVES LETT 
MANYI NÉNI

Mindenki Manyi nénije, a méltán népszerű, 
óriási megbecsülésnek örvendő egykori 

óvónő október végén ünnepelte kilencvenedik 
születésnapját. Otthonában kereste fel és 
köszöntötte Bálint Istvánné polgármester, 
aki az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 
emléklapot is átadta az ünnepeltnek.

Mit jelent Önnek ez a szép élet-
kor?
- Hogy őszinte legyek, el voltam kese-
redve, amikor a születésnapom reg-
gelén felébredtem. Nem jó ez a 90 év! 
Rossz arra gondolni, hogy ennyire öreg 
vagyok már.

Azért kalandozzunk kicsit eb-
ben a 90 évben! Hogyan teltek 
a gyerekévek?
- Tükröspusztán nőttem fel. Az a béke 
szigete volt. Nagyon boldog gyerekko-
rom volt. Édesapám volt a gróf úr sofőr-
je, s amikor megörökölte az ottani kas-
télyt, akkor ideköltözött vele. Egyszer, 
amikor bent járt Bicskén, találkozott 
édesanyámmal és rögtön szerelem szö-
vődött közöttük. A háború évei és az azt 
követő időszak azonban nem volt ennyi-
re vidám. Sokat nélkülöztünk, de a szere-
tet mindig ott volt nekünk!

A gyerekévek szeretetben tel-
tek, aztán ezt a szeretetet adta 
vissza évtizedeken át óvónő-
ként. Jól látom?
- Van benne valami, nagyon szerettem 
óvónő lenni. 1951-ben végeztem el 
az óvónőképzőt. Akkor még nem úgy 
volt, mint most, amint végzett a diák, 
nem oda ment dolgozni, ahová akart. 
Hanem ahová küldtek bennünket, oda 
mentünk. Be kellett menni a megyei ta-
nácshoz, ott osztottak el minket. Emlék-
szem, Bicskéről ketten mentünk abban 
az évben és Székesfehérváron helyeztek 
el bennünket. A Mancz János Óvodába 
kerültem, ahol akkoriban beteg volt az 
óvónéni. Egy évig voltam ott, és nagyon 

örültem annak, hogy a város vidékies 
részébe kerültem, mert nem szerettem 
a városi létet, én vidéki lány voltam. Egy 
év után Martonvásárra helyeztek, ott 
voltam 1955-ig. Onnan áthelyeztek Fü-
lére, mert a megszűnés határán volt az 
óvoda, a szülők nem vitték a gyerekeket 
az oviba. Nekem kellett megszerveznem 
az óvodát. Három hónap alatt megtelt 
az óvoda, sőt, kétcsoportos lett. Ekkor 
jött a kérdés, hogy vissza akarok-e men-
ni Martonvásárra, vagy maradok. Any-
nyira megszerettem a falut, a szülők is 
kérleltek, hogy maradjak, ezért marad-
tam. A vágyam amúgy sem Martonvásár 
volt, hanem Bicske, ide szerettem volna 
hazatérni. Szerencsére, amikor üresedés 
lett, hazajöhettem. 1968-tól dolgoztam 
Bicskén.

Sok gyerkőc nőtt fel a kezei 
alatt Bicskén. Erről tudna me-
sélni?
- A 2-es óvodába kerültem, ami az 
evangélikus templom mögött, az ak-
kori benzinkútnál volt. Négycsoportos 
óvoda voltunk. Nagyon szerettem az 

intézményt, a gyerekeket és a szülőket 
is, onnan mentem nyugdíjba. Szeren-
csére utána sem szakadtam el teljesen 
az óvodai élettől, mert előfordult, hogy 
a telepen vagy a kertvárosban üresedés 
lett, óvónőhiány lépett fel és engem hív-
tak vissza dolgozni. Örömmel mentem, 
jólesett, hogy szükség volt rám. Ha jól 
összeszámolom, közel hatvan évet dol-
goztam óvónőként!

Mivel telnek a mindennapok 
otthon?
- Manapság már nem vagyok annyira 
aktív, volt egy komolyabb szívműtétem 
és a lábaim sem az igaziak. Amíg bírtam, 
főztem, takarítottam, rendeztem a kony-
hakertet. Azért ma is igyekszem rend-
ben tartani a magam lakrészét.

Kikkel ünnepelte ezt a szép 
születésnapot?
- Idősebbik fiam sajnos elhunyt, az ő 
családja viszont itt volt. Kisebbik fiam és 
családja szintén. Három unokám és 2 dé-
dunokám is ott ült az ünnepi asztalnál.

A századik születésnapig már 
csak tíz év van. Milyen tervei 
vannak addig?
- Nem szeretnék száz évig élni! Az sok 
azért! Nem mondhatom, hogy rosszul 
érzem magam. Ez így jó, ahogy vagyok 
most. Sokszor csak ücsörgök, tévét né-
zek, olvasgatok, rejtvényt fejtek. Kicsit 
azért a háztartásban is tevékenykedek. 
Annyi vágyam van még, hogy Kristóf 
unokámat lássam megnősülni!
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ABicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, azok 
tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. Ezúttal 

Valentinyi Zoltánnal készítettünk interjút, aki a 
Steiner-Autohof Kft. ügyvezető igazgatója. Az 
átlagos utazó az M1-es autópályán haladva, amikor 
meglátja Bicskénél az „AS” feliratot, talán nem is 
tudja, hogy itt egy komplex, az úton lévőket kiszolgáló 
központ működik. A szállítmányozásban dolgozók – 
és talán a bicskeiek is - már annál jobban ismerik és 
kedvelik a cég telephelyét, hiszen jövőre lesz 30 éve, 
hogy ezen a helyen megpihenhetnek és erőt, energiát 
gyűjthetnek útjuk hátralévő részére.

A Steiner-Autohof szinte a rendszerváltás 
óta működik Bicskén. Kérem, röviden mu-
tassa be a cég történetét és azt is, hogy ke-
rültek Bicskére!

- Valóban 30 éve történt, hogy Alois Steiner úr, egy 
ausztriai szállítmányozási vállalkozó, egyik magyar-
országi vadászata után elgondolkodott azon, hogy 
Magyarország iránti szeretetét egy helyi vállalko-
zással is megkoronázhatná. Az érzelmeken túl egy 
olyan bázist szeretett volna, ahol tovább növelheti 
az Ausztriában már 1928 óta működő folyékony 
élelmiszert szállító vállalatának tevékenységét. 

Bicske és környéke sok szempontból jó helyszínnek 
tűnt, ezért 1992-ben megvásárolta az 1-es főútvonal 
és az M1-es autópálya közötti közel 6 hektáros terü-
letet, ahol azóta is működik a Steiner-Autohof Kft. 
Három évvel később, 1995-ben újabb nagy lépést 
tett a Steiner-család, hiszen létrehozták a tartályos 
folyékony élelmiszert szállító céget is, az Alois Stei-
ner Kft-t.

Az látszik, hogy már a kezdetekkor is bővült a 
profil. Mi változott azóta?

- Ha olyan ember látogatna el ide, aki harminc éve 
járt itt utoljára, nagy valószínűséggel nem ismerne 
rá az akkor kialakított kamion- és buszparkolóra. Ma 
már ugyanis egy valódi szolgáltató központ műkö-
dik itt, egy nemzetközileg is népszerű kamion- és 
buszparkolóval, élelmiszer-tartály mosóval és jár-
mű mosóval, ahol tehergépjárműveket, buszokat 
és személygépkocsikat is mosathat bárki. Ezeken kí-
vül az ide látogatók kényelmét és igényeit szolgálja 
a mosdókkal és zuhanyzókkal felszerelt kiszolgáló 
egységünk, az üzemanyagtöltő állomásunk és a hoz-
zá tartozó boltunk, valamint a hagyományos, finom 
ízeket és bőséges ételadagokat kínáló éttermünk.
Mindezen szolgáltatások fokozatosan alakultak ki, 
köszönhetően a folyamatos beruházásoknak, hiszen 
a bicskei Autohof a tulajdonos legkedvesebb vállal-
kozása. Steiner úr ennek megfelelően hetente elláto-
gatott Bicskére egészen a közelmúltig, amíg egész-
ségi állapota engedte. Az elmúlt egy évben azonban 
gyermekei, Erika Steiner és a legifjabb Alois Steiner 
vették át a családi vállalkozást, akik lelkesen viszik to-
vább az üzletet.

A Steiner-Autohof Kft. 
a rendszerváltás óta 
Bicske egyik ékköve
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Ezek szerint fejlesztési célokkal vágnak neki a 
következő éveknek?

- Pontosan így van. A Steiner-ek folytatják tevékeny-
ségüket Bicskén és bíznak abban, hogy egyre több 
környéken lakónak tudnak munkát biztosítani. Szüksé-
günk is lesz újabb alkalmazottakra, hiszen még ebben 
az évben átadjuk a most épülő rekreációs parkunkat, 
ahol nem csupán a kamionosok moshatják és száríthat-
ják ruháikat, de a kültéri kondiparkot és pihenőt bárki 
használhatja majd. Úgy gondolom, létesítményünk ki-
válóan alkalmassá válik baráti vagy családi összejöve-
telekre, céges rendezvényekre, hiszen a már említett 
étterem mellett az új szolgáltatások is ezt a célt szol-
gálják.
További terveink között szerepel a kamion- és busz-
parkoló teljes felújítása, az üzemanyagtöltő-állomás 
bővítése és a kiszolgáló épületek és helyiségek mo-
dernizálása. Ezen beruházásoknál is elsősorban a helyi 
vállalkozásokat preferáljuk. A működéshez pedig egyre 
nagyobb arányban használunk majd megújuló ener-
giaforrásokat, ahol nagy lépést jelenthet egy napelem-
park létesítése.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, ez nem egy ha-
gyományos autópálya pihenő!

- Így igaz! Ez egy igazi „töltőállomás”, ahol az emberek 
teletankolhatják autóikat, finom ételekkel megtölthe-
tik pocakjukat és akár táskáikat is a Steiner-Autohof 
üzletében.
Ha viszont úgy érzik, hogy egy kis mozgásra lenne 
szükségük, a hamarosan átadásra kerülő kültéri kon-
diparkunkban azt is megtehetik!

Mennyi munkavállalót foglalkoztatnak 
és lehet-e tudni, hogy közülük mennyien 
helyiek?

- Az előbb említett változások ellenére az ide 
látogatók és az itt dolgozók továbbra is számít-
hatnak a Steiner-Autohof-ra és az Alois Steiner 
Kft-re, mint ahogy a Steiner család is számít a 
bicskeiekre. A bicskei támogatás különösen 
fontos, hiszen dolgozóink 86 százaléka lakik 
Bicskén, vagy valamelyik Bicske melletti telepü-
lésen. A két vállalatunk egyébként közel 50 főt 
foglalkoztat, de emellett sok környékbeli válla-
lattal és vállalkozóval dolgozunk együtt rend-
szeresen. Azt gondolom, a két cég tehát fontos 
munkáltatónak 
számít a környé-
ken, de egyben 
Bicske egyik leg-
nagyobb adófi-
zetője is. Nem 
véletlen tehát, 
hogy a közel-
múltban Bálint 
Istvánné, Bicske 
polgármestere is 
a város támoga-
tásáról biztosított 
bennünket, amit 
követően egyez-
tettük a Stei-
ner-család fej-
lesztési terveit is.



2021. november

12 Bicskei Újság

A Szentháromság templom múltja, jelene és jövője cím-
mel tartott tájékoztató fórumot a bicskei katolikus plébá-
nia október 8-án a Fiatalok Házában.
Az érdeklődőket Nagy Veronika, Horogszegi Tamás és 
Gaylhoffer-Kovács Gábor művészettörténészek a temp-
lom múltjáról, míg Jeszeniczky Ildikó, Bíró László, Csányi 
Szabolcs és Szabó János restaurátorok a restaurátori ku-
tatás folyamatáról tájékoztatta. Gutowski Robert építész 
a templom felújítási terveiről beszélt.
Horogszegi Tamás elmondta, hogy a tervezett helyreál-
lítás előkészítéseként készítettek építéstörténeti tudo-
mányos dokumentációt a kutatási eredményeket ösz-
szefoglalandóan. Munkájukhoz a fellelhető írott és képi 
anyagokat is felhasználták. A jelenlegi templom a 18. szá-
zadban épült fel, amit erről tudni lehet, az benne van az 
általuk készített dokumentumokban. Megjegyezte, hogy 
ettől függetlenül a helyreállítás tervezése során lesznek 
részkérdések, amikre kutatniuk kell a válaszokért. Közöl-
te, hogy a restaurátori koncepció megalkotása és az épí-
tészeti tervezés követi az ő munkájukat.
Bíró László restaurátor arról beszélt, hogy Bicskén, mint 
oly sok másik templom felújításánál a meglévő emléka-
nyagok megőrzése a fő cél. Megemlítette, hogy a mun-
kájuk során szépen kirajzolódott a templom története, 
és az, hogy a különböző korszakokban miként változott 
a külső megjelenése és a belső tere.

Kiemelte, hogy országos jelentőségű kuriózumot nem 
találtak az épületen, de akadtak izgalmas részletek. Ilyen 
az oltár mögötti falon található falfestés, amely jelenleg 
nem látható, de a restaurálás után láthatóvá válik, vagy 
az oratórium és a szentély közötti ablak, amely egy ma is 
működőképes, különleges kialakítású tolóablak, amiből 
kevés hasonló van az országban, ráadásul a templom épí-
tése idejéből származó üvegekkel, amelyek ettől függet-
lenül nem biztos, hogy eredetiek.

A SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete október 14-én rendkívüli, nyilvános 
ülést tartott a Városházán, ahol több fontos 
kérdésben döntést hoztak.
A képviselők döntöttek arról, hogy az M1-
es autópálya és Esztergom között épülő 
közúti kapcsolat fejlesztéséhez a szüksé-
ges területeket biztosítják. Ugyanígy jártak 
el az M1-es autópálya Budapest – Tatabá-
nya-Újváros csomópont között 2x3 sávra 
bővítése kapcsán is. 
Szintén támogatták, hogy az ABO WIND 
Hungary Kft. által Bicske mellett felépí-
teni tervezett, 11,5 MWA teljesítményű 
naperőműhöz a terület-felhasználási en-
gedély kérelmet a cég benyújtsa.
Döntöttek arról is, hogy az Erőmű lakótele-
pen utcákat neveznek el. Figyelembe vet-
ték a Bicske Városi Jogú Nagyközségi Közös 
Tanács Végrehajtó Bizottságának 1985-ös 
határozatát, így annak megfelelően jön 
létre a Kőris utca, a Gesztenyefa utca és a 
Tölgyfa utca.
Nyertest hirdettek a Szegregált lakóterüle-
tek rehabilitációja Bicskén című pályázat-
hoz kapcsolódó útfelújítás közbeszerzési 
eljárásán. A Losonczi utca burkolatfelújí-
tását, illetve a Bihari János utcában autó-
busz-megállóhelyek kialakítását és felújí-
tását a legjobb ár-érték arányú pályázatot 
benyújtó Dimenzió Perfect 2007 Kft. vé-
gezheti majd el 
Módosították az Egyesített Családsegítő 
és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ 
Gondozási Központ Szakmai Egység mű-
ködési engedélyét, hogy a házi segítség-
nyújtás szociális alapellátás ellátotti létszá-
mát 33 növelhessék. Emellett az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ- Kap-
csolat Központ vezetői pozíciójára a „köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” törvény 
alapján pályázatot hirdettek.

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK
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TELTHÁZ A BEMUTATÓN

Telt ház mellett mutatták be október 24-én, a Fiatalok Házában az Elkxrtuk című magyar politikai krimit, filmdrá-
mát. A brit Keith English rendezte film vezető producere Kálomista Gábor, valamint két színésze, Bánovits Vivian-
ne és Mózes András személyesen is megjelent a bicskei bemutatón és a vetítést követően válaszolt a közönség által 
feltett kérdésekre.
Azok, akik lemaradtak az első alkalomról, volt lehetőségük megnézni a filmet, hiszen november 3-án két alkalommal 
is újra levetítették a Fiatalok Házában.

Szép hagyomány Bicskén, hogy az önkormányzat évről 
évre személyesen köszönti október 1-jén a bicskei szép-
korúakat az Idősek Világnapján. Tavaly a pandémia miatt 
a közösségi program elmaradt és idén is úgy döntött a vá-
rosvezetés, hogy a negyedik hullám közeledtével nem cél-
szerű ekkora kockázatot vállalni. Más megoldást találtak.
- Az Idősek Világnapja a szeretetet, a megbecsülést és a 
tiszteletet szimbolizálja, ilyenkor mutatjuk meg az idősek-
nek, mennyire hálásak vagyunk nekik és megköszönjük 
sok évtizedes fáradozásaikat. A járvány időszakban ki-
emelten fontos, hogy vigyázzunk az idősek egészségére, 
ezért született az a döntés, hogy idén másképpen fejezzük 
ki az irántuk érzett megbecsülésünket. Önkormányzatunk 
idén egy háromezer forintos vásárlási utalványt juttatott 
el az érintettek postaládájába, amit november 30-ig lehet 
felhasználni az utalvány hátoldalán található helyi üzletek-
ben – tájékoztatott Bálint Istvánné polgármester.

UTALVÁNYBA ZÁRT KÖSZÖNET
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TÖK JÓ NAPOK A FIATALOK HÁZÁBAN

Bak Viktorné főszervező elmondta, 
hogy tavaly indították útjára a Tö-
kös-napokat, és olyan nagy sikere 
volt, hogy idén megháromszoro-
zódott a résztvevők létszáma. A 37 
gyerek az első napot tökfaragással 
töltötte és kipróbálták a tökre fes-
tést akrillal. Készült négy olyan fa-
ragott tök is, amely a város kulturá-
lis intézményei elé került. Másnap 
préselt levelekből képeket készítet-
tek, előre megrajzolt grafikákat szí-
nesítettek ki ragasztott levelekkel. 
Aznap ellátogattak a Kultúrkúriába 

is, ahol megnézték a népviseleti 
kiállítást, sőt, többen beöltözhet-
tek a viseletekbe. Az utolsó napon 
a gyertyaöntésé volt a főszerep, 
hogy a kifaragott tökökbe fényt 
vigyenek. Emellett őszi hangulatú 
gipszképek és lógatható tökdeko-
rációk is készültek.
A Tökös-napok záróeseményén 
már a családok is részt vettek. Este 
a résztvevők elsétáltak mind a négy 
kulturális intézményhez, ahol tök-
lámpásokat gyújtottak.

Tökös-napok címmel hirdetett háromnapos kreatív tábort 
az őszi szünetben a Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár. A Fiatalok Házában három napon át minden a 
tökökről szólt.

Büszke kert tulajdonosok

Elismerő oklevelet kapott négy bicskei konyhakert a „Ma-
gyarország legszebb konyhakertje” országos díjátadó ün-
nepségen!
Amint arról Lovasné Báder Katalin a Bicskei Újságnak 
beszámolt, Szűcsné Horváth Edit, a Bicske Városi Óvoda 
Kakas tagóvodája, Balogh Márta-Keller György és Baladik 
Sándorné vehették át a kitüntetést. Büszkeségének adott 
hangot amiatt, hogy Bicskén sokan gondozzák a kertjei-
ket és megtermelik családjuk számára a zöldséget, gyü-
mölcsöt.
A városvezető emlékeztetett arra, hogy Bicske 9 éve csat-
lakozott az országos programhoz, tavaly a járvány miatt 
azonban nem tudtak győzteseket hirdetni. Idén a Szent 
Mihály-napi ünnepségen díjazták a jelölteket normál, 
mini, zártkerti és közösségi kategóriában. 
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ÓRIÁSI HACACÁRÉ VOLT

Kilenchetes, ingyenes, országos koncertsorozat indult 
Őszi hacacáré névvel, amelynek október 17-ei állomá-
sa Bicske volt. Az Experidance fellépéséhez hasonlóan 
ezúttal is megtelt a Kossuth tér közel ezer ember szó-
rakozott önfeledten. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
zenészek és a közönség újra egymásra talált.
A programot a mányi mazsorettek és a csabdi néptán-
cosok műsora vezette fel miközben a jelenlévők ízletes 
falatokhoz juthattak a Gasztrosarokban. A folytatásban 
jött a cirkuszi varietéműsor dobosokkal, zászlódobá-

lókkal, gólyalábasokkal, majd a rendezvény csúcspont-
jaként a zenei koncertek következtek. A meglepetés-
vendég Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique volt, aki a 
szünetekben tüzelte az amúgy is lelkes közönséget. A 
harmadik nagylemezét készítő Cserpes Laura és a soka-
dik albumát nemrégiben kiadó Neoton teremtett ferge-
teges hangulatot, utóbbi zenekar a régóta jól ismert slá-
gerek mellett a legújabb lemezéről is eljátszott néhány 
dalt.
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Civil életét nem kimondottan a művészet hatá-
rozta meg. Jól tudom?

- Valóban nem. Az általános iskola befejezését követően ke-
reskedelmi képzettséget szereztem, de nem ezen a terüle-
ten helyezkedtem el. Első munkahelyem a Budapesti Tejipari 
Vállalat volt, ahol számítógépes operátorként dolgoztam. A 
gyermekeim születése után a Fejérvíz Zrt. bicskei üzem-
mérnökségére kerültem, ahol kezdetben adminisztratív 
munkakörben, majd később irodavezetőként tevékenyked-

tem. Ezen időszak alatt végeztem el munka és család mellett 
a főiskolát, ahol közgazdász végzettséget szereztem. Szintén 
ezen időszakban szakmai angol középfokú nyelvvizsgát tet-
tem, majd a közigazgatási versenyvizsgát is megszereztem. 
2010-ben a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz kerültem pénz-
ügyi irodavezetői pozícióba, majd egy ideig a fővárosban dol-
goztam önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál, ahol 
gazdasági főosztályvezetőként, illetve gazdasági igazgatóként 
láttam el feladatokat. Ezt követően ismételten visszatértem a 
Bicskei Polgármesteri Hivatalba, ahol három évig a szervezési 
iroda vezetői feladatait láttam el. Jelenleg a Felcsúti Közös Ön-
kormányzati Hivatalnál dolgozom, mint gazdasági vezető.

A FESTÉSZETBEN 
MEGTALÁLTA ÖNMAGÁT

Ádámné Bacsó Erika első önálló kiállítása 
nyílt meg nemrégiben a Nagy Károly Városi 

Könyvtárban. Az alkotót sokan a polgármesteri 
hivatalból ismerhetik, arról talán kevesebben 
tudtak, hogy a festészet tölti ki szabadideje nagy 
részét. Vele beszélgettünk.
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nem voltam kifejezetten tehetséges ezen a téren és rajzból sem 
voltam soha kiváló. Mégis valahogy úgy érzem a festészetben 
megtaláltam magam. Itt a színekkel kell finoman bánni, úgy, 
hogy harmonizáljanak és meglegyen a képekben az összhang.

A fogadtatás ad egyfajta lendületet a folytatás-
hoz?

- Úgy érzem a közönség pozitívan fogadta a képeimet és még 
most is nagyon sok kedves visszajelzést kapok arról, hogy kinek 
melyik kép és miért tetszik. Van, akit a tájképek színharmóniája, 
békessége, van, akit a vizes képek nyugalma, van, akit a virágos 
képek boldogsága fogott meg. Nagyon örültem annak, hogy 
ilyen sokan eljöttek és láttam a szemekben a csillogást. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek, aki ott volt és megnézte a kiállítást. 
Azt gondolom, így érdemes vele tovább foglalkoznom.

Mik a tervei a jövőre nézve, mikor lesz a követke-
ző kiállítása?

- Nem szeretek előre tervezni. A munkában, az életben folya-
matosan tervezünk, aztán, hogy az úgy alakul-e vagy sem, azt 
az idő dönti el. Abban biztos vagyok, hogy ha a Jóisten is úgy 
akarja, szeretném tovább folytatni a festést. Fontosnak gondo-
lom, hogy megtaláljuk az életben azt az elfoglaltságot, amely 
boldoggá tesz, kizökkent a hétköznapok sodrásából. Nagyon 
sok negatív hatás ér bennünket nap mint nap, így szükséges, 
hogy ennek ellenére is meglássuk a körülöttünk lévő szépet. 
Ha lehet ezt tervnek nevezni, ezt szeretném közvetíteni a ké-
peimmel.

Mikor kezdett el festeni és mi volt a motiváci-
ója?

- Néhány éve kezdtem el a festészettel foglalkozni hobbi 
szinten. Korábban munka mellett szinte mindig folyamato-
san tanultam, így elhatároztam, hogy most már csak vala-
mi olyasmit szeretnék munka mellett csinálni, aminek nincs 
komoly tétje, de mégis hasznos, maradandó és kikapcsoló-
dást is jelent. Mindig vonzottak a kövek, kavicsok, így eleinte 
kavicsokra festettem, melyeket később elajándékoztam. Az-
tán később úgy gondoltam, jó lenne nagy vászonképeket is 
festeni, így elkezdtem a festési alapokat online tananyagok 
segítségével elsajátítani, melyet a mai napig is tanulgatok.

Milyen festési technikákat alkalmaz?

- Kezdetben akrillal festettem, de mára már szinte csak olaj-
festéket használok. Az akril színei kicsit erőteljesebbek, az 
olajfestékkel finomabb árnyalatokat lehet elérni. Többnyire 
kasírozott, illetve feszített vászonra festek ecsettel, de a fes-
tőkéses technikát is kipróbáltam már.

Most volt az első önálló kiállítása a könyvtár-
ban. Hogyan fogadta a közönség és milyen ér-
zés volt ezt átélni?

- Igen, most mutattam meg először önállón a képeimet, 
bár még nem igazán akartam. A barátok, ismerősök – nem 
utolsó sorban Polgármester Asszony - unszolására szántam 
rá magam arra, hogy megmutassam a kezdeti alkotásaimat 
a közönségnek. Bár sokat fejlődtem az elmúlt időszakban, 
mégis úgy gondolom, hogy szükséges még tovább tanulni 
és képezni magam. Hosszú idő alatt jutottam el ideáig. Soha 
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Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető lapunknak elmondta, 
hogy a szokásoknak megfelelően minden nap történt náluk 
valami. A Bicskei Könyvtári Napok keretében vendégül látták 
Fábián Janka írót, akinek a romantikus történelmi regényei 
előkelő helyen állnak a könyvtárból kikölcsönzött regények 
listáján. A harmadikosok könyvstaféta játékon vettek részt 
a Bicske Szíve parkban, majd Nyulász Péter író várta őket a 
könyvtárban, akit leginkább a Helka és az Időgladiátorok című 

könyveiről ismerhetnek az ifjú olvasók.
Nem csak íróknak jutott főszerep az egy hét során, hiszen az 
olvasóteremben Ádámné Bacsó Erika bicskei amatőr festő ki-
állítása nyílt meg a programsorozat nyitányaként, illetve Bog-
nár Farkas Gábor könyvtáros és biológus Hogyan működik a 
védőoltás? címmel tartott előadást a mostanában sajnos na-
gyon is aktuális témakörben. 
A rendezvénysorozat idején a könyvtárosok elengedték a 
késedelmi díjakat azoknak, akik visszavitték lejárt tartozású 
könyveiket. Emellett ingyenes beiratkozási lehetőséget biz-
tosítottak azok számára, akik ki szeretnék próbálni a kölcsön-
zést.
- Könyves Vasárnappal zártuk a programok sorát, amely telt 
házat hozott, 217 látogatóval. Nagy sikere volt az Álomzug 
Társulás Álomcirkusz című bábelőadásának, de nagy öröm-
mel fogadták az érdeklődők a Könyvtári kincsestárat, amely-

ből ezúttal a helyi 
kötődésű szakdolgo-
zatokból mutattunk 
meg egy csokorral. 
Köszöntöttük könyv-
tárunk 2021. évi leg-
jeit és Szöszmötölőre 
vártuk a családokat 
kézműves és udvari 
játékokkal, diafilm-
kuckóval és társasjá-
tékokkal. Azokra is gondoltunk, akik a járványhelyzet miatt 
csak az online térben tudtak velünk lenni: őket játékra hívtuk, 
a Találkozások című kvízre, amelyben az elmúlt évtizedek 
emlékezetes könyvtári pillanatai kerültek reflektorfénybe. A 
Könyves Vasárnap zárásaként az idén első alkalommal olva-
sókkal közös LÁMPAOLTÁST szerveztünk, könyves lámpásokat 
készítettünk, egérvadászaton voltunk a könyvtár pincéjében, 
elemlámpás porcica-vadászaton az olvasóteremben és mese-
beli csillagokat gyűjtöttünk a gyermekkönyvtárban. Miután 
minden lámpa kialudt bezártuk a könyvtár ajtaját és az utcán 
mécsesekből kiraktuk az „OLVASNI JÓ!” feliratot, hogy máso-
kat is olvasásra és a könyvek szeretetére bíztassunk – számolt 
be a részletekről Endrédiné Szabó Erika.

A Nagy Károly Városi Könyvtár az idei évben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozathoz, amelyet október 4-10. között rendeztek meg.

FŐSZEREPBEN A KÖNYVEK
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November 9-én kísérték utolsó útjára rokonai, barátai és tisztelői a Bicske-szer-
te ismert és elismert, egykori óvodavezetőt, Tóth Terézt. Teri néni október 25-
én hunyt el életének 88. évében.
Tóth Teréz 1934-ben született a Bács-Kiskun megyei Foktőn. Gyermekként 
veszítette el édesapját, aki a háború áldozata lett. Az általános iskolát Foktőn 
végezte el, az óvónői oklevelét Kalocsán szerezte meg. Óvónői pályafutását 
1952-ben kezdte meg Dégen. 1961-től Bicskén, a József Attila utcai óvoda ve-
zetőjeként dolgozott. 1990-ben címzetes óvodavezetőként ment nyugdíjba. 
Sok-sok kisgyermek gondozásán, nevelésén túl, számos fiatal óvónő pályakez-
dését segítette. Pedagógusi munkája mellett Bicske város közéletébe is aktívan 
bekapcsolódott. Munkájáért többször kapott elismerést. Nyugdíjasként még 
évekig dolgozott óvónőként.
Nyugdíjas éveiben is figyelemmel kísérte a város életét, rendezvényekre járt. 
Szerette és nagyra tartotta a Nagy Károly Városi Könyvtár által szervezett talál-
kozókat. Sajnos az utóbbi években látása fokozatosan romlott, ennek ellenére 

barátnőivel délutánonként a város utcáin sétáltak, miközben sokan megismerték, üdvözölték. Beszélgetésekkor mindig fel-
idézte az illetővel kapcsolatos régi óvódás történeteit. Az embereket idősebb korukban is az óvodás emlékei alapján azono-
sította.
Életének aktív éveiben édesanyjával és fiával élt együtt. Boldog volt, hogy unokáinak születését még megélhette. Nagyapa 
korú óvodásaival összetalálkozva szívesen beszélt a nagyanyai örömről.
Harminc éves bicskei óvodavezetői ideje alatt számos generáció gyermekeivel találkozott. Ők a mindig határozott, mégis 
melegszívű Teri nénitől vehettek végső búcsút. Isten nyugosztalja!

Tóth Terézt Bicske Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

BÚCSÚ AZ EGYKORI ÓVODAVEZETŐTŐL 

A Virtuális Erőmű Program (VEP) energiahatékonysági kivá-
lósági pályázatát idén már 12. alkalommal hirdették meg. A 
díjátadó ünnepséget október 27-én tartották a Parlamentben, 
több bicskei nyertessel.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a program védnöke, 
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának alapító elnöke 
hangsúlyozta, hogy a program mérföldkőhöz érkezett: elju-
tottak oda, hogy a VEP, Paks után az ország második legna-
gyobb virtuális villamos erőműve lett mintegy 800 Megawatt 
teljesítményével.
Molnár Ferenc, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a VEP tulajdonosa arról beszélt, 
hogy a tíz év alatt lett a VEP az ország 2. legnagyobb villamos 

erőműve, 2050-re a cél, hogy a legnagyobb legyen.
A díjátadón energiahatékony mentor vállalat díjakat, energia-
hatékonysági mentor szervezet díjakat, energiatudatos válla-
lat címeket, energiahatékony vállalat díjakat, energiatudatos 
önkormányzat elismeréseket, energiatudatos iskola, valamint 
energiahatékony iskola elismeréseket adtak át.
Díjat kapott a Bicskei Mezőgazdasági. Zrt., a Bicskei Lovasud-
var Kft., valamint a Pannónia Szíve Program, amely területi 
alapon a legnagyobb mértékű önkormányzati VEP tagságot 
hozta létre Magyarországon, a térség minden második tele-
pülése mára VEP partner.

BICSKEI NYERTESEK 
A VIRTUÁLIS ERŐMŰ 
PROGRAMBAN



BICSKE - PIAC TÉR
ELŐZETES IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 25.

 

Hozzávalók:
- 3 ek. petrezselyem finomra vágva
- 2 ek. majoranna finomra vágva
- 90 ml extra szűz olívaolaj
- 2 gerezd fokhagyma finomra vágva
- 500 g burgonya meghámozva, kis 
gerezdekre vágva
- 500 g csiperkegomba vékonyra sze-
letelve
- 350 g erdei gomba
- só és frissen őrölt fekete bors ízlés 
szerint

Elkészítése:
Öntsünk egy serpenyőbe 3 kanál 
olajat, és pirítsunk meg benne 1 ek 
petrezselymet kb. 1 perc alatt. Adjuk 
hozzá a burgonyát és 1 gerezd fok-
hagymát, és 10 perc alatt pároljuk 
meg majdnem puhára.
A maradék olajat  melegítsük fel egy 
másik serpenyőben, és pirítsunk ben-
ne 1 ek petrezselymet és 1 ek majo-
ránnát 1 percig. Adjuk hozzá az erdei 
gombát és a maradék fokhagymát, és 
további 2 percig pirítsuk.
A burgonyás keverékhez adjuk az 
apró csiperkegombát, és pároljuk raj-
ta 5-7 perc alatt puhára. Öntsük össze 
a két serpenyő tartalmát, sózzuk, bor-
sozzuk, és jól keverjük össze. A  ma-
radék petrezselyemmel megszórva, 
azonnal tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

GOMBA  BURGONYÁVAL  ÉS  
ZÖLDFŰSZEREKKEL

Recept KÖZÉRDEKŰ 

INFORMÁCIÓK

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. október hónapban megkötött házasságukról: Horváth Ferenc és Duma Beatrix (10.02.), Jak-
lin Ferenc Ádám és Virovecz Katalin (10.09.), Major Gyula és Kamenszki Mária (10.14.), Pletser 
Zoltán és Bozsik Szilvia (10.16.), Szabó Bence és Horváth Lilla Rebeka (10.28.), Sarah Daoud 
Yasmin és Dombi Bence (10.30.), Mayer Krisztián és Müller Barbara (10.30.)

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. szeptember és október hónapban született gyermekek: Székely 
Borbála (09.06.), Berei Dominik Zsolt (10.03.), Szécsi Dávid Ervin (10.04.), Káhn 
Ramiel (10.06.), Tóth Benedek Ákos (10.08.), Kihári Kitti Zoé (10.11.).

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

www.bicske.hu
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