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és a környezetvédelem fontosságára tanította őket, játékos 
formában. Zárásként aszfaltrajzokon mutathatták be a kicsik, 
milyen élményekkel gazdagodtak  a délelőtt folyamán.
Délután előbb az alsó tagozatos iskolások érkeztek szép 
számmal, volt, aki  futásban volt, aki  kincskeresésben jeleske-
dett. A tündér útja című játék során versbe foglalt rejtvények 
és egy kincses térkép mutatták az utat lelőhelytől lelőhelyig, 
10 állomáson át. Izgalmas kincskereső programként. 
Később aztán  felsősök  és gimnazisták  is érkeztek a sportnap-
ra. A Nádas-kör futáson több alkalommal is születtek  kiváló 
időeredmények. Ezt  követően Agyagási Ákos testnevelő ta-
nár magyarázta el és mutatta meg  a parkban álló szabadtéri 
edzőpálya helyes és szakszerű használatát.
A napot ünnepélyes eredményhirdetés zárta, a futók érmet 
kaptak a Nádas-kör teljesítésért, a kincskeresők által megta-
lált szavak pedig egy értelmes mondattá álltak össze, amiért 
sportszercsomag volt a jutalom.

Egy izgalmas nap története

Gyermek sportnapot szervezett a Bicskei Egységes Műve-
lődési Központ június 8-án a Bicske Szíve Parkban. Az „Egy 
nap magunkért, egy nap a környezetünkért” címmel szerve-
zett eseményen óvodások és iskolások vettek részt a város 
intézményeiből. Délelőtt az óvodások, délután az iskolások 
zsivajától volt  hangos  a tér, miközben teljesítették a sport- 
és környezetvédelmi feladatokat és részt vettek  az izgalmas 
kincskeresésben.
Bak Viktorné főszervező irányításával zajlottak a programok.  
A művelődési ház dolgozói zenével,  játékkal, csapat- és váltó-
versenyekkel várták a parkba érkező ovis csoportokat, akiket 
Molnár Angéla bemelegítő tornája után akadálypálya várt. A 
mozgásban kellemesen elpilledt  gyerekeket frissítő almalé, 
illetve egy bábjáték várta, amely a szelektív hulladékgyűjtés 



Felszabadultunk, közösen ismét sikerült. Igaz, az 
ellenség most láthatatlan volt és lesből támadt, 
de kitartással, türelemmel visszavertük a „roha-
mokat”. 
Nehéz másfél év van mögöttünk, az életünk tal-
páról gyakorlatilag a tetejére fordult. Minden 
megváltozott.  Korlátok, szabályok, maszk, tá-
volságtartás, a szeretteinkért való aggódás és 
még sorolhatnám, hogyan változtak meg a min-
dennapjaink.
Aztán jött a vakcina, sorban, többféle. Először 
csak lassan, aztán egyre több. regisztráltunk, 
vártuk, hogy legalább az első védőoltást meg-
kaphassuk. És jöttek az enyhítések, fokozatosan, 
szépen sorban, ahogy a járvány helyzet enged-
te.
És eljött a várva várt pillanat, elértük az 5,5 mil-
lió beoltottat és ezzel jószerivel visszakaptuk a 
szabadságunkat.
Nincs szükség a maszkra, csak a kórházakban, 
szociális intézményekben, védettségi igazol-
vány nélkül nyaralhatunk, mehetünk étterem-
be, szállodába, tópartra. 
Még most is alig hisszük, hogy ez ma már való-
ság.
Végre a város is készülhet a közös rendezvé-
nyekre, ünnepre és mi igyekszünk bepótolni 
mindazt, ami az elmúlt időszakban elmaradt.
Ezúton is köszönöm minden bicskeinek, aki fe-
lelősen gondolkodó állampolgárként felvette 
valamelyik vakcinát, és ezzel hozzájárult ahhoz, 
hogy visszatérhessen az életünk a normális ke-
rékvágásba.
Élvezzük hát a szabadságot, a napsütést, az 
együttlét örömét!

Újra nyár és napsütés!
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

Európában jószerivel elsőként  hazánkban ért el  az  átoltott-
ság egy olyan mértéket,  hogy a vírus miatti korlátozások 
többségét  a kormány megszüntette.  Július 2-án meglett  az 
5,5 millió beoltott Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy eny-
nyien kaptak legalább egy oltást a koronavírus elleni vakcinák 
valamelyikéből, illetve majd ötmillióan már a másodikat is.
Az  újraindításért felelős két operatív törzs javaslatait meg-
hallgatva a kormány úgy döntött, hogy  megszüntetik a kö-
telező maszkhasználatot, az belső helyiségekben sem lesz 
szükséges, így többek között az üzletekben, tömegközleke-
désen,  éttermekben, a szállodákban és strandokon sem. A 
kivételek a kórházak és szociális intézmények, ahol továbbra 
is kell majd viselni.
További jó hír, hogy nem kell védettségi igazolvány a vendég-
látó üzletekben, szálláshelyeken, szabadidős létesítmények-
ben, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett 
kulturális rendezvényeken, előadásokon sem. Nyaralhatunk 
szabadon, korlátok nélkül. 
Megszűnt az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozás, a távol-
ságtartási szabály és már nincs négyzetméter alapú létszám-
korlát.
A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 
50 fős létszám 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős pedig 
400-ra  emelkedik.
Sportrendezvények, a zenés-táncos események, illetve a zárt 
térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéri progra-
mok  esetén nincs enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, 
vagyis ezeken a rendezvényeken  továbbra is csak védettségi 
igazolvánnyal lehet részt venni.
Az egyetemeken és főiskolákon újra lesz jelenléti oktatás, 
szeptembertől.

ELDOBHATJUK A MASZKOT!

Kupakgyűjtő szívek jelentek 
meg Bicske két pontján, a Cso-
konai Vitéz Mihály Általános 
Iskola Prohászka úti épületé-
nek udvarán és a Bicske Szí-
ve Parkban. A fémszívekben 
összegyűlt, majd beváltott 
műanyag kupakok sokat ér-

nek. Az értük kapott pénz  ismét jó helyre kerül majd,  hiszen  
rászorulókat fog segíteni.
És, hogy milyen kupakok kerülhetnek bele? Üdítős palackok, 
fogkrémes tubus kupakjai, tejes doboz csavaros teteje, flako-
nos mosószerek kupakjai, instant kávé, a kakaópor vagy épp 
a krémsajt dobozának műanyag fedele egyaránt vagy  éppen 
samponos, testápolós dobozok kupakjai, egyszóval, minden, 
ami kupak! Kupakra fel!

GYŰJTÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
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Évtizedes álom volt a bicskei vasútállomás, vagy, ahogy sokan 
nevezik, a nagyállomás  felújítása. Még akkor is kételkedtek 
néhányan , hogy  ez valaha megvalósul, amikor 2019-ben Pal-
kovics László miniszter a helyszínen jelentette be a projekt tá-
mogatását, hiszen utána hosszú ideig csak egy  tábla hirdette 
az álom beteljesülését, kapavágás nem történt. Most azon-
ban valóban  elkezdődik a teljes rekonstrukció, első körben az 
épület környezete és más fejlesztések valósulnak meg, vagyis 
a startpisztoly eldördült.
Június 15-én ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitiká-
ért felelős államtitkára, Mosóczi László, a MÁV és a NIF képvi-
selői, valamint Bálint Istvánné polgármester.
Mosóczi László bejelentette, hogy az első ütemre nettó 10 
milliárd forintos forrást fordítanak, s a tervek szerint 2023 ok-
tóberében  fejezik be a munkálatokat a  kivitelezők. Első lé-
pésben rendezik a napi 70 teher- és 400 személyvonat által 
terhelt állomás épületét körbevevő  területet, új buszmeg-
állót, buszfordulót és tárolóhelyeket, taxiállomást építenek, 
valamint P+R és B+R parkolókat alakítanak ki. A vasútállomás 
egyszerűbb megközelítésének  érdekében új összekötő út 
épül felüljáróval, meghosszabbítják a gyalogos aluljárót, to-
vábbá a közrakodó is kikerül a mostani helyéről, így annak te-
herforgalma sem terheli a továbbiakban a város belterületét. 
Az államtitkár közölte, hogy az időközben megkezdődött má-
sodik ütemben egyebek mellett elkészülnek a vasútállomás 
épületének kiviteli tervei is.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő parlamenti elfoglalt-
sága miatt üzenetben üdvözölte a munkálatok elindulását. 
Kiemelte: régi álom válik valóra, amelyben azonban  még van 
feladatuk bőven, de a jelenleg tervezés alatt álló elemek meg-
valósítása mellett is elkötelezettek.

Nyiszter Tamás a MÁV beruházási vezérigazgató-helyette-
se elmondta, hogy az átépítés a vasúti forgalmat a legkisebb 
mértékben fogja zavarni. Jelezte, hogy a jegyvásárlás megy-
gyorsítása érdekében 2022 első negyedévében Bicske állomá-
son kettő, Bicske-alsón egy automata jegykiadót telepítenek.
Nyul Zoltán a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese 
szerint a beruházás egyben komplex városrehabilitáció is, tu-
catnyi önállóan is értelmezhető közlekedési fejlesztést tartal-
maz, így az egész városra hatással lesz. Az első ütem mellett 
megkezdődött a felvételi épület és a közúti aluljáró megter-
vezése is – tette hozzá.
Bálint Istvánné emlékeztetett arra, hogy hosszú évek egyez-
tetései, tárgyalásai vezettek el  idáig. Úgy vélte, az elmúlt évek  
legnagyobb beruházásával Bicske soha nem látott fejlődés-
nek indulhat. A város  lakóitól és az utazó közönségtől  türel-
met kért a munkálatok idejére.

ELDÖRDÜLT A STARTPISZTOLY
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arra, hogy Vértesacsán jó körülmények várnak ránk új isko-
lával, pedagógusfölddel és lakással. Belevágtunk, feladtunk 
mindent, de közben nyertünk magunknak egy kiváló környe-
zetet. Ott is kézilabdapályát építtettem, a következő évben 
a lányokkal Bicskén megnyertük a megyei kézilabda bajnok-
ságot. Öt évet töltöttünk ott, majd felfigyelt ránk az oktatási 
hivatal, s a járási tanács jóváhagyásával elcsábítottak ben-
nünket Bicskére. A járási hivatalnál lettem a művelődési osz-
tály vezetője, majd tizenegy év után az I-es iskola igazgatója 
egészen nyugdíjazásomig. Éva a II-es iskolában és a Vajdában 
tanított. Itt is folytattuk a tehetséggondozást, mert minden 
gyerekben megláttuk a tehetséget, felkaroltuk őket.

Mi volt a titok?
- Az a hitvallásom, hogy szeresd a gyerekeket és tegyél meg 
mindent annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. Soha-
sem a főnökük voltam, hanem a partnerük, segítettem őket a 
fejlődésben. Előttem nem voltak megoldhatatlan feladatok, a 
diákok érdekében bármire képes voltam és ezt a tanítványaim 
értékelték. Szabadidőmben kerékpáros túrákat szerveztem a 
gyerekeknek, létrehoztam a városi kispályás futball bajnoksá-
got, s hathatósan segítettem a bicskei teniszélet beindítását.

Ma is annyit sportol, mint régen?
- Sajnos öregszem. Sokat felejtek és a mozgás is egyre nehe-
zebb. Azért így is aktív életet élek, ellátom magamat. Amint 
megnyitott az uszoda Bicskén, bérletet vettem és azóta rend-
szeresen úszom és szaunázok. Nagy fájdalmam, hogy futni 
már nehezen tudok, pedig 54 évesen lefutottam a maratont. 
Azért a Bicske Szíve Parkban a futókörön szoktam kocogni.

Hogy telnek a napjai?
- Nagyon megviselt Éva halála. 55 évig voltunk házasok, min-
dent együtt csináltunk. Ketten minden könnyebb volt. De 
a gyerekemmel, unokáimmal jóban vagyok, a hétvégéket 
együtt töltöm velük. Ameddig lehet, segíteni akarom őket.

Összegezve, milyen volt ez a 80 év?
- Úgy fogalmaznám meg, hogy Évával nagyon gazdag éle-
tünk volt. Sok mindent magunknak köszönhettünk. Ezt élet-
pályaként végigcsinálni nem volt egyszerű, inkább fárasztó, 
de élményszerű volt. Azt hiszem, ha újrakezdhetném, min-
dent ugyanúgy csinálnék!

Endre bácsi! Meséljen kicsit a gyerekkoráról!
- Vénember vagyok már, de jól emlékszem gyerekkorom 
minden fontos pillanatára. Kassán születtem, az egész család 
felvidéki volt. A háború utáni időszakban faluról falura ván-
doroltunk. Végül az anyaországba kerültünk, a 40-es évek vé-
gén pedig magyarosítottuk a nevünket, így lettünk Furinból 
Fenyvesi. Hárman voltunk testvérek, én voltam a legidősebb. 
Édesapám jegyző volt, édesanyám háztartásbeli. Apám meg-
tűrt ember volt, „jutalmul” állandóan költöznünk kellett, ezért 
8-9 helyen jártam ki az általános iskolát. Előfordult, hogy az éj 
leple alatt kellett a szomszédos faluba átmennünk. Volt, hogy 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legkisebb településére, a 450 
lelkes Zsujtára kerültünk, végül a járási központba, Hidasné-
metibe költöztünk. Tanító szerettem volna lenni, gyerekekkel 
akartam foglalkozni, de énekelni egyáltalán nem tudok, így 
esélyem sem volt.

Mégis pedagógus lett…
- Sátoraljaújhelyen jártam gimnáziumba, ahol magas szinten 
futballoztam, atletizáltam. Érettségi után a Miskolci Vasutas-
hoz igazoltam, de minden indok nélkül kitettek a focicsapat-
ból. Ez rosszul érintett, elmentem vasutasnak, két év alatt 
minden vizsgát letettem. Úgy tűnt, a vasútnál kallódok el, mi-
közben az álmom továbbra is a Testnevelési Főiskola volt. Jött 
a katonaság, Mezőtúrra vonultam be, az ottani vezető azon-
ban felkarolt, segített a felvételi vizsgára jutásban is. Három 
nap alatt 12 sportágban kellett bizonyítani. Kiválóan sikerült 
a felvételi, de a bizottság elkaszált, amit a százados nem ha-
gyott annyiban, ezért felvettek a TF-re. Így lettem testnevelő 
tanár, az álmom valóra vált.

Milyenek voltak az álom első évei?
- Már a főiskola első évében képesítés nélküli tanárként dol-
goztam Alsóvadászon, az egész napomat a gyerekek között 
töltöttem. Egy év után aztán elvittek Encsre, ott ismertem 
meg feleségem őnagyságát, aki később elvett férjül. Éva há-
romszakos tanár volt, kiválóan táncolt, a megyei tánccsoport 
oszlopos tagjai lettünk Miskolcon. Később kézilabda pályát 
építettem, csapatot szerveztem, s fél év múlva megnyertük a 
járási bajnokságot. Elismerést azonban nem kaphattam, mert 
„kiestem a rostán”, ami igen rosszul érintett.

Hogy kerültek Bicskére?
- A rostán kiesve egy szakfelügyelő hívta fel a figyelmemet 

Fenyvesi Endre testnevelő tanár, iskolaigazgató most is ugyano-
lyan energikus, sportos, mint évtizedekkel ezelőtt. Hitvallása mit 

sem változott az évek alatt: a gyerekeket szeretni kell! Mindössze 
egyetlen dolog változott az idő előrehaladtával, május 25-én betöl-
tötte a nyolcvanadik életévét.

A GYEREKEKET SZERETNI KELL!
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A JÖVŐ NEMZEDÉKÉT NEVELIK

Két olyan pedagógus kapta idén a „Bicske Város Oktatás- és Művelődésügyéért" kitüntetést, akiket a bicskei 
emberek  többsége jól ismer, hiszen egyikük az óvodában, a másik kitüntetett pedig  a Csokonaiban 

neveli a gyerekeket hosszú évek óta. Hiller Szilvia és Végh Rozália  elismerése így jelképesen az egész 
város köszönetét  is kifejezi.

A pedagógus napi rendezvényeken Bá-
lint Istvánné polgármester és Csörgöl 
Ákos alpolgármester köszöntötte a vá-
ros valamennyi óvónőjét, tanítóját és 
tanárát. A városvezető  méltatta a pe-
dagógusok áldozatkész munkáját, majd 
köszönetet mondott mindannyiuknak 
a pandémia okozta  nehéz helyzetben 
való helytállásért, a jövő generációinak 
neveléséért.

Hiller Szilvia 1985-ben a tatabányai 
Árpád Gimnázium és Óvónőképző Szak-
középiskola óvónőképző szakán érett-
ségizett, szakközépiskolai gyakorlatát 
a bicskei 1. számú óvodában végezte, 
majd itt is helyezkedett el 1985. augusz-
tus 16-ától óvónőként. Második gyer-
meke születését követően, a lakóhelyé-
hez közelebb lévő - akkori Szivárvány 
óvodában - folytatta óvodapedagógusi 
tevékenységét. 1996-ban a soproni Be-
nedek Elek Óvóképző Főiskolán végezte 
el az óvodapedagógus szakot. Azon ke-
vesek közé tartozik, aki a szakképzett-
ség megszerzésétől kezdve hivatását  a 
bicskei óvodákban a bicskei gyermeke-
kért végzi. Gyermekvédelmi felelősként 
az Árpád utcai óvoda gyermekvédelmi 
feladatait empátiával, elkötelezetten  
végzi. Több óvodapedagógus főiskolai 
hallgató szakmai gyakorlatát irányította,  
átadta a  szakma szeretetét,  tapasztala-
tait.

Végh Rozália születése óta Bicskén lakik, 
általános- és középiskoláit is itt végezte. 
Tanítói diplomáját pedagógia-testneve-
lés szakkollégiumi képesítéssel a Győri 
Tanítóképző Főiskolán szerezte. Szakmai 
gyakorlatát is a bicskei 1. számú Általá-
nos Iskolában töltötte, majd 1980-ban 
itt kezdte meg tanítói munkáját 36 első 
osztályos kisgyermekkel. 1984-től felső 
tagozatban testnevelést is tanított. Volt 
az iskolában közlekedési szakreferens, 
az úttörőcsapat vezetője, a Vöröskeresz-
tes Mozgalom pedagógusa, az Intézmé-
nyi Minőségbiztosítási Bizottság tagja, 
gyógy testnevelő és informatika tanár. 
Sokat táboroztatott Zánkán, amit ma is 
nagy lelkesedéssel csinál. Részt vett a 
testvériskolai kapcsolatok elmélyítésé-
ben: altshauseni és rétyi táboroztatás-
ban, valamint a rétyi és bicskei általános 
iskolák pedagógusai számára szakmai 
és kulturális programok megszervezé-

sében.
Első igazgatóhelyettesi kinevezését 
1996-ban kapta, majd 2004-től, az isko-
lák összevonása után is ő lett a Bicskei 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
Prohászka úti épületének vezetője. Végh 
Rozália nyártól nyugdíjba vonul.
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ve, s minden kolléga maximálisan támogatta az én elképzelé-
seimet is, amiért nagyon hálás vagyok.

Melyek ezek az elképzelések?

- Vezetőként arra törekszem, hogy az intézmény maximáli-
san szolgálja Bicske mind színvonalasabb kulturális életét. 
Legfőbb elhatározásom, hogy a már jól működő, a nemzeti 
és egyetemes kultúra értékeit közvetítő programtípusokat, 
valamint a város múltjához méltó kulturális értékközvetítő 
eseményeket megtartsam a legkülönbözőbb művészeti ágak 
területén (színház, zene, irodalom, képzőművészet) és mellet-
te az ismeretterjesztés, az önképzés, a szórakozva művelődés 
új csatornáit, lehetőségeit alakítsam ki, figyelembe véve a kü-
lönböző korosztályok igényeit.

Milyen újdonságokkal készül?

- Szeretném a város könnyűzenei életét a helyi fiatalokkal 
közösen felvirágoztatni, egyfajta BicskeFeszt-et létrehozni, 
ahol a bicskei és környékbeli tehetségek, zenekarok, formá-
ciók mellett egy-egy országosan ismert, népszerű zenekar 
lépne fel. A Helyi Értéktár bemutatását is kiemelten kezelem: 
időnként egy-egy szer-
vezett „túra” keretében 
mutatnánk be a fiata-
loknak és az érdeklő-
dőknek a bicskei épített 
és természeti értékeket. 
Ugyanilyen fontosnak 
tartom a szabadidő aktív 
és egészséges eltöltését 
szolgáló testmozgás és 
sportkultúra népsze-
rűsítését, sportnapok, 
sportdélutánok rende-
zését népszerű sporto-
lók közreműködésével. 
Ez persze csak néhány 
példa, rengeteg ötlettel 
vágtam bele ebbe a ki-
hívásokkal teli nagy ka-
landba!

Nem tűnik egyszerű feladatnak az előző igazga-
tó után vezetni Bicske kulturális életének meg-
határozó intézményét. Egyetért?

- Maximálisan. Nagyné Szita Erzsébet évtizedeken át végzett 
professzionális munkát az intézményben, majd annak élén. 
Irányítása mellett vált a térség meghatározó kulturális köz-
pontjává a Petőfi Művelődési Központ. Éppen ezért örülök 
annak, hogy nyugdíjas éveit megkezdve sem hagy magunkra 
minket, tanácsai, ötletei, személyisége sokat fog segíteni a 
közeli és távoli jövőben.

Milyen szakmai életút folytatásaként lett Bics-
kén intézményvezető?

- Az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szereztem 
művelődésszervező diplomát, miközben 1998 és 2017 kö-
zött a Komárom-Esztergom Megyei és a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, bűnügyi nyo-
mozója és igazgatásrendészeti osztály dolgozója is voltam. 
Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, a Metropolitan Egyete-
men pedig a kommunikáció szakot. 2015-től kezdődően kü-
lönböző fesztiválok szervezésében vettem részt, mint a Tatai 
Patara Fesztivál, emellett szakmai vezetője voltam a kisbéri 
"pajtaszínház" társulatnak. 2018-ban tértem vissza eredeti 
szakmámhoz, s lettem Kisbéren a Wass Albert Művelődé-
si Központ és Városi Könyvtár igazgatója. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy tavaly a Nemzeti Művelődési Intézet 
többfunkciós kulturális intézményvezetői képzését elvégez-
tem, s szintén 2020 óta a Bicske TV szerkesztő-riportereként 
is dolgozom, vagyis a forgatások alatt megismertem a város 
kül- és belterületét, intézményeit, vezetőit és polgárait.

Mennyire ismeri már új kollégáit?

- Szerencsére nem ismeretlenként kezdtem intézményveze-
tői pályafutásomat a Bicskei Egységes Művelődési Központ 
és Könyvtárban, hiszen a tévés munka miatt szinte mindenkit 
ismertem már és minden kolléga tudta, ki vagyok. Az intéz-
ményt korábban, s bízom benne, hogy ezután is a jó csapat-
munka jellemzi majd, a munkatársak szakmai kvalitásai kivá-
lóak, nagy tapasztalattal rendelkeznek minden területen, ami 
azért nagyban megkönnyíti a zökkenőmentes váltást. Arról 
nem beszélve, hogy nagyszerű ötleteik vannak a jövőre néz-

Nagyné Szita Erzsébet nyugdíjba vonulásával új intézményveze-
tője lett a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-

nak. Takács Józsefnek a jelenlegi színvonalat megtartva kell to-
vább színesítenie, fejleszteni a kulturális kínálatot a városban. Vele 
beszélgettünk.

A JÓT MEGTARTVA TOVÁBB FEJLŐDNI
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Egy évtizede ejtette rabul a gyertyák világa 
Vincze Zitát, azóta az ország több pontján is 

bemutatkozott különleges, egyedi, igényesen dí-
szített gyertyáival. A művész legfőbb célja, hogy 
alkotásaival eljusson a közönség szívéhez.

Miként lesz valakiből gyertyadíszítő művész?
- Gyerekként, ha megkérdeztek volna róla, biztosan nem azt 
válaszolom, hogy felnőttként majd gyertyákat fogok díszí-
teni és kiállításokra járok velük. Ennek megfelelően az isko-
láim egyike sem volt művészeti jellegű. Szakmunkásképzőt 
végeztem, fodrásznak tanultam, aztán a Vajda János Gimná-
ziumban érettségiztem, majd a Pécsi Tudomány Egyetemen 
diplomáztam.

Ezek szerint volt az életében egy nagy kanyar, 
aminek a végén ott voltak a gyertyák?
- Pontosan így van, bár ez a kanyar nem volt olyan nagyon éles. 
Németországban nagy kultusza van a gyertyáknak, és ez en-
gem mindig vonzott, ha ott jártam mindig vettem néhányat. 
A gyertya egyébként végigkíséri az életünket a születéstől az 
elmúlásig. A fohász, a tisztelet, az alázat és a szeretet jelképe is.
Igazából a gyertyadíszítést 2011-ben kezdtem el, majd egy évre 
rá volt az első kiállí-
tás, amire meghívást 
kaptam. Akkoriban 
nem gondoltam vol-
na, hogy érdemesek 
lennének az alkotása-
im egy tárlaton való 
bemutatkozásra, de 
Bálint Istvánné más-
ként gondolta. Meg-
látta a gyertyáimat, 
fotókat készített ró-
luk és elküldte Tóth 
Erikának, aki éppen 
akkor szervezett kiál-
lítást az Alcsúti Arbo-
rétum kápolnájába. Ő 
is érdemesnek találta 
őket és meghívott. 
Így indultak útjukra a 
gyertyáim.

A KÖZÖNSÉG SZÍVÉHEZ 
KÍVÁN ELJUTNI 
GYERTYÁIVAL
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Jászai Mari Színházban, illetve egy nemzetközi bemutatón is a 
szlovéniai Bledben, ahol nagy öröm volt Magyarországot kép-
viselni.
A Jóistennek hála a Pannoniada Gyermekkórussal kapcsolatba 
kerültem, a kórus vezetője Illés Richárd, aki maga is nagyon 
szereti a gyertyákat, minden koncertjükre meghív. Így a gyer-
tyáim velük is beutazzák az országot, a templomi koncertjei-
ket a gyertyáim fénye ragyogja be. Neki köszönhetően voltam 
a Debreceni Református Nagytemplomban, a Pannonhalmi 
Apátságban, a Tihanyi Apátságban, illetve a Szent István Bazili-
kában. Maradandó szép élmények ezek, és megtisztelőek.

A közönség mennyire értékeli a szépen díszített 
gyertyákat?
- Akadt egy kiállítás megnyitó, ahol azt kérdezte tőlem valaki, 
hogy mi értelme kiállítani? A következő történetet meséltem el 
neki. Egy nagymama az unokájával eljött az egyik tárlatomra. 
Az unoka megtapintotta az egyik gyertyámat, ám a nagymama 
emiatt rászólt. Jeleztem neki, hogy az én gyertyáim és nyugod-
tan hozzájuk érhet. 
Végigsétáltak az 
alkotások között, 
a végén odalép-
tek hozzám és a 
gyermek elmond-
ta, hogy ő nem lát, 
mert vak, de a szí-
vével érezte, ami-
ket festek. Ha min-
den alkalommal 
csak egy ember 
szívéhez eljut az 
alkotásom, akkor 
az már óriási dolog. 
És, ha úgy távoznak 
a kiállításról, hogy 
egy kicsit a fala-
kon kívül hagyták 
a problémáikat, a 
gyertyák nagy él-
ményt nyújtottak 
nekik, akkor már megérte.

Akad-e másik művészeti ág, ami vonzza, akár ki 
is próbálta már, vagy szeretne benne elmélyülni?
- A gyertyákhoz most már képeket is elkezdtem festeni, ami 
újabb utakat nyit meg előttem. Úgy érzem, abban is lesz lehe-
tőségem kiteljesedni.

Láthatjuk-e idén a legújabb munkáit Bicskén?
- Jelenleg egy országos kiállításra készülök, minden energiá-
mat az emészti fel. A járvány miatt még mindig elég sok a bi-
zonytalanság, úgyhogy egyelőre nem tudok arról, hogy az idén 
Bicskén lenne olyan kiállítás, amire meghívást kapok. Persze, 
arra sem gondolta volna jó tíz évvel ezelőtt, hogy gyertyákkal 
fogok kiállítótereket megtölteni. Szóval, bármi lehetséges!

Mekkora utat tettek meg a gyertyák egy évti-
zed alatt?
- Akkorát, amekkorát remélni sem mertem. Azóta számos 
helyen voltak már kiállítva, és országos megmérettetése-
ken is több alkalommal szerepeltek, többek között a Duna 
Palotában, a Budai Várban, a Gödöllői Királyi Kastélyban, a 
fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban, a bicskei református 
templomban, a Pilisi Parkerdő kiállítótermében, a tatabányai 
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KEREK SZÜLETÉSNAP

Burbela Gergely katolikus plébános 50. születésnapját ünnepelték június 19-én az egyházmegye, az egy-
házközség, a város képviselői és a hívek jelenlétében a Szent László Általános Iskola tornatermében és 

a plébánia udvarán. A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálta, majd következett a kötetlen ün-
neplés. Gergely atya e jeles alkalomból megkapta szülővárosa és a verbita rendtársak üdvözletét, az iskola 
ajándékát, valamint a pápai áldást. Az atya óhaja egy kerékpár volt, amit meg is kapott ajándékként.

GERGELY ATYÁT 
ÜNNEPELTÉK

Ki ne ismerné Deák Lajosné 
Éva nénit, aki május 31-én 

ünnepelte a kilencvenedik szü-
letésnapját családja, szerettei 
körében. 
Éva néni generációk szórakozta-
tásáról gondoskodott Bicskén, 
hiszen sokáig vezette a mozit. 
A jeles napon Bálint Istvánné 
polgármester is köszöntötte, 
valamint átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözletét és a 
bicskeiek jókívánságait.
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A FESTÉSZET SEM VERT ÉKET KÖZÉJÜK

nában igyekszik lazább, dinamikusabb 
ecsethasználattal, színesebb témákat 
megragadni. Bekerült repertoárjába az 
emberábrázolás is, bár mint fogalma-
zott, ez a legnehezebb a festészetben. A 
mostani kiállításra főként tájképeket ho-
zott, amelyekhez jó emlékek kötődnek, 
így visszaköszönnek a magyar táj mel-
lett Málta, Lengyelor-
szág, Izland vagy Hor-
vátország szépségei.
Ivanics Emma a Diák 
Képzőművészeti Kör 
tagja, képei eddig 
csak a csoport kiállítá-
sain voltak láthatók.
Emma a Bicskei Újság-
nak felidézte: azért 
kezdett el rajzolni, 
mert nagyon szereti 
az animációt, és on-
nan jött az inspiráció, 
hogy alkosson. 
Eleinte realista módon 
próbálta a valóságot 
megörökíteni, most 
már jobban izgatja a 

kreatív, a valóságon alapuló, de attól 
elszakadó ábrázolás. Képeit elsősorban 
a saját korosztályának szánja, de reméli, 
mások is örömüket lelik bennük, akiket 
érdekel és picit kimozdít a megszoká-
sokból.
Apa és lánya kiállítása július 11-ig volt 
megtekinthető a Kultúrkúriában.

Ivanics Imre festményei idén már látha-
tók voltak, igaz, a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából összeválogatott alkotások 
nem a Bicskei Kultúrkúria falain lógtak, 
hanem a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár weboldalán virtu-
ális tárlatként voltak elérhetők. A mű-
vész akkor azt nyilatkozta lapunknak, 
hogy egyelőre egyedül „állít ki”, de idő-
vel nagyobbik lányával közös kiállítása 
is elképzelhető, mivel Emma is serényen 
alkot. Nos, nem kellett sokat várni erre, 
fél év sem telt el, s az álom megvalósult: 
együtt mutathatták meg remekművei-
ket Bicskének.
A most megnyílt tárlatot Németh Éva 
rajztanár, ábrázolóművész nyitotta 
meg. Mint elmondta, apa és lánya jó ha-

tással vannak egymásra. Mivel mindket-
tejüket régóta ismeri, tudja, látja, hogy 
egyre bátrabban mutatják meg azt, ami 
bennük van.
Ivanics Imre kiemelte: sem a fénykép-
szerűen realista, sem a nagyon elvont 
festészetet nem kedveli, a legfonto-
sabbnak a pozitív hangulatot tartja. 
Maga is úgy vélte, sokat fejlődött az 
évek alatt, hisz míg korábban statiku-
sabb képek születtek keze által, mosta-

Nemzed-ékek címmel nyílt meg június 10-én, a Bicskén jól ismert fotós, Ivanics Imre és lánya, Ivanics 
Emma közös kiállítása a Bicskei Kultúrkúriában.
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Hosszú idő után élet költözött a Bicskei Lovasudvarba, amely felébredt a Csipkerózsi-
ka-álomból. Szántó János egykori polgármester lovas rezidenciája mostanra teljesen 
megújult, s a hazai fogathajtás egyik központja lett. A nagy megújulásról és a jövőbeli 
elképzelésekről Paulovics Ágnes szakmai vezetőt kérdeztük.

LOVAS PARADICSOM ÉPÜL BICSKÉN
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ve Program keretében postakocsi vagy 
pusztabusz szolgáltatás elindítását is 
tervezik, amelynek induló és érkező 
állomása Bicske lenne. Megjegyezte, 
hogy a helyi oktatási intézményekkel 
már jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen 
sok állat várja a gyerekeket: a lovak mel-
lett mintegy kétszáz szárnyas, libák, ka-
csák, gyöngytyúkok, illetve kismalacok 
és csikók is vannak az udvarban.
- A fő profilunk a versenylovak tenyésztése, 
felkészítése és a versenyeztetés. Csak ver-
senylovaink vannak, összesen huszonket-
tő, de akadnak olyan idős lovak is, akiknek 
szép „nyugdíjas” életet biztosítunk. Van 
már egy egyesületünk is, a Bicskei Lova-
sudvar Egyesület. Itt, a lovardában egész 
évben edzünk, majd innen visszük verse-
nyekre a lovakat és a fogatokat. Emellett a 
Galagonyás-dűlőben van egy másik nagy 
lovas pályánk, ott edzőtábor jelleggel, 
edzéslehetőséggel várunk minden lovast 
az ország egészéből. Idén hazánk rendezi 
a négyes fogathajtó Európa-bajnokságot 
a Kincsem Parkban, jelenleg arra készü-
lünk gőzerővel,– tudatta a szakmai ve-
zető.
Paulovics Ágnes jelezte, hogy a fogato-
soknak Bicskei Szerdai Szabadegyetem 
névvel szakmai előadásokat tartanak 
minden hónapban egy adott témában, 
nagy érdeklődés mellett. Egyrészt a fia-
tal utánpótlás kinevelése a céljuk, más-

részt az érdeklődők tájékoztatása, ezért 
például patkolókovácsok, állatorvosok, 
az állatok viselkedésével foglalkozó eto-
lógus előadásai is szerepelnek a prog-
ramban. Ezen felül a Pannon Értéktár 
támogatásával készítenek egy fogat-
hajtás témájú könyvet, egyfajta enciklo-
pédiát nagy, színes fotókkal, amelyben 
az összes magyar lovas dobogós érmes 
megszólal, de lesznek írások a lovas ko-
csi kialakulásától napjainkig, de helyet 
kap benne a a lószerszámok és készítőik 
történetei. A kötetben talán az új bicskei 
lovas paradicsom is helyet kap…

- Messziről indultunk. 2016-ban vásárol-
tuk meg az addigra már évek óta üresen 
álló ingatlant, majd a felújítást követően, 
2018-ban költöztünk át. Korábban is Bics-
kén volt a telephelyünk, de ez azért sokkal 
komfortosabb. Saját erőből és a Kisfalu-
dy-program segítségével a lovas panziót 
teljesen felújítottuk, az istállók is megú-
jultak. Jani bácsi biztosan örömmel tekint 
le az égből, hogy az egykori lovardája 
újra régi fényében tündököl – mondta a 
szakmai vezető, aki elárulta, hogy most 
a szomszédos Báder Fogadó van soron, 
hiszen azt is megvásárolták. Komoly be-
ruházás keretében a konyhát teljesen 
megújítják, hogy a legszigorúbb előírá-
soknak is megfeleljen. A tervek között 
szerepel a tájház, a múzeum, a kovács-
műhely és az állatsimogató újraindítása 
is, hiszen régen ezekre nagy igény volt.
Paulovics Ágnes hangsúlyozta, hogy 
szeretnének izgalmas, turistavonzó és a 
helyiek számára is érdeklődésre számot 
tartó programokat indítani Bicskén. 
Ennek érdekében együttműködnek az 
önkormányzattal, így tettek Mikuláskor 
is, a nyerges fogatot ők biztosították. 
Március 15-ére is terveztek egy lovas 
megmozdulást, de sajnos a járvány azt 
elsöpörte. Úgy vélte, a környéken nagy 
lehetőségek vannak a turizmusban, a 
kerékpáros- és a lovas turizmusban is. 
Ezért hosszabb távon a Pannónia Szí-
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Úgy tudom, négy éves kora óta futballozik. Azó-
ta labdával kel és fekszik?
- Vannak napok, amikor igen. Nagyon szeretek focizni, de mel-
lette szívesen töltöm mással is a szabadidőmet: horgászom, 
biciklizem, olvasok, hegedülök, legózom, vagy a testvéreim-
mel játszom. Természetesen a bátyámmal és a barátaimmal 
legtöbbször focizunk. Hetente öt futballedzésen veszek részt 
a Viadukt SE-nél, ebből négy csapatedzés és egy egyéni kép-
zés. Emellett hétvégenként mindig van minimum egy mecs-
csünk, olykor kettő is. Így a futball labda tényleg minden nap 
jelen van az életemben.

Milyen tervei vannak a futballal?
- Konkrét tervek nem fogalmazódtak meg még bennem, csak 
szívesen vagyok a pályán. Tavaly az FTC, idén az MTK keresett 
meg, de ezeknél a nagy fővárosi csapatoknál nem sok időm 
maradna a tanulásra, bár az is igaz, hogy az állandó verseny-
helyzet még inkább elősegítené a fejlődésemet. Ettől függet-
lenül szüleimmel abban maradtunk, hogy nem igazolok más-
hová. Nagyon jó helyen vagyok Biatorbágyon, kiváló edzőim 
és csapattársaim vannak, közülük sokakat barátaimnak tekin-
tek.

Színészkedik és hegedülni tanul. Emellett a ta-
nulmányi eredményei is kiválóak. Színész, eset-

ÉL-HAL A FUTBALLÉRT, DE A TANULÁST SEM VETI EL

TEHETSÉGEINK

Bicske Város Önkormányzata tehetséggondozási alapjához ismét sok pályázat futott be, a bizottság pedig 
döntést hozott az 50 ezer forintos támogatásokról. A következő lapszámokban azokat a fiatal tehetsége-

ket mutatjuk be, aki először kaptak támogatást a várostól.
Ilyen Kihári Kende is, aki minden nap labdába rúg, de nem egyszer, hanem jó sokszor. Él-hal a futballért, de 
azért más szabadidős tevékenységekre is szakít időt, arról nem beszélve, hogy tizenegy tantárgyból kapott 
dicséretet a most zárult tanévben.

leg zenész lesz, vagy inkább valamilyen más, 
civil foglalkozást szeretne űzni?
- Ezen még nem nagyon gondolkodtam, a pályaválasztás 
még odébb van. Igyekszem minden tantárgyból jó jegyeket 
szerezni, idén ez elég jól összejött, mert az év végi bizonyít-
ványomban tizenegy tantárgyból kaptam dicséretet. Emellett 
néhány tanulmányi versenyen is részt vettem, főleg magyar 
nyelvből egyéni és csapatversenyeken, így megkaptam az is-
kolától a Sík Sándor-emléklapot, melyet minden évben a ma-
gyar nyelv és irodalom versenyeken legjobb eredményeket 
elérő tanulók kapnak meg. Ettől függetlenül a kedvenc tan-
tárgyam a német nyelv, azt emelt szinten szeretném tanulni. 
Elképzelhető, hogy később is ezzel fogok kiemelten foglalkoz-
ni.
Amúgy a Szent László Általános Iskola színjátszó körében ját-
szom, bár a vírushelyzet miatt erre idén nem volt lehetőség. 
Népi hegedűn négy éve játszom. Szívesen zenélek testvérem-
mel együtt akár rendezvényeken is, s épp ilyen szívesen tán-
colok a Bicskei Csillagszeműekkel is.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja fel-
használni?
- A támogatást sportszerekre szeretném elkölteni. Egy részét 
futballcipőre, másik részét egyéb fejlesztő eszközökre, példá-
ul rugós hálóra, amiről visszapattan a labda. Ezek sokat fog-
nak segíteni a további fejlődésben.
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Szép eredményei vannak matematikából és ma-
gyar nyelvből is. Melyik áll hozzá közelebb és 
miért?
- Mindkettőt szeretem, talán a magyar egy kicsit közelebb 
áll hozzám. Ebben az évben részt vettem két országos olva-
sóversenyen az osztálytársammal csapatban, ahol első he-
lyezést értünk el mindkét versenyen. Szintén csapatverseny 
volt a Bolyai magyar is, ahol csapatban megyei elsők lettünk 
és az országos versenyen 19. helyezést értünk el. A Nyelvész 
anyanyelvi versenyen megyei 4. helyezett lettem, a tudásbaj-

nokságban pedig arany fokozatot értem el. Ezen felül részt 
vettem matematika versenyeken is, Bolyai matematika verse-
nyen megyei 4.-ek, a Zrínyi matekversenyen megyei 7., míg a 
Kenguru matekversenyen megyei 2. és országos 50. helyezett 
lettem. Szóval mindkettőt szeretem, mindkettőben kipróbál-
tam magam, talán a magyar versenyek egy kicsit könnyebbek 
és olvasni is nagyon szeretek.

Úgy tudom, zongorázni tanul a Prelúdiumban. 
Honnan az érdeklődés a zene iránt?
- Mindig szerettem zenét hallgatni, szüleim javaslatára irat-
koztunk be a zeneiskolába, ahol két évig furulyáztam, majd 
a zongorát választottam. Eleinte nehéz volt, mert nem volt 
tanár, majd online oktatás lett, de most Tatjana nénihez járok, 
akivel nagyon élvezem az órákat. Édesapám néha gitározik 

EGY LÁNY A ROBOTOK ÉS A PROGRAMOZÁS VILÁGÁBÓL

Bicske Város Önkormányzata tehetséggondozási alapjához ismét sok pályázat futott be, a bizottság pedig 
döntést hozott az 50 ezer forintos támogatásokról. A következő lapszámokban azokat a fiatal tehetsége-

ket mutatjuk be, aki először kaptak támogatást a várostól.
Közéjük tartozik Turi Panka is, aki az alsó tagozatot a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában járta, majd a 
felsőt a felcsúti Endresz György Általános Iskolában folytatta. Az ifjú hölgy érdeklődik a robotika és a prog-
ramozás iránt, de még nem tudja, mi legyen, ha felnő.

otthon, ezeket az alkalmakat nagyon szeretem. Talán innen 
kaptam kedvet hozzá.

Vannak távlati tervei is a zenéléssel?
- Szerintem csak hobbi marad, de a zongorázás mellett szeret-
nék megtanulni gitározni is.
- A pályázati anyag szerint érdekli a robotika és felnőttként 
programozó szeretne lenni. Ez tölti ki a szabadidő nagy ré-
szét?
- Robotikával az iskolámban találkoztam először. Vörösné Szé-
kely Henrietta, Heni néni az informatika tanárunk, ő indított 
év elején robotika szakkört. Eleinte nem nagyon tudtuk, hogy 
ez micsoda, de érdekesen és jól hangzott, ezért jelentkeztünk. 
Év közben kiderült, hogy ez szuper jó dolog, a szakkörön játé-
kokat programozunk. A programozás azt jelenti, hogy a szá-
mítógépnek vagy az adott programnak parancsokat adunk 
meg és ezeket úgy variáljuk, hogy a végére valamilyen játék 
legyen. Az online oktatás miatt sajnos nem tudtunk foglalkoz-
ni a Lego-robot építéssel, de jövőre biztosan kipróbáljuk azt 
is. Már nagyon várom. Heni néni szerint jövőre versenyezni is 
fogunk.
Egyébként szabadidőmben nem ezzel foglalkozom, mos-
tanában sokat zongorázom, zenét hallgatok, megtetszett a 
japán nyelv és néha azt tanulgatom, év vége felé elkezdtem 
kézilabdázni is, egyelőre csak kipróbálom. Most éppen kézi-
labda táborba járok, és nagyon tetszik ez a sportág, jól érzem 
magam a csapatban, a társaimmal és az edzőnkkel.

A későbbi iskolaválasztást mi fogja meghatá-
rozni?
- Még nem tudom, hogy mit csináljak felnőttként, igazából 
nagyon sok minden érdekel. Néha szoktunk erről beszélgetni 
anyával, azt mondja most még csak legyek gyerek, próbáljak 
ki dolgokat. De szívesen tanulnám ezt, nagyon érdekes és iz-
galmas, ahogy a parancsokból életre kelnek az ötleteim. Sze-
rencsére van még pár évem ezt eldönteni.

Az elnyert támogatást mire kívánja felhasznál-
ni?
- Még nem tudom, de valószínűleg könyveket, iskolai tansze-
reket fogok belőle beszerezni, illetve a programozó szakkö-
rön szó volt Lego robotról, amit nagyon szívesen kipróbálnék. 
Sajnos ezek nagyon drágák, és lehet, hogy most ezzel a pénz-
zel lehetőségem lesz venni egyet.
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A Bicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, 
azok tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. 

Harmadikként a VIVBER Kft. ügyvezető igazgatója, 
Kovács Balázs mesél a cégcsoportról, a Bicskén 
1963 óta létező vállalatról, amely folyamatosan 
igyekszik megfelelni a célpiacok egyre fokozódó 
minőségbeli elvárásainak.

A VIV sok évtizede létező vállalat Magyarorszá-
gon. Megtenné, hogy bemutatja a cég történe-
tét?

- A budapesti központú VIV Zrt. Magyarország főbb 
gazdasági régiójában alapított Kft.-kel, valamint a 
VIVBER Kft.-vel együttesen alkotja a VIV Csoportot. 
A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő VIV 
Csoport az 1963-ban alapított Villanyszerelőipari 
Vállalat tevékenységének és szakmai színvonalá-
nak megújult formájában való folytatójaként végzi 

hazai építőipari és energetikai feladatok magas szín-
vonalú ellátását. A VIV Csoportot alkotó vállalkozá-
sok műszaki, szakmai felkészültsége és tapasztalatai, 
kiegészülve a bicskei gyár kapacitásával alkalmassá 
teszik a cégcsoportot arra, hogy megbízható partner 
legyen a legkülönbözőbb építőipari, ipari, valamint 
áramszolgáltatói projekteknek megvalósításában, 
akár fővállalkozói formában is. Fontos megemlíteni, 
hogy olyan speciális felkészültséget és tapasztala-
tokat is igénylő projektek megvalósításában is részt 
veszünk, mint a repülőterek vagy a városi tömegköz-
lekedés fejlesztése. Nem mellesleg, pedig megbízó-
ink elvárásaihoz igazodva vállaljuk a megvalósított 
rendszerek és létesítmények karbantartását és üze-
meltetését is.

A bicskei telephely mikor jött létre?

- A VIVBER Kft. gyártóüzem elődje a 60-as évek óta 
működött Bicskén, villamos kapcsoló berendezések 
gyártását végezték már akkor is. 1996 decemberé-
ben ebből a gyárból kiválva új telephelyen – a Tatai 
út 62. szám alatt - jött létre egy modern gyártóbázis, 
amely átvette a régi cég teljes termékválasztékát és 
munkatársainak jelentős részét.

Mi a jelenlegi profiljuk?

- A VIVBER Kft. bicskei telephelyén komplex fém-
szerkezetek gyártásával, fémfelület felületkezeléssel, 

VIVBER - Ötvennyolc éve a 
minőség szolgálatában
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mellyel gyártói tevékenységünk is folyamatosan bővül.

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

- A közel 200 főből álló létszámunk 90 százaléka Bics-
ke 30 kilométeres vonzáskörzetéből ingázik, jelentős 
a bicskei lakosok száma. A cég alapítása óta több kol-
légánk, illetve számos család többed generációs tagja 
dolgozik még itt, így elmondható, hogy erős a cég irán-
ti lojalitás, érzelmi kötődés.

A járvány milyen hatással volt a cégre, érzékelhe-
tő-e fellendülés?

- Mint szinte minden vállalkozást, cégünket is érintet-
te a COVID-19 egészségügyi és gazdasági hatása. Már 
a járvány legelső hazai megjelenésekor igyekeztünk 
szigorú protokoll betartásával védeni kollégáinkat, biz-
tosítani a folyamatos üzembiztonságot. Szerencsére a 
2021-es évet stabil termelés és kibocsátás jellemzi, is-
mét fókuszálhatunk gyártói tevékenységünkre.

Milyen célokkal vágnak neki a következő éveknek?

- A következő évek kilátásait pozitívnak gondolom, 
látható a gazdasági fellendülés, az ipari termelés iránti 
igény. Folyamatos növekedési pálya az általunk kijelölt 
út, invesztícióval, hatékonyság növeléssel, illetve lét-
számbővítéssel. Az utóbbi eléréséhez elengedhetetlen 
a VIVBER családias környezetének fenntartása, szemlé-
lete, mely a jövőnk egyik záloga. 
Fontos emellett hangsúlyoznom, hogy a VIV csoport 
tagjai évek óta aktívan szerepet vállalnak a hazai okta-
tásban, szakképzésben, mellyel az évek óta tapasztal-
ható hazai munkaerőpiaci nehézségekre igyekszünk 
mi is megoldást találni, szakértelmünkkel segíteni.

Miben nyilvánul meg a családias vállalati környe-
zet?

- Bevezettük a családi-, dolgozói napokat, a mikulás ün-
nepségeket, valamint gyermekrajz pályázatot szervez-
tünk. Ezeket szeretnénk folytatni a jövőben, és olyan 
programokat is létrehoznánk, melyek közösségünket 
még jobban összekovácsolják.
Másfelől támogatni igyekszünk minden társadalmat 
segítő kezdeményezést. Erre jó példa a Bicske és szá-
mos környező településen megjelent „műanyagkupak 
gyűjtő szív” projekt, illetőleg a Bicske Szíve Parkban 
felállított „szelfipont” munkája, vagy az új tűzoltóautó 
vásárlásához történő hozzájárulásunk.

por-, és oldószeres festéssel, kábelköteg- kábel-
korbács gyártással és egyedi elektromos kap-
csoló szekrények szerelésével foglalkozik. 
Évtizedek óta célpiac a kötött pályás közlekedé-
si szektor, a kibocsátott termékek nagy része az 
EU országaiba kerül exportálásra.

Tervezik-e a jelenlegi tevékenységük bővíté-
sét?

- A gyártott termékekben az egyre összetet-
tebb, magasabb élőmunkájú, hozzáadott érték 
jellemzi palettánkat. A modern kor kihívásainak 
és az egyre magasabb vevői minőségi elvárá-
sokkal lépést tartva igyekszünk fejleszteni gyár-
tási technológiánkat, gép-, és eszközparkunkat, 
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Balázs Emese kapta idén Bicske város, Jó tanuló, 
Jó sportolóknak járó  elismerését. A döntés egyér-
telmű volt, hiszen  az ifjú hölgy nemcsak  az iskolá-
ban,  de az atlétikapályán is kiválóan teljesít.
A díjat Bálint Istvánné polgármester adta át Balázs 
Emesének, akinek egyetlen félévi vagy év végi bi-
zonyítványában sem volt négyes osztályzat, kizá-
rólag ötösök és dicséretek, ami nagy szó, hiszen 
most ballagott a Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskolából. 
Nem csak tanulmányi eredményeivel emelkedett 
ki azonban  a társai közül, hanem a várost és az is-
kolát is eredményesen  képviselte területi, megyei 
és országos atlétika versenyeken. Hosszú évek óta 
igazolt versenyzője a tatabányai TSC egyesületnek, 
hetente 5-6 edzésen vesz részt, úgy, hogy közben a  

tanulásban is jeleskedik.
Balázs Emese így jellemezte saját  magát: „a ta-
nulást mindig komolyan vettem, maximálisan 
próbálok felkészülni az órákra”. A Mimi bece-
névre hallgató fiatal életében a zene mellett 
fontos szerepet játszik a sport: úszott, ritmikus 
rock 'n roll táncra járt, valamint a mai napig lo-
vagol.
Tehetségét az atlétikában osztályfőnöke, Krúdy 
Péter fedezte fel, amikor felsős lett. Eredményei 
évről évre egyre jobbak lettek és az atlétika egy-
re fontosabb szerepet töltött be az életében. 
Édesanyja két évvel ezelőtt elvitte Tatabányára, 
a TSC-hez, ahol a mai napig igazolt versenyző.
Eredményei  imponálóak, hiszen 2017-től kez-
dődően dobogós helyezések sokasága jellemzi,  
elsősorban diákolimpiákról és serdülő magyar 
bajnokságokról. 60, 80, 100, 200 és 600 méte-
res síkfutásban, távolugrásban, s újabban váltó-
futásban is sorra szerzi az érmeket. Sőt, felnőtt 
versenyeken  is szerzett már  nyolcadik és tizen-
kettedik helyet,  100 és 200 méteren.

A TANULÁSBAN ÉS A 
PÁLYÁN IS KIVÁLÓ!
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A megszokott városfenntartási, üzemeltetési feladatok 
mellett a Bicskei Gazdasági Szervezetnek arra is van 
gondja, hogy minden évben virágos  települést vará-
zsoljon Bicskéből.
Nagy Attila,  a szervezet vezetője lapunknak elmond-
ta, idén 564 tő muskátlit ültettek ki a város különböző 
pontjaira. A legfeltűnőbb  változás a Kossuth téren ta-
pasztalható, ahová Bálint Istvánné polgármesterrel kö-
zösen új virágtartókat álmodtak meg. Az állványokat a 
BGSZ le is gyártatta, majd  teleültette virágokkal. A sok 
piros muskátlinak köszönhetően  igazán látványos lett 
a tér.
Nagy Attila arról is beszámolt, hogy bár  kapacitásaik  
nagy részét a közterületek kaszálása köti le, azért igye-
keznek figyelni  az utak karbantartására is. Idén eddig 
húsz utcában 465 négyzetméternyi felületen töltötték 
fel aszfalttal a télen keletkezett kátyúkat. Akadnak olyan 
helyek, mint például az Ady Endre utca vagy a Kossuth 
tér, ahol járdát kell felújítani vagy átereszt kell újjáépí-
teni. A közeljövőben sort kerítenek arra, hogy ezeket a 
munkákat is elvégezzék.  

Az egyik leglátványosabb részéhez  érkezett a 
Petőfi Művelődési Központ  külső felújítása. A ki-
vitelező cég szakemberei eltávolították a tetőről 
a palafedést. A helyére azonban nem ez, hanem a 
hajdani héjazathoz leginkább  illő  cserép kerül.
Hornyák Szabolcs projektmenedzser arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy jelenleg 25 százalékos a ké-
szültség. A palák eltávolítását követően két helyen 
megerősítették a tetőszerkezetet, amely így min-
den további nélkül elbírja a jóval nehezebb csere-
peket. Emellett a tetőszerkezet új lécezést kapott, 
hogy a cserepet fogadni tudja. Régi fényképek 
alapján kiválasztották az épület egykori arcula-
tához  leginkább illő cserepet, amely hamarosan 
felkerül a helyére. Mint elmondta, nem hódfarkú, 
de kerámia cserepet tesznek  fel, ami az idők folya-
mán mattulni fog és szép patinás lesz, mint ami-
lyen egykor volt a Turul Vendéglő tetején.
A projektmenedzser arról is beszámolt, hogy a kül-
ső vakolatot eltávolították. Ezzel együtt a faldísze-
ket is leverték, hiszen az épület külső szigetelést 
kap. A díszeket még az eredeti  helyükön millimé-
ter pontosan lemérték, s a műszaki rajzok alapján 
újragyártják őket, majd így kerülnek vissza a hom-
lokzatra. Az egyedi gyártású, fa nyílászárókat már 
elkezdték legyártani, amint végeznek, azok cseré-
jére is sor kerül.

KIVIRÁGZOTT A VÁROS
ÉPÜL, SZÉPÜL A VÁROS



 

Hozzávalók 4 személyre:

- 50 dkg csirkemellfilé
- 1 db piros kaliforniai paprika
- 2 fej vöröshagyma
- 2 db cukkini
- 4 nagyfej csiperkegomba
- 4 dl sűrű natúr joghurt
- 20 dkg ementáli sajt
- 1 tojás, só bors majoránna

Elkészítése: 

- A csirkemellet 2x2 cm-es kockákra vág-
juk, sózzuk, borsozzuk. A zöldségeket is 
hasonló méretűre vágjuk, majd bambusz-
nyársra húzzuk őket a következő sorrend-
ben: hagyma, hús, paprika, hús, gomba, 
hús, cukkini, hús, végül hagyma.
- A nyársakat egy magas falú tepsibe he-
lyezzük. A joghurtot sózzuk, borsozzuk, 
majoránnával megszórjuk. Hozzáadjuk 
a tojást, összekeverjük, majd ráöntjük a 
nyársakra.
- A tetejére reszelt ementálit szórunk, 170 
fokos sütőben kb. 30 perc alatt készre  süt-
jük.  
- Köretnek rizst, burgonyát, friss salátát tá-
lalhatunk hozzá.

Jó étvágyat kíván Báder Kati !
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 2021. 
június hónapban megkötött házasságukról: Hollósi Károly és Bene Tímea (06.02.), Vass Csaba és 
Száv Boglárka (06.03.), Tóth Mihály és Raffer Katalin (06.09.), Juhász István és Horváth Szabina 
(06.12.), Dénes Attila és Schütt Brigitta (06.12.), Bognár Csaba és Drábóczi Kitti (06.12.), Zsebő 
Gábor és Szabó Zsanett (06.19.), Honfi Béla és Glaszhütter Mariann (06.19.), Bokodi Tamás és 
Almádi Gabriella (06.26.), Varga Máté és Flejsza Nina (06.26.), Szpodnyi János és Bogdán Irén 
(06.29.), Böröczki Ferenc és Jehoda Brigitta (06.30.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. május hónapban született gyermekek: Fehér Máté Kenéz (05. 14.), 
Sulina Zsombor Viktor (05. 30.).

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


