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Április 5-én elérte a 2,5 milliót a beoltottak 
száma hazánkban, ugyanis a húsvéti ünnepek 
alatt sem álltak le az oltópontok. Az előzetes 
terveknek megfelelően, másnap újra nyithat-
tak az üzletek és szolgáltatók (fodrászok, koz-
metikusok… stb.). Ezzel párhuzamosan válto-
zott a kijárási tilalom, ami este 20 helyett 22 
órakor kezdődött és változatlanul  hajnal ötig 
tartott. Az üzletek ennek megfelelően 21.30-ig 
lehettek nyitva és minden boltban 10 négyzet-
méterenként egy vásárló tartózkodhat. A ven-
déglátó egységek továbbra is zárva maradtak, 
csak elvitelre, kiszállításra volt lehetőség.
Április 8-ától ismét megkezdte működését a 
könyvtári teraszkölcsönzés Bicskén. A városi 
könyvtár munkatársai a bejárati ajtóban he-
lyezték el a kiadó asztalt a leheletvédő fallal. 
Rendelni e-mailben, telefonon lehet az olvas-
nivalókat, melyeket aztán  az egészségügyi 
szabályok betartása mellett tudnak az érdek-
lődők  átvenni. A bibliotékában továbbra is 
csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a belső 
tereket az olvasók nem használhatják. A köny-
vek 72 órára karanténba kerülnek a visszavétel 
után, a kiadás és átvétel is kesztyűben történik.

Április 14-én a kormányfő bejelentette, hogy 
április 19-étől az óvodák és az általános iskolák 
alsó tagozatai kinyitnak, a felső tagozatosok 
továbbra is online oktatásban vesznek részt és 
május 10-től a középiskolásokkal együtt térnek 
vissza az osztálytermekbe.
Április 22-én Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter a kormányinfón bejelen-
tette, hogy amint eléri a beoltottak száma a 3,5 
milliót, a következő napon kinyithatnak a tera-
szok. Április 24-től tehát  a vendéglátóhelyek 
teraszai este fél 10-ig lehetnek  nyitva, ahogy 
az üzletek is. Ezzel együtt,  23 óra lett a kijárá-
si tilalom kezdete. A miniszterelnök szokásos 
péntek  reggeli rádióinterjújában arról beszélt, 
hogy rövidesen elérjük a 4 milliót, a beoltott 
emberek számát tekintve és ezzel megnyílik 
a lehetőség arra, hogy lassan visszakapjuk a 
szabadságunkat. A védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők számára ezt követően  megnyíl-
nak a mozik, színházak, könyvtárak, uszodák, 
múzeumok és látogathatóak lesznek a szállo-
dák, éttermek belső terei, a sportesemények és 
különböző rendezvények. 
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FOKOZATOS NYITÁS!

Elértük, sőt, meg is haladtuk a 3,5 millió beoltottat, közelítünk a négymillióhoz –  lapzártánkkor, legalábbis 
ez volt a helyzet. Európában gyakorlatilag egyedülálló módon.  Ez a bűvös szám pedig az élet fokozatos 

újraindítását  eredményezte  a mindennapokban, olyan enyhítéseket, lazításokat,   amelyeket  két évvel ez-
előtt még teljesen természetesnek tartottunk.

ÚJRA SZEMÉLYESEN TANULNAK

Április 19-től, hétfőtől újra gye-
rekzsivajtól hangosak az óvo-
dák és az általános iskolák alsó 
tagozatai, ahol ismét jelenléti 
oktatás zajlik. A bicskei iskolá-
kat kérdeztük a kezdeti időszak 
tapasztalatairól.

Hetényi Anikó a Szent László Általános 
Iskola igazgatója elmondta, hogy a tan-
testület alsós munkaközössége nagyon 

készült a nyitásra, az intézmény ablaka-
iba képeket ragasztottak a visszatérés 
örömére, ami nem csak látszat, hanem 
a valóság, hiszen tiszta szívből várták a 
diákokat. A szülők nagy része pedig szí-
vesen vitte újra iskolába gyermekét: az 
első héten 13, a második elején 11 szá-
zalék döntött a távolmaradás mellett.
- A problémamentes visszatérés érde-
kében az összes védő-óvóintézkedést 
megtettük, sőt, még tisztasági mesze-

lést is végeztünk. Úgy látom, minden 
érintett jól fogadta a nyitást. Meggyő-
ződésünk ugyanis, hogy sokkal köny-
nyebb személyes jelenléttel oktatni, s 
a lelki egészségre odafigyelve haladni 
a tananyaggal. Egész egyszerűen on-
line módon sokkal nehezebb a nevelői 
munka, márpedig alsóban erre kiemel-
ten szükség van – mutatott rá Hetényi 
Anikó.
A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általá-



Ha május, akkor Bicskei Napok! Immáron a má-
sodik esztendőt éljük meg úgy, hogy nem ke-
rül megrendezésre többnapos programsoro-
zatunk. Elmarad a főzőverseny, hagyományos 
sport- és kulturális rendezvényeink, óvodásaik 
és iskolásaink fellépései, családi- és gyermek 
programjaink és a koncertek is. 
Mindennek ellenére itt a tavasz, ébred a termé-
szet. Virágba borultak a fák, zöldell a fű, a bok-
rok, bármerre nézünk, színes lett a világ körülöt-
tünk. 
 Ahogy a természet lassan feléled téli álmából, 
úgy térünk mi is vissza, több, mint egy év után, 
lépésről lépésre a régi, jól megszokott életünk-
höz.
A korlátozások enyhítésével mi is egy kicsit fel-
légezhetünk, kinyitottuk a játszótereket, sőt 
védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára 
látogathatóak az intézményeink.
Arra kérek mindenkit, hogy az enyhítések elle-
nére továbbra viseljünk maszkot, fokozottan 
figyeljünk a kézmosásra, és rendszeresen fer-
tőtlenítsünk, hiszen a láthatatlan ellenség még 
mindig közöttünk jár.
A legfontosabb fegyverünk továbbra is a védőol-
tás. Felelősséggel tartozunk egymásért, és saját 
magunkért is, ezért lényeges, hogy mindenki él-
jen a lehetőséggel és kérje a vakcinát. Aki még 
nem tette meg a https://vakcinainfo.gov.hu/ ol-
dalon regisztrálhat. Orbán Viktor miniszterelnök 
úr azt is bejelentette a 16 és 18 év közöttieket is 
lehet oltani, ám csak Pfizer-vakcinával, az oltás 
május 10-e, az érettségi után kezdődik.
Közeleg a Pünkösd, készülünk a Szentlélek ki-
áradásának ünnepére. Ez mindannyiunk szá-
mára, legyen az hívő vagy sem, évezredek óta 
ugyanazt jelenti: a megújulást. 
Bízom abban, hogy a ragyogó tavaszi napsütés 
gyógyír megfáradt lelkünknek és vigasz mind-
annyiunk számára! 

Újraindul az élet
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

nos Iskola igazgató-helyettese, Végh Rozália arról számolt 
be, hogy náluk is zökkenőmentes elindult a jelenléti oktatás. 
Megjegyezte, akik a járványra való tekintettel május 10-ig ott-
hon tartják gyereküket, online kapnak házi feladatokat, azon-
ban az online oktatás számukra nem biztosított.
- Az első héten 75-80 fő között volt az otthon maradók száma, 
a második hét elején ez lecsökkent 63-ra. Természetesen min-
dent elkövetünk, hogy ne legyen esélye a vírusnak. A közössé-
gi tereken mindenkinek kötelező a maszkviselés, az udvaron 
a gyerekek levehetik. Az osztályteremben a tanító nénik dön-
tése, hogy hordanak-e maszkot és ezt megkövetelik-e a diá-
koktól is. Reggel mindkét ajtónál lázmérés és kézfertőtlenítés 
van, a diákok ezután léphetnek be az intézménybe – számolt 
be az igazgató-helyettes.
Végh Rozália szerint a szülők jól fogadták a nyitást és a gye-
rekek nagyon nagy százaléka örömmel vette ezt, ők ugyanis 
vágynak az együttlétre. Főként az elsős gyerekek, akik az el-
múlt időszakban online módon tanultak írni, olvasni és szá-
molni, ami szinte lehetetlen, ezért nekik 6-7 hetet kell bepó-
tolni.
A felső tagozatosok május 7-éig vettek részt online oktatáson, 
majd május 10-én a középiskolásokkal együtt tértek vissza az 
iskolapadba és az osztálytermekbe.
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A témában tartott április 20-ai sajtótájékoztatón 
Bálint Istvánné polgármester köszönetet mon-
dott a kormánynak, amiért ebben a nehéz helyzet-
ben is fontosnak gondolták az egészségügyi köz-
pont fejlesztését és szem előtt tartották Bicske és 
környéke európai szintű orvosi ellátásának tovább-
fejlesztését.
Balogh Gyula a Bicskei Egészségügyi Központ 

ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy a város 2004 
óta tulajdonosa a központnak, s azóta odaadóan 
segíti a fejlődését. Ennek egyik kiemelkedő pontja a 
2011-ben átadott, megújult és kibővített földszinti 
rész, ahol elindult a nappali ellátás és az egynapos 
sebészet. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel nem 
értek véget az álmok, a várossal közösen tovább dol-
goztak a teljes megújulásért, ami egyre közelebb 
van. – Az első kiviteli szintű tervekben még emeletrá-
építés szerepelt, ugyanakkor az okmányiroda elköl-
tözésével lehetővé vált az oldalirányú bővítés, illetve 
a Kossuth tér felé és hátrafelé bővülés, s oda új funk-
ciók telepítése – mondta el az ügyvezető.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felidézte, 
hogy 2004. július 1-től egy leromlott állapotú épü-
letet, elavult gépeket vett át tulajdonba és kezdett 
működtetni a város. Az akkori rendelőintézetben tíz 

A KORMÁNY TÁMOGATJA 
A BICSKEI EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT TELJES 
REKONSTRUKCIÓJÁT

A kormány miután forrásokat biztosított a 
Bicskei Egészségügyi Központ további fej-

lesztésének és kibővítésének előkészületeire, 
tervezésére, valamint elfogadta az ehhez kap-
csolódó szakmai programot, ezúttal arról dön-
tött, hogy támogatja a teljes rekonstrukció meg-
valósítását és ahhoz pénzt is biztosít.
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szakrendelés volt, míg az orvos-beteg találkozások 
10 ezer órát tettek ki, mindez mára 30 szakrendelésre 
és 150 ezer órára bővült. Az egészségügyi központ 15 
települést lát el, ami 40 ezer pácienst jelent.
- Miután Szántó János polgármester bölcs döntésé-
vel 2004-ben a város átvette a járóbeteg szakellátást, 
2008-ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
Közép-dunántúli Operatív Programba már Bölcskei 
Károly alpolgármester vezetésével. Az elnyert 374 
millió forint mellé az akkor csődben lévő város 152 
milliót tett hozzá, illetve széleskörű összefogás, tég-
lajegyek kibocsátása és képviselői tiszteletdíjak fel-
ajánlása után a Viv Zrt. nekiállhatott a kivitelezésnek. 
Az alagsor szerkezetkész kivitelezését és a földszint 
rekonstrukcióját követően 2012-ben a védőnői szol-
gálat is beköltözött a komplexumba – közölte a kép-
viselő.
Tessely Zoltán hozzátette: a szakellátás mellett az 
alapellátás területe is megújul majd, a védőnők új 
területre költöznek, továbbá az egészségfejlesztési 
iroda is idekerül a Kossuth utcából. A tervek szerint 
beépítésre kerül az alagsor és a garázslejáró, megújul 
az első és második emelet, a Kossuth tér felé új épü-
letrész épül, valamint MR és CT gépek telepítése is 
megtörténik.
- A kormányhatározat korábban a kiviteli tervdoku-

mentációra 221 millió forintot biztosított, illetve 
kiemelt beruházássá nyilvánította a fejlesztést. 
A napokban ez a határozat módosult, egyrészt 
azért, mert az önkormányzat 117 milliós meg-
takarítást ért el, a tervezési folyamatok ennyivel 
kevesebbe kerültek, másrészt azért, mert utasí-
tották a Nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca 
nélküli minisztert, hogy tervek elkészülte és a fel-
tételes közbeszerzési eljárás után a megvalósítás-
hoz kapcsolódó összegek kifizetésének ütemezé-
sét is készítse el. Mindez azt jelenti, hogy biztosan 
lesz állami forrás a Bicskei Egészségügyi Központ 
teljes rekonstrukciójára – jelentette be az öröm-
hírt az országgyűlési képviselő.
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A MEGBOCSÁTÁS 
EMBERE VOLT

kapun, akkor sem volt benne semmiféle  gyűlölet az őt ártat-
lanul megkínzókkal szemben. Ez azt mutatja, hogy ember 
tudott maradni a pokolban, a földi pokol után  is a szeretet ve-
zérelte  és nem maradt benne  harag. A megbocsátás embe-
re volt Tabódy István. Sohasem tört meg, egyenes gerinccel 
harcolt tovább a hazáért, a nemzetért. A munkatáborokban 
és a börtönökben, a legsötétebb órákban Isten mindig mel-
lette volt, talán ezért is döntötte el, hogy pap lesz. A Jóisten 
segített neki és ezt a sok jót tovább akarta adni a híveknek. 
Szerintem, ez példaértékű!
Soha, a legnehezebb helyzetekben sem árulta el Istent, a ha-
záját és a hitét. Mindvégig bízott abban, hogy győzelem lesz a 
szenvedések ára, hiszen tudta, hogy az igazság maga az Isten. 
A szentatyának írt levele számomra jól példázza, milyen em-
ber volt. Abban a levélben ugyanis  az szerepel, hogy hosszú 
éveket töltött börtönben és  örül a szabadságának, de képes 
lenne újra börtönbe menni az egyházért, ha a szükség úgy 
kívánná. Úgy gondolom, ezeket a sorokat nem kell megma-
gyarázni!

Milyen programokkal készülnek az emlékévre?
- Az emlékévet közösen szervezi a plébánia, az önkormányzat 
és a művelődési központ. Eredetileg egy egyhetes program-
sorozatra gondoltunk, de egyrészt a pandémia közbeszólt, 
másrészt egy egész év alatt talán minden terv és rendezvény 
megvalósulhat. Márpedig sok ötletünk van. A Tabódy István 
emlékév mottója: „A megbocsátás embere”. A születésnap-
ján, április 1-jén megkoszorúztuk a templomkertben álló Ta-
bódy-szobrot és az emléktáblát a Szent László iskolánál, ezzel 
kezdetét vette az emlékév. A folytatás a vírushelyzet miatt 
igen képlékeny, de abban bízunk, hogy május-júniusban el 
tudjuk kezdeni  a programok megvalósítását. A tervek között 
szerepel hálaadó szentmise, filmklub, Tabódy-emlékkiállítás, 
egy emlékszoba létrehozása, gyerekeknek és felnőtteknek 
szóló énekverseny, hiszen az atya nagyon szeretett nótázni, 
valamint egy emlékkiadvány elkészítése. Az atya  hathatós 
támogatásával, éppen 25 esztendeje újraindult Szent László 
Általános Iskola jubileumát is megünnepeljük idén, továbbá 
diákjaink színdarabot készítenek az életéről. Feltett szándé-
kunk, hogy a Tabódy Istvánhoz kötődő szervezetek, többek 
között a Tábori püspökség, a Máltai Lovagrend és a Vitézi 
Rend vezetőit is meghívjuk egy-egy rendezvényünkre. Na-
gyon remélem, sokan  ünnepelhetjük együtt, közösen  ennek 
a kitartó és hűséges férfinak az életútját, aki katona és pap is 
volt egyszemélyben.

Miért tartja fontosnak, hogy a száz éve született 
Tabódy István-é ez az év  Bicskén?
- Úgy vélem, Bicske egész városának  fontos  megemlékezni 
egy olyan emberről, akin keresztül tovább tudjuk erősíteni 
hitünket. Márpedig Tabódy István plébános ilyen ember volt. 
Személyisége, jelenléte és cselekedetei az egész bicskei kö-
zösséget erősítették. Sokat tett ezért a városért, de ami még 
lényegesebb, sokat tett az egész országért, a nemzetért, nem 
szabad tehát hagyni, hogy elfelejtsük őt. Őriznünk kell az em-
lékét. Ezért most egy egész évünk van arra,  hogy  beszéljünk 
róla, elmondjuk, megmutassuk  a mai kor emberének, a fiata-
loknak, ki is volt ő valójában.

Mit tudott róla mielőtt Bicskére került?
- Őszinte leszek, semmit. Húsz éve élek Magyarországon, sok 
hősről hallottam korábban, de Tabódy Istvánról nem. Egészen 
tavaly szeptemberig. Augusztusban érkeztem Bicskére és  fo-
galmam sem volt az  elődömről.  Aztán alig voltam itt pár 
hete és jött a szeptember, s vele az atya halálának huszadik 
évfordulója, akkor szembesültem igazán emberi nagyságával 
, szenvedésekkel teli életútjával. Akkoriban az őt személyesen 
ismerő emberektől sok-sok történetet hallottam, mindegyik 
tiszteletről, szeretetről  mesélt. Mindenki így emlékszik rá.  
Ezért kell nekünk, utódoknak is folytatni, feleleveníteni, be-
mutatni az ő személyiségét.
Érdekes, hogy  életének több pontja kapcsolódik az én éle-
tutamhoz. Először is a katonai pályát választva, Kőszegen járt 
huszáriskolába, abba a városba, ahol a szerzetesrendem, a 
verbiták 1929-ben már jelen voltak. Aztán a második világhá-
borúban éppen Varsó mellett sebesült meg súlyosan, engem 
ez lengyelként, mélyen megérintett.

Az atyával kapcsolatos történetek alapján mi-
lyen embert lát maga előtt?
- A magyarországi papok közül az egyik legtöbb időt töltötte 
börtönökben, mégis, amikor sokadjára kiléphetett a börtön-

Tabódy István életútját végignézve egyértelmű-
en kirajzolódik, hogy a megbocsátás embere 

volt – mondta  Burbela Gergely katolikus plébá-
nos, aki lelkesen és örömmel vesz részt az idei Ta-
bódy-emlékév programjainak szervezésében. Úgy 
érzi, kötelességük az atya emlékét őrizni, tanulságos  
történeteit, cselekedeteit  megmutatni a ma embe-
rének, mert életútja, elkötelezettsége  példamutató, 
legyen szó istenhitről vagy hazaszeretetről.
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tudjanak lenni velük, a mindenkor aktuális ige 
eljusson hozzájuk?
- A Bicskei Református Egyházközség, illetve a Bicskei Refor-
mátus Gyülekezet honlapja már ezelőtt is létezett, most még 
inkább érezzük, mennyire hasznos lehetőség. Minden isten-
tiszteletet előre fölveszünk, és vasárnaponként tíz órakor bár-
ki jelen lehet a lelki gyülekezet közösségében Isten előtt. Hét-
közi áhítatokat is megosztunk ezeken, a fontosabb hírekkel 
kiegészítve. Hittan oktatás az iskolai keretekhez igazodva tör-
ténik, leginkább pedig személyesen küldjük el a gyermekek-
nek a digitális órai anyagot, illetve a hozzá kapcsolódó felada-
tokat. Az egyházközséggel kapcsolatos időszerű teendőket, 
megbeszéléseket a presbitérium tagjai és a lelkész elektroni-
kus módon végzik, így zajlanak az egyéb tárgyalások, egyez-
tetések is mostanában. Kicsivel többször csörög a telefon, 
mint egyébként, de ez azt jelzi, hogy nem állt meg az élet. 
A gyülekezet tagjai sem szakadtak el egymástól, hiszen töb-
ben elmondják, hogy olyan jól esik legalább beszélgetni az 
ismerősökkel, vagy akik tehetik, a közösségi oldalakon „talál-
koznak” egymással. Nincs több lehetőségünk, mint bármelyik 
másik gyülekezetnek, de az egymásért mondott imádságok 
és a hit ereje mégis a legnagyobb kincs a számunkra ma is.

Hogyan készülnek Pünkösdre?
- Nagyon szeretnénk, ha addigra már biztonsággal mehet-
nénk Isten házába. Ezen a napon tesznek fogadalmat fiatal-
jaink a konfirmáció során, sok próba, gyakorlás, tanulás előzi 
meg minden évben ezt az ünnepnapot. Hisszük, hogy való-
ban Isten Lelke erősíti meg a gyermekek ébredező hitét. El-
sősorban reménykedünk, és kérjük Istent, hogy gyógyítson 
mindenkit testileg és lelkileg, készítsen a szolgálatokra, erő-
sítse gyülekezeteinket, fiataljainkat, emberi közösségeinket. 
Pünkösd ünnepére már kórus szolgálattal is készülünk, Isten 
házában énekelni mindenki számára erősítő és felemelő do-
log. Előkészítő áhítatokat is szoktunk tartani az ünnep előtti 
estéken, ilyenkor csendességben, rövid igemagyarázat után 
imádságban töltünk el egy-egy órácskát Isten előtt. Nem fe-
lesleges az erre szánt idő, szüksége van az embernek a lelki 
kondícióra is.

Mi lehet Pünkösd üzenete a ma élő kereszté-
nyek számára?
- Sokféle üzenet tárul fel Isten Igéjéből, ha valaki nyitott szív-
vel fogadja. Számomra azt üzeni, hogy Szentlélek nélkül nincs 
élő közösség. Az egyháznak ma éppen úgy reformációra van 
szüksége, mint azelőtt. Az igazi reformátor pedig Isten Lelke, 
aki életet lehel minden szunnyadó, erőtlen közösségbe, csa-
ládba, szerelembe, barátságba, egyházba. Nem mi, emberek 
teszünk csodákat, hanem a Lélek cselekszik bennünk és álta-
lunk csodálatos dolgokat. Ezért elhagyhatatlan az imádság: 
Jöjj, Szentlélek Isten!

Mennyit változott a hitélet a bicskei református 
közösségben a vírusjárvány következtében?
- A keresztyén egyház „születésének” is nevezett esemény 
Jeruzsálemben, az aratási ünnepen összesereglett sokaság 
körében történt, ahol az emberek látták, hallották egymást. 
Jézus is közvetlen kapcsolatban élt a tanítványokkal és az első 
gyülekezetek tagjait is a személyes találkozás ereje tartotta 
egységben. Az egyház a gyülekezeteiben élő közösség. Ezért 
nehéz most ez az időszak, amikor ténylegesen nem tudunk, 
nem szabad találkoznunk egymással. Másfelől azt is tudjuk, 
hogy az egyház nem emberi csoportosulás, hanem Isten 
Szentlelke formálja és tölti meg tartalommal. Nincs egyéb 
reménységünk, mint az, hogy ez a különleges erő, a Lélek 
munkája segít a rendkívüli körülmények idején is bennünket. 
Egyfajta találkozás böjtben élünk most, hiszen gyermek isten-
tiszteletet, családi napot, kórus próbát, nőszövetségi alkal-
makat, bibliaórát, hittan órát nem lehet közvetlen találkozás 
nélkül elképzelni. Tudunk viszont egymásért imádkozni, tele-
fonon beszélgetni, internet segítségével istentiszteleten részt 
venni. A Reformátusok Lapját a szokásos példányszámban 
eljuttatjuk az emberekhez, a bibliaórák igemagyarázatait is 
közzétesszük. Sajnos a járvány miatt több testvérünktől is bú-
csúztunk már, ez mély szomorúsággal tölt el mindnyájunkat. 
Viszont a nyári időszakra már több esküvő időpontja is szere-
pel a naptárunkban, reméljük, egyiket sem kell elhalasztani. 
A szokásos napközis táborainkat is szeretnénk majd megtar-
tani. Bízunk a Jóisten segítségében, aki mindenekfelett áll, 
és akinek van hatalma jóra fordítani a dolgokat. Addig pedig 
nem teszünk mást, mint vigyázunk és imádkozunk. Most leg-
inkább a betegekért és az erő felett szolgálatot végző orvo-
sokért, ápolókért. Senki sincs könnyű helyzetben, de ilyenkor 
érzi legjobban az ember, hogy mindenkire szükség van.

Kellett-e, s ha igen, milyen új módszereket be-
vezetni annak érdekében, hogy a híveket fo-
lyamatosan meg tudják szólítani, kapcsolatban 

Pünkösdkor a világ 
kereszténysége a 

Szentlélek kiáradását 
ünnepli évszázadok 
óta. Manapság külö-
nösen nagy szüksé-
ge van minden em-

bernek a Jóisten segedelmére a koronavírus elleni 
küzdelemben, amely alaposan próbára teszi a testet 
és a lelket is. A közelgő ünnepről, annak jelentősé-
géről és a járvány mindennapokra gyakorolt hatá-
sairól beszélgettünk Máténé Antal Évával, a bicskei 
református egyházközség beosztott lelkészével.

7Bicskei Újság



2021. május

8 Bicskei Újság

Milyen kihívásokkal kellett megküzdenie az in-
tézménynek az elmúlt hónapokban?

- November 11. óta online oktatást végzünk, a Discord és 
Classroom digitális felületein tudtunk kapcsolatot tartani a 
diákokkal. Ez az időszak különösen megterhelő volt, mert a 
tanár-diák viszonyt éltető, jelenléti kapcsolatok megszűntek. 
Úgy érzem, hogy a pedagógus-társadalom és a diákság bele-
fáradt a digitális oktatás nehézségeibe és a fokozatos nyitás 
nagyon időszerű már.

A tervek szerint május 10-ével visszatérhet-
nek…

- A tanév elején nem volt olyan diák, aki az iskolában fertő-
ződött volna meg, mert mindenki betartotta a vírusvédelmi 
szabályokat. Most is erre készülünk, az iskolába csak maszk-

ban lehet belépni, kézfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés 
után. Ha egy osztály termet vált, a takarítók fertőtlenítenek 
mindent. Az érettségi írásbeli vizsgákra is megvan már az el-
járásrendünk, fontos, hogy senki se fertőződjön meg, mert aki 
nem tud részt venni az írásbeliken, az sajnos idén tavasszal 
nem tud leérettségizni.

Jelenléti oktatás híján is részt tudtak venni ver-
senyeken?

- A versenyeztetés a Vajda hagyományának tekinthető, de 
fontos, hogy a diákok élvezzék a versenyzést, tehát jelentő-
sebb terheket nem rakunk senki vállára. A HEBE őszi, kétfor-
dulós olvasóversenyén országos 1. és 7. helyezést értünk el, 
míg a HEBE kétfordulós, téli olvasóversenyén az országos 3. 

és 7. helyet szereztük meg. A felkészítő tanár Somos Ágnes 
volt. Az Erdélyország komplex vetélkedőn országos 1., 2. és 
5. helyet értünk el, az Örökségünk ’48 versenyen diákjaink or-
szágos 1. és 8. helyen végeztek, a Magyarország, az én hazám 
versenyen országos 1. helyen zártunk szakképző iskolai kate-
góriában, míg a Pécsi Tudományegyetem Hyperión Országos 
Tanulmányi Versenyén iskolánk háromfős csapata országos 2. 
helyet ért el 234 csapat közül. Utóbbi versenyekre a felkészítő 
Vigyikánné Horák Andrea és Vigyikán Attila volt.

Milyen terveik vannak a közeljövőben?

- A végzősök ballagása az online térben lesz, április 30-án 
töltöttük fel ballagási videóinkat az érdeklődők számára. 
Szeretnénk az érettségi és szakmai vizsgáinkat a lehető leg-
eredményesebben lebonyolítani. Országos vetélkedőinket 
– Csipetnyi Európa, illetve Szlovákia nem várhat! – valamint 

országos versenyeinket is szeretnénk sikeresen befejezni, és 
erre minden esélyünk megvan. Elő kell készítenünk a követke-
ző tanévet informatikus, kereskedő, rendész, pénzügyi, illetve 
kereskedelmi értékesítő képzéseink számára, melyekre szere-
tettel várjuk a jelentkezőket!

A járványhelyzet közepette is zökkenőmentesen folyik az oktatás a Vajda János Technikumban, sőt, a 
tanév során tanulmányi versenyeken is elindultak a diákok, ahol országos első helyezéseket gyűjtöttek. 

Bottlik Zoltán igazgatót kérdeztük.

ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZÉSEK A VAJDÁTÓL
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Kedves Diákok!

Rendkívüli tanév áll mögöttetek, és ugyanez mondha-
tó el a rátok váró érettségi vizsgáról is.  

Az elmúlt időszak sok mindent elvett az emberektől, 
így tőletek is: távol töltöttétek egymástól talán az egyik 
legfontosabb tanéveteket, elmaradt az utolsó osztály-
kirándulásotok, a szalagtűzőtök és a közös felkészülés 
is a nagy megmérettetésre. 

Mégsem szabad, hogy szíveteket csak ezek a negatív dolgok töltsék meg, és a sok lemondás, az 
elmaradt pillanatok maradjanak meg emlékként középiskolátok utolsó éveiről!

Hiszem, hogy az okos ember minden olyan helyzetből, amelyet rá mér a sors, megerősödve jön 
ki. A magyar nyelv nagyon különleges: egy-egy szavunk igen beszédes. Ilyen az érettségi szó is. 
Nem csak egy vizsgát jelöl, hanem egy folyamatot is, amelyben benne foglaltatik, hogy éretteb-
bé, komolyabbá válik az, aki azt teljesíti. Azt gondolom, jelen helyzetben ti már most kiérdemel-
tétek azt, hogy éretté nyilvánítsunk benneteket, ahogy az elmúlt tanévet egymástól távol végig-
csináltátok, és ahogy a technika és kiváló pedagógusaitok segítségével megfontoltan, minden 
nehézséget legyőzve felkészültetek az előttetek álló komoly feladatra, az egy felnőtt embert is 
zavarba ejt.  

Biztos vagyok abban, hogy képesek vagytok megbirkózni a vizsgával, okosak és erősek vagytok! 

És csakazértis! Nehogy a Covid-19 járvány még többet elvegyen! 

Veletek dobban a szívünk! Bízzatok magatokban, bízzatok a jövőtökben! Mi bízunk bennetek!

Bálint Istvánné
polgármester

BALLAGÁS
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Hogy lesz valakiből tetováló művész?
- Gyerekkorom óta szeretek rajzolni, a '90-es évek közepén 
már komolyan foglalkoztatott a tetoválás gondolata. 1996-
ban néhány barátom keresett meg azzal, hogy tetoválást sze-
retnének, remélték, hogy meg tudom csinálni. Bátor voltam, 
vállaltam! Vettem a hentesnél nyúzott disznóbőrt, rotring ce-
ruzából és walkman motorból barkácsoltam tetováló gépet, 
majd kivarrtam a disznóbőrt. Ezután vásároltam egy normális, 
modern eszközt, azzal tetováltam őket, még a plafon is fes-
tékes volt az első mozdulatoknál. Innentől kezdve aztán nem 
volt megállás!

Hogyan fejlesztette magát?
- Besétáltam Sárközi Zsolthoz Budapesten, aki nagyon segí-
tőkész volt és a mai napig sokunk példaképe. Tőle tanultam 
tűket forrasztani, hiszen sokáig saját magunknak állítottuk 
össze a tűcsoportokat. Tanfolyamra is elmentem, minden 
eszközt sterilizáltam tetoválás előtt. Persze, ma már készen 
becsomagolva, fertőtlenítve veszem az  egyszer használatos 
eszközöket.

A témák, motívumok  
honnan jöttek, fejből?
- Nem igazán. Az internet gye-
rekcipőben járt, kézről kézre 
adtuk egy-egy jó festő könyvét, 
amit itthon nem volt egyszerű  
beszerezni. Egy vendégem ki-
találta, hogy oroszlánt szeretne 
a bal vállára, ezért elmentem 
az állatkertbe és lefotóztam az 
oroszlánokat, hogy minél élet-
hűbben el tudjam készíteni a 
rajzot. Ma kitalálsz valamit, s 

pillanatok alatt kidob egy csomó képet a világháló. Az egy 
más világ volt!

Önállóan mióta dolgozik?
- 2001-ben nyitottam meg a stúdiómat Bicskén, 25 éve tetová-
lok, így visszagondolva, szinte hihetetlen.

Mennyi ember visel magán Fortágh tetoválást?

- Sohasem számoltam 
utána, de jóval több, 
mint tízezer. Meg-
jegyzem, a gépek és 
alapanyagok is sokat 
fejlődtek, ma már egy 
teljes felkartetoválás 7 
nap alatt szinte telje-
sen begyógyul, régen 
ez  3-4 hét is volt.

Akadnak alkotá-
sok, amikre na-
gyon büszke?
- Minden alkotásom-
ra büszke vagyok. Minden új munka egy kihívás, s csak olya-
nokat vállalok el, amik nekem is tetszenek, amikben ki tudok 
teljesedni. Sokszor órákat beszélgetek valakivel, mire a komp-
romisszumos megoldás megszületik, amiben az ügyfél és az 
én elképzelésem is megjelenik. Előfordul, hogy visszautasítok 
felkéréseket. Van, hogy papíron egy rajz jól néz ki, de az em-
beri testen teljesen más .  Olyan tetoválás nem készül, amiben 
nincsen benne Fortágh István. Egyébként a mai napig fejlesz-
tem magam, minden percben tanulok.

Munka ez, vagy művészet?
- Azt hiszem, művészet, kortárs művészek vagyunk. Nagy a 
szabadság, de vannak szabályok. A testnek például vannak 
áramlásvonalai, amiket a tetoválásoknak követniük kell. Látok 
olyan alkotásokat, amiben van kreativitás, jó az elképzelés,  de 
rossz a kivitelezés, nem jó  a testen való elhelyezés ,  így nem 
áll össze. Egyszerű rajzolgatásnak tűnhet  mindez egy kívül-
álló számára, de nagyon komoly összpontosítást és tudást 
igénylő szakma. Nem véletlen, hogy napi 5-6 óránál többet 
nem dolgozom.

Sztárokat is varr?
- Az is előfordul, a bőrük persze ugyanolyan, mint bárkié. Meg-
jegyzem, esetükben is csak olyan rajzhoz adom a nevemet, 
amiben benne lehetek. Érdekes, amikor elkezdtem, azt hittem 
a rockereket fogom tetoválni, ma már nagyon változatos az 
ügyfélkör, az ügyvédtől a gyógyszerészeken át az eladókig 

A TETOVÁLÁS KORTÁRS MŰVÉSZET

2021. május

ALKOTÓTÉR - Bemutatkoznak a bicskei művészek

Itt a tavasz, közeleg a nyár, egyre kisebb bőrfelületet takarnak a ruhák, egyre több tetoválás válik láthatóvá 
az embereken. Sokan közülük egy bicskei tetováló, Fortágh István alkotásait viselik büszkén magukon.
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mindenki jön hozzám az egész országból.

Mostanában mi a trend?
- A fiatalok a pontozásos és 
vonalas tetoválásokra ugra-
nak mostanság, illetve az apró 
minták hódítanak a test min-
den részén. Régen hiba volt, 
ha pontok látszottak a rajzon, 
most ez a divat.  Mindig is vol-
tak trendek  a tetoválásban. 
Folyamatos a  változás  és ez  jó 
is így! Bár én sosem szerettem 
a divathullámokat, mindig a 
személyre szabott tetoválások 
híve voltam. Fontos megje-
gyeznem, hogy meg kell érni a tetováltatásra.

A tetováló magát is tetoválja?
- Még a kezdet kezdetén  én is beleestem ebbe a hibába. Sa-
ját vádlimat tetováltam, de nem értem el rendesen, így nem 
lett jó. Ezért letakartattam. Inkább megkérem a páromat vagy 
valamelyik barátomat, aki szintén tetoválnak, hogy varrják fel 

rám az elképzelésemet. Erről jut eszembe, hogy felhívjam az 
emberek figyelmét a sok kóklerre, akik miatt alakítottunk egy 
bizottságot, amely Minősített Tetováló oklevelet ad azoknak, 
akik arra érdemesek. Javasoljuk, hogy ott tetováltassanak, 
ahol a falon ilyen védjegyet látnak. A munkát folyamatosan 
felügyeljük, ami garancia arra, hogy nem fognak rosszul ki-
vitelezett tetoválást kapni. Óriási a felelősségünk, nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy ne minőségi munkát vé-
gezzünk! Egy elrontott tetoválás takarása sokkal nagyobb 
hozzáértést igényel.

Amikor nem tetovál, mivel foglalkozik?
- Motorozom és festek. Szeretek festeni, a stúdió falát a saját 
képeim díszítik. A festészet nagyon hasonló  a tetováláshoz. 
Kiállításban még nem gondolkodtam, de tulajdonképpen a 
stúdió egy kiállítás a festményeimből. Sőt, ha jobban végig 
gondolom, állandó aktív kiállításom van az emberek bőrén.

Meddig lehet ezt csinálni?
- Imádom, úgyhogy nem tudom, hol a vége. Amíg tudok mo-
zogni, látok rendesen és élvezem, lesznek új Fortágh István 
alkotások az embereken.

REGÉNYEK BÁTORSÁGRÓL, 
TISZTESSÉGRŐL ÉS 
BECSÜLETRŐL

is. Dolgoztam adminisztrátorként, rendőrségen vizsgálóként, 
a gyermekvédelemben, majd a menekültügyben, ahonnan 
2017-ben léptem ki.

Melinda Ivanov néven ír. Honnan származik  ez 
a név?
- A Zvezdocska című könyvem jelent meg először. A női fősze-
replő Pálffy Melinda, a keresztnév Zsohár Melinda újságírótól 
jött, akit nagyon kedvelek, a családnév pedig az asztalon fek-
vő újságban szerepelt, így  született meg.   A férfi főszereplő 
Zoltán Ivanov, akinek vezetékneve ugyancsak hasonló módon 
alakult ki, csak itt az orosz családi nevek szótárát használtam. 
Azért , hogy még valóságosabbnak tűnjön a regény, a női 
főszereplő asszonynevét választottam az író  nevének, mintha 
ő írta volna a regényt. Azóta ezt használom, mert tetszik a név. 
Ez lett az írói álnevem.

Egy író civilként is irodalommal foglalkozik?
- Nem tudom, én csak olvasok. Sokat. Egyébként  tanulmánya-
im során nem az  irodalom érdekelt,  bár fogalmazni mindig 
szerettem. Bicskén végeztem az általános iskolát, itt sok segít-
séget,  bátorítást kaptam Nagyné Szabó Ildikótól. A Vajda Já-
nos Gimnáziumban érettségiztem, a budapesti Rendőr-szak-
középiskolában szereztem szakmát, majd a székesfehérvári 
Kodolányi János Főiskolán diplomáztam, de van közigazgatá-
si alapvizsgám, illetve kül- és biztonságpolitikai szakvizsgám 

Müllner Nikolett, vagy inkább Melinda Ivanov.      
/Utóbbi írói álnév/ Évtizedekig írt az asztalfiók-

nak, mígnem egyik kolléganője rábeszélését köve-
tően,  2015-ben megjelent az  első kötete. A folyta-
tás ezt követően  már  történelem, amiről a Bicskén 
élő író nekünk is mesélt.
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Mióta ír?
- 13 éves korom óta. Nagyon szerettem olvasni, de egyik 
könyvnek sem tetszett a vége, ezért úgy döntöttem, írok egy 
olyat, amilyet én szeretnék. Rájöttem, hogy regényt írni lega-
lább olyan érdekes, mint olvasni, így a szenvedélyemmé vált. 
Egész világokat teremtettem magamnak, a barátaimnak, meg 
az asztalfiókomnak. Végül 2015-ben,  az akkori munkahelye-
men egy igen vehemens kolléganőm a kapucnimnál fogva 
odavonszolt Herczogh Gyuláné Pillához, aki elolvasta a Zvez-
docska kéziratát, és azt mondta, hogy ezt ki kell adatni.  Az  ő 
segítségével elküldtem a kéziratot egy kiadónak, ezután már  
jött sorban a többi regény.

Könyveiben erős az orosz vonal. Honnan az ér-
deklődés és miért pont ők?
- 1972-ben születtem. Akkoriban a tévében ment a Négy 
páncélos és a kutya, meg az ehhez hasonló filmek, én pedig 
nagyon szerettem őket, főként ez az oka. Tetszett,  mert mind-
egyik  bátorságról, tisztességről, becsületről, az  elnyomás 
elleni küzdelemről szólt, ami engem inspirált. Amikor saját 
magam  forgattam a történelemkönyveket, kutattam, arra 
jutottam , hogy „nincsen erős ember könnyű úttal a háta mö-
gött”. A Szovjetunió összeomlása után – és még nagyon sok-
szor az évszázadok során , például a tatárjárást követően  – az 
orosz nép rendkívül nehéz helyzetből építette fel magát újra 
és újra , a kultúráját, a társadalmát és  lett  mindig  egységes 
egésszé. Brutális a túlélési, a harci, valamint védelmi képessé-
gük. Az pedig egyenesen bámulatos, hogy a magyarok még 
ennek is ellenálltak. Ezért nálam a bátorság-tisztesség-becsü-
let hármasságához, orosz részről az ezt képviselni képes erő, 
míg magyar részről a fineszes és iszonyatosan erős ellenállási 
és fennmaradási képességek társulnak. A tavaly megjelent Bo-
gatír című regényem  az egyetlen kivétel, amely a szovjet-af-
gán háborúról szól, a férfiak szemszögéből.

Hölgyként háborús és kémregényeket ír, mind-
ez sok utánajárást igényel?
- A „kémregények” semmiképpen. A csapból is ez folyik, „min-

denki ért hozzá”, úgyhogy csak arra ügyelek, hogy a mon-
danivalómat a köztudatban élő sémák szerint, egy csipetnyi 
igazsággal megfűszerezve mondjam el. Ilyen a Zvezdocska. 
A Hótündér egy fiktív NATO-orosz háború története, ott az 
archaikus világ megalkotását alapos kutatás előzte meg, hisz 
ötvöztem valós hadászati körülményeket modern terrorista 
módszerekkel, itt már nem volt elég a személyiségpszicholó-
gia. A Fekete acél és a Vörös acél, Magyarországon elkövetett 
orosz katonai bűncselekmények felderítéséről szól, ezért a 
magyar és az orosz történelmet kellett összeillesztenem a je-
lenlegi világgal. A Bogatír pedig minden eszközt igénybe vett: 
katonai tanulmányok, stratégiák, korabeli afgán és szovjet 
viszonyok, zenék, ruhaviseletek megismerése, karakterek fel-
építése, legvégül pedig az egész ívet át kellett vezetni a Szov-
jetunió összeomlásán keresztül a jelen időszakba. Rengeteg 
forrást elolvastam és  nagyon sok segítséget kaptam afgán és 
orosz részről is.

Milyen a könyveinek a fogadtatása?
- Vegyes. Akik elolvasták, azonosultak a főszereplőkkel, meg-
rázta őket a történet, mindannyian , filmszerűnek, teljesen hi-
telesnek érezték. Akik nem olvasták, azok közül viszont sokan 
belém kötöttek, amiért többnyire orosz történeteket  vetek 
papírra. Általánosságban elmondható, hogy meghökkennek 
a témákon, leginkább azért, mert nő vagyok. Azt gondolom, 
hogy a könyv művészeti értéke és minősége  nem attól függ 
, hogy a főszereplői milyen nemzetiségűek. Nyilván minden 
nemzetnek megvan a maga  sajátossága, én az oroszt válasz-
tottam a magyar mellé, hogy elmondhassam, a háború nem 
mókás dolog, nagyon nem kéne az nekünk, ellenben a kitar-
tás, a bátorság, a tisztesség, és a becsület kívánatos emberi 
tulajdonságok.

Akadnak írói példaképek, akikre felnéz, akik 
inspirálják?
- Igen. Charlotte és Shirley Brontë, Wayne Chapman (Gáspár 
András, magyar író), Leon Uris.

Ismerték már el írói munkásságát bármilyen díj-
jal?
- Igen, 2017-ben abban a megtiszteltetésben részesültem, 
hogy Bicske Város Írójaként díjat kaptam. Azt gondolom, a 
tény, hogy a szegedi közkönyvtár például rendelt a Zvezdocs-
kából anélkül, hogy ismernének, szívmelengető elismerés.

Legközelebb mivel fog jelentkezni?
- Ez számomra is rejtély még,  leginkább attól függ, mihez lesz 
kedvem, elvégre nőből vagyok. A Zvezdocska még két kötettel 
folytatódik, amelyeknek jelenleg a fele van kész. A Hótündér 
két kötete megjelent, a harmadik folyamatban van. A Fekete 
acél és a Vörös acél is debütált már, az Orosz acél-t elkezdtem, 
de még nem fejeztem be. A Bogatír szintén két folytatással 
rendelkezik, jobbára azokon dolgozom mostanában.
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ELINDULT  A  FELÚJÍTÁS

– mondta el Székely Nóra projektmene-
dzser.
A cég az alapanyagok megérkezésétől  
függően,  nagyjából egy hónap alatt 
telepíteni fogja a háztartási méretű 
naperőműveket az érintett épületek 
tetejére. A művelődési központ beru-
házása azonban egy nagyobb falat. Erre 
öt hónap áll rendelkezésre.  
Amint arról korábban beszámoltunk,  
ezen  időszak alatt a  Petőfi Művelő-
dési Központ, mint a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és Könyvtár szék-
helye ,a volt okmányirodába (Kossuth 
tér 16.) költözött. A felújítás ideje alatt 
a Fiatalok Háza és a Bicskei Kultúrkúria 
zavartalanul működik, már amennyire a 
járványhelyzet ezt engedi.
Egyébként a Petőfi Művelődési Központ 
külső- és belső felújítása két nyertes pá-
lyázatból valósul meg: a külső felújítás-
ra és a napelemes rendszerek kiépítésé-
re az önkormányzat nyert bruttó 119,5 
millió forintot a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programban (TOP), 

Megkezdődött a Petőfi Művelő-
dési Központ teljes külső- és belső 
korszerűsítése, amely a követke-
ző hónapokban teljes megújulást 
jelent a patinás épületnek. Ezzel 
párhuzamosan zajlik majd a vá-
ros több intézményében a nape-
lemes erőművek telepítése.

- A művelődési ház átköltöztetése zök-
kenőmentesen megtörtént, egyedül az 
internet- és telefonvonalak áttelepíté-
se haladt lassabban a vártnál, de már 
azokat is sikerült megoldani. A műszaki 
ellenőri szerződés, valamint a kivitele-
zői megbízások aláírásra kerültek, sőt, 
a munkaterület átadása  is megtörtént 
április végéig. A közbeszerzési eljáráson 
a legkedvezőbb  ajánlattal induló, ezzel 
a munkálatokat elnyerő, etyeki GNR Építő 
Kft. nem csak a kultúrház felújítását végzi 
majd,  három további energetikai fejlesz-
tést (napelemes rendszer kiépítését) is 
megvalósít,  a polgármesteri hivatalnál, 
illetve a Kakas és az Árpád úti óvodánál 

amihez bruttó 95 millió forint önerőt is 
biztosít. A forrást  a homlokzatok hőszi-
getelésére, a nyílászárók cseréjére, a 
gépészeti rendszer, elsősorban a fűtés 
korszerűsítésére, napelemes rendszer 
telepítésére, a padlásfödémek szigete-
lésére, valamint a tetőhéjazat cseréjére 
fordítják.
A belső felújításra az intézmény adott 
be sikeres pályázatot szintén a TOP-ban 
és nyert bruttó 100 millió forintot. Ebből 
a villamos- és informatikai hálózat mo-
dernizációja, a vizes blokkok felújítása, 
a belső nyílászárók cseréje és felújítása, 
továbbá festés és a hidegburkolat cse-
réje valósul meg. A hang- és fénytech-
nikát modernizálják, a nagyterem és a 
kiállító tér sötétítő függönyeit cserélik, 
a színpadfüggönyt motorizálják.

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja 2011 óta. Célja, hogy felhívja a 
figyelmet a közintézmény nyújtotta értékekre, a  könyvtárosok mun-
kájának kiemelkedő  jelentőségére, valamint történelmi és társadalmi 
szerepükre. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a 
mai, modern világban a könyvolvasás, de azt is érdemes  megmutatni, 
hol tart ma már  a könyvtárak technikai fejlődése és mi módon  gyara-
pítják a tudásbázist.
Ez adta  az apropót,   Bálint Istvánné polgármester látogatásához, aki  
a Bicskei Nagy Károly Városi Könyvtárat kereste föl. Persze,  nem ment 
üres kézzel , egy apró  meglepetéssel kedveskedett a könyvtárosok-
nak, t Endrédiné Szabó Erika igazgatónak, Cseresznyés Erikának, Ned-
ved Zoltánnénak, Pertl Róbertnének, Chlebovits Gábornénak, Bognár 
Farkas Gábornak, Kósa Lászlónak és Tuba Gézának.
- Minden esztendőben fontos, idén még inkább, hogy megmutassuk, 
a könyvtárosokra is ugyanúgy figyelünk, mint minden más intézményi 
kollégánkra. Hálámat  fejeztem ki a munkájukért, amit a városért és 
annak lakóiért tesznek, hiszen nagyszerű csapatuk mindig az olvasók 
érdekeit tartja szem előtt és minden igényükre  szinte azonnal  reagál. 
Azt hiszem,  az övék valódi hivatástudat, hisz szívük-lelkük benne van 
a munkájukban – hangsúlyozta a városvezető.

A KÖNYVTÁR 
ÉRTÉKEKET REJT
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EMLÉKKÉPEKEN A BICSKEI NAPOK

Szomorú és fájdalmas, de idén is elmarad  a Bics-
kei Napok rendezvénysorozata. Bár lendületesen 
halad az ország az oltások terén, közel van  a már 
regisztráltak beoltása, de a nyájimmunitás elérése 
még időbe telik.  A legfontosabb most az emberek 
biztonsága, ezért az  önkormányzatnak azt a nehéz 
döntést kellett meghoznia, hogy újra  lemondja a 
többnapos  programsorozatot. Miután  az elmúlt  

esztendőben sem tette ezt lehetővé a járványhely-
zet, így elmondható, hogy 2 év szünet biztosan 
lesz a régi  hagyománnyal bíró, minden korosztályt 
megszólító ,  közösségi esemény megrendezésé-
ben. A jövőre esedékes  Bicskei Napok rendezvénye 
még nagyon távol van,   ezért lapunk egy kis képes 
múltidézéssel szeretné kárpótolni az olvasókat. 
Fogadják szeretettel!
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A Bicskei Újság új sorozatában bicskei cégeket, 
azok tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. 

Elsőként Győri Imrénél, a MAGYARMET Finomön-
töde Kft. ügyvezetőjénél jártunk, aki nehéz, de 
szép szakmának tartja az öntészetet.

Mesélne néhány szóban a MAGYARMET törté-
netéről? 
- 1980 körül született meg az a döntés, hogy egy magasabb 
szintű, precíziós öntöde építéséhez a fővárosból vidékre köl-
tözzön a budapesti MMG üzem. 1980 júliusában érkeztem 
Bicskére igazgatónak, az építkezés és a technológia beindí-
tása már az én felügyeletem alatt folyt. A privatizáció idején 
a vállalat egy német szakmai befektető tulajdonába került. 
2003 októberében vásároltam vissza a céget, és azóta is 
100% magyar tulajdonban van a MAGYARMET Finomöntö-
de Kft.

Mennyire lehet modern egy öntöde? Milyen 
technológiákkal rendelkeznek?
- Úgy gondolom, az öntödék kivételesen nehéz helyzetben 
vannak, sok az előítélet, az a negatív kép él a fejekben, hogy 
egy öntöde olyan, mintha a pokol kapuján lépnének be. De 

ez nem így van! Engem minden egyes nap, mikor körbejárom 
az üzemet, magával ragad ez a technológia, mert annyira ősi, és 
számos tudás és tapasztalat rejlik a háttérben. Tény persze, hogy 
egy olyan öntöde, mint a MAGYARMET, mely főleg egyedi, kis 
és közepes szériákat gyárt, nehezen automatizálható, de ahol le-
hetséges, ott bevezetjük a legújabb technológiákat: robotokat 
alkalmazunk, CNC-vezérlésű megmunkálógépekkel dolgozunk, 
illetve csúcstechnológiás 3D nyomtatógépekkel is rendelkezünk 
prototípusgyártáshoz. 

Az autóipari szerepük közismert, de milyen ipará-
gaknak szállítanak még?
- A BMW-csoport részére gyártjuk a Mini Cabrio tetőtartó egyes 
elemeit. De szivattyú alkatrészekben is nagyon erősek vagyunk, 
illetve egyéb iparágakba is szállítunk komplett, beépítésre kész 
egységeket. Mindemellett látnunk kell azt is, hogy a világban je-
lenleg a biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kiemel-
kedően fontos területek, ezért az ezekhez kapcsolódó beszállítói 

40 ÉVE BICSKE MEGHATÁROZÓ VÁLLALATA A MAGYARMET

Bemutatkoznak 
Bicske munkaadói
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káról van szó, hanem komoly szakértelmet és tudást is igényel. 
Kiemelt feladatunk, hogy munkavállalóink szakmai képzését 
saját, és speciálisan a precíziós öntés igényei szerint biztosítani 
tudjuk.

Hányan dolgoznak jelenleg a cégnél? Milyen a 
helybeliek aránya?
- A vállalat bicskei központjában kétszázan dolgoznak, valamivel 
több, mint 50 százalékuk helybeli vagy környéki. Mindig öröm-
mel fogadjuk a szakképzett munkaerőt, de a pályakezdők is 
hosszútávon gondolkodhatnak velünk. A mérnökök pedig olyan 
technológiai tudást szerezhetnek nálunk, amely egyedülálló az 
országban. A Miskolci Egyetemmel karöltve részt veszünk a duá-
lis képzésben, illetve tárgyalások folynak középfokú szakképzési 
intézményekkel, többek között a Vajda János Technikummal is.

A Bicskei Napokon a MAGYARMET állandó részt-
vevő. Milyen egyéb rendezvényeik vannak még?
- Évek óta támogatói vagyunk a rendezvénynek, és a főzőverse-
nyen is mindig részt veszünk. Vállaltunknál hagyomány, hogy 
minden évben köszöntjük a jubilálókat. Tavasszal virágvásárt 
tartunk, ahol saját üvegházunkban nevelt virágokat vásárolhat-
nak meg kollégáink, a befolyt összeget pedig mindig valamilyen 
jótékony célra fordítjuk. Sajnos a járványhelyzet miatt gyárláto-
gatásokat, családi napot nem tudtunk szervezni, de amint lehe-
tőségünk lesz rá, újból sort kerítünk ezekre.

Ennyi év után is lelkesen és szeretettel beszél a 
cégéről. Honnan van még mindig az erő a munká-
hoz?
- Mindig van tennivaló bőven! 78 éves vagyok, és ennyi év után 
is szeretem a szakmám, számomra ismeretlen fogalom a ma 
olyan divatos „kiégés”. Én minden szöget tudok, hogy hol van a 
gyárban. Minden reggel végigmegyek az üzemen. Az emberek 
bátran fordulnak hozzám, szinte mindenkit ismerek. A felesé-
gem már régen azt szeretné, ha nem vennék részt napi szinten 
az operatív munkában, de az az igazság, hogy vasárnaponként 
már türelmetlenül várom a következő munkahetet!
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lehetőségeket meg kell találnunk. Új utakat kell keresnünk, 
hiszen ez fennmaradásunk egyik kulcsa.

Vállalatuk gazdasági teljesítményére hogyan 
hatott a pandémia, illetve a jelen gazdasági 
helyzet? 
- A COVID-járvány hatásai minket sem kerültek el, sajnos 
mi is érezzük a külső és a belső piac bizonytalanságát. 2020 
első felében nem tapasztaltunk visszaesést, az év második 
felében azonban elkezdődött a rendelésállomány csökkené-
sének tendenciája. Az idei év viszont már sokkal reménytel-
jesebb. Mi is, mint a többi piaci szereplő, úgy vélekedünk, 
hogy várhatóan 2022-től térhetünk vissza a régi kerékvágás-
ba.

- Milyen intézkedéseket követelt meg a pandé-
mia?
- A mindennapokban is igyekeztünk gyorsan reagálni: gon-
doskodtuk kézfertőtlenítő készülékekről, gyorstesztekkel is 
rendelkezünk, a felület- és kézfertőtlenítőket magunk ké-
szítjük a laborban, a munkavállalóknak biztosítunk reggeli 
szendvicseket, maszkokat, szabályoztuk a távolságtartást, 
valamint az IT feltételeket is megteremtettük az otthoni 
munkavégzéshez.

Mit tartanak most a legnagyobb kockázatnak a 
működésükre nézve?
- Ahogy sok más magyarországi vállalatnak, nekünk is a kép-
zett munkaerő hiánya okozza jelenleg a legnagyobb prob-
lémát. Természetesen ez nagyban függ attól is, hogy milyen 
munkakörre keresünk kollégákat. Az öntészeti munka hátrá-
nya és szépsége is egyben, hogy nemcsak nehéz fizikai mun-

www.bicske.hu



C

2021. május

18 Bicskei Újság

Tóth Norbert rendőr százados kapta meg idén 
a Bicskei Önkormányzat „Év rendőre” kitünteté-

sét. A tősgyökeres bicskei fiatalember április 27-
én Bálint Istvánné polgármestertől, Csörgöl Ákos 
alpolgármestertől, Balázs Sándor rendőrkapitány 
jelenlétében a kapitányságon vehette át a díjat.

Bálint Istvánné előzetesen azt mondta, hogy a 
díjazott eddig elvégzett munkája, lojalitása okán 
igazán könnyű volt a képviselő-testület helyett 
polgármesterként meghoznia a döntést, s szíve-
sen mondott igent a kapitányi javaslatra. Gratulált 
a kitüntettetnek és azt kérte Tóth Norberttől, hogy 
az eddigi hozzáállásával és lelkesedésével védje a 
bicskeiek biztonságát és végezze odaadó munká-
ját.
Balázs Sándor a díj átadását követően elmondta, 
azok kaphatják meg a kitüntetést, akik a lakosság 
szubjektív biztonságérzetéért a saját területükön 
a lehető legtöbbet teszik. Tóth Norbert fiatal kora 
ellenére ilyen ember, szakmai útja példaértékű – 
tette hozzá.

Az átadást követően a díjazottat arra kértük, rövi-
den mutassa be magát.

- Tősgyökeres bicskei vagyok, nagyszüleim és szüle-
im is Bicskén élnek. A helyi általános iskola elvégzése 
után a Vajdában érettségiztem, majd a Rendőrtiszti 
Főiskolára, jelenleg Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
re nyertem felvételt, ahol bűnügyi szakra jártam. An-

nak befejezését követően kerültem a Bicskei Rendőr-ka-
pitányságra. A bűnügyi osztályon beosztott nyomozó 
lettem, Suszter Tamástól lestem el az alapokat. 2014-ig 
voltam még vizsgáló, fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló, 
majd a vizsgálati alosztály vezetője lettem. 2018-ban 
kértek fel a közlekedésrendészeti alosztály vezetőjének, 
amit a mai napig ellátok.

- Akad-e olyan szívéhez közelálló szakmai siker, 
amit szívesen felidézne?

- Egyszer sikerült egy sorozatbetörőt elfognunk. Lakás-
betörésen értük tetten, később az egész országból 52 
lakásbetörést tudtunk rábizonyítani, elsősorban Buda-

pesten, a Balaton környékén, Veszprém és 
Komárom-Esztergom megyékben. Talpa-
lós nyomozóként éjjel-nappal dolgoztunk, 
de sikerült rács mögé zárni és azóta is ott 
van.

- Mit szólt a díjhoz?

- Tősgyökeres bicskeiként, lokálpatrió-
taként nagyon nagy jelentősége van a 
díjnak. Ilyen városi kitüntetést megkapni 
minden ember szívét megmelengeti, az 
enyémet is. Hálás vagyok kapitány úrnak 
és polgármester asszonynak, hogy érde-
mesnek tartottak rá.

TÓTH NORBERT AZ „ÉV 
RENDŐRE” BICSKÉN
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A „Tisztítsuk meg az Országot!” pro-
jekt keretében megtisztítják Bicske 
bel- és külterületét is az illegálisan 
lerakott hulladékoktól.
- A Város Önkormányzata az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium ál-
tal felkért IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. pályázatán nyert forrást a város-
környék megtisztítására, az elnyert 
támogatás teljes összege 15 millió 
582 ezer forint. Ebből az összegből 
a város olyan közterületein található 
illegális hulladék elszállítására nyílik 
lehetőség, ahol jelentős mennyiségű szemét halmozódott 
fel. Ezen kívül lehetőséget ad nem elektronikusan működő  
sorompók kiépítésére, beüzemelésére , amelyek az utak lezá-
rására, a behajtás korlátozására szolgálnak – tájékoztatta la-

punkat Druzsin László a Polgármesteri Hivatal műszaki iroda-
vezetője.
A feladatokat egy  Biatorbágy-i cég végzi munkagépekkel és 
kézi erővel. A teljes hulladékmentesítéssel  és a sorompó lét-
rehozásával  május végére kell elkészülniük.

ELÉRTE A KERÉKPÁRÚT BELTERÜLETI 
SZAKASZÁNAK KÉSZÜLTSÉGE AZ 50 SZÁZALÉKOT

SZÉPÜL A 
VÁROS

Két,  jól elkülönülő szakasza van a 
Galagonyás-dűlőt a várossal összekötő 
kerékpárútnak. Ez mára egészen nyil-
vánvaló és érzékelhető.  Mert míg a kül-
területi részen gyakorlatilag elkészült 
az aszfaltburkolat, addig a belterületi 
oldalon még akad tennivaló bőven. 
Nem véletlen, hogy a készültség is en-
nek megfelelő, vagyis ötven százalékos.
Druzsin László műszaki irodavezető ar-
ról tájékoztatta  a Bicskei Újságot, hogy 
a Galagonyásban a II. dűlőtől a VI. dűlő-
ig tartó egybefüggő szakasz 1325 méter 
hosszan és három méter szélességben 

elkészült, ott az aszfaltozás is megvan. 
Ezt már használhatják a kerttulajdono-
sok és a kerékpárral közlekedők is, kö-
szönhetően annak, hogy a kivitelező a 
vállalt időpontnál hamarabb elkészül.  
A belterületi szakasz még nem  készült 
el, de a munka, a meghatározott terv 
szerint halad. A másik részhez viszonyí-
tott lemaradás, jórészt annak köszönhe-
tő, hogy itt néhány  forgalomtechnikai 
engedélyeztetést kell lebonyolítani a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.  Ezen 
a szakaszon ugyanis , az 1.sz. főúton 
gyalogátkelőhely és közlekedési lámpa 
is lesz, továbbá a belterületi rész egy 

szakaszán kerékpár sávok felfestésével 
létesül  a kerékpárút. Mindezek mel-
lett pedig  szikkasztó árok és átereszek 
kiépítése is szükséges az átkötő út csa-
padékvíz elvezetése érdekében. Ezen 
munkálatok előkészítése már folyamat-
ban van.
A beruházás a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programban (TOP) 
elnyert 180 millió forint vissza nem té-
rítendő európai uniós támogatásból, 
valamint az önkormányzat által bizto-
sított nettó 12,8 millió forint önrészből 
valósul meg.



 

Hozzávalók 4 személyre:

20 dkg bulgur, 40 dkg zsenge 
zöldborsó (fagyasztott), olívaolaj, 1 
db citrom, 1 csokor petrezselyem, 1 
gerezd  fokhagyma.
A lazachoz: 80 dkg lazacfilé, 1 citrom 
reszelt héja, leve, 1-1 tk szárított 
édesköménymag, rozmaring, 
kakukkfű, só, frissen őrölt bors

Elkészítése: 

A bulgurt sós vízben puhára főzzük 
15 perc alatt, majd adjuk hozzá afa-
gyasztott zöldborsót. Forraljuk össze, 
hogy a borsó kiolvadjon, majd szűr-
jük le. Keverjük  el 2 ek olívaolajjal, a 
zúzott fokhagymával, a citrom kifa-
csart levével, szórjuk hozzá az aprított  
petrezselymet.
A lazac bőrét pikkelyezzük le, mossuk 
meg, töröljük szárazra. Vágjuk 4 sze-
letre, és tegyük sütőpapírral bélelt sü-
tőlemezre. Locsoljuk meg olívaolajjal, 
szórjuk meg a fűszerekkel, a reszelt 
citromhéjjal, a fűszerekkel, csepeg-
tessük meg citromlével. Sózzuk, bor-
sozzuk. 200 fokra előmelegített sütő-
ben 15-20 perc alatt süssük készre. A 
bulgurral tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati!

FŰSZERES  LAZAC  
ZÖLDBORSÓS  BULGURRAL 

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető 
előtt 2021. április hónapban megkötött házasságukról: Andresz Péter és Ihász Lia (04.17.), 
Szalazsan Szabolcs Tibor és Keindl Alexandra (04.17.), Medveczky Barnabás József és 
Szabó Cintia (04.17.), Száv Tibor és Varga Melinda Irma (02.24.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2021. február és március hónapban született gyermekek: 
Csordás Rebeka (02.15.), Zsigray Dominik (03.02.), Rigó Panka (03.03.), 
Farkas Friderika Ajsa (03.23.) és Greznár Botond (03.31.).

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 Művelő-
dési  
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


