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NEM LEHET ELFOGADNI AZ 
ELFOGADHATATLANT!

mákban testesítse meg a kimondhatatlan, 
leírhatatlan, körülrajzolhatatlan bánatot. 
Úgy vélte, bármilyen fájdalmas és súlyos 
teher is Trianon, beszélni, írni, énekelni 
kell róla és méltó módon emléket állíta-
ni. Nem lehet feledni, amíg magyar lesz 
a Földön, hogy volt nekünk egy orszá-
gunk, melyet magyar erő szerzett vitézül 
és magyar szív és ész tartott meg. Trianon 
tragédiáját nem szabad elfelejteni, örökre 
velünk marad – jelentette ki.
A másik képesség, ami segít a továbbhala-
dásban, a hit, mert általa tudjuk elfogadni, 
ami ésszel elfogadhatatlan. A harmadik 
képesség pedig az életben maradáshoz 
legfontosabb képesség, a cselekvés ké-
pessége, ugyanis hiábavaló az emlékezés 
és a hit, ha hiányzik a cselekvőképesség 
belőlünk.
- Testvértelepülések, testvérgyülekezetek 
közös alkalmai, az anyaország részéről 
kinyújtott támogató kéz, az elszakított 
területeken megszülető és felnövekvő 
magyar életek iránti felelős gondolkodás 
közös vérkeringésbe vonják az egymás-
tól elszakított tagokat. A legcsekélyebb 
jócselekedet is sokat jelent annak, aki 
kapja, mert jelen van benne a szeretet. 
Segítsen bennünket a Jóisten, hogy ez a 
fájdalmas emlék ne haragot tápláljon a 
szívünkben, hanem tegyen képessé ben-
nünket az egymás iránti jócselekedetekre, 
ne elszigeteljen, hanem egybeforrasszon, 
ne legyengítsen, hanem megerősítsen 
bennünket, hogy legyen közös magyar 
jövőnk – fogalmazott Máténé Antal Éva.
A beszéd és a református gyülekezeti kis-
kórus népdalcsokra után az összetartozás 
jelképeként őrtűz gyúlt a templomkert-
ben, majd a résztvevők megkoszorúzták 
a trianoni emlékművet. Mécseseket gyúj-
tottak a volt áruház helyén, a Nagy-Ma-
gyarországot formázó területen. Ezzel 
emlékezve, s megmutatva: nem lehet el-
fogadni az elfogadhatatlant!

veszteséggel sújtottak egy országot, soha 
be nem gyógyítható sebeket és végleges 
sérüléseket okozva a nemzet testén, mert 
a nemzet lelkében, idegrendszerében 
idéztek elő súlyos, beláthatatlan károso-
dást. Ilyen traumát nem lehet fájdalmak 
és szenvedések nélkül elviselni. Nyoma 
sokmillió szíven ott van, nemzedékek sora 
hordozza emlékezetében évtizedek el-
múltával is – hangsúlyozta Máténé Antal 
Éva, aki szerint mindezek ellenére látni kell 
azon képességeket, amelyek segítségével 
ez a szárnyait levagdosott magyar nép 
mégis életben maradt és nyomorúságával 
dacolva is fiókákat nevelt. A lelkésznő sze-
rint az egyik ilyen képesség az emlékezés, 
s a művészet csodás eszköz arra, hogy az 
ember megpróbálja elfogadni az elfo-
gadhatatlant, szavakba öntse, muszikává 
nemesítse, képekbe vetítse, térbeli for-

Apponyi Albertnek a párizsi békekonfe-
rencián megfogalmazott drámai gondo-
lataiból idézett, majd kijelentette: ma sem 
fogalmaznánk másként, mint ő tette, mert 
amikor egy ország területének 67 százalé-
kát, lakosságának több mint 50 százalékát, 
termőföldjének 61 százalékát, faállomá-
nyának 88 százalékát, míg vasúthálózatá-
nak 62 százalékát szinte egy pillanat alatt 
elveszíti, az elfogadhatatlan. Amikor egy 
megcsonkított országnak megtiltják, hogy 
hadsereget szervezzen, páncélozott jár-
műveket és repülőket használjon, folyami 
flottával rendelkezzen, vagyis az önvéde-
lem alapvető feltételeit biztosíthassa, az 
elfogadhatatlan. Amikor békediktátum-
mal több millió embert, akarata ellenére 
idegen fennhatóság alá kényszerítenek, az 
elfogadhatatlan.
- Igazságtalan módon, aránytalanul nagy 

Trianon 101. évfordulóján, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
ismét kimondta egy nemzet, nem lehet elfogadni az elfogadhatatlant. 

Bicskén is összegyűltek az emlékezők a református templomkertben álló 
trianoni emlékműnél, hogy minderről bizonyságot adjanak.
Máténé Antal Éva református lelkész beszédét azzal indította, hogy 
elfogadni az elfogadhatatlant a legnehezebb, legfájdalmasabb lecke a 
világon. Amikor nincs választás, mert kész tények elé állítanak. Amikor 
nincs jogorvoslat, mert végérvényesen eldöntöttek már mindent.



Rendhagyó módon egy idézettel szeretném 
kezdeni e jegyzetet. Karinthy írta a kisfiának a 
hazáról, Trianon emléknapjára: 
„… valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz 
majd az életnek egy fájdalmas csodájáról-arról, 
hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig 
érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha 
ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: 
Kárpátok-meg fogod tudni, mire gondoltam.”
Azóta persze sokat változott a világ, Trianon-ra 
emlékezve ma már,  leginkább az összetartozá-
sunk jelentőségét hangsúlyozzuk. Nem véletle-
nül lett ez a Nemzeti Összetartozás Napja.
A határok gyakorlatilag megszűntek, határon 
túli  honfitársaink bármikor hazajöhetnek, rá-
adásul a többségük már kettős állampolgár, 
rendelkezik magyar igazolvánnyal.
Összeköt minket a közös múlt, a gyökerek, a ha-
gyományok, a kultúra, ami mindig is hidat jelen-
tett az anyaország és az elszakadt nemzetrészek 
között.
Június 4.-én,  végre  együtt, méltóképpen tud-
tunk emlékezni, történelmünk máig fájó esemé-
nyére.  A templomkertben  és este, fáklyákkal a 
NagyMagyországot szimbolizáló emlékműnél. 
A visszavonulóban lévő járvány, az enyhítések 
lehetővé teszik, hogy újra találkozhassunk, ün-
nepelhessünk, rendezvényeket szervezzünk és 
programokat.
Az életünk, ha lassan is, de kezd visszatérni a 
régi kerékvágásba. 
A gyerekek nyáron újra táborozhatnak, Zánka 
várja a bicskei diákokat és a családok is kirándul-
hatnak, pihenhetnek, kedvük szerint.
Harcos nemzet a miénk és összetartó a bajban. 
Túléltük a történelem viharait, megmaradtunk 
az évszázadok során  és egyre erősebbek let-
tünk.
Ha összefogunk, minden sikerülhet, még a lehe-
tetlen is!
 
 

„Hiszek Magyarország 
feltámadásában”
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

Május 22-ére elérte a Magyarországon beoltottak 
száma az ötmilliót, amely után a kormány számos 
enyhítést vezetett be. Többek között megszűnt a 
kijárási korlátozás és a szabadtéri maszkviselés, ami 
már-már olyanná teszi a mindennapokat, mint ami-
lyeneket megszoktunk a koronavírus-járványt meg-
előzően.

Május 14-én döntöttek az újabb korlátozások fel-
oldásáról, akkor megközelítette  az oltások száma a 
4,5 milliót. Ekkor kezdődött meg a 16-18 év közöt-
ti, regisztrált fiatalok vakcinázása. Első körben ösz-
szesen 96 ezren jelentkeztek ebből a korosztályból, 
mindannyian Pfizer-vakcinát kaptak. Az átoltottság 
mértéke  lehetőséget adott arra, hogy május 28-tól 
lehessen  lakodalmat is szervezni.

Május 21-én jelentette be Orbán Viktor a Kossuth 
Rádiónak adott hagyományos, péntek reggeli inter-
jújában, hogy Pünkösd hétvégén elérhető az ötmil-
lió beoltott, ami azt jelenti, hogy sikerült letörni a 
koronavírus-járvány harmadik hullámát.  Megszűnt 
a kötelező boltzárási időpont,  szabaddá vált az 
egyéni vagy csapatsport a közterületeken, 50 főig 
korlátozás nélkül megtarthatók  a magán és családi 
rendezvények, míg a lakodalmak esetében a felső 
korlát 200 fő lett, védettségi igazolvánnyal látogat-
hatóak  a szabadtéri rendezvények, 500 fővel meg 
lehet tartani a tüntetéseket, valamint a zenés-táncos 
rendezvények védettségi igazolvánnyal megren-
dezhetőek.

A hitelmoratóriumról is döntöttek, a nyár végéig 
meghosszabbították. A parkolás azonban újra fize-
tős lett.

A jelek tehát igen biztatóak, de még mindig van  
tennivaló:  hárommillió felnőtt ember továbbra 
sincs beoltva az országban, mert nem regisztráltak, 
ezért ők továbbra is ki vannak téve a fertőzés veszé-
lyeinek.  
Ahhoz, hogy visszakapjuk a szabadságunkat és a 
régi életünket az szükséges, hogy ezek az emberek 
is felvegyék a védőoltást.  

KARNYÚJTÁSNYIRA A 
TELJES SZABADSÁG
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Milyen gondolatok jártak a fejében, amikor az 
utolsó munkanapon bement az irodába?
- Leginkább az intézmény jövője foglalkoztatott. Úgy gon-
dolom, hogy nyugtalanságra semmi ok, hiszen mindkét in-
tézményegységben elhivatott, kiváló könyvtárosok és mű-
velődésszervezők dolgoznak, akik remek csapatot alkotnak. 
Nyugodt szívvel mehetek nyugdíjba. Aztán egy pillanatra 
átvillant rajtam, hogy egész életemben azt csinálhattam, amit 
szerettem: a nemzeti és helyi kulturális értékek közvetítése, 
megőrzése, menedzselése, a közösségi élet gazdagítása.

Több mint négy évtizedet töltött el a kultúrház-
ban. Mire a legbüszkébb?
- Lehet, hogy meglepő lesz, amit most mondok, mert sok min-
denre vagyok büszke, s hosszan sorolhatnám a sort a Kastély 
Estektől kezdve, a tehetséggondozó programokon át a zánkai 
táborig, de én mégis a kapcsolatrendszerünkre, az együttmű-
ködéseinkre vagyok a legbüszkébb. Sikeres együttműködést 
sikerült kialakítani a város intézményeivel, civil szervezeteivel, 
a különböző közösségekkel, magánszemélyekkel, ami előre-
vitte, gazdagította a város kulturális életét. Büszke vagyok 
arra az együttműködésre, együttmunkálkodásra, összefogás-
ra, ami kialakult a kulturális életben. A jó célok megvalósítá-
sa mellé álltam mindig. Mindezekért rengeteg köszönetet és 
jókívánságot kaptam és kapok telefonon, emailen az elmúlt 
hetekben, mind a mai napig.

A kezdetek óta aktív szervezője a Bicskei Napok 
rendezvénysorozatnak. Hogy emlékszik a kez-
detekre?

- A legszebb emlékeim közé tartozik, amikor 1979 tavaszán 
pályakezdőként, belecsöppentem az első Bicskei Napok szer-
vezésébe. Ma már "saját gyermekként" tekintek a programso-
rozatra, de nem az én kezdeményezésem volt. A Bicskei Na-
pok megszületése az akkori kiváló népművelők, Véssey Antal 
igazgató és munkatársai érdeme volt.

Elkezdődnek a nyugdíjas évek. Amennyiben hív-
ják, segít a programok szervezésében, tanácsai-
val, ötleteivel segít a mindennapokban?
- Igen, örömmel segítek. Ezt megígértem polgármester asz-
szonynak is. Példaértékű csapatmunka, összefogás volt eddig 
is a városi rendezvényeken, hogy csak néhányat említsek: Vá-
rosi disznótor, Szent Mihály Nap. Nem szeretnék kimaradni 
belőlük.

Mihez kezd a sok szabadidővel, ami most Ön 
előtt áll?
- Még nem érzem, hogy sok szabadidőm lenne, hiszen a kony-
hakertben, a virágoskertben, az udvaron rengeteg a munka. 
Most tanulom a kertészkedést, de nagyon szeretem: kikap-
csol, ellazít. Tervem az erdőkert kialakítása, vagy legalábbis 
valami hasonló. A mindennapjaimba visszatérnek a filmek, az 
olvasás, van mit bepótolnom az elmúlt évekből. Foglalkoztat 
a kézműveskedés és a kreatív alkotás is. A kerékpárt is le kel-
lene hozni a padlásról. A családi programok, túrák, kirándulá-
sok mellett, most készítem a bakancslistámat: egyszóval sok 
tervem van!

JÖHET A BAKANCSLISTA!

Szinte napra pontosan negyvenkét esztendővel azután, hogy 
pályakezdőként először átlépte a bicskei kultúrház ajtaját, április 

30-án utolsó munkanapját töltötte az intézményben Nagyné Szita 
Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója. Nyugdíjba vonulása alkalmából Bálint Istvánné 
polgármester köszöntötte irodájában és adta át jókívánságait az 
egész város nevében.

Nagyné Szita Erzsébet 1979 áprilisában került a bicskei kultúrházba. 1983-ban a Debreceni Tanítóképző Főiskolán 
tanító, testnevelő, majd 1985-ben a Győri Tanítóképző Főiskolán népművelő diplomát szerzett. 2000-ben kulturális 
menedzserként végzett a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Akadémiáján, majd 2005-
ben a Veszprémi Egyetem turizmus tanszékén idegenforgalmi rendezvényszervező oklevelet vehetett át. 2011-ben 
minőségbiztosítási auditorként végzett a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus képzésén. Vé-
gigjárta a népművelő mesterség minden fokát, volt gyermeknevelési népművelő, vezetett bábszakkört, foglalko-
zott nyugdíjasokkal, reklám-marketinggel, volt az intézmény helyettes vezetője, majd 1999. július 1-től igazgatóként 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Vezetése alatt 2016-ban, az intézmény a szakmai munka elismeréseként elnyerte a 
Minősített Közművelődési Intézmény címet.
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Nem lehet elégszer megköszönni az egészségügyi dolgozók 
áldozatos és emberfeletti munkáját, amelyet tavaly 
március óta, a koronavírus-járvány alatt végeznek. Tudják 
ezt a bicskeiek is, akik újra meg újra igyekeznek kifejezni 
tiszteletüket,  hálájukat a frontvonalban harcoló orvosoknak, 
ápolóknak, egészségügyi dolgozóknak. Ez történt  május 
7-én, amikor mintegy másfél millió forintnyi adományt 
vittek a Fejér Megyei Szent György Kórház Covid-osztályán 
dolgozóknak, Bálint Istvánné polgármester vezetésével.
Átlagos péntek reggelnek indult az a nap is a Polgármesteri 
Hivatalban, bár az udvaron tornyosuló ásványvizes és üdítős 
palackok látványa arra engedett következtetni, hogy valami 
készülődik. Nemsokára megérkeztek a Bicskei Gazdasági 
Szervezet munkatársai és a polgármester, valamint Csörgöl 
Ákos alpolgármester. Majd  Lovasné Báder Katalin és Né-
meth Tibor önkormányzati képviselő vezetésével lázas mun-
ka kezdődött. A hivatalba befutott adományokat levitték 
az udvarra, majd egy rövid egyeztetés után megkezdődött 
a tartós élelmiszerek, ásványvizek, üdítők, kávék, higiéniai 
szerek bepakolása a BGSZ járműveibe.
- Azt hiszem, Bicske ismét jelesre vizsgázott összefogásból. 
Bárányos József képviselőtársam feleségének megkeresé-
se indította el a gyűjtést, én is beszálltam a szervezésbe, s 
örömmel látom, hogy eredményesen  zártunk. Bicske és kör-
nyékének  családjai gondolták úgy, hogy kicsit ők is támo-
gatják  az egészségügyben dolgozók munkáját.  A székes-
fehérvári kórházba megyünk, Sáfrány Ágnes doktornőhöz, 
akit Németh Tibor képviselőtársam novemberi megbetege-
désekor ismertem meg, aki kórházba került a vírus miatt. 
Azóta  tartom vele a kapcsolatot, bármikor, ha egy bicskei 
kerül az osztályukra, tőle szerzek naprakész információkat. 
Most pedig szeretnénk  megköszönni  neki és kollégáinak,  
a kórház dolgozóinak szerény adományunkkal az erőfeszíté-
seiket, áldozatos munkájukat - mondta az indulást megelő-
zően Bálint Istvánné.
A járműkaraván először nem a megyeszékhely felé vette az 
irányt, hanem a Papinóth Pékség felé, ahol a tulajdonos fris-
sen sült rétesekkel járult hozzá  az adományokhoz.
Egy óra múlva már a kórházban voltak az adományok , ahol 
nagy örömmel fogadták a bicskeiek önzetlen felajánlásait. A 
legjobb helyre kerültek!

Az elmúlt hetekben egy kamion és egy busz is érke-
zett Bicskére, amiben alapvetően semmi meglepő 
nincs. Ezek azonban nem árut szállítottak, mindket-
tő attól volt különleges, hogy egészségvédelmi, be-
tegségmegelőzési céllal jött a városba.

A szűrőkamion régi ismerőse Bicske hölgylakosai-
nak, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház ugyanis nem először hozta el a járművet, 
hogy abban mammográfiai szakrendelést, emlőszű-
rést biztosítson. A mobil szűrőegység május 11. és 
21. között várta a meghívót korábban kézhez kapó 
nőket, akik tudták: az időben felfedezett mellrák 
gyógyítható!
A katonai oltóbusz azonban újdonság, persze, a 
koronavírus is még csak másfél éve lett az életünk 
része. Az Operatív Törzs javaslata alapján, a hon-
védség jóvoltából május 19-én érkezett Bicskére, a 
Polgármesteri Hivatal udvarára a busz, ahol reggel 
8 órától este 18 óráig oltották vírus elleni vakcinával 
a város és környékének lakóit. Mindazokat, akik re-
gisztráltak a védőoltásra.
Érdekesség, hogy nem a már jól megszokott kétdó-
zisú vakcinát hozta az oltóbusz, hanem az amerikai 
Johnson&Johnson leányvállalata, a Janssen által fej-
lesztett, egydózisú koronavírus elleni vakcinát, ami-
ből tehát egyetlen oltás is elég a védettséghez. Ezt 
155 embernek adták be egyetlen nap alatt.

Ö S S Z E F O G Á S B Ó L : 
JELES

KAMION ÉS BUSZ A 
MEGELŐZÉSÉRT
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A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság május 29-én tartotta 
a tűzoltónapot. Az eseményt mindig május elején rende-
zik, idén azonban a még mindig fennálló járványhelyzet 
miatt jóval később tartottak visszafogott ünnepséget.
A korábban felavatott, a tűzoltók által saját erőből épített 
szertárak előtt a jelenkor lánglovagjainak munkásságát 
méltatták. Ebből az alkalomból hatan vehettek át kitün-
tetést. A jeles eseményen részt vett Bálint Istvánné pol-
gármester is, aki Polgár Viktorral, a Bicskei Önkormányza-
ti Tűzoltóság elnökével adta át az elismeréseket.
Az „Év Tűzoltója” kitüntető címet idén Zádori Péter kapta, 
aki 1999 óta önkéntes tűzoltója a Bicskei Tűzoltóságnak, 
2014 óta főállású dolgozó, mint szolgálatparancsnok, 
2020-tól parancsnokhelyettes. A kitüntetett korábban 14 
évet szolgált a Fővárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ságon, ám akkor is aktívan részt vett a BÖT tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenységében. Nemcsak a kárese-
teknél, hanem a rendezvények előkészítésében, oktatá-
sokban és a laktanyában szükséges karbantartási és fel-
újítási munkákban is jelentős szerepet vállal.
Harmincéves jubileuma alkalmából Szolgálati Érdemér-
met vett át Dianovszky András, aki 1990 óta főállású 
dolgozója a Bicskei Tűzoltóságnak, mint sofőr, különle-
ges gépkezelő és szolgálatparancsnok. Minden szüksé-
ges szakmai végzettséggel rendelkezik, korábban több 
mint 10 évig töltötte be a parancsnok-helyettesi pozíciót 
Bicskén. Aktívan részt vesz a BÖT mentő tűzvédelmében, 

MEGKÉSETT TŰZOLTÓNAP

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság május 29-én tartotta a tűzoltónapot. Az eseményt mindig május elején 
rendezik, idén azonban a még mindig fennálló járványhelyzet miatt jóval később tartottak visszafogott 

ünnepséget.
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óta, illetve tagsága kezdete óta minden elnökség munkáját 
nagyban segíti precíz, gyors és pontos munkavégzésével.
Szintén a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Szövetsé-
ge Érdemkereszt bronz fokozatával tüntették ki Kun Zoltánt, 
aki 2014 óta tűzoltó a Bicskei Tűzoltóságon. Önkéntes tűzol-
tóként kezdte, de nem elégedett meg az alaptanfolyammal, 
így saját szabadidejét feláldozva elvégezte a Tűzoltó II. alap-
képzést. Három éven keresztül főállású tűzoltóként dolgozott 
Bicskén, jelenleg polgári foglalkozását űzi, s mellette önkén-
tesként folyamatosan vonul. Elméleti és gyakorlati tudása ki-
emelkedőnek mondható.
A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Szövetsége Érdem-
kereszt arany fokozatát vette át Virág József, aki 1983 óta 
tűzoltó a Bicskei Tűzoltóságon. 1996-tól nyugdíjba vonulásáig 
főállású tűzoltóként dolgozott, 2015-ben Bicske Városától az 
„Év Tűzoltója” kitüntetést vehette át. 2018-ban a Fejér Megyei 
Tűzoltószövetség Vida Pál Emlékdíjban részesítette, valamint 
Bicske Városától „Kiemelkedő Munkájáért” kitüntetésben ré-
szesült. Nyugdíjasként továbbra is részt vesz a tűzoltóság éle-
tében, riasztáskor már csak híradósként. Igen jelentős szak-
mai tudását folyamatosan adja át a fiatalabb tűzoltóknak.
Az ünnepség keretében tartották meg a nagy hagyományok-
kal rendelkező „Tűzoltó leszek!” gyermekrajz pályázat ered-
ményhirdetését is. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2021. 
évi tűzoltónapja alkalmából meghirdetett pályázatra igen sok 
alkotás érkezett, a zsűri által legjobbaknak ítélt rajzok pedig 
ismét felkerülnek a járművekre, így egy évig azok fogják díszí-
teni a tűzoltóautókat. Az óvodásoknál Rudas Zsófia Jozefin, 
az általános iskolások közül Sinogli Péter, a középiskolások-
nál pedig Farkas Alexandra alkotását díjazták.
Azokat a tűzoltóautókat, amelyek megszokott módon men-
tek egy nagy kört a városban, így köszöntve a lakosokat és 
megmutatva, mindenki számíthat a tűzoltókra, legyen bár-
mekkora is a baj.

részt vesz a vonulásokban, a katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtásában és a társadalmi rendezvényeken egyaránt.
A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Szövetsége Kis-
kereszt ezüst fokozatának kitüntető címét vehette át Szem-
lits Gyula, aki 2004 óta dolgozik tűzoltóként. Pályafutását a 
Békés Város Önkéntes Tűzoltóságon kezdte, 2007-től a Gyo-
maendrőd Város Önkéntes Tűzoltóságán főállású tűzoltó 
parancsnoki pozíciót töltött be. 2010-től a kecskeméti Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hungary létesítményi tűzoltósá-
gának parancsnok-helyetteseként szolgált, majd 2017-ben 
került Bicskére, ahol 2020 óta parancsnoki pozíciót tölt be. 
Mint parancsnok, sofőr, különleges gépkezelő és szolgálatpa-
rancsnok a bicskei tűzoltóságnál minden szakmai pozícióban 
megállja a helyét. Magyarországon egyedüliként rendelkezik 
a Weber Rescue System – Instruktor / Oktató nemzetközi jo-
gosultsággal, így folyamatosan szervez és tart oktatásokat 
Bicskén, valamint más önkéntes tűzoltóságoknál.
A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Szövetsége Érdem-
kereszt bronz fokozatát kapta Egerszegi Andrea, aki 2009 óta 
tagja a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak. A bicskei kiren-
deltségen megkezdett munkáját követően kérte felvételét a 
tagságba, majd elvégezte a 40 órás alaptanfolyamot, ami a 
minimális feltétel a beavatkozásokhoz. 2018-ban Bicske Váro-
sától megkapta az „Év Tűzoltója” kitüntetést. Kiemelkedő sze-
repet tölt be a tűzoltóság adminisztrációs munkájában évek 

Csak végső esetben égessünk avart!

Csak végső esetben égessünk avart, azt is csak péntek délután! Környezetünk megóvása érdekében 
Bicske Város Önkormányzata évekkel ezelőtt megtiltotta a kerti hulladékok égetését, a veszélyhelyzet 
hatályba lépésével azonban lehetőség nyílt az avarégetésre. A város rendelete szerint a szabadté-
ri égetést kizárólag száraz, megfelelően előkészített állapotban – az emberi egészséget legkevésbé 
károsító módon –személyi és vagyoni biztonság elsődlegességének figyelembevételével lehet pén-
teki munkanapokon 12:00 és 18:00 óra között elvégezni. Javasolt azonban a tavasszal a kertekben 
keletkező nagy mennyiségű hulladék komposztálással történő hasznosítása! Amennyiben a teljes 
mennyiség nem komposztálható, éljenek a Zöld Bicske Nkft. által biztosított zöldhulladék szállítási 
lehetőséggel! Köszönjük, hogy gondolnak a jövőre és tesznek környezetünk védelméért!
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Hamarosan teljes egészében 
megújul a Tatai út külterületi 

szakasza. A projektről a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-t kérdeztük.

A cég tájékoztatása szerint a 8101-
es Biatorbágy-Tatabánya összekötő 
út két kilométeres, Bicske belterület 
határtól az 1-es főútig tartó szaka-
szának felújítása hazai forrásból, a 
Magyar Falu Program keretein belül 
valósul meg, a társaság beruházásá-
ban. 
A munkaterületet április 7-én adták 
át a kivitelezést végző Swietelsky 

Magyarország Kft-nek, a befejezé-
si határidő június 21. A vállalkozási 
szerződés összege bruttó 281,2 mil-
lió forint.
A felújítás során az elhasználódott 
kopóréteg lemarása és a burkolathi-
bák kijavítása után teljes szélesség-
ben új kötőréteg és kopóréteg épül, 
fokozott igénybevételre alkalmazott 
aszfaltkeverékekből. 
Az árkok tisztítása és a padkák újra-
építése mellett a forgalomtechnikai 
jelzéseket is felújítják a szakemberek.

MEGÚJUL A TATAI ÚT KÜLTERÜLETI SZAKASZA

A vállalkozó elvégezte a kivite-
lezési szerződésben meghatá-
rozott feladatokat, a műszaki 
átadás május 21-én megtörtént, 
vagyis teljes hosszában kész a 
kerékpárút a Galagonyásban 
és hozzá kapcsolódóan a város 
belterületén is. 

Mindössze az 1. számú főúton létesített 
gyalogátkelőhely forgalomba-helyezési 
eljárása van még folyamatban – tájékoz-
tatott Druzsin László műszaki irodaveze-
tő.
A közbeszerzési eljáráson nyertes szé-
kesfehérvári Útéppark Kft. szakemberei 
március elején kezdték el a kivitele-
zést. Először a Galagonyás-dűlőben a 
II. dűlőtől a VI. dűlőig dolgoztak, ahol 
1325 méter hosszan és három méter 
szélességben készült el az új aszfaltozott 
kerékpárút. Néhány héttel később elkez-
dődött a kerékpárút másik szakaszának a 

kivitelezése is, amely 
a Galagonyást köti 
össze a város belterü-
leti részével a Bogya 
Károly utca - Prohász-
ka utca kereszteződé-
sében. A Bogya Károly 
utcában irányhelyes 
nyitott kerékpársáv 
létesült burkolati je-
lek felfestésével. A 
Kanizsai úton szintén 
irányhelyes kerékpá-
ros burkolati jeleket 

festettek fel mindkét oldalon mintegy 
600 méter hosszúságban.
Épült egy összekötő út is 226 méter 
hosszan a Kanizsai út és az 1-es számú 
főút között, egyik oldalán járdát is kiala-
kítottak. Az összekötő út és az 1-es főút 
kereszteződésénél jelzőlámpával védett 
gyalogátkelő létesült, kiemelt közvilá-
gítással és járdakapcsolatokkal. A zebra 
túloldalán készült még egy 42 méteres 
aszfaltozott szakasz, így csatlakozik a 
korábban megépült Etyek-Tarján kerék-
párúthoz.

KÉSZ A KERÉKPÁRÚT 
A GALAGONYÁSBAN
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A bicskei vasútállomás, vagy, ahogy mindenki isme-
ri, a nagyállomás teljes felújítása régóta várat magá-
ra. 2019 őszén miniszteri bejelentés volt arról, hogy 
a város egyik régi, nagy álma megvalósul: 15,468 
milliárd forintól elkezdik újjáépíteni a vasútállomás 
épületét, rendbe teszik a környezetét, a közlekedést 
és a parkolást fejlesztik. Azóta nem történt semmi, a 
színfalak mögött zajlott az előkészítés. Május 21-én 
azonban megtörtént a munkaterület átadás, amely 
azonban még nem az állomásépület újraépítését 
hozza magával, hanem kapcsolódó fejlesztéseket.
Druzsin László a polgármesteri hivatal műszaki iro-
dájának vezetője arról tájékoztatott, hogy a projekt 
egésze a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásban zajlik, ők kötöttek vállalkozási szerző-
dést a V-Híd Zrt-vel az intermodális csomópont kor-
szerűsítésére. Ennek része a most elindult fejlesztés.
A beruházás során megépül az 1300 méter hosszú, 
új nyugati elkerülő, amely kétszer egysávos lesz, s 
összeköti a 8101-es és 8126-os utakat, tehermen-
tesítve ezzel a Csákvári utat. A meglévő, de közúti 
forgalomnak át nem adott vasúti felüljárót felújítják, 
előtte egy új körforgalom épül. Ehhez kapcsolódva 
a Móricz Zs. utcát meghosszabbítják mintegy másfél 
kilométerrel, s így létrejön az összeköttetés a vasú-
tállomás és az új elkerülő út között. A Móricz Zs. utca 
átépítése az állomás előtti területen is megvalósul, 
így kialakul az állomás előtti tér öt autóbusz indulási 
hellyel, két taxiállással, 12 várakozóhely és 10 aka-
dálymentes parkolóval, gyalogjárdákkal és növény-
telepítéssel. Az épület mellett 132 darab, fedett ke-
rékpártároló létesül.
Az állomás melletti rakodó, illetve a XII. és XIII. vágá-
nyok helyére nyolc autóbusz parkoló és 136 P+R par-
koló épül. A vasúti rakodórámpát és rakodóvágányt 
a vasútvonal mentén Tatabánya irányába áthelyezik, 
s az új összekötő útba bekapcsolják.
A vasúti gyalogos aluljárót meghosszabbítják a déli 
P+R parkolóig, az aluljáró végén lift épül. A vasútál-
lomás déli oldalán, a Csákvári úton körforgalmi cso-
mópontot építenek, amely megközelíthető lesz a 
Csákvári útról, a Kinizsi utcából, az új, déli P+R parko-
lóba vezető útról, valamint a tervezésre kerülő közúti 
aluljáró felől. A vasútállomás déli oldalán 200 férő-
helyes P+R parkoló, valamint 40 kerékpártároló épül.
Fontos információ, hogy a kivitelezés minden üte-
mében az 1. számú vasútvonalon az átmenő vágá-
nyoknál 80 km/h, a megelőző vágányoknál 40 km/h 
sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

Megújult faházak a zánkai táborban

Nyakunkon a nyár, ami egyet jelent azzal, hogy megnyitja ka-
puit Bicske önkormányzatának zánkai üdülőtábora. Néhány 
hónapja egyáltalán nem volt biztos, hogy ebből valóság 
lesz, de a járványhelyzet alakulása, s főként a nagyfokú átol-
tottság lehetővé tette az enyhítéseket, a nyári táborok is 
megtarthatóvá váltak.
- Június 1-től lehet gyerektáborokat szervezni. Az elmúlt het-
ekben a zánkai táborunk is szépült az uszoda dolgozóinak 
jóvoltából, akik szorgalmasan dolgoztak, hogy felújított 
faházakba érkezzenek a gyerekek. Június közepén megny-
itjuk a kapukat, ahová nagy örömmel várjuk a bicskei gyer-
ekeket, családokat – mondta el lapunknak Bálint Istvánné 
polgármester, miután Szabó Attilával a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetőjével ellá-
togatott Zánkára. 
Elárulta azt is, hogy szinte megtelt az összes turnus, sokan 
jelentkeztek, hogy eltöltsenek egy hetet a Balaton partján.
Ezt megerősítette Szabó Attila, s jelezte, hogy az előzetes 
foglalások alapján többek között a bicskei általános iskolák, 
a Vajda Technikum, az érdi gimnázium és a Bicskei Fesztivál 
Fúvószenekar is eltölt egy hetet a zánkai táborban.
- Azt mondhatom, hogy szinte teljesen megújult tábor várja 
az érkezőket. 2018 októberében indítottuk el felújítási pro-
gramunkat, s mára a tizenöt faházból tizenegyet teljesen 
felújítottunk, továbbá az étkező terasza féltetős fedést ka-
pott. Idén nagy segítségünkre volt a járványhelyzet, mert a 
tanuszoda nem lehetett nyitva, így erőinket Zánkára össz-
pontosítottuk. Ennek köszönhető, hogy újabb hat faház 
felújítása ért véget a szezon kezdetére. A házak gyakorlatilag 
újnak tekinthetők, csak az alap és a padlózat maradt meg hír-
mondónak. Még a négy oldalfal is kapott a szigetelés mellett 
kívülről lemezborítást, belülről OSB burkolatot, miközben a 
teljes tetőszerkezetet és az ereszcsatornákat újakra cseréltük, 
de újak a teraszok is, amelyek fölé most már kinyúlik a tető – 
újságolta a fejlesztés részleteit az intézményvezető.
Szabó Attila elmondta még, hogy a teljes elektromos hálóza-
tot újraépítették: a házakban az elektromos kábelek most 
már nem a falon kívül futnak, hanem a falba rejtve, illetve 
az alumínium kábeleket rézre cserélték. Megjegyezte, hogy 
2022-ben a megmaradt négy faházat felújítják és a tervek 
szerint a konyhaépület felújítására is sor kerül.

KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEKKEL 
ELKEZDŐDÖTT A NAGYÁLLOMÁS 
TELJES FELÚJÍTÁSA
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Három évtizede során Magyarország 
meghatározó kereskedelmi szereplőjévé vált 

a SPAR. Az áruházlánc ügyvezető igazgatója, 
Heiszler Gabriella többek között a vállalat 
fejlődéséről és terveiről, a vásárlókhoz és a magyar 
beszállítókhoz fűződő viszonyáról és a bicskei 
húsüzemről beszélt lapunknak.

A SPAR 30 éves Magyarországon. Mit jelent és 
miről szólt ez a három évtized és hogyan ün-
neplik meg?
Azt jelenti, hogy a 2020-ban működésének 30. évébe lépett 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a hazai gazdaság, a 
magyar kereskedelem meghatározó szereplőjévé vált. Ebből 
a szempontból 100%-ig valós tartalommal bír az a szó, ha a 
mögöttünk álló három évtizedre azt mondom: sikertörténet. 
Első szupermarketünket 1991-ben nyitottuk meg Tatán, mára 
az üzlethálózatunk 588 tagúra növekedett, köszönhetően 
az eltelt harminc év alatt végrehajtott 647 milliárd forintnyi 
beruházásnak. A SPAR tavaly már összesen 381 saját üzemel-
tetésű áruházzal rendelkezett: 324 SPAR szupermarkettel, 23 
City SPAR szupermarkettel és 34 INTERSPAR hipermarkettel, 

és még a világjárvány nehezített körülményei között is épít-
kezni tudtunk, a 35., kaposvári hipermarket áruházunkat 2021. 
elején adtuk át a vásárlóknak. A fejlődés fontos lépései voltak 
a népszerű franchise egységek nyitásai is, ezen üzletek száma 
az induló év két áruházához képest 2021-re elérte a 207-et, és 
országszerte 94 településen találhatóak meg.
Mint minden életerős szervezetnél, a terjeszkedés és fejlődés 
működésünk szerves része. Az új üzletek építése és az áru-
ház-modernizációs programunk mellett ez olyan – jellemzően 
milliárdos volumenű – fejlesztéseket takar, mint a 2019-ben 
elindított SPAR online shop és Drive-In szolgáltatás, amelynek 
felületére alig egy esztendő alatt több mint 62 ezren regisztrál-
tak. Vagy mint a saját termelőrészlegeink létrehozása – és fej-
lesztései –, a kényelmi élelmiszertermékeket 2018-tól előállító 
üllői SPAR enjoy. convenience üzem és a friss húsokat és hús-
készítményeket 2004-től, illetve 2020-tól gyártó bicskei, illetve 
perbáli üzemek.
Az ünnep az, hogy harminc év után is elkötelezett, összetartó és 
sokszínű munkatársi csapattal dolgozhatunk együtt nap mint 
nap. A változatos összetételű gárdában mindenki a legjobb ké-
pességeit, készségeit és tudását adja az összteljesítményhez, az 
eredményességhez. Vállalatunk piacképes fizetéssel, állandó és 
alkalmi béren kívüli juttatásokkal fejezi ki háláját és nagyrabe-
csülését.

Hová szeretne eljutni a SPAR-csoport a 35. szüle-
tésnapjáig magyarországi viszonylatban?
A bevált „trió”, a tapasztalat, tervezés és gyakorlat szerint foly-
tatjuk a kijelölt utat. A lendületes fejlődést az üzleti filozófiánk 
elemei és az olyan alapértékeink biztosítják, mint az etikus üz-
leti magatartás, a minőségi kereskedelem és a vásárlók magas 
szintű, korszerű kiszolgálása. Lényeges az is, hogy a vállalatunk 
úgy alkalmazkodik a folyamatosan változó fogyasztói igényke-

KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK ÉS BIZALOM 

A SPAR 30 ÉVE BICSKÉN
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A társaság bicskei húsüzeme egyedülálló az ország-
ban. Tervezik-e annak fejlesztését, illetve új húsipa-
ri termékek bevezetését?
Az üzem évről évre növekedett, ennek köszönhetően az indulás 
évéhez, 2004-hez képest a 331 tonna feldolgozott húskészítmény 
mennyisége 2020-ra évi 40 millió kilogrammra emelkedett. Az 
eltelt 17 év során mintegy 15 milliárd forintos beruházással több 
gyártósorral is bővült az üzem, például felvágott- és sajtszeletelő 
berendezésekkel. Ahogyan eddig, úgy a jövőben is a technológiát 
folyamatosan fejlesztjük és szélesítjük a termékkört.

Üzleteik, az ott kapható termékek kapcsán az em-
bereknek a minőség jut eszébe. Hogyan kívánják 
ezt fenntartani, s még inkább fokozni?
Maximálisan figyelembe vesszük a változó piaci trendeket és fo-
gyasztói szokásokat. Különböző árkategóriában kínálunk minősé-
gi árukat, a prémium márkáktól kezdve a saját márkás termékek 
széles és változatos csoportjáig, amelyekben mindenki a legma-
gasabb színvonalat kapja. Számtalan és egyre bővülő kínálattal je-
lentkezünk a „mentes” árucsaládok tekintetében is, a vegán étrend 
szerint élő vásárló éppúgy megtalálja polcainkon a kedvére valót, 
mint aki valamilyen élelmiszer-intoleranciával él, vagy csökkentett 
só- és cukortartalmú ételekkel szeretne táplálkozni, netán teljesen 
nélkülözni akarja a pálmaolajat.

Mennyire élvez prioritást egy-egy termék kiválasz-
tásakor, hogy az előállítója magyar cég legyen?
Nagyon! Áruházainkban átlagosan 90% közeli a magyarországi 
beszállítói arány, ha az élelmiszertermékekre gondolunk, amellyel 
az itthoni családi vállalkozásokat, termelőket és gazdákat segítjük. 
Elkötelezettségünk bizonyítéka az is, hogy csatlakoztunk a Ma-
gyar Termék Nonprofit Kft. „Vedd a hazait! Védd a hazait!” kezde-
ményezéséhez. Harmadrészt pedig a magyar kiskereskedelemben 
egyedülálló, hogy egy üzletlánc igen jelentős piac-, és marketing-
támogatással hazai árufejlesztéseket karol fel, mi pedig a két éve 
indított Hungaricool by SPAR termékinnovációs versennyel ezt 
tesszük.

Bicske, sőt az ország egyik legnagyobb munkaadói. 
Fontosnak tartják-e, hogy a bicskei központban a 
munkavállalók minél nagyobb hányada helybeli 
vagy környékbeli legyen?
A SPAR Magyarország hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója-
ként közel 13 ezer embernek ad munkát. A stabil megélhetés az 
a „minimum”, amit munkatársainknak illik is, hogy biztosítsunk, 
mert minden eredményünket nekik köszönhetjük. A SPAR a tér-
ség egyik legmegbízhatóbb munkáltatója, amit jól mutat, hogy 
sok itt élő vállal nálunk munkát régóta. A kollégáink közösségé-
ben a kezdetek óta nagy mértékben számítunk a bicskei és köz-
vetlen környékbeli emberekre, mert a kezdetek óta a legnagyobb 
fokú pontosságot, munkabírást és kreativitást tapasztaltuk tőlük. 
Viszonyunk a bicskeiekkel a kölcsönös előnyökön, őszinteségen és 
bizalmon alapul. Márpedig ezekre az értékekre lehet csak hosszú 
távú kapcsolatot építeni.

hez, hogy együtt halad a modernizációval, a környezet-
védelem, és általában véve a fenntarthatóság stratégiai 
szempontjaival. Eközben pedig fontos helyi és országos 
társadalmi ügyekben vagyunk – és leszünk – megbízható 
partnerek.

Mit jelent a vállalat számára Bicske, az itteni 
központ?
Bicske több mint egy telephely vagy központ: a válla-
latunk otthona. Harminc éve befogadott minket ez az 
emberléptékű település, és a várossal az életünk, szemé-
lyesen és vállalatként is szorosan összefonódott. Anno a 
logisztika és az infrastruktúrakiépítés szempontjai mellett 
ennek a vidéknek a szépsége, az itt élők értékei is döntő 
szerepet játszottak abban, hogy Bicskét választottuk bá-
zisunknak.
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Egy kukánál jobb a kettő! Pláne, ha a második 
edényzet a szelektíven gyűjtött hulladékok táro-
lására hívatott. Mostantól Bicskén is két kuka van, 
hiszen minden, a szolgáltatóval szerződésben álló 
bicskei háztartás ingyen kihelyezett szelektív hul-
ladékgyűjtő edényt vehetett át május közepén, 
amit térítésmentesen ürítenek majd a megszokott 
időpontokban a Zöld Bicske Nonprofit Kft. mun-
katársai.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a szelektív 
hulladékgyűjtést már évekkel ezelőtt bevezette 
Bicskén, de eddig zsákba gyűjthették az újrahasz-
nosítható szemetet a háztartások, mostantól jóval 
kulturáltabb formában tehetik ugyanezt. Az edé-
nyeket május 18-20. között osztotta a Zöld Bicske az 
Erkel Ferenc utcában és a Piac téren, illetve lehető-
ség nyílt háztartásonként 40 lebomló zsákot is in-
gyen elvinni a zöldhulladék begyűjtéséhez. Tölgyesi 
Balázs ügyvezető elmondta, hogy a három nap so-
rán körülbelül 2700 edényt osztottak ki, ami kima-
gasló arány összevetve a szolgáltatási területükön 
lévő többi településhez képest.

Felhívta a figyelmet arra is, ha valakinek több sze-
lektív hulladéka keletkezik, mint ami a kukába be-
fér, átlátszó zsákban mellérakhatja, mert ugyanúgy 
elviszik, mint eddig. 

BICSKE ÁTÁLLT A KÉTKUKÁS RENDSZERRE
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ELINDULT A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

két nyertes pályázatból valósul meg: a külső felújításra 
és a napelemes rendszerek kiépítésére az önkormány-
zat nyert bruttó 119,5 millió forintot a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban (TOP), amihez 
bruttó 95 millió forint önerőt biztosít. A források 80-85 
százalékát a kulturális intézményre fordítják, vagyis a 
homlokzatok hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a 
gépészeti rendszer, elsősorban a fűtés korszerűsítésére, 
napelemes rendszer telepítésére, a padlásfödémek szi-
getelésére, valamint a tetőhéjazat cseréjére. A fennma-
radó összegekből valósul meg a polgármesteri hivatal 
és a két óvoda napelemes rendszere.
A kultúrház belső felújítására az intézmény adott be 
sikeres pályázatot szintén a TOP-ban és nyert bruttó 
100 millió forintot. Ebből a villamos- és informatikai 
hálózat modernizációja, a vizes helyiségek felújítása, a 
belső nyílászárók cseréje és felújítása, továbbá festés és 
hidegburkolat cserék valósulnak meg. A hang- és fény-
technikát modernizálják, a nagyterem és a kiállító tér 
sötétítő függönyeit cserélik, a színpadfüggönyt motori-
zálják. A befejezési határidő mindkét pályázat esetében 
október 1.

Körbeállványozták az épületet – elkezdődött a 
Petőfi Művelődési Központ teljes külső és belső 
felújítása.

Székely Nóra projektmenedzser arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a munkaterület átadás május elején 
megtörtént. Megjegyezte, hogy nem csak a kultúrház 
esetében történt meg ez, hanem a város másik három 
helyszínén is, hiszen energetikai fejlesztés is megvalósul 
majd napelemes rendszer kiépítésével a polgármesteri 
hivatalnál, illetve a Kakas és az Árpád úti óvodáknál.
- Miután a kivitelező átvette a munkaterületet, az épüle-
tet körbeállványozták, egyedül a Spar áruház felőli oldal-
ra nem került állvány érthető okokból, ott folyamatos az 
áruszállítás. Az egyeztetés elindult a céggel, oda csak ak-
kor épül 1-2 hétre állványzat, ha az engedélyt megkapjuk 
tőlük – számolt be a projektmenedzser.
A Petőfi Művelődési Központ külső és belső felújítása 
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Jávor Géza a bicskei Magyar Sándor Repülőegye-
sület elnöke és alapítója, a Magyar Óceánátrepü-

lési Emlékbizottság szervezője 90. születésnapját 
ünnepelte május 16-án. Ebből az alkalomból kö-
szöntötte a város nevében Bálint Istvánné polgár-
mester, egyúttal átadta a miniszterelnök által aláírt 
emléklapot.

Milyen gondolatok jutottak eszébe, amikor tu-
datosult Önben, hogy megérte a kilencvenedi-
ket?

- Arra gondoltam, hogy az emberek általában nem 
szoktak 100 évnél tovább élni, ami azt jelenti, hogy 
fel kellene készülni az elmenésre. De nem akarok, jól 
érzem magam, csomó feladatom van még az életben, 
amik várnak rám. Fiatalnak érzem magam, persze, job-
ban örülnék neki, ha ezt a csajok mondanák rólam.

Sok dolga van még? Melyek ezek?

- Szeretnék az égbe emelkedni a bicskei repülőegyesü-
let saját sportrepteréről. Ez a legnagyobb vágyam, ezt 
jó lenne megérni. Az elmúlt években annyira beleástam 
magam ebbe, hogy kudarcként élném meg, ha nem si-
kerülne. Tudom jól, hogy sok összetevős a dolog, hiszen 
kell egy jó helyszín, ami minden érintettnek megfelel, 
aztán meg sok pénz, hisz hangárt kell építeni a repü-

lőknek, ahhoz kiszolgáló helyiségek kellenek, öltözők, 
műhely, raktár, jobb helyeken pedig üzemanyagtöltő 
állomás is létesül. Ezt létrehozni nem kevés idő, s egye-
lőre ott tartunk, hogy az elképzelés és az akarat meg-
van. Több mint tíz éve harcolok érte, de most komoly 
esélyeket látok rá. Azért is lenne ez jó, mert az egyesület 
ugyan 73 taggal indult, de reptér híján a tagok a kör-
nyékbeli repterekre mentek el. Azonban, ha lesz sajá-
tunk, visszajönnek.

Mióta foglalkoztatja a repülés?

- Amióta megszülettem. Alsógallán jöttem a világra, 
ami akkor még nem Tatabánya része volt, hanem önálló 
falu. Gyerekként repülőmodellezéssel foglalkoztam. A 
világháború után a repülőmodellező szakágból repülő-
egyesület lett. 1946-ban már repültem egy Tücsök típu-
sú vitorlázó repülővel, amit szénért cserébe szereztünk. 
Később elküldtek repülőoktató képző iskolába. Mivel a 
háborúban szolgált pilótákat elzavarták, gyakorlatilag 
nem volt oktató, így az lettem nagyon fiatalon, mind-
össze 13 óra repült idővel. Csak hogy érzékeltessem, 
ma 200 óra után lehet vizsgára menni. Vigyáztam ma-
gamra, a modellezésben megtanultam, hogy sebesség 
nélkül a gép leesik a földre. Persze balesetem így is volt 
a pályafutásom során, de nem vezetői hiba miatt kö-
vetkezett be. Mindkét lábam és a gerincem is eltört, de 
túléltem. 71 éve vagyok oktató. Először a Magyar Repü-
lőszövetséghez kerültem, 1950-től fizetett alkalmazott-
ként oktató voltam. Amikor bevonultam a seregbe, re-
pülőgép szerelő lettem, később repültem is Szolnokon. 
1954-ben szereltem le és elkerültem egy akkor induló 
reptérre főnöknek. Hasznos a Mátrában volt, csodálatos 
környezetben, de a repülési szabadság nekem jobban 
tetszett. Tulajdonképpen azzal a géppel repültem, ame-
lyikkel akartam.

1956 hol találta?

- Hasznoson voltam szinte végig. Akkoriban Dunaújvá-
rosban Sipos István volt a reptér parancsnoka, de ő disz-
szidált a forradalom után. Elhívtak oda létesítményveze-
tőnek, 30 évig maradtam. Minden, ami ma ott látható, 
az erőfeszítéseimnek köszönhető. A vége felé voltak 
nézeteltéréseim a felettesemmel, ezért kapóra jött a re-
pülőgépes szolgálat főpilótájának hívása, így Budaörs-
re kerültem térképészrepülő pilótának, onnan mentem 
nyugdíjba. Ekkor költöztem Bicskére is. A sportrepülést 
azonban nem hagytam abba, a mai napig űzöm.

SOK DOLGA VAN MÉG AZ ÉLETBEN
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Varga Györgynét választották az Összefogás Bicskéért Egyesület 
új elnökének. A város közéletében meghatározó szerepet betöl-
tő szervezet „tisztújítására” azért volt szükség, mert a korábbi el-
nök, Ádám László elhunyt. Utódja az ő szellemiségét, munkáját 
kívánja tovább vinni.
- Őszintén mondom, váratlanul ért a felkérés. Az egyesület alelnö-
kei kértek fel a tisztség betöltésére, amire igent mondtam, a tag-
ság pedig támogatott. Mivel a jelenlegi veszélyhelyzet miatt nem 
lehetett személyes részvétellel taggyűlést tartani, ezért név szerinti, 
levélszavazáson döntött a tagság – idézte fel megválasztása kö-
rülményeit Varga Györgyné.
Terveivel kapcsolatban kifejtette, soha nem is volt kérdés, hogy 
tovább viszik Ádám László örökségét, hiszen sok év munkája 
van benne. Hangsúlyozta, hogy az egyesület 2002-es megala-
kulása óta elkötelezett a város hagyományos értékeinek ápolá-
sára, mint a közösségépítés, a hagyományőrzés vagy a kulturális 
értékek közvetítése. Jelezte, hogy az elmúlt években feladatot 
vállaltak a város közösségi fejlesztésére alakult Pannónia Szíve 
programban, az egyesület lett a konzorcium vezetője. Több pá-
lyázatuk is benyújtásra került, melyeknek az elbírálása folyamat-
ban van – tette hozzá.
- Nem felejtjük el a jól bevált rendezvényeket sem. Reméljük, hogy 
ebben az évben már megrendezhetjük a szokásos programokat, 
a már hagyományossá vált nótaestet, a svábbált, ahol bemutat-
kozási lehetőséget kapnak a német nemzetiségi tánccsoportok, 
és a legfontosabb az adventi készülődés, illetve a nagycsaládosok 
karácsonya, ahol kulturális műsorral, szeretetvendégséggel igyek-
szünk szebbé tenni az ünnepet – mondta el az új elnök.
Varga Györgyné kiemelte, hogy az Összefogás tagjai tősgyö-
keres bicskei családok, akikre a jövőben is számít, de szeretne 
nyitni a fiatalabb generációk felé, szeretné, ha fiatal családok is 
csatlakoznának hozzájuk. Éppen ezért igyekszik olyan témákat 
találni, ami őket is megszólítja.

Mikor repült utoljára?

- Vitorlázó, motoros, motoros vi-
torlázó és ultrakönnyű repülőgép 
oktatói képesítésem van. Csakhogy 
mindegyik orvosival együtt érvé-
nyes, ami nekem a járvány alatt 
lejárt és máig nincs megújítva. 
Meg fogom csináltatni, a papírokat 
most kezdtem el begyűjteni hozzá. 
A korom miatt fél évre adják majd 
meg. Visszatérve a kérdésre, a szü-
letésnapomon repülhettem. Éppen 
aznap volt Kecskéden a tatabányai 
repülőegyesület éves közgyűlése, 
amit nem hagyhattam ki. Amikor 
vége lett, meglepetésszerűen az or-
szág minden tájáról ismerősök je-
lentek meg a hangár mellett, hogy 
felköszöntsenek. Nagyon megle-
pődtem, meg is hatódtam, nagyon 
jólesett. Tortával vártak, fergeteges 
lakoma kerekedett, még marhapör-
költet is főztek a tiszteletemre. Bes-
senyei Péter műrepülő nem tudott 
eljönni, viszont a repülőjét elhozta 
ifj. Talabos Gábor és repülhettem 
vele egy kört. Fantasztikus élmény 
volt!

Ezek szerint a nagy napon fon-
tosabb dolga volt, mint hogy a 
családjával ünnepeljen?

- Áttették előző napra a bulit, mert 
tudták, hogy a közgyűlés nekem 
nagyon fontos. A párom, illetve Éva 
lányom és Laci fiam mellett a négy 
unokám is jelen volt. Azt hiszem, a 
repülőtér mellett ők azok, akik mi-
att még sokáig szeretnék élni!

VARGA GYÖRGYNÉ LETT AZ 
ÖSSZEFOGÁS BICSKÉÉRT EGYESÜLET ÚJ 

ELNÖKE



Hitka Péter költő kalandos életében mindig a 
nők iránt érzett szerelem volt a mozgatórugó, 

a lovak jelentették a szabadságot, míg a verselés, 
amelyhez csak egy évtizede kanyarodott vissza, 
megmentette az életét.

Hogyan lesz valakiből költő? Annak születni 
kell?
- Bizonyára, bár én azt hiszem, nem születtem költőnek. 
Mányon cseperedtem fel, nyolcéves koromig éltem ott. 
Álomszerű volt ez az időszak, főleg, mert nagyapám mellett 
nőhettem fel, aki fantasztikus egyéniség volt. Közben há-
romévesen újraszülettem: paralízises lettem, nem tudtam 
lábra állni, mindig összerogytam. A körzeti orvos az akkor 
kísérleti fázisban lévő Szabin-oltást javasolta, ezért anyám 
mindenét eladta, hogy a hatezer forintba kerülő injekciókat 
megvehesse. Az iskolát is Mányon kezdtem, de anyukám és 
nevelőapám akkor már Máriaremetén élt, oda kellett költöz-
nöm. Majd belehaltam ebbe, szörnyű volt faluról a fővárosba 
kerülni, sokáig nem mertem megszólalni az iskolában, mert 
tájszólásom volt. Aztán gyorsan beilleszkedtem, barátaim-
mal állandóan a közeli templomkertben fociztunk, egész 
nap elvoltunk egy zsíros kenyérrel. A sporttól később sem 
távolodtam el, tizenvalahány évig birkóztam: válogatott 
ugyan nem lettem, de a legjobbaknak jó edzőpartnere vol-
tam.

Hogy alakult később az élete?
- Víz- és gázszerelő az eredeti szakmám. Szakközépiskolá-
ba jártam, de a matematika és az irodalomoktatás nagyon 
erős volt. 18 évesen, a magyar órán írtam az első versemet, 
mindössze pár sor volt. Úgy tűnt, talán tudok írni. 1971-ben 
érettségiztem, majd mélyépítő lettem. Megházasodtam, 
elváltam, majd a Fővárosi Csatornázási Műveknél műszaki 
előadó lettem, „schwarzban” pedig elvállaltunk olyan mun-
kákat, amiket mások nem. 1982-ben eljöttem a vállalattól 
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és megalapítottam az első saját cégemet. Persze csatornázással 
foglalkoztam, de már nekem kellett az alkalmazottaknak min-
den hónap elején fizetést adni. Csak a munka és a család foglal-
koztatott, ebből is látszik, hogy mennyire elkanyarodtam a ver-
seléstől. Amikor az ember agya nem a verssel foglalkozik, akkor 
nem tud írni. Olyan szellemi leterheltség volt egy céget vezetni, 
hogy esély sem volt verseket alkotni.

Aztán mégis költő lett Önből…
- 1993-ban újra elváltam, majd harmadszor is megházasodtam. 
Sajnos ennek is szomorú vége lett, a harmadik válásomba majd-
nem „belehaltam”. Pedig még csak hatvan voltam. Megtört az 
élet és akkor kezdtem újra verseket írni. Nagyon szomorú ver-
seket írtam, egyre szomorúbbakat, amiket tettem is fel sorban a 
közösségi oldalamra. Egyszer a nagyobbik lányom nem hozta az 
unokámat egy korábbi veszekedésünk miatt, s ezen okból írtam 

SZERELMESNEK 
MARADNI, EZ A TERV

2021. június



den viadal. Tulajdonképpen a 
lovak miatt költöztem Bicské-
re, kellett nekik a hely. Ma már 
csak 1-2 ló van a ház körül, de 
ők már megmaradnak nekem.

Mi tölti ki akkor a min-
dennapokat?
- A gyermekeim és az unokám. 
Legnagyobb gyermekem, Vik-
tória képzőművész, András 
belsőépítész, a legkisebb, Lili 
képzőművészeti egyetemet 
végzett, kurátorként dolgozik, 
meg ott van a már említett 
unoka, Milla és talán még egy-
szer megtalálom az igazi társa-
mat is.

Mit jelent Önnek Bicske?
- Bicske egy csoda, egy csodálatos, élhető hely, én itt otthonra 
találtam. Ma már eszemben sincs Budapestre bemenni, csak ha 
tényleg nagyon muszáj. Jólesett, amikor 2017-ben elhívtak egy 
író-olvasó találkozóra, meglepően sokan voltak kíváncsiak rám 
is. Amikor kérdeztek valamiről, mindig verssel tudtam válaszolni. 
Jó móka volt!

Milyen tervekkel készül a következő évtizedekre?
- Jövőre hetven leszek. Szerelmesnek maradni, ez a tervem. Sze-
relem nélkül sohasem voltam önmagam, nem tudok létezni. 
Egyedül lenni borzasztó, a társas magány sem az én utam, de 
egy nővel együtt lenni, akibe szerelmes vagyok, az az igazi. Az 
inspirál minden nap, megtölt élettel, boldogsággal. A másik, ami 
éltet a gyerekeim és az unokám. Őket szeretném még sokáig kí-
sérni útjukon.
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Micinek, hogy miért nem jön. Onnantól egy évig minden 
nap írtam egy Mici-verset, ami kigyógyított abból a nagy 
apátiából, amibe a válás után kerültem. Tulajdonképpen a 
lányomnak szóltak ezek a strófák, de azóta ritkán írok szo-
morú verseket. Verseket úgy általában viszont elég gyakran. 
Előfordul, hogy megyek autóval, eszembe jut egy strófa, fél-
reállok, papírra vetem. Egyébként Radnóti a példaképem, 
szerencsére belőle is érettségiztem.

Mennyi verset írt már?
- Fogalmam sincs, ezres nagyságrend. Tavaly a pandémia 
alatt kitaláltam, hogy a követőim küldjenek minden nap egy 
szót, s abból írok aznap egy verset. 50 napig csináltam, de 
nem hagytak békén, hogy folytassam. Utána hetente egyet 
írtam. Az ábécé betűivel haladtunk sorban. Írtam csak b be-
tűvel, csak d-vel, csak f-fel és így tovább.

Gondolt már arra, hogy ki kellene adni a ver-
seket?
- Verses antológiában szerepeltem már néhány művemmel, 
de önálló kötetem még nem jelent meg. Úgy vagyok vele, 
mint Kányádi Sándor, akivel párszor beszélgethettem. Majd 
az utókor eldönti, költő vagyok-e, vagy sem. Ha úgy érzik, az 
voltam, kiadják majd az összes versemet.

Az egész lakás tele van lovas festményekkel, 
trófeákkal, érmekkel…
- A ló a másik nagy szerelem. Lovak között nőttem fel, majd 
sokáig a lovaglással sem foglalkoztam. 28 éves lehettem, 
amikor megtanultam jól lovagolni, de úgy éreztem, sokba 
kerül ez a sport. Egyik barátom javasolta, hogy menjek el a 
galoppra munkalovagolni. Mivel nem vagyok zsokéalkat, 
nem igazán akartak felültetni egyik lóra sem. Végül a „biva-
lyokra” felülhettem, s egyre jobban beszippantott ez a világ. 
Vásároltam egy lovat, aztán egyre többet, végül már tanyát 
kellett vennem a telivéreknek. Tenyésztettem, idomíttattam 
őket, versenyekre mentem velük és nyertem néhány futa-
mot. A zsoké nem én voltam, de így is nagy élmény volt min-

www.bicske.hu

Bicskei hősök nyomában

Sok évtized telt el azóta, hogy véget ért a II. világháború, száznál is több az I. világháború befejezése óta. Mégis, sokan vannak 
Bicskén is olyanok, akik a mai napig nem tudják teljes bizonyossággal, hogy felmenőik, dédnagyapjuk, nagyapjuk, esetleg édes-
apjuk pontosan hol hunyt el, hol esett fogságba, melyik hadifogolytáborban töltötte  éveit. Ebben lehetnek segítségükre azok 
az adatbázisok, amelyek ma már fellelhetőek az interneten. Mert a Bicskén élt és született háborús hősök emlékét őrizni kell!
A katonai adatbázisok közül az I. világháborús a Hadtörténeti Intézet és Múzeum weboldalán érhető el, a www.katonahoseink.
militaria.hu címen. Itt a keresés mezőben a születési helyhez kell beírni, hogy Bicske, s összesen 605 találatot kapunk.
A másik honlap a II. világháborús hősök adatbázisát tartalmazza, amelyet a www.hungarianarmedforces.com címen lehet elérni. 
Itt a menüben ki kell keresni a Hadifogoly táborok színhelyei a volt Szovjetunióban elnevezésű részt, arra rákattintva fellelhető 
a Hadifogoly adatbázis 700.000 karton, annak keresőjébe beírva a Bicske szót, összesen 592 találat kerül elő. Mindkét felületen 
lehetőség van rákeresni : névre, születési évre, rendfokozatra vagy alakulatra .
Akinek segítségre van szüksége az adatbázisok használatában, forduljon a Nagy Károly Városi Könyvtárhoz, a könyvtárosok szí-
vesen segítenek bárkinek, akinek nincs internet hozzáférése vagy nem tud eligazodni az adatbázisok útvesztőjében.



Az 1912-ben alapított, jövőre 110 esztendős 
Bicskei Torna Club felnőtt futballistái több al-

kalommal feljutottak a honi labdarúgás harmadik 
vonalába, de egyszer sem sikerült egyhuzamban 
három szezont lejátszani az NB III-ban. A tavaly a 
koronavírus járvány miatt félbeszakadt pontva-
dászat után ezúttal a pályán harcolták ki bravúrral 
a folytatást, így jöhet a harmadik idény egymás 
után, ami a télen Szegedre távozó Vukmir Dragant 
váltó Csordás Csaba szakmai igazgató szerint ha-
talmas fegyvertény.
A szerb származású trénerrel a BTC a tizedik he-
lyen zárta az őszt, 21 forduló után 8 győzelemmel, 
6 döntetlennel és 7 vereséggel 30 pontot gyűjtve. 
Csordás Csaba február 28-án mutatkozott be ha-
zai pályán, az élmezőnybe tartozó Veszprém elleni 
0-1-es vereséggel. Vele beszélgettünk.

Elégedett a csapat tavaszi teljesítményével?
- Vegyes érzések vannak bennem. Egyrészt igen büszke va-
gyok a fiúkra, mert a hazai meccseket - a legelső, Veszprém 
és a legutolsó, Sopron elleni találkozót leszámítva – kivé-
tel nélkül megnyertük, ugyanakkor idegenben mindössze 
egyetlen pontocskát szereztünk. Vagyis nem volt kiegyen-
súlyozott a teljesítményünk, amint elhagytuk Bicske határát, 
alig tudtunk pontot szerezni.

Mindentől függet-
lenül a legfonto-
sabb cél, a benn-
maradás sikerült. 
Hogy értékeli en-
nek fényében a 
szezont?
- Hatalmas fegyver-
ténynek tartom, hiszen 
történelmi tett ez a csa-
pattól. Soha előtte nem 
sikerült kivívni az NB 
III-ban maradást, most 
sikerült. Hozzá kell ten-
ni, a Nyugati csoport-
ban 20 csapat szerepelt 
a tavalyi félbeszakadt 
szezon miatt, így for-
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dulhatott elő az a furcsaság, hogy még 50 megszerzett ponttal is 
izgulnunk kellett, miközben rajtunk kívül legalább tíz együttest 
megérintett a kiesés szele. A tizedik helyen vettem át a gárdát, 
végül a 12. helyen zártunk, ami a teljesítményünket tekintve tu-
lajdonképpen a realitás volt.

Melyik volt a legemlékezetesebb meccsük és mire 
emlékszik vissza a legkevésbé szívesen?
- Egyértelműen a legnagyobb kudarcnak a Puskás elleni 7-2-es 
idegenbeli vereséget tartom, nem volt akkora különbség a két 
csapat között, ott minden rosszul sült el számunkra. A legjobb 
meccsünk sem kérdéses: itthon nyertünk a MOL Fehérvár II ellen 
egy utolsó perces győztes góllal úgy, hogy kétszer is egyenlíteni 
tudtunk. Továbbá a hajrában 360 percen keresztül nem kaptunk 
gólt, kapusunk ebben az időszakban két 11-est is megfogott, ez 
üde színfolt volt.

Hogy alakul a nyári program, terveznek-e erősíté-
seket?
- Most három hét pihenő jön, a felkészülést június 11-én kezdjük. 
Addig eldől, hogy a jövőben kire számítok és kire nem. Szeret-
nénk minőségi játékosokat igazolni, hogy még szebb szezon elé 
nézhessünk jövőre. Bicske amúgy is megérdemli, hogy előrelép-
jen minden téren, mert irigylésre méltó az anyagi háttér és az inf-
rastruktúra, miközben a szurkolók minden meccsen mellettünk 
állnak, nekik jó eredményekkel szeretnénk kifejezni hálánkat. 
Bízom benne, hogy a harmadosztályú tagság megtartása még 
nagyobb focilázat hoz a városba, s közösen szép eredményeket 
érhetünk el.

A BTC SOROZATBAN HARMADIK 
NB III-AS SZEZONJÁRA 
KÉSZÜLHET
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2021. június 10– július 9.Kultúrkúria 

NEMZED-ÉKEK 
Ivanics Imre és Ivanics Emma kiállítása 
A kiállítás előzetes bejelentkezéssel a nyit-
vatartási időn túl is látogatható. 
 
2021. június 14.  Kultúrkúria 

Kincseim - Fazekas voltam 

Minitárlat özv. Nagy Jánosné gyűjtemé-
nyében Nagy János és Nagy József csákvári 
fazekasok munkái tekinthetők meg.  
 
2021. június 16. (szerda) 17.00  Könyvtár 

Könyvbemutató Bauer Barbarával 

Az Etyeken élő író Most élsz című könyvét 
mutatja be. 
 
2021. június 24. (csütörtök) 14:00 
Kultúrkúria 

Mesterségek - fazekasság 

Népi mesterséget bemutató filmvetítés és 
interaktív foglalkozás. Nem csak gyerekek-
nek. Közreműködik: Kiss Irén keramikus. 
 
2021. június 26. (szombat) 19:00 

Zrínyi Ilona  

Hedry Mária monodrámáját Majzik Edit 
színművész előadásában tekinthetik meg. 
A Kultúrkúriában  A program ingyenes, 
előzetes regisztrációhoz kötött. 

2021. június 

Eszti és Guszti királysága a mi kis városunk-
ban… 

Gombóc fagylaltos délutánja… 

Interaktív tündéri vetélkedősorozat. 
 

2021. június 21-25.  

Művelődési Központ (Kossuth tér 17.)  

Huncutka – móka hét 

Nyári napközis gyermekprogramok a mű-
velődési központban. 
 
2021. június 28. – július 2. 

Művelődési Központ (Kossuth tér 17.) 

Korong Matyi – kreatív hét 

Nyári napközis gyermekprogramok a mű-
velődési központban. 
 
2021. július 12-16. 

2021. július 19-23. 

Cimbora nyári szünidei programok a 
könyvtárban 

Szünidei programok 6-10 éves gyerekek-
nek a Nagy Károly Városi Könyvtárban. 
 

Bővebb információ:  06/22-291-299 
   06/20-430-7770 
 www.bicskemuvhaz.hu 
  www.nkvk.hu 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézményegységek beltéri programjait csak védettségi igazolvánnyal, 
illetve a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete alatt lévő  

tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek látogathatják! 

BICSKEI EGYSÉGES MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és KÖNYVTÁR 
2021 júniusi műsornaptár 



 

Hozzávalók 4 személyre:

A spárga elkészítése:
- 1 köteg zöld spárga,  1 köteg fehér 
spárga, 1 kiskanál só, 1 késhegynyi 
szódabikarbóna

A mártáshoz:
- 1 doboz fehérbab konzerv, 1 kanál dijoni 
mustár , kb. fél citrom leve, 3 kanál olívolaj, 
fél dl száraz fehérbor (elhagyható), őrölt  
bors, kk. só 

Elkészítése: 

- A spárgák alsó, fás részét eltávolítjuk. 
A fehér spárgát meghámozzuk, a zöldet 
nem szükséges. Ideális esetben a spárgá-
kat csúcsos hegyükkel felfelé, magas, kis 
átmérőjű fazékba állítjuk, és addig töltjük 
vízzel, míg a spárgák feléig, harmadá-
ig nem ér. Sózzuk, a szódabikarbónával 
megszórjuk, és fedő alatt pároljuk, hogy a 
felső része csak gőzben puhuljon.
- A mártáshoz a babkonzervet levével 
együtt turmixgépbe öntjük, a mus-
tárt, a citromlevet és a sót hozzáadjuk. 
Összemixeljük, majd vékony sugárban  
először az olajat, utána  a fehérbort is hoz-
záadjuk. Végül  ízlés szerint borsozzuk. A  
spárgákat leszűrjük, és a mártással együtt 
tálaljuk. Nagyon jól kiegészíti a a sült ba-
con vagy ropogósra sült vékony sonka. 
Kiitűnő előételként vagy főfogásként is. 

SPÁRGA FEHÉRBABOS 
MÁRTÁSSAL 

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. május hónapban megkötött házasságukról: Rigó Ferenc János és Szuhányi Mariann (05.06.), 
Fazekas Richárd és Petkes Szabrina (05.08.), Fullajtár János és Jakobszem Anita (05.08.), Tóth 
Jácint és Tiziker Barbara (05.08.), Könye Károly Zoltán és Horváth Vivien (05.15.), Kovács Dániel 
János és Szpodnyi Kamilla (05.15.), Csengeri Tibor és Zsigmond Lilla (05.15.), Kollár Zsolt és 
Varga Judit (05.17.), Nemes Lajos és Bacsa Marianna (05.21.), Kürthy László István és Kihári 
Kinga (05.29.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. április hónapban született gyermekek: Nagy Léna Hanna (04. 02.), 
Simo Dominik (04. 08.), Hollósi Annabella (04. 09.), Papinóth Panna (04. 09.).

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


